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Настоящият доклад за резултатите от извършено проучване "Анализ и проучване на 

туристическия потенциал и формиране на туристически продукт на територията на МИГ 

„Високи Западни Родопи: Борино-Доспат-Сърница” е изготвен  в изпълнение на дейности 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г.  

Дейността е съгласно Споразумение за изпълнение на СВОМР с № РД 50-

156/21.10.2016г. и е предвидена в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 1 от 22 

януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Настоящият доклад анализира резултатите от извършено проучване "Анализ и 

проучване на туристическия потенциал и формиране на туристически продукт на 

територията на МИГ“, обхващащ общините Доспат, Борино и Сърница. На база на 

направените проучвания ще се  систематизират визията, целите, потенциалът, задачите, 

дейностите и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми 

за развитие, управление и координиране на съвместни действия на всички заинтересовани 

страни за усвояване на туристическия потенциал на територията на МИГ „Високи Западни 

Родопи – Борино-Доспат-Сърница“. 

Туризмът е сред секторите с най-бързи темпове на развитие на икономиката на 

страната, което е валидно и за територията на МИГ ВЗР. Настоящото проучване ще 

спомогне за оползотворяване потенциала на наличните ресурси, формиране на нови и 

повишаване качеството на предлаганите туристически продукти (което е от особена 

важност в условията на нарастваща конкуренция в сектора), чрез стимулиране 

предприемачеството сред местното население и развитие на ПЧП между бизнеса, 

неправителствения сектор и местната власт. За развитието на устойчив туризъм е 

необходимо да се набележат комплекс от мерки, реализирането на които да доведe до 

желаните резултати,  вследствие на коeто ще се подобрят и условията на живот на 

територията на МИГ „Високи Западни Родопи – Борино-Доспат-Сърница“. 

Ще се маркират неизползваните туристически ресурси-природни и антропогенни за 

разнообразяване на туристическите услуги на територията и предлагане на нови 

туристически продукти. По този начин ще се увеличи атрактивността на територията и ще 

се постигне устойчив туризъм. 

 

2. Методология 

За изготвяне на настоящия доклад са използвани следните методи за събиране и 

анализ на информацията: 

2.1. Ползване на следните стратегически документи на областно и общинско ниво: 

-Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Високи Западни 

Родопи –Борино-Доспат-Сърница“; 

-Стратегия за развитие на област Смолян за периода 2014-2020г.; 

-Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян, 2016-2020г.; 

-Програма за развитие на туризъм в община Борино 2012-2015г.; 

-Изследване „Община Борино-възможности за нишови туристически продукти“, 

Иванка Шопова и Златка Григорова; 

-Общински план за развитие на община Доспат за периода 2014-2020г.; 

-Стратегия за развитие на устойчив туризъм, община Доспат, 2014-2020г.; 

-Общински план за развитие на община Сърница за периода 2015-2020г.; 

-Добри практики в туризма, справочник, „Свемар Консулт“ ООД и Сдружение 
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„Партньорство за инициативи, развитие и устойчивост“, 2016г. 

-Анализ на европейския опит в областта на алтернативния туризъм; 

-Проучване на туристически практики и туристически иновации от ЕС в интернет 

пространството; 

-Наръчник „Добри практики за устойчиво развитие в туризма“; 

-„Отговорният туризъм-механизъм за развитие на малките населени места“, 

изследване на Международно висше бизнес училище, Ботевград, гл.ас. д-р Десислава 

Алексова. 

2.2. Информация за туристически обекти, за изпълнени проекти за развитие на 

туризъм и туристически продукти от официалния сайт на общините Борино, Доспат и 

Сърница и от туристическите информационни центрове на общините Борино и Доспат.  

          2.3.Проведени срещи и разговори на място с хора от местната общност в трите 

общини, заети в различни сектори – туристическия бизнес, земеделски производители, 

безработни, представители на местната власт, на неправителствения сектор и на бизнеса.   

2.4.Анкетиране на местното население и туристи, чрез публикувана анкета на сайта 

на МИГ ВЗР и общинските сайтове на общините Доспат, Борино и Сърница; 

След анализиране на събраната информация бяха направени изводи и дефинирани 

препоръки за ефективно използване на местния природен, исторически и културен 

потенциал за устойчиво местно развитие на туризма и постигане на продуктово 

разнообразие, чрез насърчаване на ПЧП и въвеждане на иновативни  модели на 

туристическа практика, при който се опазва природният и културен потенциал на региона.  

 

3.Характеристики на територията 

3.1. Географско разположение 

Територията на МИГ“ „Високи Западни Родопи: Борино-Доспат-Сърница” 

 

 

 
МИГ„Високи Западни Родопи: Борино-Доспат-Сърница”, която на кратко ще обозначаваме 

като МИГ ВЗР обхваща общините Борино, Доспат и Сърница, разположени в 

югозападната част на Родопите. Територията на МИГ ВЗР е с обща площ от 655.59 км2, с 

гъстотата на населението - 24.9 човека/км. м. Територията на МИГ ВЗР, съгласно  

административното делене на териториите в Република България,  попада в областите 

Смолян и Пазарджик  от Южен централен район за планиране. На север граничи с 
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общините Чепеларе и Лъки, на изток - с Рудозем, Мадан и Баните, на запад - с община 

Девин, а на юг е ограничена от държавната граница с Република Гърция.  

 В Таблица 1 са отразени характеристиките на населените места – селектирани по 

параметрите  „Население“, „Територия“ и „Надморска височина“ 

 

Таблица 1: 

№ Населено място Брой жители (ГРАО, 

2015-03-15)* 

Землище  

km² 

Надм. 

височина  

m 

Община 

Борино  

  167   

1 с.Борино  2 399  74,567  1140 

2 с.Ягодина 431 30,838  1183  

3 с.Буйново 313 45,467  1410  

4 с.Чала 152 12,185 1400 

5 с.Кожари 89 10,147 1360 

 Община 

Доспат, 

област 

Доспат   

    

1 гр.Доспат 2328 69,196 1358 

2 с.Барутин 1678 54,946 1185 

3 с.Змеица 1343 34,64 1327 

4 с.Любча 866 20,037 1170 

5 с.Чавдар 303 22,727 1300 

6 с.Късак 759 38,231 1338 

7 с.Бръщен 906 30,914  1079 

8 с.Црънча 574 11,963 1112 

Община 

Сърница,  

област 

Пазарджик 

   

1 с.Медени 

поляни  

728 38,53 1430 

2 с.Побит камък 643 47,684 1271 

3 гр.Сърница  3 488 112,378 1250 

 

Според националните стратегически документи за регионално развитие, общините в 

обхвата на МИГ „Високи Западни Родопи” се класифицират като изостанал селски район, 

изостанал планински район и изостанал граничен район. 

Община Сърница, която се присъединява през 2016 година към съществуващия МИГ ВЗР 

е най-новата община в РБългария, създадена и действаща като самостоятелна 

Административно-териториална единица от 1 януари 2015 г, като дотогава е в състава на 

община Велинград. На територията, сравнително равномерно са разположени 16 населени 

места, три от община Сърница, пет от община Борино и осем от община Доспат. 

Характерно за територията, което я отличава от други е, че всички населени места са 

„живи“. Най - малкото населено място е с. Кожари с 89 жители. Всички останали села са с 

население над 100 жители. Четири населени места са с население между 100 и 500 жители 

– с. Чала, с. Чавдар, с. Буйново и с. Ягодина. С население от 500 до 1000 ж. са шест села – 

Црънча, Побит камък, Медени поляни, Късък, Любча и Бръщен. С население между 1000 

и 2000 жители са селата Змеица и Барутин, а с население над 2000 жители са трите 
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общински центъра – гр. Доспат, с. Борино и гр. Сърница. 

Територия „Високи Западни Родопи” съчетава по уникален начин релеф, местообитания, 

климат, традиционно земеползване, природни забележителности и културно-историческо 

наследство, които формират ландшафт от регионално и национално значение, в който 

естествено срещащите се видове съществуват при естествени условия на разпространение 

и изобилие и съществуват в синхрон с развитието на територията. Тези изключителни 

природни дадености дават големи предимства на територията за планиране и развитие в 

областта на устойчивия туризъм и правят района изключително привлекателен за туризъм 

и инвестиции. 

Едни от най-значимите местни ресурси са язовир Доспат с дължина 18 км и природните 

феномени Буйновското ждрело с Ягодинската пещера. Типичните за „Високи Западни 

Родопи” пейзажи и природни дадености се считат за природна атракция и дестинация– те 

предлагат ландшафт, животински и растителен свят, възможности за различни спортове 

като катерене, планинско колоездене, преходи, наблюдение на диви животни и др. В 

територията се намират множество водопади, горски извори, чешми и горски пътеки. 

Добре запазената природа и благоприятния климат предопределят туристическия 

потенциал на района. 

Релеф: 
Територията на МИГ ВЗР се характеризира с планински релеф, но в отделните общини той 

е с различни проявления. 

Община Борино: 
Релефът й се характеризира като планински, силно разчленен и заоблен, с високи билни 

заравнености, дълбоки речни долини, ждрела и обширни тектонски котловини. 

Характерни за района са карстовите форми,които са съсредоточени в Триградския карстов 

район. Надморската височина в общината варира от 1 000 до 1 600 м. На нейната 

територия попадат части от два планински дяла, части от Западните Родопи. Южната ѝ 

половина е заета от най-южните части на най-дългия родопски рид – Велийшко-

Виденишкия дял. Неговата максимална височина, връх Дурдаа (1692,7 m), се извисява 

южно от село Ягодина, на границата с община Девин и е най-високата точка на община 

Борино. В северната ѝ половина се простират части от Девинска планина, която има 

западно-източно простиране. Най-високата ѝ точка, връх Хамамбунар (1688,1 m), се 

намира също на границата с община Девин, на 3 km северозападно от село Грохотно 

(община Девин).Минималната височина на община Борино от 846 m н.в. се намира в 

коритото на Буйновска река, малко преди съединяването ѝ с река Чаирдере. 

Община Доспат: 
Територията на общината се характеризира със среднопланински и високопланински 

релеф, силно разчленен и заоблен, с високи била, дълбоки долини и реки. Средната 

надморска височина е 1000 м. Преобладават иглолистни гори и пасища.Средната 

надморска височина е 1 300м с високи била, дълбоки долини и реки.Средната и източната 

част на общината е заета от високите билни части на Родопите(връх Виденица). 

Лъчеобразно спрямо този дял са разположени долините на реките– р.Доспат в 

югозападната част и р.Сърнена в централната част. 

Община Сърница: 
Релефът е типичен планински, определен от три главни теренни линии: река Доспат и 

нейните главни вододелни била, които започват северозападно от с. Медени поляни и 

спускайки се на югоизток очертават широка долина. Северното било започва от Висока 

могила, минава през м. "Кара тепе", м. "Гюловете", връх "Голям гарван" (1794 м), връх 

"Малък гарван" и достига най-югоизточната си точка (над мах. Бърдуче). 

Южното било, от Висока могила, се спуска на юг до местност "Преслапа", след 

коетопроменя посоката си на югоизток към връх Беслет, но минава на около 500 м 



Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-156/21.10.2016 г.за прилагане на 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" и Заповед за одобрение на финансовата помощ по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на Мярка 19 "ВОМР" от ПРСР за периода 2014 - 2020" 

 

севернопод върха (1870 м н. в.) - най високата точка на района, продължава в същата 

посока,през местност "Ранча" , местност "Казана", местност "Чаирджик", до началото на 

Кървав дол, където излиза от границите на лесничейството. От двете главни била към р. 

Доспат се спускат множество по-силно или по-слабо изразени била и долове, като общо 

взето, северните склонове са по-стръмни и на места наклоните на терена са над 30° (под м. 

"Чаирджик", м. "Казана", м. "Дивите кози"и др.). Най-ниската кота е проектната кота на 

водата на яз. "Доспат"-1198 м. Преобладават терените с надморска височина 1451-1500 

метра (табл. № 1), 27.5 % от дървопроизводителната площ. Склонът на Дъбрашкия рид е 

45 градуса. Това е най-представителният и величествен склон от целите Западни Родопи. 

Ридът е сравнително млад. Геоморфоложкото развитие на района е свързано с няколко 

издигания, последвани от спокойни периоди, през които са се оформили обширни 

равнини. Съвременният релеф се характеризира със заравнени била, поради липсата на 

заледяване през четвъртичния период, което е характерно за другите български планини. 

 

Климат: 
Климатът на територията е много благоприятен и силно повлиян от релефа и близостта на 

Средиземно море – налице е прохладно лятото, продължителна и топла есен и мека зима – 

тези фактори са предпоставка за развитие на високопланинско пасищно животновъдство и 

екстензивно земеделие, насочено основно към отглеждане на картофи, боб, арония, 

малини, къпини, касис и билки. Поради голямата чистота на почвения слой и въздуха в 

територията, почвите са подходящи за развитието на биологично земеделие. 

Същевременно суровите природни условия, малката площ на обработваемите земи и 

ниските добиви са лимитиращ фактор за развитие на интензивно земеделие и предполагат 

търсене на възможности за диверсификация в посока развитие на неземеделски дейности. 

Община Борино: 
Климатът в община Борино е умереноконтинентален до преходноконтинентален. Зимата е 

продължителна, снежна и сравнително мека, понякога с остри и продължителни 

застудявания. Лятото е кратко, прохладно и влажно, а есента - продължителна и топла. 

Средногодишната температура варира от 9 до 13° С. Поради сравнително голямата 

надморска височина (1000 - 1600 м) на територията на общината се създават условия за 

почти ежедневни температурни инверсии. 

Община Доспат: 
Климатът е преходно континентален със слабо средиземноморско влияние, със средна 

годишна температура 8.1° С. Характеризира се с мека зима и прохладно лято. Валежите ( 

976 мм– дъжд и сняг) , са над средните за страната . Максималната снежна покривка е 105 

см и се задържа от 80 до 120 дни . 

Община Сърница: 
Климатът е планински. Средногодишната температура варира от седем до десет градуса. 

Зимата е дълга, доста често с температури под нулата. Януари и февруари са най-

студените месеци, а най-топлите са юли и август. Изразени са североизточните и 

югоизточните ветрове. Характерни са многото безоблачни дни, дори и през зимата, когато 

полето е подтиснато от мъгла, в планината е ясно и слънчево. Характерни са също така 

обилни валежи от дъжд през пролетта, а през зимата - снеговалежи. Есента е топла, 

приятна и цветна, а пролетта е дъждовна и в повечето случаи идва със закъснение. Тези 

климатични условия са в резултат от високата надморска височина –1 200 м. 

 

Води: 
Изключително богатство за територията са изобилните водни ресурси и наличието на 

язовир Доспат, Ягодинската пещера и Буйновското ждрело, които дават много 

възможности за разнообразяване на местната икономика. 
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Община Борино: 
През общината преминава река Буйновска и Боринска, както и множество дерета -

кастракли дере, деринкулук дере, чатак дере, тютюнско дере, чамашик дере, оман дере. В 

община Борино в местността „Кастракли” се намира микроязовир “Извора”, който е с 

площ 36 дка и полезен обем 180 хил.куб.м. Качествата на повърхностните и подземни води 

се определят като добри. 

Община Доспат: 
По-големите реки, които преминават през територията на общината, са р. Доспат и 

р.Караджадере. Язовир “Доспат” е с дължина 18 км, широчина 3 км, дълбочина 

40м,водовместимост 420 млн.куб.м. Язовирът се използва за добив на електричество, 

рибовъдство,риболов и воден туризъм. Тук е изградено първото стъпало от 

впечатляващата по замисъл,проект и реализация – огромна за мащабите на страната 

водносилова каскада “Доспат – Девин –Кричим” (“Доспат - Въча”) - част от която е 

хидровъзела “яз. Доспат”. Водата от хидровъзела се пренасочва към ВЕЦ „Тешел“ и след 

това по веригата, както следва: ВЕЦ „Девин“, язовир Цанков камък, ВЕЦ „Цанков камък“, 

язовир Въча, ПАВЕЦ „Орфей“, язовир Кричим, ВЕЦ „Въча –ІІ“, ВЕЦ „Въча - І“ и ВЕЦ 

„Кричим“. На територията на общината са установени общо 2 извора на минерални води, 

но няма проучвания относно техните лечебни свойства. 

Община Сърница: 
Главното водно течение е р. Доспат. Тя започва да събира водите си от землището на с. 

Медени поляни. Протича на югоизток по протежение на цялата Доспатска долина и при 

гр. Сърница се влива в яз."Доспат". Реката е пълноводна с постоянен дебит през цялата 

година. Всички другиводни течения в района на Сърница са притоци на р. Доспат. По-

важни от тях са: Широк дол, Бегов дол. Дивите кози, Барабунски дол, Луда река, Дерменка, 

Усойна, Гехталийски дол, Гюмюш дере, Караосман дере, Боров дол, Камен дол и др. Те не 

са особено пълноводни, но са с постоянен воден отток, като през най-сухия лятно-есенен 

период запазват около 2/3 от средния си дебит. Като цяло, северните склонове на долината 

са по-влажни и водните течения там имат по-постоянен воден отток. По южните склонове 

водните течения са различни по отношение на воден отток през различните годишни 

сезони. Долните части на северните склонове на Доспатската долина почти по цялото 

протежение се характеризират с високо ниво на подпочвените води (0.5 -2.5 м). 

Почви: 
Почвеното разнообразие в Смолянска област не е голямо. Най-характерни са кафяви 

горски почви. 

Община Борино: 
Община Борино попадат в агроекологическия район на кафявите горски почви. Като 

почвен вид преобладават кафявите горски и канелените горски почви. По механичен 

състав тези почви са песъкливо-глинести и глинесто-песъкливи, рохкави. Характерното за 

почвите врегиона е, че те са със сравнително слаб, повърхностно разположенхумусен 

слой, а наклона на терена е значителен. Почвите се характеризират със слабо до средно 

плодородие. 

Община Доспат: 
Община Доспат попада в агроекологическият район на кафявите горски почви. По 

механичен състав тези почви са песъкливо-глинести и глинесто песъкливи, рохкави. 

Хумусният им хоризонт има малка мощност (10 – 20 см), а профилът 40 – 60 см. 

Съдържанието на органичното вещество е ниско и определя почвите в общината като 

слабо хумусни. 

Община Сърница: 
Почвите са плодородни: алувиално-ливадни, делувиално-ливадни, смолници и канелени 

горски. Високопланинската част е заета предимно от кафяви горски почви, които на много 
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места са скелетни, подходящи за картофопроизводство, производство на хмел и пасищно 

животновъдство. 

 

Растителен и животински свят: 
 

Територията „Високи Западни Родопи“ се характеризира с изключително богато 

биологично разнообразие. Като цяло възможностите за използване на ЗТ като природни 

атракции и включването им в туристически продукти е подценено до момента. 

За територията е характерно голямото разнообразие на недървесни горски продукти, които 

се събират от местното население и туристите, но същевременно липсват местни 

преработвателни предприятия, а това означава изтичане на ресурсите към други 

територии. Чистата околна среда в територията е важен фактор за утвърждаването на 

района и в култивирането, отглеждането и събирането на гъби, билки и горски плодове; 

Природните ресурси, въпреки големият им потенциал се използват непълноценно за 

развитието на територията. 

Община Борино: 
В границите на община Борино са описани около 200 висши растения, някои от които са от 

първостепенно биологично и научно значение. От тях защитените от закона са 69 вида, а 

11 са включени в Европейския списък на редките, застрашени и ендемични растения. В 

Червената книга на България са вписани като застрашени и редки 100 вида. 

Алпийски повет (Clematis Alpina) - многогодишно тревисто растение с катерливи стъбла, 

залавя се с листните дръжки за храстите и иглолистните дървета. Този вид е защитен у нас 

и включен в Червената книга. 

Сред родопските растения има 95 ендемични - 56 балкански и 39 български. Има растения, 

които се срещнат само в Родопите и никъде другаде. Някои от тях са: 

Родопски силивряк (Haberlea rhodopensis) – многогодишно растение с тъмнозелени 

назъбени листа, цветовете му са виолетови. Расте по варовиковите скали. То е балкански 

ендемит, остатък от древна флора, устоял на промените през ледниковите периоди. 

Легендата разказва, че е поникнало от кръвта на Орфей. 

Родопското омайниче (Geum rhodopaeum) расте из влажните планински ливади, цъфти с 

ярко оранжево-червени цветове. То е български регионален ендемит. 

Родопското лале (Tulipa rhodopea) се среща върху варовити скалисти места, цъфти с 

яркочервени едри цветове с черно петно в основата. То не вирее никъде другаде по света 

освен в Родопите. 

Като цяло в региона растителното богатства не е добре проучено. Открити са над 200 вида 

и подвида висши растения, а се предполага че са повече. Недостатъчно проучени са 

гъбите, лишеите, мъховете и почвените водорасли. 

 

Община Доспат: 
 

Климатичното и почвено разнообразие обуславят наличието на изключително много 

растителни видове. Горите заемат 70% от територията на Общината и са разположени 

върху 178 хектара. 

Дървесните видове, които преобладават тук са: бял бор, смърч, бреза, келив габър, бук, 

зимен дъб, ела, осика, хвойна, черен бор. Могат да се намерят различни видове 

диворастящи гъби (манатарка, сърнела, пачи крак и други), билки (кантарион, мащерка, 

невен, риган, лайка, коприва и други) и плодове (червена и черна боровинка, малини, 

къпини, диви ягоди). Срещат се още папрат, метлика, мащерка, иглика, липа, глог, шипка, 

дрян, глухарче и др.За фауната са характерни представители на Средиземноморската 

област като дива свиня, сърна, елен, див заек, лисица, кафява мечка, глухар, таралеж и др. 
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Язовирът и реките в околностите са пълни с пъстърва, костур, шаран и мряна. 

Ландшафтът е добър, като наличието на язовир "Доспат", многовековните иглолистни 

гори, го подобряват и разнообразяват. 

Община Сърница: 
Единствено тук от цяла България се намират находища на върболист тъжник и блатен  

плаун.  На  три  километра  от  Сърница  се  намира  защитената  местност „Чибуците”, 

където вирее единственият в Европа защитен храст „върболист тъжник”, наречен от 

местното население “чибук”. Той е храст от семейство розови. На височина достига на 1.5 

– 2 м. Има остри и двойно назъбени листа. Цъфти в розов цвят, рядко и в бяло. Блатният 

плаун е многогодишно растение от семейство Плаунови. Пълзящо растение е, което се 

разклонява и има множество коренчета. Също е защитен вид. Расте на влажни места, а 

понякога и във водата. Друг защитен вид в района на Сърница е жълтата родопска 

теменужка, която расте в местността “Изпикавището.” 

Защитени територии: 

Община Борино: 
На територията на общината има един резерват известен като Биосферен резерват 

“Кастракли” и още два природо защитени обекта- “Буйновско ждрело” и “Дяволски мост с 

водопада”. На територията на общината се намира биосферен резерват “Кастракли”- 

природна забележителност обявен със заповед №508/28.03.1968 г. и със Заповед 

№1094/03.12.1986 г. е обявена буферната му зона. Резерватът е с обща площ 124 ха. 

Създадена е с цел да се запази вековната черборова гора, скални групи и характерен 

природен пейзаж. Той впечатлява с извънредно красивия си ландшафт, с величествените 

отвесни скали, вековни гори от чер бор, ела, бук, явор, воден габър и трепетлика, както и 

много смесени горски насаждения, които не се срещат на други места в страната. По-

голяма част от насажденията са на средна възраст повече от 200 г. Средната надморска 

височина е 1200 м. Най-високата му точка е 1291,3 м., а най-ниската 911м. Теренът е много 

разнообразен, силно пресечен на места ,със стръмни и много стръмни скатове-в южната си 

част, а на други места със слабо наклонени склонове/северните/. Стръмните и дълги 

скални образувания с отвесни скали са много живописни с разнообразни первази и тераси. 

В резервата се среща богат и разнообразен животински и растителен свят. Установени са 

25 растителни вида с природозащитен статут. От включените в Червената книга на 

България за територията на природния резерват “Кастракли” са установени 12 вида, от 

които един с категория “застрашен” и 11 с категория “рядък”. Общината има за цел част от 

тази красива местност са се обяви за вилна зона със цел развитие на туризма и привличане 

на инвестиции в тази сфера. В местността “Кастракли” е създадено едно уникално 

високопланинско плато на площ 5 ха. 

 

Според изследванията на учените, местността “Кастракли” е второто място , където през 

периода май – юни – юли се среща най-голямото струпване на повече от половината 

познати пеперуди на Балканите. 

Община Доспат: 
Територията на община Доспат засяга 3 защитени зони, включени в европейската 

екологична мрежа НАТУРА 2000: 

• Защитена  зона  “Западни  Родопи”  с  идентификационен  код BG0002063 по 

Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици 

• Защитена зона “Родопи  - Западни” с  идентификационен  код BG0001030 по 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

• Защитена зона “Триград - Мурсалица” с идентификационен код BG0002113 по 

Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици 

Община Сърница: 
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Защитена територия е природната забележителност „Побит камък“, намираща се в с. 

Побит камък, природната забележителност „Скално образувание-жабата“, намиращо се в 

с. Медени поляни и местността „Чибуците“ в гр.Сърница. 

Икономика: 
 

По отношение на икономическото развитие се наблюдава нарастване на основните 

икономически показатели, но в недостатъчна степен за създаване на стабилна и устойчива 

икономика – ниска е инвестиционна активност на местните жители и липсва приток на 

външни инвестиции, слабо навлизат информационните и комуникационни технологии във 

фирмите. В територията липсват изградени структури за подкрепа и консултиране на 

бизнеса – няма бизнес инкубатори или консултантски центрове. 

Като размер икономическите субекти са предимно микро, малки и в ограничен брой 

средни предприятия. 

Земеделие 
В предвид на суровите високопланински условия в територията – земеделието е 

сравнително добре развито, но добивите от единица площ са малки, а разходите са 

сравнително големи, което води до висока себестойност на произведената продукция – в 

повечето случаи това има негативен ефект върху нейното пазарно позициониране. Значим 

местен проблем е липсата на затворен цикъл от произвежданите в територията суровини 

до получаването на краен продукт от тях. Това от една страна създава предпоставки за 

развитие на преработващи предприятия, а от друга страна да се търсят възможности за 

привличане на капитали в територията за създаване на местни тържища и пазари за 

произвежданите продукти и суровини. 

Земеделските стопани не разполагат с достатъчно финансови ресурси за инвестиции за 

развитието на техните стопанства. В територията поради чистотата на почвата и въздуха 

има благоприятни условия за развитие на биологично земеделие. 

Наличието на високопланински пасища и сенокосни ливади правят територията 

подходяща за развитието на пасищно животновъдство, но в настоящия момент това е един 

от най-слабо усвоените ресурси в територията. Лимитиращ фактор за развитие на 

животновъдство е продължителния зимно-оборен период при отглеждане на животните и 

краткия пасищен период през лятото. 

Алтернатива за развитие на земеделието е засаждането и развитието на подходящи за 

природно-климатичните условия насаждения като малини, ягоди, арония, билки, етерично-

маслени култури и нискостеблени растения. 

Горското стопанство в територията е стратегически резерв за развитието на туризма, 

дърводобива и дървопреработването. Горите са основно с дървопроизводствени и защитни 

функции и са основно държавна собственост –ДГФ. Горите на територията са голям 

източник на т.н. недървесни горски продукти и услуги – тяхното събиране носи ползи и 

допълнителни доходи за местните хора, а в активния сезон на бране понякога е и основен 

източник на препитание. Богатството от недървесни ресурси е предпоставка за развитие на 

съпътстващи преработвателни предприятия. 

Културно-историческо наследство: 
 

Община Борино: 
Борино 

Селото е разположено между склоновете на Кайракавалу и Ярбурунския рид на 1140 м н.в. 

Предполага се, че селището е възникнало по време на османскотото владичество на 

мястото на юрушка стоянка-периода 1750-1800 г. В землището му са открити: палеолитно 

находище (м. “Кастракли”), следи от първобитния човек от мустерската епоха и тракийски 

некропол от Х-ХІ в., съответно в местностите Чакмаклъ, Чакмаклъдере и в сегашната 
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м”Валтата”. 

Село Ягодина е разположено в близост до българо-гръцката граница на около 30 км от гр. 

Девин и 34 км от гр.Доспат .Граничи със с.Триград . Пътят за Ягодина минава през 

невероятно красивото “Буйновско ждрело”-природна забележителност и се вие покрай 

горното течение на р.Буйновска. Природна забележителност “Буйновско ждрело”- обявено 

със Заповед №995/21.04.1971 г. на МГГП. 

На 2 км встрани/ вдясно/ по пътя за с.Ягодина се намира местността Хайдушки дол, 

известна с ПЗ- “Дяволски мост и водопада” – природно скално образование, за което 

легендата разказва, че може да бъде преминато само от Дявола-природна забележителност,  

обявена със Заповед №535/25.09.1978 г. на КОПС. 

Районът е любимо място за пещерняци и туристи заради 

многобройнитезабележителности, туристически пътеки и над 120 пещери- 

неблагоустроени. От селото започват три екопътеки с различна трудност и 

продължителност. Най-голямата забележителност на селото е намиращата се в 

непосредствена близост (на 2 км след разклона за селото) Ягодинска пещера, която със 

своите 10 км лабиринти е най-дългата пещера в Родопите, годишно се посещава от около 

17 000 туристи, 30% от които са чужденци. На 2 км. югозападно от с. Чала се намира 

живописният връх Виденица /известен и като Гьозтепе – турски/. Височината  от  1652  м.  

дава възможността за оглед във всички посоки. На върха се срещат едри валчести камъни 

и остатъци от древни зидове. Съществува предположение, че тук се е намирало известното 

в древността светилище на Бог Дионисий,което се е стопанисвано от тракийското племе 

беси. На върха се е намирала ротонда с колонада и кръгъл отвор на покрива, както и олтар 

за жертвоприношение. Останките вероятно са от този храм. От върха се разкрива 

впечатляваща гледка към море от зелени гори с острови от величествени скали, а при ясно 

време може да се види и част от Бяло море. В местността “Ферма” се намира   

историческо-архитектурен  паметник:  „мост-Кемера”. Той  е  едноарков, граден от 

ломени камъни и спойка от бял хоросан. Части от лицевата зидария и ъглите на хубаво 

извитата арка са оформени с добре обработени камъни. Настлан е с настилка от дребен 

речен камък. Отворът на моста  е 32,40 м , а ширината - 3,60м., светла височина –6 м. 

Доизграден е през 16-17 век-върху съществуващ римски мост. Посещавайки го туристите 

имат възможността да се докосват до историята. Мостът е бил част от важно търговско-

стратегическо трасе по който са преминавали кервани,  на път за Драма през Никопулис ад 

Нестум (Неврокоп).  

От занаятите в  района са добре  съхранени и се практикуват 

дърворезбарството, дървообработването, а от “женските” занаяти – тъкане на 

хоризонтален стан, плетачество, гайтанджийство, везба. 

Традиционните практики в земеделието и животновъдството все още се използват масово 

в региона и поддържат живи традиционната родопска кухня, свързана с 

картофопроизводство, млечните и животински продукти. 

Община Доспат: 
В околностите на град Доспат са намирани останки от 4-5 век пр.н.е. Край Доспат са 

открити и ранни керамични фрагменти от славяните. 

Край Доспат и до днес съществува местността „Даа“, която е осеяна с величествени гори с 

много горски плодове през лятото и богатство от гъби през есента. Тази местност напомня 

за живота на тракийското племе Даи. За живота на траките в Доспатския край, говорят 

запазилите се до днес тракийски могили край с. Любча и тракийското светилище на вр. 

Виденица край с. Змейца. 

В с.Любча народната памет е съхранила спомена за тракийския певец Орфей с името на 

местността Орфенското. За Римското владичество над траките в този край красноречиво 

напомня запазилият се до днес Римски мост. Скрил в себе си вековните спомени, мостът 
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гордо се издига над р. Карджадере. 

Името на града, според една от версиите, е взаимствано от името на гръцкото село Доскат. 

По турско време селището се е наричало Янъкли и означава ―Горяното, тъй като се е 

местило 3 пъти на три различни места. В кратък период се е казвало Хамидие, в 

летоброенето на султан Хамид. По времето на Втората българска държава, в началото на 

XII в., горите в този регион са назовавани Славееви, на името на владетеля си – Деспот 

Алексий Слав, сестрин син на Калоян. Смята се, че от титлата му, деспот, се е родило и 

името на града – Доспат. 

Световноизвестен българин египтолог разчете името на египетски фараон върху уникален 

камък във формата на обожествявания от египтяните бръмбар – скарабей. Уникалния 

камък част от амулет се пази от години в експозицията на Смолянския исторически музей. 

Според египтолози и траколози той е доказателство за тесните връзки между древен 

Египет и траките. 

Камъкът е част от кехлибарена огърлица, открита по време на разкопки още през 1976 г. в 

гробна могила от 7-6 в., в местността Бърдото на 1.5 км край село Любча. Интересът на 

египтолозите е предизвикан не само от самия камък, представляващ стилизирано 

изображение на свещения за египтяните бръмбар скарабей, а и от надписа, който е 

издълбан върху коремната страна на фигурката. До сега той не е бил разчетен. Надписът 

разчита д-р Васил Добрев, който работи в Кайро. 

Според хората от Любча в района на селото им има най-много открит кехлибар, което 

говорело, че живелите по тези места траки са били платежоспособни и са развивали 

сериозна търговия. В Древен Египет скарабеите са изобразявани и се приемали като 

символ на здравето и за закрила от висшите сили. Това, че го има в Родопите местните 

приемат за знак за това, че мястото тук е било ценно за тракийците. 28 тракийски могили 

има край Любча. 

На територията на община Доспат се намират много културни, исторически, природни 

обекти и забележителности, а именно: 

Село Бръщен 
 

Римски мост –културен обект, разположен в местността Доспат дере на р.Доспат. 

Достъпът до обекта е с джип и пеша на разстояние от 1 км в дясно от пътя за с. Бръщен, 

посока Доспат-Бръщен. 

 

Паметна плоча на граничарите Дончо Ганев и Вергил Ваклинов– граничари, загинали в 

престрелка с диверсионно-разузнавателна група през нощта на 1 срещу 2 юли 1953г. в 

местността «Ваклинова чука» - разположена е на 2 км. източно от с.Бръщен. Ежегодно на 

1 юли се организира поход в памет на граничарите-герои от форум «Граничарите на 

България» с подкрепата на Община Доспат. 

 

Село Црънча 
Скално образувание, наричано „Скалето” - използвано като светилище през късната 

Бронзова епоха и през Желязната епоха, където са се извършвали древни тракийски 

езически ритуали, както и древен тракийски и римски път, свързващ населеното място с 

Беломорието. Забележително е голямото наличие на тракийски и римски гробове, 

разположени по цялото землище на населеното място. В една от могилите е открита урна, 

съдържаща кости, останали след кремация и сребърен връх на копие. Едно от големите 

стари гробища е разположено на най-високата точка в землището на селото наречено 

„Горното гробе―. След аматьорски археологически проучвания на местни учители през 

50-те години са разкрити скелетни погребения с инвентар главно от глинени съдове. При 

обхождания на обекта са открити материали от средновековието. 
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Селището в местността „Чуглата“, където са открити фрагменти от антични глинени 

съдове. Друго антично селище е имало и в местността "Станделе" /намира се 

непосредствена близост до местността „Скалето“/, а трето селище от същия период е 

локализирано и в местностите „Шабанца― под „Скалето― В местността „Брезе― пък 

има голяма могила с височина 2 метра и диаметър 25-30 метра. 

Село Любча 
Римски мост с надписи на римски по него по поречието на реката. 

Руините на Пониква - срещано още като Поникова - село, намирало се между днешните 

села Ваклиново, Осина и Любча. Селото е съществувало до 16 век в едноименната 

местност край Барутинската река, която носи същото име. 

Село Барутин: 
Тракийско светилище в местността Долна Бартина - открита при археологически разкопки 

базилика, построена през 5-6 век. 

Село Змейца 
Римският мост „Кемера“ . 

Тракийско светилище на връх „Виденица” - според предположение на историографи тук 

навремето идвали Александър Македонски и Гай Октавий, бащата на Август, за да научат 

от жрицата какъв ще бъде изходът от предстоящите войни. Светилището имало голямо 

значение за живота на тукашното тракийско племе беси. Върхът е осеян с камени блокове 

и тераси, по които личат останки от крепостна съоръжения, изградени със солидна спойка. 

Вероятно тревната и горската растителност е покрила много ценни предмети от онова 

време, когато тук е кипял живот. Връх Виденица е обгледно място сред целия южен 

Виденишки дял. 

Село Чавдар: 
В района на селото са открити няколко старинни селища от тракийско, римско и 

византийско време. „Драгиева чешма” от известна родопска песен се намира в центъра на 

селото. 

Село Късак: 
Римски гробища и наличие на керамика По поречието на реката в близост до старото село 

Късак има останки от римски мост – намира се по стария път за с.Барутин на 1,5 км. 

 

Град Доспат: 
Крепост „Крали Марковата Бърчина” /Почилената Бърчина/ – по време на осмаското 

нашествие като самостоятелен феодал-владетел в този край се укрепил Крали Марко, 

множество могили в подножието, скупване на тракийски, римски, славянски могили. На 

самия връх има светилище. Части от пътя представляват калдъръм. Отстои на 4 км от 

главния път Доспат-Батак от гр.Доспат /към Батак/. 

Местност „Каукал” – разположен тракийски некропол, в подножието има пещера с 

дълбочина на пещерата около 10 метра, широчина – 2,5 метра, височина 2 метра. Намира 

се в посока на пътя Доспат - Г.Делчев на 3 км. посока Г.Делчев. 

Местност „Калето” - древна крепост, намираща се по пътя Доспат – с.Змейца. 

„Зелниково” – римски гробове, останки от грънчарница – има предположение, че е 

славянска 

 

Всеки знае, че водата дава живот, истински обаче го разбираш, когато посетиш Доспатския 

край. Доспатчани са известни в цяла България с майсторите си чешмари и с „белите― си 

чешми. Над 1800 чешми изградени „за хаир― има пръснати този родопски край. 

Действащи и пресъхнали те са основно с по един, два, но и до 24 чучура. Белите чешми са 

част от спомените на много поколения. 
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Община Сърница: 

Туристически маршрут Сърница – Доспат: 
Маршрутът е един от най-привлекателните заради красотата, която се разкрива по него. 

Той следва брега на язовир Доспат. Виждат се големите напорни тръби, които през тунели 

отвеждат водата до Кричимското и Пловдивското поле. Вътрешността на стената е 

направена от глина, а отвън е изградена с каменни блокове. По нея има стръмни стълби, 

които водят до долу, където се намират съоръженията за отчитане на здравината и 

отклоненията й. На 300 м. от стената се намира къмпинг „Борикомс” – Пловдив. Пътят 

извива край много заливи, които са чудесно място за риболов. Близо до землището на 

Сърница пътното платно се врязва в стръмно спускащите се склонове от запад. Пресича се 

голям тунел, който довежда водите на реките Осинска, Вищерица и Канина до язовира. 

Преди този тунел до язовирния бряг се откриват останки от стари гробища, които са 

покрити с тикли. Открити са и останки от керамични съдове. 

Не са правени археологически разкопки. 

 

По западните склонове растат много горски плодове и растения: червена и черна 

боровинка, малини, къпини, лечебни билки и гъби. През целия път на близки разстояния 

има направени доброволно от местните хора мраморни чешми. При много от тях има 

изградени и беседки, за да могат минаващите да седнат и да си починат. Според някои 

публикации, броя на чешмите е над 1 200. Поради наличието на много чешми са 

провеждани национални събори на чешмите под егидата на „Екофорум за мир”. 

 

По сенчестите склонове и на обширните поляни се намира къмпинг „Орлино”. Над него е 

ситуирана местността „Манастира”, където има останки от каменни стени, за които се 

предполага, че датират от преди Второто българско царство. През 30-те години на миналия 

век местността Орлино е била гъсто населена махала с хора от Доспат. Интересното е, че 

тук, преди да се изгради язовира, е имало военно летище, построено от германците през 

Втората световна война. 

Около местността „Орлино” се разкриват обширни поляни, а отвсякъде бликат бистри 

извори. Близо до тази местност на пътното платно се намира чешмата „Райската вода”, 

където се провеждат районни събори. 

Коларски път води до историческата местност Малтепе, която сега е под водите на 

язовира. Този хълм се счита за старотракийска могила. Сега на върха на тази могила е

 построена вила върху циментови колони, като до нея се стига само по вода. След 

това следва Бардуче – живописна местност на брега на язовира. До седемдесетте години 

на миналия век Бардуче е било оживено селище, но жителите му са преселени в Сърница 

и Доспат. 

На разстояние от около два километра в гората над Бърдуче има скален масив, където се 

намира дълбок отвор с постоянна температура под нулата, дори и през лятото. До това 

място няма туристическа пътека, но може лесно да се стигне по полегатия склон. 

Маршрутът минава през местността Хановете и махала Крушата – живописно вилно 

селище, и завършва в град Сърница. 

 

3.2. Социална структура и население: 
 

Община Борино: 
Територията, която заема община Борино е 173,2 кв.км, което представлява 5,2% от 

територията на Смолянска област. 

В административната структура на общината са включени пет населени места с население 
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4548 души, в т.ч. Брой жени-1697,мъже-2094,деца -757. 

Структурата на населението по пол в общината е 97 жени на 100 мъже. 

Делът на населението от турската етническа група в община Борино е над 70%. 

Възрастовата структура на населението е от регресивен тип. Намалява трудоспособното и 

репродуктивното население на района. 

Общини Население към 

31.12.2011  

Естествен прираст Механичен прираст 

 Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Борино 3 597 1 827 1 770 -13 -16 3 -32 -15 -17 

 

Структура на населението по степен на образование: 

Висше 275 

Средно 1 349 

Основно 1144 

Подосновно 485 

Незавършено 162 

начално  

Неграмотни 60 

 

Община Доспат: 
В община Доспат има демографската криза и през последните години тя се задълбочава. 

Влияние върху демографското развитие на общината оказват световните и национални 

демографски процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, както и 

специфичните - увеличена смъртност и интензивна емиграция. В резултат на тези процеси 

населението на общината намалява и застарява ежегодно. Динамиката показва трайна 

тенденция на намаление на населението (с около 5% за последните 3 години) или с 413 

души през 2012 г. спрямо 2010 г. 

Таблица 4: Население по пол в община Доспат за 2010 - 2012 г. 

   (Брой) 

Показатели 2010 2011 2012 

Население - общо 9323 9008 8910 

    

мъже 4651 4473 4406 

    

жени 4672 4535 4504 
    

 

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на населението заемат лицата в 

активна трудова възраст между 30 и 59 години възрастните на 60 и повече години, които са 

47% от населението, възрастните на 60 и повече години са едва 20%, а децата и младежите 

до 29 години - 33%. Изводът, който се налага е, че населението на община Доспат бележи 

положителни тенденции на фона на средната за страната тенденция на трайно застаряване 

на населението. 

Икономически активните лица в общината са 57% или 4 534 души от населението на 15 и 

повече години по данни от последното преброяване. От икономически активните лица 

заети са 3 536 души, останалите са безработни, които активно търсят работа. 
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Пенсионерите заемат значителен относителен дял от 45% или 2 042 души от населението 

на 15 и повече години. 

Естественият прираст на населението на община Доспат за изследвания период е 

отрицателен, като намалява от минус 14 души през 2010 г. на минус 47 души през 2012 г. 

Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност са трайни и са причина за 

отрицателния естествен прираст. Средно годишният брой на живородените деца в 

общината през периода е 79. Средната смъртност в община Доспат за изследваните 3 

години е 110 човека годишно. 

Неравномерното разпределение и тенденциите към застаряване са съществен фактор за 

развитието на туризма на територията на общината. Необходимо е създаване на 

партньорства между заинтересованите страни, мобилизиране на наличния човешки ресурс 

и рекламиране на туристическия продукт и ресурсите на общината. Съвместната работа 

между общинската администрация, предприемачи и местни сдружения, както и заетите в 

туризма, е от решаващо значение за оползотворяването на съществуващия потенциал. 

 

 

Община Сърница: 
През последните години се наблюдава трайна тенденция към намаляване броя на 

населението на област Пазарджик и на Южен ценрален район. Показателите за общото 

демографско състояние на населените места в община Сърница като цяло я поставят в 

много по-благоприятно положение в сравнение с останалите общини в област Пазарджик. 

 

В преброяването на населението през 1910г. Сърница липсва като самостоятелно 

селище. До 1947г. село Сърница е към Девинска околия. Сърница е самостоятелна община 

(1979-1987 г.), вкл. селата Медени поляни и Побит камък. С Указ на ДС на НРБ 

 

N 3005 от 6 окт. 1987г. Сърнишка община се закрива и се присъединява с включените в нея 

населени места към Велинградска община. Сърница е обявена от село за град с Решение N 

641 от 12. 09. 2003г. Сърница е второто по големина населено място в община Велинград 

след село Драгиново. Населението му е българо-мохамедани, живеещи в 870 жилища, с 

14.7 кв² жилищна площ на 1 ж. 

Таблица 8: Население на Сърница според преброяванията (1926-65): 

Селище 1926 1934 1940 1946 1956 1965 

Сърница 336 482 513 758 982 1451 

Крушата 120 180 213 264 368 454 

Петелци 187 226 266 327 389 583 

Бърдуче 15 24 24 49 64 28 

Орлино 36 69 80 87 139 283 

Общо: 694 981 1096 1485 1942 2799 

 

По отношение на възрастовата структура на населението в община Сърница се наблюдават 

по-благоприятни тенденции в демографското развитие в сравнение с повечето общини от 

страната. Относителният дял на населението под 29 г. е 39.1 % (1929 души) и е с по-висок 

дял от населението на 65 и повече години (16.4 % - 811 души), което е много рядко 

срещано в останалите общини от страната. 
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Като цяло България има отрицателен естествен прираст, който се наблюдава както в област 

Пазарджик, така и в община Сърница. Отрицателният естествен и механичен прираст 

представляват потенциален проблем. 

• Между последните две преброявания е налице тенденция към намаляване на 

населението, която се проявява за населението в града - гр. Сърница и за населението в 

село Медени поляни. В село Побит камък имаме положителен прираст на населението; 

 

• Възрастовата структура в община Сърница е по-благоприятна в сравнение с тази на 

област Пазарджик; 

 

• Налице е отрицателен естествен прираст; 

 

• Тенденцията към намаляване на населението ще се запази до 2021г. Очаква се да се 

увеличи съотношението между градското спрямо селското население в общината. 

 

3.3. Базова инфраструктура 

 

3.3.1. Транспортна достъпност 

 

 Община Борино 

 

Категорията на изградената пътна мрежа в общината е ниска. Липсват пътища от първи и 

втори клас. Има един третокласен път ІІІ-197. На територията на общината има около 80 

км пътища ІІІ и ІV клас и местни пътища. Общината стопанисва и поддържа около 32 км 

четвъртокласен път и около 30 км местни пътища. Пътно управление, гр. Смолян 

поддържа около 18 км. 25% от пътищата- т.е. 8 км, поддържани от общината се без трайна 

настилка. 

 

Железопътен транспорт на територията на общината няма. 

 

За всички видове превози се използва автомобилен транспорт. Транспортното обслужване 

на населението в Община Борино се осъществява от частни превозвачи – еднолични 

търговци. 

Има редовни транспортни линии от гр. София и гр.Пловдив, което дава възможност за 

придвижване на туристите, ползващи обществен междуселищен транспорт. 

 

Община Доспат 

 

Пътна инфраструктура: 
 

През територията на община Доспат преминават пътни артерии с национално значение, 

като: Гоце Делчев – Доспат - Пловдив; Доспат – Смолян - Кърджали – Свиленград; Доспат 

– Пещера - Пазарджик; Доспат – Велинград. 

 

Пътищата от общинската пътна мрежа в община Доспат се поддържат целогодишно в 

добро състояние. Уличната мрежа на общината е развита съобразно характерните теренни 

дадености и зоните за обслужване. Има вертикална и хоризонтална маркировка за 

безопасност на движението, но не във всички населени места. Проблемът с паркирането 

на автомобили в града е изключително голям. Поради липса на достатъчно паркоместа, 

паркирането се извършва в активните платна на уличната мрежа, което затруднява 
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движението. Повечето хотели в Доспат предлагат частен охраняем паркинг за своите 

гости. 

 

Преасфалтирани и реконструирани са почти всички главни улици в общината, 

осигуряващи достъп до главните пътища и към областните градове. В общините в 

съседство, пътната мрежа също е рехабилитирана или в процес на ремонт (град Септември 

към юли 2014), което улеснява достъпа до община Доспат като туристическа дестинация. 

 

Пътищата са с добра пътна настилка, габарит и пропускателна способност, което е 

гаранция за удобство, безопасност и сигурност по време на пътуване. 

 

Транспортна осигуреност 

 

Транспортното обслужване е организирано много добре като са разкрити редица 

транспортни линии, които осигуряват редовно и качествено превозване за населението от 

общината към областния център Смолян, столичния град и съседните по-големи градове. 

Общината има приета общинска транспортна схема, която комплексно се изпълнява от три 

транспортни фирми. Има транспортни връзки с центъра Доспат до всяко населено место. 

Транспортната система на община Доспат се обслужва от 3 транспортни фирми с 8 

автобуса и 5 таксита. Транспортните услуги се извършват с автобуси, таксита и товарни 

камиони. 

 

Община Сърница 
 

 

Транспортна мрежа и достъпност: 
 

Категорията на изградената пътна мрежа в общината е ниска. На територията й минават 

следния път от републиканската пътна мрежа: 

 

• Път IІІ-843 Велинград-Горски пункт „Селище”-Сърница-Крушата- 

 

/Батак-Доспат/. На територията на община Сърница е в много лошо състояние и се нуждае 

от цялостен ремонт и реконструкция. 

 

Общината стопанисва и поддържа общински местни пътища, както и вътрешни улични 

мрежи. Около 70% от пътищата, които се поддържат от общината са без трайна настилка.  

 

Вътрешната улична мрежа в града е предимно асфалтирана, като има и улици с 

трошокаменна настилка. В по-голямата си част асфалтовата настилка е неподдържана и 

компрометирана. В селата голяма част от улиците са без настилка. 

 

Предвидено е доизграждане на общински път, който започва от разклона на път 

 

ІІІ-843 /Велинград - Сърница/ - м.Селище - с.Побит камък до с.Медени поляни.  

 

През дъждовните месеци движението по тях се затруднява, а на моменти се прекъсва и се 

налага своевременна намеса за възстановяване на пътните отсечки. 

 

Необходимо е и изграждането  на подпорни стени в пресечените 
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местности за предотвратяване на свлачища. Уличната мрежа в селата е с трайна 

настилка основно по главните улици. 

 

Състоянието на техническата и особено транспортната инфраструктура, значително 

затруднява развитието на района. Използването изключително на автомобилен транспорт 

за всички видове превози при незадоволителното състояние на пътната мрежа е сериозна 

пречка за развитие на туризма в общината. 

 

Поддържането на пътищата в зимни условия е силно затруднено, тъй като заради релефа и 

климата за тази цел сеизисква голям финансов ресурс, с който общината не разполага. 

 

Железопътен транспорт на територията на общината не съществува. Състоянието на 

пътната мрежа е силно влошено. Асфалтовата настилка е разбита, няма оформен напречен 

и надлъжен наклон за оттичане на водите. На някои места има пропадане на пътната 

настилка. Много участъци от общинските пътища са в състояние, което изисква цялостно 

преасфалтиране, а в други дори е необходимо полагане на нова основа и цялостно 

преизграждане на пътя. 

Два са маршрутите,  по които туристите могат да стигнат до град Сърница - единият е през 

Батак, Широка поляна и разклона за Доспат/ Кантона/, а другият е през 

Пазарджик/Септември/-Варвара-Велинград-Сърница. Туристите, ползващи обществен 

транспорт биха могли да се придвижат единствено по втория маршрут, тъй като редовен 

превоз има единствено от гр.Велинград. 

 

3.3.2. ВиК 

 

Община Борино 
 

Населените места в общината са захранени от собствени водоизточници. Необходимо е да 

се извърши реконструкция и модернизация на изградените водопроводни мрежи и 

съоръжения.Канализацията в с. Борино и с. Ягодина  и с.Чала е изградена , а в останалите 

населени места тя е частично изградена около 60 %. Замърсителите на речните водите са 

преди всичко от битов характер. 

С реализацията на проект по Програма за европейско териториално сътрудничество 

Гърция – България 2007 – 2013 г. в в село Борино е изградена пречиствателна станция за 

питейни води и водоем (резервоар 500м3). Изграждането на пречиствателната станция в 

община Борино и нов водоем е решил проблема с недостига на вода в село Борино . 

През 2018г. е подписан договор с ПУДООС за безвъзмездна финансова помощ за 

реализацията на проект: „Интегрирана ВиК система и Пречиствателната станция за 

отпадни води (ПСОВ) на с. Борино, обл. Смолян” – I етап. Разработения проект за 

интегрирана ВиК система на с. Борино включва цялата водоснабдителна и канализационна 

мрежа на селото и изграждане на пречиствателна станция. Предвижда се изграждане и 

реконструкция на 12 717 m канализационна мрежа, а също така реконструкция на около 12 

133 m от силно амортизираната водопроводна мрежа. С реализирането на проекта ще се 

подобри условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена 

водоснабдителна и канализационна инфраструктура, ще се ограничат загубите на вода по 

водопреносната мрежа и същевременно ще се постигне опазване на екологичното 

състояние на района на града и повърхностните водни обекти от замърсявания на 

непречистени отпадъчни води. 

 

 



Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-156/21.10.2016 г.за прилагане на 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" и Заповед за одобрение на финансовата помощ по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на Мярка 19 "ВОМР" от ПРСР за периода 2014 - 2020" 

 

Община Доспат 
Водоснабдяването на Община Доспат се осъществява на принципа на самотек,а селата 

Бръщен и Црънча са снабдяват чрез помпи. При силно засушаване на временен режим са 

около 40 % от населените места, или отделни части от тях. 

 

Изградената канализационна мрежа в общината показва, че тя се намира под средното 

равнище за страната по обхванатите от канализацията води. Тя покрива едва 70 %. В 

селата са изградени частични канализации, заустващи се в близките реки дерета, в които 

са включени от жилищните сгради. Като цяло канализацията е напълно амортизирана и се 

нуждае от промяна. Предвид планинският терен, на много малко места отпадните води са 

включени в локални септични ями. Канализационната мрежа  се поддържа и стопанисва от 

„В и К-Смолян“ . 

 

В общината няма изградена ПСОВ. Предстои изграждане на пречиствателна станция под 

гр. Доспат,която ще обхване всички битово-фекални и промишлени отпадни води. 

 

Община Сърница 
 

Всички населени места в общината са централно водоснабдени. 

 Град Сърница се снабдява с 20 л/сек. от 5 групи извори.  

 Двете села ползват местни      водоизточници и имат обособено самостоятелно питейно-

битово водоснабдяване в т.ч. водоеми и довеждащи водопроводи и вътрешно разпределени 

мрежи. 

 

Преобладаващата част от водопроводната мрежа е направена от азбестоциментови и 

стоманени тръби през периода 1950-1980 г, така че над 90% от тях са физически 

амортизирани, с висока степен на аварии, което е причина за големи загуби на вода /над 

70%/ и нисък КПД. 

 

Необходимо е доизграждане и модернизация на водопроводната мрежа, с оглед намаляване 

на загубите на вода. 

 

Канализация и пречистване на отпадъчните води: 

 

В община Сърница канализационната мрежа е частично изградена. Няма пречиствателна 

станция за отпадни води. 

 

В селата няма изградена канализационна мрежа. 

 

 

3.3.3. Комуникации 

 

Община Борино 
Всички населени места в община Борино са телефонизирани. 

Качеството е относително добро. Има връзка с мобилни оператори.  

 

Община Доспат 
 

Качеството на телекомуникационните услуги в община Доспат не е на желаното ниво. 
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На територията на общината работят 2 автоматични телефонни централи. Всички 

населени места са телефонизирани. Предстои изграждане на цифрова АТЦ с капацитет 

при първа инсталация 2048 абонатни линии. Предстои да се изградят цифрови преноси 

между централите от община Доспат, което ще доведе до увеличаване на капацитета на 

съединителните връзки и рязко подобряване на качеството на телефонните разговори. 

 

Покритието на услугите на мобилните оператори Мобилтел, Глобул и Виваком на 

територията на общината е около 80%. 

 

Района на Общината се покрива от цифров телевизионен сигнал. Съществуват три кабелни 

телевизии. 

 

Пощенски станции има във всички селища от общината 

 

Община Сърница 

 

Развитието на системата и качеството на връзките в общината са на относително добро 

равнище. Цифровизацията постепенно набира темпове и цифровите телефонни постове на 

територията на общината нарастват. 

 

Всички населени места имат възможност за автоматични селищни и междуселищни, а 

всички общински центрове - и за международни разговори. 

 

Населените места са обхванати от местни мрежи с АТЦ, като поради спецификата на 

селищната мрежа степента на развитие е една от ниските за страната. 

 

В град Сърница функционира кабелен ТВ оператор. 

 

Пощенските услуги се предоставят от ПТТ станции и техните клонове в населените места 

на общината. Мрежата от пощенски станции задоволява нуждите на населението, като 

тенденцията е за непрекъснато нарастване обхвата на предлаганите услуги. 

 

Преобладаващата част от територията на общината има покритие от мрежите на 

мобилните оператори, но в планинската част на места сигналът прекъсва. 

 

Предстои общината да сключи договор за безплатно wi-fi покритие. 

 

Извод: Като цяло територията на МИГ ВЗР има добро комуникационно покритие, 

пощенски и куриерски услуги. Във всички места за настаняване се предлага 

безплатен достъп до интернет. 
 

3.4. Туристическа инфраструктура. Приложение №1 /Списък на местата за 

настаняване на територията на МИГ ВЗР/ 
 

3.4.1. Анализ на състоянието на наличната туристическа инфраструктура. 

 

Община Борино 
Състояние на съществуващата инфраструктура: 

 

През последните години дела на частните инвестиции в създаването и предлагането на 
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туристически продукти и услуги в общината значително се е увеличил. Функционира 

местен туристически инфоцентър, създадена е местна НПО организация в общестевна 

полза Био-б-Еко и няколко неправителствени организации, които се занимават с туризъм, 

опазване на околната среда, популяризиране на района. Има създаден консултативен 

комитет по туризъм към общинската администрация. 

 

Значителен брой местни предприемачи вече предлагат услуги на туристи в малки семейни 

хотели, организират се преходи по маркирани туриситчески маршрути с различна 

трудност, свързани с природното и културно-историческо богатство на района . Най-голям 

брой туристи има през месеците юли, август и октомври. Най-много посещения на 

българи се наблюдават през месеците юли и октомври, а от чужденци през юли и август. 

Една пета от нощувките са на чужденци.В общината са разкрити 29 места за настаняване. 

Всички те предлагат добри условия за настаняване, почивка и делови срещи. Осигурена е 

интернет връзка. Във всички се предлага типична местна кухня.Голяма част от тях 

предлагат и атракции на своите посетители  като фолклорни вечери, излети, организирани 

посещения на забележителности, лов, риболов, фотолов, стрелба с лък, пейнтбол, велотур 

по маршрути, моторни шейни, осигуряване на транспорт до ски пистите в курортен 

комплекс „Пампорово“. 

 

Забележителности и изградена туристическа инфраструктура 

Борино 
 

Селото е разположено между склоновете на Кайракавалу и Ярбурунския рид на 1140 м н.в. 

Предполага се, че селището е възникнало по време на османскотото владичество на 

мястото на юрушка стоянка-периода 1750-1800 г.Първите писмени данни за селото са от 

1842 г. 

 

В землището на селото са открити: палеолитно находище (м. “Кастракли”), следи от 

първобитния човек от мустерската епоха и тракийски некропол от Х-ХІ в.,съответно в 

местностите „Чакмаклъ, Чакмаклъдере” и в сегашната м”Валтата”. От североизточния 

край на селото поема туристическа пътека(5 км),паралелна на полския път, която прави 

няколко големи серпентини, набира височина, от която се разкрива обширна гледка към 

Боринската котловина и селото, както и към небезивсетните Ягодинска скала и Кайрански 

камък. 

Община Борино работи по два проекта, свързани с туризъм. Първият включва 

изграждането на „Дяволска пътека“ като туристически продукт, концептуално разработен 

от БАСЕТ (Българска асоциация за селски и екологичен туризъм). Високо атрактивната 

пътека ще се реализира в т.н. два кръга -Малък кръг и Голям кръг, съответно с дължина на 

Малкият кръг е 3,8 км, а на Големия т кръг -10,2 км. Предвижда се най - атрактивната част 

-преминаването под естествения скален Дяволски мост (Шейтан кьопрлю) и през 

стеснения ждреловиден участък да се извърши с конзоли и дървени платформи. С 

изграждането на тази туристическа инфраструктура посетителят ще има възможност да се 

докосне до два „скрити" водопада. Пътеката обхваща територия от около 20 кв.км с две 

стартови точки: Северна стартова точка (северен паркинг)  на 1 км източно от с.Борино и 

Южна стартова точка (южен паркинг) до  водослива на Чатак дере с Буйновска река. 

 

Най-високата точка на трасето е 1356 м, а най-ниската 945 м, с наклони от 20-40 градуса, а 

при скалните венци наклонът е над 70 градуса. 

 

Високоатрактивната пътека е реализирана в т.н. два кръга - "Малък кръг" и "Голям кръг", 
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като дължината на Малкият кръг е 3,8 км, а на Големият кръг -10,2 км., като и двата са 

свързани и имат една обща изходна точка — Южната стартова точка. 

 

За улеснения на посетителите са изградени два паркинга на изходните точки, 

информационни кабини, няколко чешми в нестандартен архитектурен стил, обзорни 

площадки с изгледи към скалните венци и отвесната скала на вр.Ушите /Орлово око/- 1502 

метра, заслони с типична родопска архитектура, множество платформи и дървени мостове. 

 

Най-атрактивната част - преминаването под естествения скален "Дяволски мост" (Шейтан 

кьопрю) и през стеснения ждреловиден участък  се преминава през дървени платформи, 

захванати със стоманени конзоли за скалите. 

 

С изграждането на тази туристическа инфраструктура посетителят ще има възможност да 

се докосне до два „скрити" водопада и да премине през „Скалният кулоар", като ще запази 

в себе си незабравими преживявания и емоции. 

Вторият проект с участието на община Борино е „Родопеана“, където съвместно с 

общините на Брацигово, Девин и Доспат ще се разработят нови туристически продукти в 

нишовия туризъм – с акценти на СПА и Уелнес туризъм, гурме, еко-, био- и природен 

туризъм, приключенски и спортен, културен, креативен и събитиен туризъм и техните 

хибридни видове. Проектът се финансира по Оперативна Програма Регионално Развитие - 

„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 

дестинациите". 

 

Кемеров мост: 
 

Любителите на планината и на културно-историческият  туризъм могат да посетят 

реставрираният с усилията на Сдружение  Био-Б-Еко, с.Борино архитектурен паметник 

Мост Кемера. 

 

Архитектурният паметник се намира на 14 км западно от  с.Борино, в местността Кемера. 

до паметника  може да се достигне по съществуващ горски път  от Борино за 3 часа, или  

от хижа Орфей  (местност Кастракли ) за 2,5 часа . 

 

Също така  мостът  може да се  посети с високо проходим автомобил, като се препоръчва 

автомобилите да се оставят в м. Фермата, на  2 км преди  обекта и  след това да се 

продължи  пеша по течението на р.Катранджи дере ( десен приток на р.Девинска) по добре 

поддържан горски път,  за около 30-35 мин се достига до обекта. 

 

Също  така обектът е достъпен   и от към  почивна база Кавал тепе, м.Дженевра  (Широка 

поляна)-отстои на около 12  км,  от  с.Фотиново по туристически маршрут 1,3-2 ч,  и от 

Девин –по течението на р.Девинска за 4-5 ч ( този маршрут е високо рисков и не се 

препоръчва на туристи  без подготовка и екипировка ) 

 

Построен  от неизвестни майстори  в началото на XVIIвек, данните за първите ремонтни  

работи  са от  края на XVIIвек- 1678 г. 

 

През 80-те годни на 20 век има нерегламентирани намеси, които нарушили покритието от 

речен камък-т.н. „котешки калдъръм”, след което почва ускорено разрушаване на 

съоръжението. Към този процес допринасят и нерегламентираните иманярски набези, 

поддържани от множество митове и легенди за заровено злато. 
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След реставрацията в края на  2017, могат да се видят запазени фрагменти от положения 

калдъръм.Също така съоръжението  се осветява чрез монтирана LED инсталация, което 

придава допълнителна мистика и романтика на   обекта и района около него. 

 

В общината са сертифицирани 5 семейни хотела, доизграждат се още 4 , което да отговаря 

на нарастващите нужди от места за настаняване в общината като цяло. 

 

Село Ягодина е разположено в близост до българо-гръцката граница на около 30 км от гр. 

Девин и 34 км от гр.Доспат. Граничи със с.Триград. Пътят за Ягодина минава през 

невероятно красивото “Буйновско ждрело”-природна забележителност и се вие покрай 

горното течение на р.Буйновска. Природна забележителност “Буйновско ждрело”- обявено 

със Заповед №995/21.04.1971 г. на МГГП. 

 

На 2 км встрани/ вдясно/ преди разклона за с.Ягодина се намира водослива на р.Буйновска 

с тази на р. Хайдушки дол /Чатак дере/,от там започва и каньона на р.Хайдушки дол, която 

е изваяла скалният феномен “Дяволски мост и водопада” – природно скално образование, 

за което легендата разказва, че може да бъде преминато само от Дявола.Природна 

забележителност е обявена със Заповед №535/25.09.1978г. на КОПС. 

Районът на общината е любимо място за пещерняци и туристи заради многобройните 

забележителности, туристически пътеки и над 120 пещери-неблагоустроени. В с.Ягодина 

са сертифицирани- един малък семеен хотел със снекбар и 8 частни квартири, къщи за 

гости. 

От селото започват три екопътеки с различна трудност и продължителност.  

Най - голямата забележителност на селото е намиращата се в непосредствена близост (на 2 

км след разклона за селото) Ягодинска пещера, която със своите 10 км лабиринти е най-

дългата пещера в Родопите, годишно се посещава от около 35 000 туристи, 15% от които 

са чужденци. 

 

На 2 км. югозападно от с. Чала се намира живописният връх Виденица /известен и като 

Гьозтепе /. Височината от 1652 м. дава възможността за оглед във всички посоки и 

организиране на туристически експедиции до върха, където все още могат да се срещнат 

едри валчести камъни и остатъци от древни зидове. Съществува предположение, че тук се 

е намирало известното в древността светилище на Бог Дионис,което се е собитавало от 

тракийското племе беси. На върха се е намирала ротонда с колонада и кръгъл отвор на 

покрива, както и олтар за жертвоприношение. Останките вероятно са от този храм. От 

върха се разкрива впечатляваща гледка към море от зелени гори с острови от величествени 

скали, а при ясно време може да се види и част от Бяло море. 

 

В местността “Ферма” на 12 км.-северо-западно от с. Борино се намира историческо-

архитектурен паметник от регионално значение : „мост-Кемера”. Той е едноарков, граден 

от ломени камъни и спойка от бял хоросан. Части от лицевата зидария и ъглите на хубаво 

извитата арка са оформени с добре обработени камъни. Настлан е с настилка от дребен 

речен камък. Отворът на моста е 32,40 м , а ширината - 3,60м., светла височина –6 м. 

Доизграден е през 16-17 век-върху съществуващ римски мост. Посещавайки го туристите 

имат възможността да се докосват до историята. Мостът е бил част от важно търговско-

стратегическо трасе по който са преминавали кервани, на път За Драма през Никопулис ад 

Нестум (истор.селище близо до с.Гърмен). 

 

Късноантична пътна станция 
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Реставрирана и консервирана Късно антична крайпътна станция от  V век край с.Борино. 

Археологическият обект е възстановен благодарение на защитен проект на СНЦ Био-Б-Еко 

пред Министерство на културата. 

За първи път в историята на с.Борино се реставрира и консервира  обект, представляващ 

недвижимо културно наследство от национално значение и съответно се устройва за 

нуждите на културно-историческият туризъм. За желаещите  Сдружението организира 

беседи на обекта.  

Археологическият паметник е достъпен за всички възрастови групи, намира се по 

маршрута за Дяволска пътека,  в самото начало на четврътокласният път -  пътя свързващ 

с.Борино и с.Чала, който път води и до култовото тракийско светилище на връх Виденица  

(Гьоз тепе). 

 

Музей на боровия катран 
 

Музеят на боровият катран се намира на 4 км. южно от село Борино, в самото начало на 

Среднопланинска Дяволска пътека. До обекта може да се достигне с автомобил чрез 

асфалтов път, свързващ село Чала с общинския център Борино или пеша от паркинга на 

Буйновско ждрело, изходен пункт на Среднопланинска Дяволска пътека. 

Сградата на музея е съчетание между камък, дърво, глина и слама с две нива и илюстрира 

типична родопска дървена къща от 30 те години на миналият век,  пригодена за извличане 

на боров катран. 

На първо ниво е разположена вкопана типична катранена яма в действителни размери, 

медна скулптура на катранджия и подробна схема на целия технологичен процес за 

извличане на катран.Боровият катран е известен от столетия като лечебно средство срещу 

шипове, псориазис и дерматологични заболявания. Лековит е при язви, кожни екземи, 

ревматизъм, шипове, отворени рани. 

От занаятите в района са добре съхранени и се практикуват дърворезбарството, 

дървообработването, а от“женските” занаяти – тъкане на хоризонтален стан, плетачество, 

гайтанджийство, везба. 

 

Музей на пеперудата в Кастракли 
 

Музеят е част от изграждащ се природен център в месттността "Извора" край Борино. 

Музеят се намира в пределите на природен парк "Кастракли", където се срещат над 450 

вида пеперуди. 

Сградата е изградена  от дърво и се вписва в пейзажа на защитената територия. Наред със 

сбирката с пеперуди в музея природният център представя биоразнообразието на региона. 

В парк "Кастракли" има над 330 висши растения, част от които редки и ендемични видове, 

включително и диви орхидеи.  

Слаби страни на туризма в общината 

 

На територията на община Борино няма туроператорски фирми в общината, такива има в 

Пампорово, Смолян, Девин. Те са специализирани главно в предлагането на ски-туризъм и 

балнеолечение и организиране на походи по туристически маршрути.Също така все още 

местните хотелиери и собственици не са се сдружили, така че да бъдат по-добре защитени 

техните интереси, да се координират по-добре  с общинската управа и със създадената в 

тази сфера НПО.  

  

Трудност при намирането на квалифициран персонал. Това затруднение е свързано и със 

застаряващото население в общината и отлив на младите, активни и с добро образование 
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млади хора. Собствениците, както и персоналът имат нужда от допълнителна 

квалификация и обучение в сферата на туристическите услуги, за да се повиши качеството 

на обслужване на туристите.  

Има нужда от допълнително обогатяване на гамата от предлагане на атракции в общината, 

като се включат и нови такива. 

 

Община Доспат 

 

Забележителности и изградена туристическа инфраструктура 

Доспат 
 

На територията на община Доспат  средствата за подслон и местата за настаняване са 

съсредоточени предимно в град Доспат –57 обекта. Тринадесет от обектите са хотели, а  

останалите са къщи за гости и вили. Неблагоприятно влияние върху развитието на туризма 

в региона оказва фактът, че обектите за настаняване и подслон са предимно от ниска 

категория – една и две звезди, както и няколко малки семейни хотели с категория три 

звезди. Липсва материална база за настаняване от висока категория, която да привлече 

пазар сегмент от по-заможни посетители. 

Повечето обекти за настаняване са от семеен тип, което предполага индивидуално 

отношение към гостите. Капацитетът е ограничен, повечето са до 12 места за настаняване. 

Предлагат се всички необходими за почивка удобства.  

Голяма част от обектите за настаняване нямат собствени сайтове, а са представени от 

сайтове за почивка. Недостатъчна е рекламата в интернет. Няма туроператорски фирми на 

територията на общината. Малка част от собствениците на обектите работят с 

туроператорски фирми и разчитат на индивидуални посетители.  

В по-голямата си част хотелите и къщите за гости предлагат настаняване и изхранване на 

посетителите, като само някои дават възможност за организирано посещение на 

забележителности и риболов.  

Няма голям избор от развлечения за туристи, желаещи по-дълъг престой. Могат да се 

изготвят туристически пакети и програми от възможности за развлечения, представяне на 

местни обичаи, разходки по определени маршрути, посещения на забележителности, 

спорт. 

Заведенията за хранене на територията на община Доспат съответстват по капацитет и 

категориен клас на настанителната база, но са сравнително еднообразни и липсва 

привлекателност. Обслужването отговаря на категорийния клас. Основен проблем в 

заведенията за хранене е липсата на вечерни програми, развлекателни програми и каквито 

и да е други атракции, които да заинтригуват посетителите. Предлагането се състои 

единствено от осигуряването на изхранването на туристите, без да се помисли за тяхното 

настроение и постигане на удовлетвореност от престоя. 

В последните няколко години има увеличение на броя на нощувките, на посетителите, 

голяма част от които чужденци. Развит е предимно селският и риболовният туризъм. 

Предвид географското си разположение, природните дадености и културно - историческо 

наследство община Доспат разполага с висок потенциал за развитие на туризъм. 

Планинският релеф, съхранената природа, язовир „Доспат“, както и съхранените и 

колоритни местни обичаи, бит и кухня създават предпоставки за развитие на различни 

видове туризъм-екотуризъм, маршрутно познавателен, кулинарен, културен, религиозен, 

рекреативен, конен тирузъм,  екстремен туризъм, делови, семеен и др.  

Природни забележителности: 

Язовир „Доспат”. Доспат е язовир на река Доспат в Западните Родопи. Разположен на 

18,3км² на 1200м надморска височина и е сред най-големите по площ и обем в България. 
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Към момента на построяването си язовир Доспат е вторият по големина язовир в страната. 

Язовирът е дълъг 19км и широк около 1км, разположен в посока северозапад - югоизток. 

По североизточния му бряг минава живописен път между градовете Сърница и Доспат. 

Язовирът е богат на риба. В него плува костур, шаран, кефал, уклей, червеноперка и 

пъстърва. Тук има отлични условия за развитието на спортен и стопански риболов. 

Практикуват се всякакъв вид риболов. 

Защитена местност „Караджа дере". Обявена е през 2008 г. с цел опазване на крайречни 

и горски местообитания на редки и защитени растителни и животински видове по горното 

поречие на р. Сърнена и прилежащите й територии. 

 

Резервати „Омана", „Барак" и „Топчилий”. 

 

Кавака. Знакова природна забележителност в село Барутин, община Доспат е 

многовековната топола, намираща се в Горната махала на селото. Тополата я наричат още - 

Кавака. 

 

Природен феномен "Водопада" – Късак. Това е изключително красив родопски водопад 

с пад на водата около 8м. Водопадът отстои на 1.1 км от село Късак като достъпът е 

основно по черен път, а последният участък – по пътека. Под водопада е оформен кът за 

отдих с маси и пейки. Най-подходящ за посещение е сезона на пролетно пълноводие или в 

началото на лятото. Време за преминаване 35-40 мин. В непосредствена близост до 

Водопада се намира и Първата Горска библиотека в Родопите. 

 

Скалето край с. Црънча – уникален скален комплекс, за който се счита че в миналото тук 

е имало светилище. Атрактивността на Скалето идва от заклещена скала в кръгла форма 

между две скали, отделно се откриват уникални панорамни гледки. Забележителността 

Скалето е на 1,5 км.от с.Црънча. В самото село в училището има музейна сбирка, която 

туристите не пропускат да видят. 

 

Забележителности, свързани с културно-историческото наследство на община 

Доспат: 
 

Територията на община Доспат носи следите на няколко исторически епохи, през които са 

се напластявали култура и ценности. Високата културно-историческа и познавателна 

стойност на уникални паметници от античната и средновековната българска епоха, 

превръщат района в поле за изследвания, база за развитие на културен туризъм и 

специфичен туристически продукт. На територията на община Доспат са намирани 

останки от IV-V век пр.н.е. Край Доспат са открити и ранни керамични фрагменти от 

славяните. 

 

По-важните обекти на културно-историческото наследство на община Доспат са: 

Обекти в с. Бръщен: 
 

 

- Римски мост – Римският мост е културен обект, разположен в  местността Доспат 

дере на р. Доспат. Достъпът до обекта е възможен само пеша или с автомобил с висока 

проходимост(джип). Намира се на разстояние от 1 км от пътя за с. Бръщен. 

 

- Паметна плоча на граничарите В. Ваклинов и Д. Ганев в местността «Ваклинова 

чука» - разположена е на 2 км. Източно от с. Бръщен. Достъпът е пеша, пътеката е с 
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необходимите маркировки. На 1 юли се извършва почитане на паметта на загиналите 

граничари с подкрепата на Община Доспат. 

 

 

Обекти в с. Црънча: 
 

- Край селото има скално образувание, наричано „Скалето”, използвано като 

светилище през късната Бронзова епоха и през Желязната епоха, където са се извършвали 

древни тракийски езически ритуали, както и древен тракийски и римски път, свързващ 

населеното място с Беломорието. Забележително е голямото наличие на тракийски и 

римски гробове, разположени по цялото землище на населеното място. В една от могилите 

е открита урна, съдържаща кости, останали след кремация и сребърен връх на копие. Едно 

от големите стари гробища е разположено на най-високата точка в землището на селото 

наречено „Горното гробе“. След аматьорски археологически проучвания на местни 

учители през 50-те години са разкрити скелетни погребения с инвентар главно от глинени 

съдове. При обхождания на обекта са открити материали от средновековието. Местността 

„Скалето” се намира западно от с. Црънча и до нея се достига с джип или пеша по пътя за 

с. Ваклиново. Отстои на 1,5 км от селото. 

 

- Древно селище в местността „Чуглата“ , където са открити фрагменти от антични 

глинени съдове. Намира се на 300 м над самото село, достига се пеша. Открити са 

фрагменти от антични глинени съдове. 

 

- Антично селище в местността "Станделе" /намира се непосредствена близост до 

местността „Скалето”/, 

 

- Древно селище от същия период е локализирано и в местностите „Шабанца“ под 

„Скалето“. 

 

- Могила в местността „Брезе“ – Могилата е с височина над 2 метра и диаметър 

между 25-30 метра. 

 

- „Горното гробе“ - едно от големите стари гробища е разположено на най-високата 

точка в землището на село Црънча. След аматьорски археологически проучвания на 

местни учители през 50-те години са разкрити скелетни погребения с инвентар главно от 

глинени съдове. При обхождания на обекта са открити материали от Средновековието 

 

 

Всички местности са локализирани около местността „Скалето” като достъпът се 

реализира с автомобилен транспорт или пеша. 

 

 

Обекти в с. Любча: 
 

- Римски мост с надписи на римски по него по поречието на реката. Намира се южно 

под самото село на разстояние от 1 км. Достъпът е пеша, пътеката е маркирана. 

 

- Руините на Пониква - срещано още като Поникова, е село, намирало се между 

днешните села Ваклиново, Осина и Любча. Селото е съществувало до XVI век в 

едноименната местност край Барутинската река, която носи същото име. 
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Обекти в с. Барутин: 
 

- Тракийско светилище в местността Долна Бартина - открита при археологически 

разкопки базилика, построена през V-VI век. 

 

Обекти в с. Змейца: 
 

- Римският мост „Кемера“ на река Сърнена река се намира близо до пътя между село 

Змеица и град Доспат. Достъпът се осъществява с лек автомобил. Намира се в близост до 

главния път. 

 

- Тракийско светилище на връх „Виденица” (1653 м). Учени предполагат, че това е 

бил вр. Зелмисос, на който било построено второто по значение светилище на Дионисий. 

Според предположение на историографи тук навремето идвали Александър Македонски и 

Гай Октавий, бащата на Август, за да научат от жрицата какъв ще бъде изходът от 

предстоящите войни. Светилището имало голямо значение за живота на тукашното 

тракийско племе беси. Върхът е осеян с камени блокове и тераси, по които личат останки 

от крепостна съоръжения, изградени със солидна спойка. Вероятно тревната и горската 

растителност е покрила много ценни предмети от онова време, когато тук е кипял живот. 

Връх Виденица е обгледно място сред целия южен Виденишки дял. 

 

 

Обекти с. Чавдар: 
 

- В района на селото са открити няколко старинни селища от тракийско, римско и 

византийско време. 

 

- „Драгиева чешма” от известна родопска песен се намира в центъра не селото. 

 

 

 

Обекти с. Късак: 
 

- Над село разклона за с. Късак има римски гробища и наличие на керамика – от 

главния път за селото се отклонява път, в ляво на 1 км. Достъпът се осъществява пеша. 

 

- По поречието на реката в близост до старото село Късак има останки от римски 

мост 

 

– намира се по стария път за с. Барутин на 1,5 км. Достъп: с високопроходим автомобил и 

пеша. 

 

 

Обекти град Доспат: 
 

- Крепост „Крали Марковата Бърчина” /Почилената Бърчина/ – по време на 

османското нашествие, като самостоятелен феодал владетел в този край се укрепил Крали 

Марко, множество могили в подножието, скупване на тракийски, римски, славянски 
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могили. На самия връх има светилище. Части от пътя представляват калдъръм. Отстои на 

4 км от главния път Доспат-Батак от гр.Доспат /към Батак/ - отбива се в дясно. 

Разстоянието е около 1 км. Достъп: с джип и пеша. Обща продължителност на маршрута е 

2-4 часа. 

 

- Тракийски некропол в местността „Каукал” – в подножието има пещера с 

дълбочина около 10 метра, широчина – 2,5 метра, височина 2 метра. Намира се в посока на 

пътя Доспат-Г.Делчев на 3 км. посока Доспат-Г.Делчев има отбивка, по която се достига до 

обекта. Разстоянието е 1,7 км от гл.път до обекта. Доспъп: пеша и джип. Маршрутът е 

кръгов – започва по пътя за гр.Г.Делчев, след което се отклонява в дясно и плавно се 

изкачва до красивите балкански поляни, където е разположен тракийския некропол. 

 

- Древна крепост в местността „Калето” – намира се по пътя Доспат – с. Змейца, 

като отбивката /има маркировка/ след Римския мост вляво продължава за горски пункт 

„Чарка” - 4 км. Местността е подходяща за всички видове автомобили. От този пункт се 

отделя по дървен мост,  следвайки указателните табели в дясно по запазения калдаръмен 

път, използван от обитателите на крепостта, както и от населението. 

 

- останки от църква на хълма в близост до телевизионната кула. 

 

- Римски гробове „Зелниково” – останки от грънчарница, за която има 

предположение, че е славянска. 

 

Места за отдих и развлечения: 
 

Спортна зала – гр.Доспат – най-голямата спортна зала в Западните Родопи, построена 

през 2015 г. Залата разполага с плувен басейн, много игрища, фитнес зала. 

 

Екопарк – разположен е в местността „Келтепе”, над град Доспат. Тук има много 

алпийски пътеки, лятна сцена и атракциони – люлки, пързалки и спортни съоръжения. 

 

Крайбрежна алея – гр.Доспат – намира се на източния бряг на града, сигнализирана е и 

осветена през нощта. Наричат я още „Малкият Босфор”. Самата алея е с дължина 2120 м., 

а ширината й е три метра. Навсякъде има отводнителни канавки. По дължината й има 

равномерно разположени: осмоъгълна беседка, беседка с барбекю, два броя камини, маси с 

пейки, детска площадка. Алеята е само за пешеходци, с табела е забранено преминаването 

на превозни средства. Истинската атракция, от където идва и сравняването с Босфора е 

вечер, когато светнат соларните лампи, които са близо 200 броя. Алеята оживява с туристи. 

 

Парк-музей на Родопската чешма: За превръщането на града в привлекателно място за 

туризъм и за обогатяването на градския център с привлекателно и възпитаващо място за 

отдих Община Доспат създаде уникален по рода си за България парк. 

Открит парк с експонати (макети) на змачими образци на родопски чешми от територията 

на община Доспат. Мястото се намира на северния склон на гористия хълм, разположен в 

сърцето на града, в близост до Градския стадион и Спортната зала. 

Освен прекрасната гледка, която хълмът разкрива, живописният северен склон е първият 

пейзаж, който посетителите виждат след влизане в град Доспат. 

Една от целите на парка е да покаже на гостите и жителите на града и те да се запознаят 

със занаята „Чешмарство” и с родопската традиция да се дарява чешма. 
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”Пукнат камък” до с.Барутин: "Пукнат камък" се намира на пътя, по който в миналото е 

свързвал хората от Северна Гърция с част от Южна България в Западните Родопи. Пътят е 

бил използван главно от търговци. Това е огромна скала от две части, отрязани като с нож 

на две половинки, отдалечени на близо 3 метра една от друга.  

 

Драгиева чешма – с.Чавдар: Прочутата Драгиева чешма е включена в разработени 

туристически маршрути и туристи през лятото не липсват. Чешмата се намира на площада 

на селото в непосредствена близост до Кметството. Построена е през 1934 г. от Капитан 

Драгиев, командир на гранична застава с.Чавдар. В Чавдар има легенда за Драгиевата 

чешма. 

От Драгиевата чешма пък започва спортната пътека в с.Чавдар, която е с обща дължина от 

1,5 км и води до местността Келтепе, от където може да се види и язовир "Доспат" и още 

много други величествени гледки и пейзажи. Има построени открити спортни комплекси, 

тенис маси, чешми с беседки за почивка и барбекю. През с.Чавдар минава и екопътеката, 

започваща от яз. Доспат - Късак- местн. Чуката - с.Барутин - през с.Чавдар и 

продължаваща през Буйново и достигаща до Кожари. Може да достигнеш и до 

Ягодинската пещера. Пътеката е маркирана и е с обща дължина от 12 км. 

 

Място за отдих „Чардака” – с.Любча: Сред красива борова гора на 1270м н.в. в 

местността "Авлии" край с. Любча е изградено място за отдих с обособени огнища, 

заслони, маси и пейки. Характерно за мястото са изградените чардаци и високи люлки, 

закрепени за дърветата. Достъпът е по черен път – 350м от разклона на асфалтовия път гр. 

Доспат – гр. Гоце Делчев, на 700м след разклона за с. Любча. 

Място за отдих "Чардака" е изградено от местни хора и се поддържа от тях в отлично 

състояние. 

 

Екопътека "Барутин - вр. Чуката - Касъка": Екопътеката започва от обособено място за 

отдих на главния път Доспат - Девин, преди разклона за с. Касък. Пътеката е маркирана с 

железни колове и указателни табели, като на няколко места са изградени места за отдих с 

маси, пейки и беседки. На вр. Чуката (1300м н.в.) е изградено панорамно място за отдих, 

предлагащо гледки към долината на р. Доспат и околностите. След връх Чуката маршрутът 

продължава по пътека, която е стръмна и ерозирала на места, като по малко панорамно 

било се спуска до селото. Реката се пресича по дървен мост, като оттук може да се 

продължи през центъра на селото и втори мост към останките от раннохристиянска 

базилика, намираща се в непосредствена близост над пътя за с. Бръщен. Цялото трасе е с 

продължителност 8км и денивелация 300м като преминаването му отнема 2 до 3 часа. 

 

Място за спортен риболов "Водоема" – Бръщен Представлява малък изкуствен водоем, 

намиращ се на около 500 метра югозападно от с. Бръщен, който предлага възможности за 

спортен риболов. 

 

Маршрут Доспат - Защитена местност "Караджа дере": Маршрутът започва от 

асфалтовия път за гр. Батак на около 800м от гр. Доспат, изкачвайки се в източна посока 

през иглолистна гора по поречието на р. Каточорлу дере. Достигайки течението на р. 

Сърнена (Караджа дере), маршрутът я пресича по дървен мост и плавно се спуска по 

черен път до горски природозащитен център "Караджа дере". По финалната част от 

трасето е обособен познавателен маршрут с информационни табели за биоразнообразието. 

Маршрутът е с дължина 4.4км, положителна денивелация 160м и отрицателна 90м. Време 

за преминаване 1.5-2 часа. Маршрутът е частично маркиран, има указателни табели. 
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Маршрут м. Кемера - Защитена местност "Караджа дере": Маршрутът започва от 

разклона на главния път Доспат – Девин в м. Кемеров мост, където до стария мост е 

изградено място за отдих с маси, пейки, барбекю и заслон. Поставени са и информационни 

табели за региона, на разклона има и каменна чешма. Маршрутът се движи по асфалтов 

път в лошо състояние по поречието на р. Сърнена до едноименния горски природозащитен 

център, в който можете да намерите информация за защитена местност "Караджа дере". 

Към момента маршрутът до горския център не е маркиран, има поставени указателни 

табели на основните разклони. Общата дължина на маршрута е 3.7 км, денивелация 25м. 

Подходящ е за преминаване с автомобил, велосипед или пеша. 

Екопътека "12-та застава" – Барутин: Маршрутът започва по асфалтовия път с. Барутин 

- с. Бръщен като след около 3км се отклонява вляво по черен път. Следва изкачване през 

красива иглолистна гора до сградата на бивша 12-та застава – понастоящем къща за гости. 

Маршрутът преминава по няколко дървени моста и през остатъци от граничния кльон. 

Маркиран е с табели, има обща дължина 8км и денивелация 375м. 

 

Културен календар: 

 

Освен националните празници, честването на които представлява интерес за 

чуждестранните туристи, общината има местни празници и чествания, които имат огромен 

потенциал за развитие като бъдещ туристически продукт на културния туризъм. 

 

В ежегодния културен календар на общината са включени: 

 

 Събор на чешмарите, единствен по рода си празник, провежда се през август 

Единствения за страната Събор на чешмарите се провежда в гр.Доспат, който 

съвпада и с традиционните културни тържества на града. В тази връзка предстои 

построяването на музей на чешмите по проект. Чешмарството е съхранен типичен 

занаят за района. 

 Събор на грънчарите, с. Ваклиново 

 

 Фестивал „Родопа – древна и млада” – посветен на 24 май, в гр. Доспат 

 

 „Традицията през вековете – пресъздаване на Гергьовден по стар обичай”, гр. 

Доспат 

 

 Ден на животновъда и празник на с. Любча – Гергьовден; 

 

 Празници в с. Барутин: 

 

 Ден на самодееца – провежда се през март; 

 

 Ден на Земята, с изложба на земеделски предмети – провежда се през април; 

 

 Ден на милосърдието – събиране на дарения за нуждаещите се – организира се през 

май 

 

 Обичай Ардалез – провежда се през май; 

 

 Изложба „Носията в Барутин през вековете” – организира се през юли. 
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Община Сърница 
 

Туризмът се превръща във водещ отрасъл в община Сърница през последните години. 

Съхранената природа, планинският релеф, чисти води и въздух, близостта на язовир 

Доспат и намиращият се на 40 км. отстояние гр. Велинград са благоприятни условия за 

привличане на туристи и развитие на рекреативен, планински, риболовен, екстремен и др. 

видове туризъм. На територията на общината функционират 40 туристически обекти-

семейни хотели, къщи за гости, вили, туристически комлекси и вилни селища, пансиони и 

мотели. Прави впечатление разнообразието от видове обекти за настаняване, насочени към 

различни по профил посетители. Освен обекти за настаняване с от 10 до 15 места, в 

община Сърница има и такива с от 30 до 100 места за настаняване, което дава възможност 

за развитие на организиран туризъм и посрещане на големи групи с туристи. Повечето 

обекти са добре представени в сайтовете за почивка, голяма част от тях разполагат и със 

собствени сайтове, което показва добро позициониране на пазара за предлагане на 

туристически услуги и добре изградена реклама. На територията на общината 

функционира и туроператорска фирма „Сърница Турс“ ЕООД. Няма изграден 

туристически информационен център. Има действащ туристически сайт за общината: 

https://sarnica.wordpress.com/  

Увеличеният туристически поток през последните години предизвика и бум в откриването 

на нови търговски обекти – магазини, ресторанти, сладкарници. 

Малка част от обектите за настаняване предлагат на своите гости услуги, различни от 

настаняване и изхранване. Би могло да се работи в посока изготвяне на програми и 

предлагане на услуги, свързани с планински, риболовен, спортен, спелеоложки, екстремен 

и културно-исторически туризъм. В тази връзка ще трябва да се вложат ресурси в 

обучението и квалификацията на кадри в гореизброените области. 

 

Регионът на Сърница предоставя добри възможности за селски и еко туризъм с 

възможности за множество дейности с различна продължителност: пешеходни преходи и 

разходки, маршрути за езда, наблюдения на животински и растителни видове и фото-лов, 

възпроизвеждане и участие в редица традиционни дейности от бита, местни празници и 

ритуали и т.н. Природните дадености и създадената добра материална база предлагат 

възможност за съчетаване на почивка с бране на гъби, билки и диворастящи плодове. 

Типични форми на включване в туристическия продукт са фолклорните програми и 

празници, занаятчийските работилници като туристически обекти, демонстрациите и 

„обучението” на туристите, продажбата на сувенири и местни стоки и т.н. Кулинарният 

туризъм осигурява атракции и допълва предлагането на други продукти, но са възможни и 

самостоятелни акценти и специализирано предлагане. 

 

Конкретни дейности и услуги са популяризирането на местната родопска кухня с 

използването на характерни продукти, организирането на дегустации и участие в 

производства, установяването на празници и др. 

 

Районът на Сърница е подходящ също така за лов, риболов, водни спортове - водни ски, 

гребане, велотуризъм; за разходки и активна почивка. В язовир „Доспат” може да се лови 

шаран, пъстърва, кефал, костур, червеноперка и каракуда. 

Всичко това превръща Сърница в привлекателно място за отдих и туризъм. Ежегодно 

Сърница се посещава от над 15 хил. туристи и почиващи от страната и чужбина. 

 

Природни забележителности: 
 

https://sarnica.wordpress.com/
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Единствено тук от цяла България се намират находища на върболист тъжник и блатен  

плаун.  На  три  километра  от  Сърница  се  намира  защитената  местност „Чибуците”, 

където вирее единственият в Европа защитен храст „върболист тъжник”, наречен от 

местното население “чибук”.  

Друг защитен вид в района на Сърница е жълтата родопска теменужка, която расте в 

местността “Изпикавището.” 

Природна забележителност са Каалитските стени – огромен каменен масив, намиращ се 

в местността “Беслет”.Скалното светилище „Каалитските стени“ е регистрирано през 

2006г. То е разположено сред вековна гора от бял бор и смърч, площта на скалния феномен 

е 8 хектара и представляват уникален комплекс от огромно стърчащи скали и скални венци 

с височина до 70м, резултат от сферично изветряне на гранита. 

 

Скалният феномен е със статут на природна забележителност от 1984г. 

Но най-популярна природна забележителност в района на Сърница е Стената – отвесна 

скала над града, близо до билото на Дъбрашкия рид, от която се открива величествена 

панорама на цялата доспатска котловина. Отгоре се виждат дори върховете на Рила 

планина. 

 

Скално-изсечен менхир Побит камък. Скално-изсеченият менхир се намира сред широка 

поляна в землището на село Побит камък, община Сърница, област Пазарджик. 

Представлява стърчаща „побита“ в земята скала, откъдето идва и името и, както и името 

на близкото село. Камъкът е ронлив, а едната му стена е покрита с растителност. Смята се, 

че траките са го използвали за техните свещенни ритуали. Скалното образувание е в 

частен земеделски имот и до там се стига по черен път, като преходът от селото до 

менхира отнема около 15 мин. 

Друга забележителност е Скалният феномен „Жабата“, който представлява скала с 

формата и лика на този вид животно. Местността „Дивите кози“ е едно от най-

живописните места край селото. В землището на село Побит камък се издига и връх 

Беслет, който е висок  1938 м. 

 

Забележителности, свързани с културно-историческото наследство: 
 

В околностите на Сърница са открити стари римски гробища. Запазени са и римски 

пътища, единият от които е свързвал навремето Филипопол с Никополис ад Нестум. Все 

още не са правени сериозни исторически и археологически проучвания.  

 

Параклис Свети Антоний: 
 

Параклис Свети Антоний се намира в град Сърница, местност Орлино, на територията на 

Ваканционно селище „ИВА” на брега на язовир Доспат. 

 

При разкопки, извършени от Археологическият институт при БАН, е открита ранна 

християнска базилика, датираща от ІV – VІ век след Христа. Това е приблизително 4 века 

преди официалното приемане на Християнството в България. 

 

Базиликата е три корабна, с изразена полукръгла абсида. Намереното на мястото на 

разкопките голямо количество прозрачно стъкло с бледозелен цвят и многобройни 

мехурчета говори за остъкляване на храма – явление изключително рядко за онова време. 

 

През 2006 г. базиликата е възтановена в автентичния и вид, като конструкция и 
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изографисана според християнските канони. 

Историческата местност Малтепе: По предания се смята за старотракийска могила. 

 

Места за отдих и развлечения: 
 

Маршрут Сърница – Доспат: 
 

Маршрутът е един от най-привлекателните заради красотата, която се разкрива по него. 

Той от началото си до края върви по брега на язовир Доспат. Стената на язовира се намира 

в Доспат. Виждат се и големите напорни тръби, които през тунели отвеждат водата до 

Кричимското и Пловдивското поле. Вътрешността на стената е направена от глина, а отвън 

е изградена с каменни блокове. По нея има стръмни стълби, които водят до долу, където се 

намират съоръженията за отчитане на здравината и отклоненията й. На 300 м. от стената 

се намира къмпинг „Борикомс” – Пловдив. Пътят извива край много заливи, които са 

чудесно място за риболов. Близо до землището на Сърница пътното платно се врязва в 

стръмно спускащите се склонове от запад. Пресича се голям тунел, който довежда водите 

на реките Осинска, Вищерица и Канина до язовира. Преди този тунел до язовирния бряг се 

откриват останки от стари гробища, които са покрити с текли. Откривани са и останки от 

керамични съдове. Не са правени археологически разкопки. 

 

По западните склонове растат много горски плодове и растения: червена и черна 

боровинка, малини, къпини, лечебни билки и гъби. През целия път на близки разстояния 

има направени доброволно от местните хора мраморни чешми. При много от тях има 

изградени и беседки, за да могат минаващите да седнат и да си починат. Някои  казват, че 

броя на чешмите е над 1 200.  Поради наличието на много чешми са провеждани 

национални събори на чешмите под егидата на „Екофорум за мир”. 

 

По сенчестите склонове и на обширните поляни се намира къмпинг „Орлино”. По–високо 

над него е  местността „Манастира”, където има останки от каменни стени, за които се 

предполага, че са от преди Второто българско царство. Преди 30-те години на миналия век 

местността Орлино е била гъсто населена махала с хора от Доспат. Интересното е, че тук, 

преди да се изгради язовира, е имало военно летище, построено от германците през 

Втората световна война. Днес вилите и сградите, които са били към летището, са запазени 

и се използват за почивни станции и ученически лагери. 

 

Друг любопитен факт е, че е било замислено да се продължи изграждането на 

железопътната теснолинейка от Велинград през Сърница и по източния скат на Дъбраш до 

Добринище. Проектът не е довършен поради икономически съображения. Около 

местността „Орлино” се разкриват обширни поляни, а отвсякъде бликат бистри извори. 

Близо до тази местност на пътното платно се намира чешмата „Райската вода”, където се 

провеждат районни събори. 

 

Коларски път води до историческата местност Малтепе, която сега е под водите на 

язовира. Този хълм се смята за старотракийска могила. Сега на върха на тази могила е 

построена вила, която се държи на циментови колони и до нея се стига само по вода. След 

това следва  Бардуче – живописна местност на брега на язовира. До седемдесетте години 

на миналия век е било оживено селище, но сега жителите му са преселени в Сърница и 

Доспат. 

 

На разстояние от около два километра в гората над Бардуче има скален масив, където се 
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намира дълбок отвор с постоянна температура под нулата, дори и през лятото. До това 

място няма туристическа пътека, но може лесно да се стигне по полегатия склон. 

 

Маршрутът минава през местността Хановете и махала Крушата – живописно вилно 

селище, и завършва в град Сърница. 

 

Маршрут ''Сърница Ай'' („Стената“) е закътана високо в планината, откъдето можете 

да видите цяла Сърница, Доспат и язовира.  

До тази местност може да се отиде пеша или с високо проходими джипове. За да стигнете 

до ''Сърница Ай'' се върви около 2 часа в двете посоки и има упътваща маркировка. 

Старото наименование на местността е ''Стената'', както е спомената в много карти. 

 

Традиции и обичаи: 

 

Родопите са много интересна и разнообразна етнографска област, където могат и сега да се 

намерят много от старинните черти на местните бит и култура. За жалост богатото 

културно наследство по тези земи не е достатъчно добре проучено и не е добре 

популяризирано. 

В гр. Сърница има етнографска сбирка, подредена в една от залите на Младежкия дом. 

Там могат да се видят експонати, разкриващи традиционния бит и култура на сърничани. 

 

Фолклорното богатство на Сърница се пази от читалищните дейци. Към читалището има 

група за местен фолклор. 

 

Празници и културен календар: 
Културният календар на общината е ограничен, без събития с надобщински мащаб. 

 

От 2015 г. е възстановена традицията в гр. Сърница, в началото на месец септември да се 

провеждат Сърнишкият събор и Сърнишките културни празници. На тях си дават среща 

фолклорни състави от района. Предшествани са от различни конкурси и спортни турнири 

и др. 

 

Чест гост на културните празници е известният народен певец Николай Славеев, който е 

родом от Сърница. Ненадминат е в изпълнението на родопски и пирински песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Анализ на данните от анкетно проучване на туристическия потенциал на 

територията на МИГ ВЗР  

 

Бе проведена анкета чрез интернет за проучване на желанията, изискванията, интересите и 

очакванията на туристите към територията на МИГ ВЗР. 
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ВЪПРОС АНАЛИЗИРАН ОТГОВОР ИЗВОДИ 

1. Запознати ли 

сте с 

туристическия 

потенциал на 

територията на 

„МИГ Високи 

Западни Родопи 

– Борино-

Доспат-

Сърница“?  

Около половината от 

анкетираните са достатъчно 

добре запознати с 

територията на „МИГ Високи 

Западни Родопи – Борино-

Доспат-Сърница“ и само 2% 

не познават територията, 

обект на анкетното проучване. 

2.  Кой от 

критериите е 

решаващ при 

избора ви на 

дестинация за 

почивка? 

 

Туристите, посещаващи 

територията на МИГ ВЗР, 

идват най-вече заради 

природата, гостоприемството 

и идентичността на 

територията, а също и от 

местната кухня. Не малко 

значение се отдава на 

подобрената инфраструктура 

и комунекации. 

3. Какъв тип 

туризъм 

обикновено 

практикувате? 

 

Най-многобройни са 

туристите, които 

предпочитат спокойствието 

на почивката, и тези, които 

идват на територията за да 

подобрят своето здраве. Все 

още в етап на 

популяризиране е 

приключенския туризъм, за 

който територията на МИГ 

ВЗР има прекрасни природни 

дадености и обособена 

инфраструктура. 

4. Какво влияние 

оказва факторът 

цена при избора 

ви на място за 

почивка? 

 

За избора на туристическа 

дестинация, все още 

решаваща роля оказват 

цените на услугите.  Едва 2 % 

от анкетираните не се 

интересуват от цената на 

детинацията, ето защо 

предлагането на пакети от 

услуги с намаления за брой 

дни почивка и вклячени 

разнообразие от интересни 

атрактивни занимания за 

туристите, би довело до по-

голям интерес към 

територията на МИГ ВЗР. 
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5. Моля, 

посочете колко 

важни са за вас 

природните 

туристически 

забележителнос

ти, при избор на 

място за вашата 

почивка? 

 

Туристите биха посетили 

дадена територия заради  

планините, пещерите, 

каньоните, езерата, 

водопадите и естествените 

резервати. Всички тези 

природни дадиности ги има 

на територията на МИГ ВЗР 

и единствено рекламата и 

промотирането им би довело 

до повишаване броя на 

туристите  към територията 

на МИГ ВЗР. 

6. Кои от 

следните 

туристически 

дейности, бихте 

искали да бъдат 

част от 

следващата ви 

почивка? 

 

Водещ зо тирштжршато но 

МИГ ВЗР се очертава 

риболовния туризъм. Все 

още територията се посещава 

заради културни 

мероприятия и събития, но 

все повече се увеличава и 

броя на туристите, 

практикуващи пешеходен 

туризъм и екстремни 

спортове. 

7. Какъв тип 

настаняване 

предпочитате? 

 

Туристите предпочитат 

удобствата, които предлагат 

хотелите, но къщите за гости 

също са от предпочитените 

места за настаняване. 

Къмпингуването не се 

предпочита, може би поради 

липса на урегулирани места 

за практикуване на този вид 

почивка, със създадените 

удобства за това / химически 

тоалетни, питейна вода, 

електричество и охраняване 

на къмпинга. Обособяването 

на места за къмпингуване е 

потенциял за развитие на 

този вид настаняване, 

предпочитан от не-малък 

брой туристи.  
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8. За какво 

отделяте най-

много средства 

по време на 

вашата почивка? 

 

Туристите са готови да 

харчат парите си по време на 

почивката си  с еднакъв 

интерес за добра храна и 

интересни атракции по време 

на престоя. Все по-малко 

значение се отдава на 

местата за настаняване, може 

би поради това, че хотелите и 

къщите за гости предлагат 

висок стандарт на 

обслужване и добри условия 

за настаняване. 

9. Моля, 

посочете по 

какъв начин 

влияят следните 

фактори при 

избора на място 

за вашата 

почивка? 

При 

При избора на място за 

почивка от решаващо 

значение са транспортната и 

теристическата 

инфраструктура. Туристите 

обръщат внимание не само 

на добрите пътища, но и на 

наличието на табели, 

маркирока. Все по-голямо 

значение се отдава на 

предлагането на пакети от 

туристически дестинации, с 

добра организация на 

почивка с разнообразни 

посещения на атракции 

културни събития и 

посещения на природни и 

исторически 

забележителности.  

10. От кои 

източници 

черпите 

информация при 

избора на 

туристическа 

дестинация? 

 

Интернет и медиите си 

остават най-добрите и 

достъпни источници на 

информация, които се 

ползват от туристите.  

Потенциал за развитието на 

туризма на територията на 

МИГ ВЗР е разработването 

на механизъм за 

комуникация и съвместна 

работа на ТИЦентрове от 

територията на МИГ ВЗР с 

туристически агенции и 

туроператори, както и екипна 

работа с бизнеса и местната 

власт. 
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11. Какви места 

/ събития сте 

посетили от 

територията на 

МИГ ВЗР,  които 

са непопулярни 

но с потенциал 

за развитие на 

туризъм? 

 

Анкетираните туристи 

смятат, че най-голям 

потенциал за развитието на 

туризма са свързани с 

исторически и културни 

събития.   

12. В коя 

възрастова 

категория 

попадате? 

 

Най-активни са анкетираните 

на възраст от 30 – 45 години, 

поради което разчитаме на 

обективно мнение, дадено от 

хора със сравнително богат 

опит и все още 

приключенски дух.  

 

13. В каква 

област 

работите? 

 

Работещите в частния бизнес 

и публичната администрация 

са основните туристи на 

територията на МИГ ВЗР.  

Развитието  на нискотарифни 

услуги и предлагането на 

евтини начини за 

настаняване /къмпинг/  е 

потенциал,  за привличане на 

туристи от съсловието на 

пенсионери, студенти и 

ученици.   

15. Моля 

опишете, кои 

според Вас са 

перспективите 

за развитие на 

устойчив 

туризъм на 

територията на 

МИГ 

ВЗР/общини 

Борино, Доспат 

и Сърница/ : 

 

Природата, 

забележителностите, 

атракциите и 

инфраструктурата са 

перспективите за развитие на 

устойчив туризъм на 

територията на МИГ 

ВЗР/общини Борино, Доспат 

и Сърница.  

 

 

 

3.4.3. Маркетинг и реклама на туристическите продукти от територията на  МИГ 

ВЗР. 
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Основната цел на туристическия маркетинг е извличане на икономически облаги и 

развитие на регионалната икономика, в случая на трите общини-Борино,  Доспат и 

Сърница. Той търси способите, чрез които потенциалните клиенти да бъдат провокирани, 

информирани и мотивирани да посетят тези региони и конкретните туристически 

продукти, които те предлагат. За да се постигнат тези цели е необходимо да се развие 

туристическата инфраструктура и да се обединят природните, историческите и културни 

дадености в туристически продукт. За да се наложи този туристически продукт е 

необходима качествена рекламна и промоционална кампания, за да се създаде 

познаваемост и лоялност на потребителя. 

Както вече бе отбелязано в настоящия анализ, територията на общините Борино, Доспат и 

Сърница е богата на природни дадености, културно-историческо наследство, с добре 

съхранени традиции, бит и култура и специфична местна кухня.  Това е предпоставка за 

разнообразяване на туристическия „профил“ на територията на МИГ „ВЗР“ като 

дестинация за развитие на селски туризъм с включване на планински, екотуризъм, 

лечебен, културен, религиозен, спортен и кулинарен. За да може да бъде предложен обаче 

един интегриран туристически продукт и да бъдат привлечени различни видове 

посетители, трябва да бъде изградена добра инфраструктура, обслужваща туристическите 

атракции. През последните години по проекти с европейско финансиране са изградени 

природни, културни и исторически атракции, както и придружаваща дребномащабна 

инфраструктура, свързана с експонирането им-беседки и кътове за отдих, паркинги и 

указателни табели и др. Потенциалът за доразвиване на съществуващите атракции и 

изграждане на нови такива е голям, затова може да се мисли в тази насока.  Все още не са 

проучени и благоустроени над 120 пещери в района на с.Ягодина, община Борино. 

Недостатъчно изучено и експонирано за посетители е античното светилище на Бог Дионис 

до с. Чала, община Борино. Планирани са  дейности по проучване, реставриране и 

популяризиране  на тракийското светилище на връх Виденица, археологическите останки 

в м.Хана, (по трасето връх Виденица-местност Чаирла). Може да се работи в посока и на 

експозиция на типични за региона занаяти. Неизползвани са възможностите за лечебен и 

спа туризъм, в т.ч. центрове за отслабване. Могат да се използват ресурсите за 

приключенски туризъм-планински релеф, бързи реки и др. като изграждане на съоръжения 

за катерене, рафтинг и др. По отношение на възможностите за спорт и отдих на 

териоторията на община Борино са изградени спортни, детски площадки, изгражда се 

спортна площадка с тенискорт, волейболно игрище и трибуни.   

Плановете са да се направи и път през границата с Гърция от село Кожаре. За него са 

нужни около 4,3 млн. лв.  Тези средства са включени в целенасочената инвестиционна 

програма /ЦИП/ на правителството за обезлюдени изоставени райони. От Кожаре до 

границата са около 5 км, а от другата страна пътят е чакълиран. Първото село Елатия 

е на около 5 км.  

 Все още би могло да се доразвие съпътстващата инфраструктура, свързана с атракциите 

като туристически пътеки, пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, 

посетителски информационни центрове и др., както и съоръженич за улеснение на лица с 

увреждания и възрастни посетители, възстановяване и обновяване на планински хижи-

публична собственост, заслони и съоръжения за безопасност. 

По отношение на изградена туристическа инфраструктура, видими са резултатите и 

усилията на община Доспат в тази насока.  Налице са голям брой обекти за настаняване, 

ресторанти и кафенета. Недостатък е, че в малка част от тях се предлагат организирано 

посещение на атракции, възможности за различни по вид туристически дейности. 

Собствениците на обекти не работят с туроператорски фирми, като по този начин се 

изключват организираното посещение на групи туристи, различни по своя социален 

профил и профил на търсене. Голяма част от природните и културно-исторически обекти 
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са разработени като туристически атракции, достъпни за посетители. Необходимо е да се 

доразвие съпътстващата инфраструктура.  

Бази за водни спортове и атракции на територията на общината са създадени в близост до 

язовир Доспат. Броят на тези обекти е ограничен, предимно лодки и водни колела, кану, 

гребане, джетове и други, но посетителите не биха могли да ги ползват без предварителна 

уговорка, което силно затруднява туристите и оказва негативно влияние на имиджа на 

дестинацията. Би могло да се доразвият атракциите, като възможностите за атракции и 

туристически програми да се предлагат от собствениците на обекти за 

настаняване.Територията дава добри възможности за развитие на конен туризъм. Конни 

бази липсват на територията на община Доспат. Липсват също и спортни атракции, които 

набират популярност – стрелба с лък, въжени градини, стени за катерене.Не достатъчно 

добре развит е и велотуризмът. В тази връзка биха могли да се предлагат велосипеди под 

наем в обектите или в общинския център. Като цели за развитие на териорията, община 

Доспат е поставила задачи да се поддържа и доразвие инфраструктурата, свързана с 

експонирането на културното наследство, да се сертифицират археологическите находки и 

да се включат в базата данни, да се поставят информационни табели до природните 

забележителности и обектите на културно-историческото наследство. Други задачи, които 

общината си поставя е да се изгради сграда за експониране на археологическо и 

етнографско наследство в град Доспат; изграждане на градини за отдих, изграждане на 

въжена градина за забавление на деца, изграждане на зони за забавление (изграждане на 

увеселителен парк, сцена на открито, на която да се организират фолклорни събития и 

вечерни програми, лятно кино, други атракции), изграждане на временни ледени пързалки 

на централните площади на населените места, изграждане на конни бази и маршрути за 

конна езда, изграждане на екопарк Доспат, реставрация на останки от древни селища, 

подобряване състоянието на културно-историческите паметници и достъпа до тях, 

заведения с организирани програми, лятни кино и сцена на открито за местни фолклорни 

събития и изяви, организиране на различни събития с регионално, национално и 

международно значение като велотурове, преходи, офроуд състезания, стрелба с лък, 

конни състезания, бране на билки, културни фестивали, круизи във водите на езерото, 

събор на рибарите, състезания по риболов, каяк, гребане и т.н. Може да се помисли и за 

изграждане на площадки за фитнес на открито, за площадка за наблюдение на звезди на 

открито и др. атракциони. Във връзка с отбелязания затруднен достъп до атракциите в 

общината е набелязано като мярка осигуряването на редовен директен превоз до природни 

забележителности, спортни съоръжения и обекти на културния туризъм в съседни общини.  

Като част от туристическата инфраструктура на община Доспат могат да бъдат посочени 

още и следните информационно - образователни центрове за посетители: 

 Плаващ природозащитен образователен център с експозиционна сбирка за 

видрата – към момента не функционира; 

-        Природозащитен образователен център „Караджа дере” с експозиционна сбирка за 

редки и защитени видове в община Доспат – към момента не функционира; 

 Сайт на община Доспат www.dospat.bg, 

– Туристически информационен център (ТИЦ) град Доспат – функционира от месец 

арпил 2014. Предстои сертифициране на ТИЦ-овете на територията на цялата страна и 

включването им в единна система с цел изграждане на национална база данни с 

природни и антропогенни ресурси, реклама, информираност на посетителите и 

контрол в сектора. 

Изградени са следните екопътеки и велотрасета: 

http://www.dospat.bg/
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–   Велоалея за планинско колоездене покрай язовир Доспат; 
–   Трасе за офроуд шофиране; 

 Екопътека свързваща град Доспат със село Гела, минаваща покрай Ягодинска 

пещера, Триградско ждрело (Дяволско гърло), м. Мурсалица. Пътеката е реализирана 

по проект; 

 Екопътека Доспат – с. Змеица – вр. Виденица, която е с обща дължина близо 13 

км; 

    

Обектите на културния туризъм и традициите на община Доспат, заедно с природните 

ѝ ресурси, я правят стратегическа територия за развитие на маршрутно-познавателния 

туризъм. Територията на община Доспат попада в няколко международни културни 

коридора – „Вие диагоналис” и „Западен трансбалкански път”. 

-„Виа Диагоналис”: „Виа диагоналис” е големият път, който по време на Римската 

империя е свързвал столицата на Западната Римска империя Рим със столицата на 

Източната Римска империя Константинопол. И до днес в Сакар планина могат да се 

видят части от големия диагонален път, който византийците изградили, за да свържат 

римската империя с Константинопол. 

-„Западният трансбалкански път”: „Западният трансбалкански път” е културен 

коридор, който разсича в посока север-юг Югоизточна Европа. Културният път се 

спуска от река Дунав в пределите на България, навлиза в Гърция и продължава по 

източното крайбрежие на Егейско море. 

-Доспат –Крали Марковата Бърчина: Почилената Бърчина (Крали Марковата 

Бърчина) е била крепост по време на Османското нашествие. Като самостоятелен 

феодал-владетел в този край се установил Крали Марко. В подножието на върха има 

останки от могили и други артефакти от времето на траките, римляните, славяните и 

византийците. На самия връх има светилище. От върха се открива великолепна 

панорама във всички посоки, което прави мястото изключително подходящо за фото 

туризъм. Части от пътя представляват калдъръм. Отстои на 5,7 км от гр. Доспат в 

посока гр. Батак по път № 37. В близост е Пилчевата чешма. Достъпът е с джип и 

пеша. Обща продължителност на маршрута е 2-4 часа. До ,,Почилената бърчина” може 

да се стигне и по друг маршрут, който е по-дълъг, но по-полегат. Изходът от път №37 

се намира на 1,5 км от Пилчева чешма или на 6,3 км от гр. Доспат. 

-Маршрут Доспат – Зелниково – Калаикоско: Маршрутът се отбива на ляво от път 

№ 37 на 3,6 км от Доспат. Дължината му през Зелниково до Калаикоско е около 6,6 км 

и изходът му е на път № 843, който е пътят от Доспат за Сърница. Трасето минава през 

множество тучни ливади, които се редуват с прохладни борови гори. На много места 

може да се отиде до брега на язовира за риболов и почивка. Има чешми и места за 

пикник. В района се намират множество останки от древна историята. Мястото е 

изключително подходящо, както за любителите на велотуризма, така и за тези които 

предпочитат просторните гледки. От Калаикоското по път № 843 може да се стигне до 

път № 37 и отново към Доспат, ако прехода се прави с велосипед. Дължината на този 

участък е около 11 км. 



Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-156/21.10.2016 г.за прилагане на 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" и Заповед за одобрение на финансовата помощ по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на Мярка 19 "ВОМР" от ПРСР за периода 2014 - 2020" 

 

-Доспат – Калето: Маршрутът стартира от град Доспат по пътя за с. Змейца, отделя се 

към горски пункт „Чакра”, докъдето може да се стигне с всички видове автомобили. От 

„Чакра”, пътят преминава през дървен мост и калдаръмен път, който не е подходящ за 

автомобили. Продължителността на прехода е между 2 и 3 чáса. Достига се до 

местността „Калето”, която привлича множество туристи с крепостните си стени и 

стражеви кули. 

Отчетена е необходимостта от изграждане на нови еко-пътеки и маршрути, както и 

разширяване на съпътстващата инфрасктруктура по тях. 

 По отношение на изградената туристическа инфраструктура на територията на 

община Сърница вече бяха отбелязани постигнатото и посоката на развитие в 

подобряването й. Изградени са значителен брой обекти за настаняване, като липсват 

достатъчен брой качествени средства за подслон. В тази връзка общинската управа в 

Сърница е поставила като цел за преодоляване на този проблем приспособяването на 

общинска собственост в туристически бази, приспособяване на съществуващ жилищен 

фонд от частния сектор в туристически обекти, а при наличие на стратегически 

инвеститор - изграждане на туристическо селище. Бе отбелязано липсата на атракции, 

които да се предлагат от собствениците на средствата за подслон, както и липсата на 

програми за осигуряване на забавления за туристите в местните заведения и 

ресторанти. Сходни са проблемите с липсата на туристически пакети, липса на 

туроператорска фирма на територията и фактът, че собствениците на туристическите 

обекти не работят с туроператорски фирми. В тази връзка трябва да се отчете и 

необходимостта от изграждане на туристически информационен център, който да 

предоставя онлайн и на място необходимата информация на посетителите. Бе 

отбелязана недостатъчната проученост и експозиция на съществуващите на 

територията на общината културно-исторически забележителности. Отчете се 

необходимостта от изграждане на еко-пътеки, туристически маршрути, вело-пътеки, 

съоръжения за катерене, кътове за отдих, центрове за експониране на местното 

природно, кулурно и етнографско богатство. Бе отбелязана необходимостта от 

осигуряване на добра транспортна достъпност както до обектите за настаняване в 

общината, така и до атракционите. Недостатъчно използвани са възможностите за 

селски, кулинарен, културен, приключенски и спортен туризъм. В тази насока може да 

се помисли също за изграждане на конни бази, предлагане на маршрути за обходждане 

с кон или магаре, предоставяне на условия за рафтинг и оборудване, пейнтбол, стрелба 

с лък.изграждане на спа центрове, както и центрове за отслабване, рехабилитация и 

др., изграждане на паркове, на спортни площадки и др. 

Като слабо звено в развитието на туризма на територията на  МИГ „ВЗР“ бе отчетена 

липсата на подготвени кадри в туристическия бранш-нуждата от повече 

специализирани знания на собствениците на туристически обекти, необходимостта от 

повишаване на чуждоезиковите умения на заетите в туризма, необходимостта от кадри 

като планински водачи, аниматори, екскурзоводи, квалифицирани кадри в областта на 

пещерния и приключенски туризъм, екстремните спортове, конната езда и др. В тази 

връзка е небходимо създаването на ЦПО за подготовка на кадри в един от центровете, 

организирането на различни видове обучения и курсове, в т.ч. и с помощта на 

европейско финансиране по ОПРЧР и различни донорски програми. 
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 Маркетинг и реклама на регионалния туристически продукт и маркетинг на 

дестинациите. 

 Като важен фактор за създаването и налагането на регионален туристически продукт и 

разпознаваемостта му са маркетингът и рекламата му. Те имат за цел увеличаване на 

броя посетители и продължителността им, създаване на устойчив туризъм през всички 

сезони чрез използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи 

туристическа информация и маркетинг. Постигнатото в тази насока е оценката на 

туристическите продукти и анализ на туристическите ресурси , средства и услуги на 

територията-има изготвена стратегия за развитие на устойчив туризъм на община 

Доспат за периода 2014-2020г., Програма за развитие на туризма в община Борино за 

периода 2012-2015г., частични анализи на туризма като икономически отрасъл са 

застъпени и в общинските планове за развитие на общините Борино и Сърница за 

периода 2014-2020г. Необходимо е изготвянето на маркетингови и рекламни стратегии 

и програми за развитие на туризма. Като цел е поставено изграждане на имидж и 

бранд на туристическата дестинация. В настоящия анализ бе отчетена необходимостта 

от разработване на туристически пакети, включващи атракции от определен 

туристически вид-спортен, културен, религиозен, кулинарен, приключенски, селски, 

еко, делови, медицински и други, както и миксирани такива. 

 Рекламата на туристическите продукти и услуги е изключително важна за 

популяризирането и разпознаваемостта на територията като туристическа дестинация. 

В тази насока бе отчетена необходимостта от по-широка реклама от една страна на 

обектите за настаняване, необходимостта от изработка на собствени сайтове и 

интернет рекламата им. Други възможни рекламни дейности са  подготовка таи 

разпространението на информационни и рекламни материали за региона и неговите 

туристически продукти, участие в регионални, национални и международни 

туристически панаири, организиране на регионални туристически панаири, 

посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти и 

др.; организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие, като 

фестивали, събития на открито, спортни състезания, фолклорни прояви, представяне 

на мест-ни/регионални традиции, кухня, занаяти и др.; въвеждане на съвременни 

технологии и ин-формационни системи с цел подобряване на информационното 

обслужване, маркетинга и планирането на туристическите дестинации, (e-маркетинг); 

дейности, по създаване на регио-нална идентичност и марка, като доброволно 

регионално сертифициране на местата за настаняване, атракциите и услугите, 

въвеждане на единни регионални системи за маркировка, специфични за региона 

норми на поведение и стандарти и др., разработване и въвеждане на екологични 

стандарти за туристически услуги.  

Най известните туристически обекти на територията на МИГ ВЗР са селектирани в  

Таблица 1: 

 ОБЩИНА БОРИНО  

   

Туристически 

обект 

Описание Потенциал за 

доразвитие на 

атракцията 

 ТИЦ Борино  Център, които 
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трябва да 

заработи с 

бизнеса, 

администрацията 

и 

неправителствен

ия сектор за 

привличане на 

туристите при 

ползване на 

пълен капацитет 

от даденостите 

на региона. 

 

„Орлово око“ е платформа за наблюдение и 

туристическа атракция в Западните Родопи. 

Построена през 2009 година от туристическо 

дружество „Родопея“, село Ягодина, в близост до 

Ягодинската пещера. Платформата е построена на 

ръба на скала, разположена на 1563 метра надморска 

височина 

Монтиране на 

табла с 

информация за 

намиращи се в 

близост други 

туристически 

обекти 

 

Виденица е връх в планината Родопи в 

България.Намира се в близост до село Буйново. 

Височината му е 1652 м. Константин Иречек 

проявява интерес за този връх в Западните Родопи и 

говори за присъствието на Бесите там 

 

Монтиране на 

табели и 

обособяване на   

туристически 

маршрут до 

Виденица 

 

Буйновското ждрело е пролом на Буйновска река в 

Западните Родопи, в Община Борино, област 

Смолян. Проломът е дължина около 16 km, а 

средната му надморска височина е 1090 m. Започва 

северно от село Буйново, на 1307 m н.в., насочва се 

на север и след 16 km завършва при язовир Тешел, 

на 876 m н.в. 

 

Потенциал за 

развитие на 

риболовен 

туризъм. 

 

Ягодинска пещера отстои на 20 км южно от Девин и 

на 3 км югозападно от село Ягодина. Разположена е 

на десния бряг на река Буйновска (началото на река 

Въча), която е оформила и най-дългото и живописно 

ждрело в България - Буйновско с дължина 7 км. 
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Преминаването на aтрактивната опознавателна 

пътека през граничнaта територия на с. Буйново е 

истинско предизвикателство. Пресеченият 

планински терен е добре маркиран и достъпен за 

туристите, едновременно с това им дава възможност 

да се докоснат до границата и историческите 

останки от ерата на "Желязната завеса". 

Благодарение на дългогодишната недостъпност на 

този район, природата е успяла да се запази и 

отдавна привлича посещения 

 

Седмица на 

прелетните 

птици – да се 

определи 

седмица за 

наблюдение 

отлитането на 

птиците 

 

Дяволския мост и водопада 

Към забележителност "Дяволския мост и 

водопада" води път от село Борино в посока на 

село Чала. След около километър се стига до 

изоставена промишлена постройка. От там по 

указателна табела се поема по екопътеката. Общата 

й дължина е около 2,5км, като първите 2км 

автотуристите може да преминат с високо проходим 

автомобил, след което остават само 500 метра до 

края й. 

 

 

Римски мост Кемера 

В местността "Дженевра" на 12 км. северно от село 

Борино и западно от град Девин, се 

намира римският мост "Кемера" (наричан 

още Кемеров мост или Сводестият мост). Дъгата 

на моста представлява идеален полукръг, откъдето 

идва и името му - кемеров, т.е. сводест, 

сводообразен.  

Мостът е едноарков, дължината му е 32,40 м, а 

ширината - 3,60 м. Висок е 6 метра. 

Съоръжението буди възхищение не само с красивата 

си форма а и поради факта, че се е запазил 

непокътнат през вековете, въпреки факта, че 

мостовата дъга е изградена от груби, необработени 

речни камъни без спойка от хоросан или друг 

свързващ материал. Високата част на дъгата се 

крепи само на няколко полуобработени четвъртити 

камъни. Настлан е с настилка от дребен речен камък. 

Предполага се, че мостът е от римската епоха (има и 

мнения, че датира от средновековието и е дело на 

българските строителни школи). По склона, северно 

от мост "Кемера", личи трасето на каменен римски 

път, минавал през Родопите и 

свързвал Филипополис с Никопулис ад 

Нестум (Неврокоп) и егейските пристанища. По 

време на турското робство мостът е бил интензивно 

използван за преминаване на многобройни 

султански кервани, които превозвали събраните 

данъци от Тракия и Родопите. След Освобождението 

 

http://bg.guide-bulgaria.com/SC/smolyan/borino/borino
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/smolyan/borino/borino
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/smolyan/devin/devin
http://poseti.guide-bulgaria.com/a/881/roman_forum.htm
http://poseti.guide-bulgaria.com/a/112/nicopolis_ad_nestum_fortress.htm
http://poseti.guide-bulgaria.com/a/112/nicopolis_ad_nestum_fortress.htm
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на България, до 1912 г., мостът е бил гранична 

линия, като западната му половина е била българска, 

а източната - турска.  

Днес мостът е историческа забележителност на 

културата. 

 

 

 ОБЩИНА ДОСПАТ 

 

 

 Община Доспат се състои от гр. Доспат и 7 

села. Град Доспат попълва туристическите си 

забележителности с язовир Доспат, природа, 

пъстървата, язовирна стена, чешмите, събора и 

традиционните празници, текстилна фабрика, 

мандрата, модерната крайбрежна алея, екопарк м. 

Келтепе и Парк- музей на Родопската чешма.  

 

 В село Барутин местност „Гърчиво”се 

намира  Къща за гости 12-та Застава, близо до 

граничната зона, могат да се видят запазени 

технически съоръжения за охрана на границата – 

кльонове, бразда и гранични пирамиди.  

 

 Село Любча и село Бръщен имат спортни 

пътеки за отдих, забавление, хоби туризъм. Село 

Бръщен е разположено на ръба на каньона на река 

Доспат от източната страна на главен път към с. 

Борино има отбивка за село Късак тук може да 

посетите уникален и много красив водопад, 

джамията, цеха за обувки.  

 

 В с. Црънча е невероятния скален феномен 

„Скалето”, село Змейца  на панорамен главен път се 

намира Римски мост „Кемера”, река Сърнена под 

него тече на местност „Караджадере”. Село Чавдар е 

най- малкото общинско чисто родопско селце на 

територията на Община Доспат.   

 

 

 
 

 

Защитената местност Караджа дере се намира 

до град Доспат. Площта и е около 1 000 хектара. За 

защитена местност е обявена през 2008 г. с цел 

опазване на местообитанията на редки и защитени 

растителни и животински видове по поречието на 

река Сърнена и прилежащите и 

територии. Обособен е маршрут за най-често 

срещаните растения в района. Направени са 

мостчета и пътечки. Можете да видите и 

възстановените местообитания на видрата. 

 

 

 

 

 

Община Сърница  
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Скално-изсечен менхир - с. Побит камък 

Скално-изсеченият менхир се намира сред 

широка поляна в землището на село Побит камък, 

община Сърница, област Пазарджик. Представлява 

стърчаща "побита" в земята скала, откъдето идва и 

името и, както и името на близкото село. Камъкът е 

ронлив, а едната му стена е покрита с растителност. 

Смята се, че траките са го използвали за техните 

свещенни ритуали. Скалното образувание е в частен 

земеделски имот и до там се стига по черен път, като 

преходът от селото до менхира отнема около 15 мин. 

 

 

 

Скалният феномен "Побит камък" се 

намира северозиточно от с. Побит камък. 
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3.4.4. SWOT анализ на развитието на туризма на територията на МИГ ВЗР. 
 

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 

Наличие на разнообразни природни 
туристически ресурси 

Незадоволително състояние на пътищата 

и транспортните връзки, липса на 

организиран транспорт до 

туристическите дестинации 

Съхранена природа, почви и води Недостатъчно добре развита туристическа 

инфраструктура 

Съхранено биоразнообразие Обектите за настаняване са с ниска до 

средната категория звезди 

Сравнително добре изградена транпортна 

свързаност и инфраструктура 

Обектите за настаняване предлагат 

нощувки и изхранване и не предлагат 

възможности за развлечения 

Наличие на сравнително добре развити 

телекомуникационна и  енергийна 

мрежи 

Неизползвани са възможности за 

разнообразяване на туристическите 

дейности и развитие на еко, лечебен, 

културен, религиозен, екстремен, 

приключенски, спортен, ловен, делови 

туризъм и др. 

Изграден значителен брой обекти за 

настаняване 

Липса на маркетингова стратегия за 

популяризиране на туристическия 

продукт и дестинацията 

Значителна степен на разпознаваемост 

на територията като туристическа 

дестинация 

Липса на адекватна реклама-интернет, 

медии, чрез организиране на фестивали, 

спортни и др. прояви 

Наличие на изградена туристическа 

инфраструктура-екопътеки, велоалеи, 

туристически маршрути, кътове за 

отдих, посетителски центрове и др. 

Недостатъчна квалификация на заетите в 

туризма 

Наличие на свободна работна ръка Липса на промотиране на туристическия 

продукт и работа с туроператорски фирми 

Изготвени анализи за развитие на 

туризма, поставени стратегически цели 

и воля да се изпълнят от страна на 

общинските управи 

Липса на туристически информационни 

центрове в Борино и Сърница 

Възможности за използване на 

европейско и др. финансиране 

Липса на единна база данни и единен 

сайт, който да предлага туристически 

пакети на територията на МИГ „ВЗР“ 

Възможности и предпоставки за 

развитие на различни видове туризъм 

Липса на посещаемост на  организирани 

по-големи групи туристи 

Възможности за изграждане на общ 

туристически продукт между трите 

общини 

Неразработени и неекспонирани 

археологически и исторически обекти 
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 Липса на инвеститори 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Природните дадености дават възможност 

за развитие на различни видове 

туризъм-еко, селски, културен, 

религиозен, лечебен и спа, делови, 

спортен, агротуризъм, екстремен, 

кулинарен и др. 

Липса на достатъчно ресурси за 

поддържане на изградената туристическа 

инфраструктура и създаването на нова и 

зависимост от националното бюджетно 

финансиране 

Подобряване на услугата обществен 

превоз на пътници и създаване на мрежа 

от връзки по различни дестинации и 

туристически маршрути. 

Невъзможност за привличане на 

инвеститори 

Възможности за създаване на 

туристически пакети и предлагането им 

чрез туроператорски фирми, ТИЦ и от 

собствениците на обекти за настаняване 

Намаляване на младото и активно 

население поради миграция към по-

големите областни градове, столицата и 

чужбина 

Популяризиране на фолклорни 

фестивали, спортни инициативи и др., 

които да привлекат туристи на 

територията на МИГ „ВЗР“ 

Недостиг на квалифицирани кадри в 

областта на туризма 

Изготвяне на проекти за 

популяризиране на традиции, занаяти, 

местен бит и култура, местна кухня и 

тяхното експониране 

Липса на туристически продукти и 

липса на реклама на туристическата 

дестинация 

Възможности за създаване на сдружения 

на хотелиери и ресторантъори, което ще 

създаде по-благоприятни условия за 

маркетинг и реклама на предлаганите 

услуги 

 

Възможности за обучения и 

допълнителна квалификация на кадри 

за нуждите на туризма и включването на 

нови атракции, вкл. чрез ОП като ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 
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4. Добри практики за развитие на туризъм на територията на Европейския съюз 

Селски и еко туризъм 

Развитие на Пиелахтал, Австрия като еко-регион 

 

  

 

 

Пиелахтал (регион Моствиртел, провинция Долна Австрия) е долина от алпийските 

предпланини и е избрана за победител сред двадесет и четири кандидата. Там културата, 

природата, начинът на живот, занаятите и специалитетите се обединяват, за да формират 

мрежа от иновативни продукти. „Дирндл” или „Корнел”, известен още като череша, е 

много стар вид, който се отглежда като „търговска марка” на долината. „Дирндл” се 

представя като туристическа атракция, същевременно атрактивна и образователна. 

Инициирайки проекти, които съчетават селско стопанство, занаяти и туризъм, както и 

доклад за устойчивост на националните богатства, Пиелахтал е заслужил титлата „Най-

добре развиваща се селска дестинация”.  

В Пиелахтал живеят около 18 000 души. В равнината базата за нощувки е около 800 

легла, като регистрира около 42 000 леглоденонощия на година. Пиелахтал е известна със 

своята красива природа, както и с изключително устойчивото си развитие. Железницата 

Мариазелербан минава през Пилахтал, като свързва столицата на провинцията Пьолтен с 

град Мариазел. 

В Пиелахтал устойчивостта е традиционна. В миналото фермерството е оформяло 

живота в долината, като заема значителен дял от местните приходи и до днес. Човешката 

дейност се развива около отглеждането на добитък, птици, овце, билки и плодове, както и 

най-типичния плод за областта - сайдеровата круша. 

Идеята за развитието на Пиелахтал като Еко-регион се е зародила през 1994 г. „Еко” 
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се отнася едновременно за екология и икономика. Целта е регионът да остане екологично 

непокътнат и икономически процъфтяващ, съчетаващ почивката и развлеченията. 

През 1996 г. е създадена Общност за регионално планиране на Пиелахтал, която има 

за цел да изпълнява местните регионални стратегии. 

В развитието на региона, освен на екологията и икономиката, се набляга и на 

изграждането на мрежи и оползотворяването на културните ресурси. Инициирани са 

множество културни проекти, сред които „Дни на пиелахталските творци”, редовни 

програми с фолклорна музика в местните ханове и срещи с директора на Виенския 

младежки хор. 

Интегрираният туризъм осигурява подкрепа и стимули за местното население да 

предлага туристически продукти. Устойчивостта на региона се отнася не само до 

характера на предлаганите продукти, но и до начина на комуникация. 

Гостите имат възможността да научат принципите и предимствата на устойчивото 

градинарство и преработката на плодове и билки. В долината има множество маршрути и 

градини, където туристите могат да се разхождат. Общата дължина на пътеките е 1000 

километра. 

Съществува голямо разнообразие от грижливо отглеждани природни пейзажи, 

градини на местните жители, градините Щайншалер. Квалифицирани екскурзоводи 

разкриват факти за възможностите за разходки, местните пещери и природата. 

В долината са изградени два изключителни хотела – Steinschalerhof и Steinschaler 

Dörfl (малко село в планината). И двата хотела са били автентични ферми, като днес 

представят висок стандарт на обслужване. Тези „природни хотели” са оформени в 

типичен за региона стил с употребата на много дървен материал и безброй малки 

детайли. Разположени в тяхната прекрасна природна среда, те предоставят най-

съвременните удобства. 

Проучванията сочат, че устойчивостта и здравето ще стават все по-важни фактори за 

туристите в близкото бъдеще. Ето защо в Пиелахтал се планира разработването на редица 

проекти, които ще се концентрират върху тези два аспекта. В тази връзка, ще се 

насърчава включването на здравословни упражнения в туристическите пакети.  

Регионът на Пиелахтел се различава от останалите по: 

- Трансфер на потенциал: Докладът за устойчивост на региона е уникален за 

Австрия и в ролята си на добра практика може да послужи за пример на други 

дестинации. 

- Здраве – темата на бъдещето: на база на медицински проучвания е развита темата 

за здравето, като са изготвени и редица академични анализи. Разработеният продукт се 

основава на лекуване на дисфункции в метаболизма.   

- Здраве и екология: документирано е взаимодействието между здравето и екологията 

- „Градини за устойчивост”, които имат голям потенциал за развитието на "уникално 

предложение за продажба" (маркетингова концепция, според която компаниите правят 

уникални предложения на клиентите, с което ги убеждават да преминат към тяхната 

марка).  

- Интегриран туризъм: изразява се в сътрудничество между фирми от различните 

сектори – напр. туризъм, селско стопанство, търговия и местни асоциации. 

 

Екологично селище „Азарея“- чиста природа и източна мистика в Троянския 

балкан 
Селището е резултат от частна инициатива. Азарея се състои от шест дървени 

къщички за гости. Това са коренно нов тип концептуални сгради, които по своята форма, 

конструкция, използвани материали и ефективност нямат аналог в България и Европа. 

Еко селище Азарея е разположена в сърцето на Троянския балкан в с.Горно Трапе, на 6 
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км. от гр.Троян, в близост до Чифлика и Шипково, места с лечебни минерални извори. 

Къщите са във форма на конусна пирамида, разположени в кръг, на два етажа. 

Просторната градина е по специален ландшафтен проект за озеленяване, с помощта на 

който пространството е оформено като цветна мандала. На централната площадка е 

разположена контурна дървена пирамида, която се използва за лечение и медитация. В 

градината място за рефлексотерапия и закътано барбекю.  

В селището се организират семинари и делови събития. Предлагат се спортове като 

тенис на маса, бадминтон, бойни изкуства. В близост се намират редица културни 

забележителности и спортни комплекси. 

  
 

ЕКОМУЗЕЙ-ИТАЛИЯ 

 

 
„Екомузей Кусиус” е иновативен музей на открито, който се стреми да съхрани и 

подобри характерните особености на съответната територия. Той е идеално средство за 

промотиране на историята на местността, културата, традициите; той е доказателство за 

наследството и полага усилия за бъдещото икономическо развитие с опазване на околната 

среда. 

„Екомузей Кусиус” е междукултурен проект, който се състои от мрежи музеи, 

практически упражнения, ботанически градини и маршрути, разположени около езерото 

Орта в долината Строна и връх Мотароне. Връзката между тези различни места и 

атракции ще привлече туристите да преоткрият всеки аспект – културен, свързан с 

околната среда или артистичен, местни традиции, занаяти – на територията около езерото 

Орта, и по този начин те ще опознаят по-добре живота и обичаите на Кусиус и ще добият 

по-добра представа за географските характеристики на този очарователен регион и 
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бъдещите възможности, които той предоставя. 

           Основните теми включени в проекта „Екомузеят Кусиус” са „Човекът и 

околната среда” (например музея „Гиролаго”, ботаническата градина „Алпиниа” и центъра 

за селско стопанство), „Културно наследство и ръчни занаяти” (например дърворезба, 

етнографски инструменти, чадъри и сенници, кран за производство и технологии), 

„Изкуство и история” и т.н. Два примера: 

 

• ботаническата градина „Алпиниа” 

 

Ботаническата градина „Алпиниа”, създадена през 1934, се намира в подножието на 

Мотароне, от където гледката към Алпите, които се отразяват в езерата, е наистина 

прелестна. Тази градина, печелила много награди, е дом на богата колекция тревисти 

алпийски растения, някои от които вече не растат в дивите територии. Посещението в 

„Алпиниа” е шанс да разбереш и да оцениш не само огромната селекция ботанически 

видове, но и огромния брой екзотични растения. 

 

• Природен център “Алпе Селвиана” 

 

Центърът е разположен сред тишината на покритите с дървета склонове на Мотароне 

до водопадите на река Песконе. Той е бил изоставено алпийско пасище, превърнато в 

селскостопански център, специализиран в биологично земеделие и овощарство. Също 

така, центърът се използва с образователна цел, давайки на хората реален пр имер за 

взаимно полезния начин, по който човекът и природата могат да си сътрудничат; 

човешките дейности се извършват с уважение към околната среда и без да и вредят. 

Освен това, центърът организира посещения на микроскопска лаборатория и малък 

музей, показващ местни произведения на изкуството. „Екомузей Кусиус” се грижи за 

различни видове туризъм (културен, релаксиращ) и различни хора (изследователи, 

студенти), които се интересуват от устойчив туризъм и културното наследство на 

дестинацията. 

Създаването  на асоциацията е осъществено от няколко страни  (музей, местно 

население и власти), които заедно имат желанието да променят ситуацията в по -добра 

насока. Те работят заедно, за да превърнат „Екомузей Кусиус” в една успешна 

инициатива и да направят връзката между човека и околната среда по-стабилна. 

АГРАРЕН ТУРИЗЪМ 

Био ферма Чемерник 

               
Био ферма Чемерник е разположена в един от най-живописните райони на Стара 

планина – високо над Искърското дефиле, над гара Бов. Този район е запазил 

изключителна чистота, прекрасен за планински туризъм и дава възможност да се развива 

екологично животновъдство. 

Във фермата се отглеждат овце, крави от породите Ементал и Българско кафяво, коне 

от Дунавската порода. Има и резерват с планински кози, елени и глигани. 

Произвежда се мляко и сирене, както и месни деликатеси, на които посетителите 
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могат да се насладят на място или да се поръча  доставка в офиса на фермата в София. 

В близост до фермата има високопланинско езеро, чудесно за риболов. 

Предлага се и конна езда с инструктор. За най-малките фермата разполага с детска 

площадка с люлки и катерушки.  Децата могат да се запознаят с домашните и дивите 

животни, които отглеждаме, да яздят, да се разхождат и да хапват от вкусната ни 

екологично чиста храна. Дори могат да хранят и доят животните. Предлага се 

настаняване в няколко къщи, обзаведени в битов стил. Може да се поръча обяд и вечеря с 

продукти от био фермата: прясно и кисело овче и краве мляко, сирене, телешко, агнешко, 

пъстърва. 

 

Учебна мандра „Сен Жозеф“, Германия 

 
Идеята на проекта води началото си от производителя на млечни продукти Luc Nouwen, 

който поема инициативата да разнообрази дейността си, като предложи образователни и 

развлекателни дейности в своите стопанства на различни посетители (включително 

ученици, групи от възрастни, отделни посетители и др.). Идеята е подкрепена от местната 

МИГ, която разработва проекта заедно с други стопани и действащи лица в селския район, 

туризма и обществено-културната сфера. В проекта участват четирима партньори, които 

искат да постигнат добри резултати: vzw Plattelandsklassen, селски образователен център, 

който предлага съдействие при разработване на рекреационни дейности; VVV Balen, 

туристическото бюро на Balen, което осигурява екскурзоводи и подпомага туристически и 

рекреационни дейности; Landelijke Gilde, сдружение на земеделски стопани и нейният 

местен обществено-културен отдел и стопанството St Jozefshoeve на Luc Nouwen, което 

предоставя услугите на групи и фирми.  Има три основни етапа на дейността: 

модернизиране на съществуваща селскостопанска сграда, за да се използва за новите 

дейности, разработване на образователни проекти, и създаване на възможности за 

рекреационни дейности във и около стопанството, за което трябва да се закупят 

съоръжения за дейности на открито. Създаден е многофункционален център, в който да се 

провеждат занятия на училища, фирми и обществено-културния сектор в сътрудничество с 

VVV Balen и vzw Plattelandsklassen. Организирани са  образователни и рекреационни 

туристически пакети, като тематични обиколки с местен екскурзовод и посещение на 

стопанството, в комбинация с други рекреационни възможности в региона. Разработката 

на проекта се базира на темата за запознаване с мандрата и нейните околности.  

Френските фермери превключват на агротуризъм 
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Безпаричието е предизвикало фермерите от Бретан, Франция да създадат специализиран 

сайт Terres de Bretagne, който предлага от 1 до 5 дневен отдих за цели семейства в техните 

стопанства. Хазяите имат оферти за своите гости да участват в някои дейности, като 

например приготвянето на местни храни, езда и др. Сега в проекта участват 17 фермера, 

скоро ще се присъединят още 25 собственици на ферми. Сайтът предлага 28 варианта за 

почивка. Цените фермерите определят сами. 

КУЛИНАРЕН ТУРИЗЪМ 

Мрежата “Карелия а ла карт” -кулинарни турове в Карелия (Северна Карелия, 

Финландия) 

  
“Karelia á la carte” е национална и международно-призната уникална туристическа мрежа 

от ресторанти, туристически компании, предприятия за храни и компании за кетеринг и 

конферентно обслужване в Северна Карелия. Мрежата е изградена през 1991 г. 

Фирмите-партньори използват местни продукти и услуги и са задължени да спазват 

правилата и ценностната система на мрежата и да изпълняват нейните изисквания за 

качество. Мрежата организира и кулинарни турове, включващи културни дейности, 

гастрономия и представяне на новостите. По време на тези екскурзии, пътниците 

дегустират местни деликатеси, запознават се с местни традиции, посещават атракции и 

фирмите включени в мрежата, пекат типични за Карелия сладкиши. Туровете може да се 

приспособят към индивидуалните желания на клиентите и може да са тематични.  

Освен другите резултати, кулинарните турове в Карелия се комерсиализират и са 

създадени седем различни продукти на тема „Храна“. Публикувани са книга с рецепти и 

брошура “ Обяд на маса в Карелия” за историята на региона и местни рецепти. Направени 

са и сувенири „ Karelia á la carte“. Мрежата обхваща около 70 партньори, които продават 

своите услуги колективно. 

“Бавната наслада е най-добра” – СПА и Кулинарен туризъм в района на Двореца 

Дикли Палас (Планов Регион Видземе, Латвия) 
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Хотел Дикли Палас **** е разположен в прекрасно старинно имение в село Дикли, на 

около 120 км. от Столицата Рига и на 20 км. от най-близкия град. Хотелът е известен и 

като един от най-добрите латвийски ресторанти извън Рига. Прочут е със своето меню, 

предлага специалитети със сезонни и местни съставки. Предлага Еко СПА процедури, 

за които са използвани местни продукти, с висока отговорност и професионални знания и 

са насочени към екологични ресурси и местното население. Чрез тези услуги 

предприятието предлага възможности за хармония с природата, духа и самото тяло. Хотел 

Дикли Палас работи съвместно с театър Валмиера и местната пивоварна 

”Валмиерпуйзас алус” и предлага комплексни услуги в комбинация с култура, местни 

ястия, които се оценяват много високо от възрастните хора и от всички в Латвия и в 

чужбина. Основните предпоставки за лидерство в този сегмент са: качество, креативност и 

гъвкавост. 

 

РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ 
Вяра и Здраве, (Регион Саболч – Сатмар – Берег, Унгария) 

  
Проектът служи за развитието на религиозен и здравен туризъм на два града за 

представяне културните, архитектурните и историческите забележителности в региона. 

В началото на програмата Нирбатор и Мариапоч имат множество внушителни 

паметници на културата, но повечето са били в много лошо състояние и без подходяща 

инфраструктура. Посещението на сградите така ги е унищожило, че местата са започнали 

да губят своята религиозна и туристическа привлекателност. Организирането на големи 

културни и религиозни събития е станало невъзможно, поради липса на помощни 

средства. Нирбатор е имал от много години минерални бани, но поради лошото 

обслужване, се е използвал под своя потенциал. Друг проблем е бил, че туристите са 

имали възможност да останат само 1-2 вечери в тези селища. 

Възрастните туристи са приоритетна група, тъй като се интересуват от минерални бани, и 

паметници на културата историческото наследство. 
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Цели: 

 

• реставрация и развитие на туризма в околностите на Катедралата Мариапоч; 

 

• реставрация на църквата Калвинист в Нирбатор; 

• реставрация на римокатолическата църква в манастира в Нирбатор; 

• изграждане на плувен басейн и СПА център в Нирбатор: предоставяне на високо-

качествени услуги, закрит СПА център работещ целогодишно; освен двата басейна, има 

сауна, инфра-сауна, парна баня и солна баня; със специален медицински център; 

• развитие на туризма в Замъка Батори: исторически интерес, националното 

богатство на проекта е разширяване на историческите обекти с изложби, изграждане на 

система за интерактивна туристическа информация. Благодарение на системата, 

посетителите може да се запознаят със семейство Батори, с историята на замъка и 

неговите легенди; 

• развитието на историческата пешеходна улица в Нирбатор, разположена на 450 

метра от свързаните забележителности. 

Резултати: 

 

• подобряване на зелените площи; 

• реставриране на историческите паметници; 

• увеличаване на броя на посетителите; 

• по-добра ревматологична и мускулно-скелетна рехабилитация. 

РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ 
 

Полша – Долината Карпия 
Наричана още Долината на шарана, тя 

покрива територия, която е исторически 

център за отглеждане на шарани, известна още 

от Средновековието. Риболовните езерца са 

разпръснати на стотици хектари в долините 

Вистула, Скава и Виепрозовка. Най-голямото 

риболовно езеро е Пилава, разположено в 

комплекса Прзереб.   

Проектът е иницииран от трите 

общини: Затор, Пзецижов и Спутковице. 

Други три общини се присъединяват към проекта – Брзежница, Поланка и Осиек – с цел да 

работят по програма за общо развитие. Тези шест 

общини от долината Южна Вистула и от Капаските 

възвишения решават заедно да популяризират това 

прекрасно късче земя. „Долината на шарана” е 

програма, съдържаща няколко взаимосвързани 

дейности, целящи изграждането на кохерентна 

туристическа оферта, базирана на наличните 

природни ресурси. Концепцията е базирана на 

няколко вековни традиции в развъждането на шарани. 

Тези техники не са се е променили и до днес, което се 

отразява в уникалния вкус на рибешкото месо. Заторският шаран, известен още като 

„кралски” шаран, е широко търсен и ценен в цяла Полша. Рибата е включена в списъка с 

местни деликатеси.  

Всяка година, през последната седмица на юни, се състои Фестивал на шарана, 
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когато се приготвят рибни деликатеси. 

Долината е любимо място на рибарите и отлична туристическа дестинация. 

Риболовните езера са хабитат на голямо разнообразие от редки и застрашени птици 

и растителни видове. 

Териториите на Долна Скава и Горна Вистула са предложени за защитени 

територии по НАТУРА 2000. Тук има и изградени редица велосипедни маршрути и 

природни атракции. 

Наблюдение на птици - начинът, по който 

се управлява риболовната икономика, 

историческите забележителности и оформените 

езера са предпоставка за голямото 

биоразнообразие изразяващо се най-ясно в 

наличието на редки и застрашени видове птици и 

растения. Това се обуславя и от наличието на 

реките Сола, Скава и Вистула и разположените в 

близост запустели чакълени ровове, 

предоставящи отлични възможности за размножаване и хранене. Това привлича 

целогодишно стотици орнитолози. Сезонът за наблюдение на птици започва от ранна 

пролет и продължава до късна есен, въпреки че и през зимата могат да се наблюдават 

редица видове край незамръзналата част от река Вистула. 

 Най-добрият начин за транспорт в „Долината на шарана” е с кола или колело. За 

любителите на колоезденето има изградени над 100 км. велосипедни маршрути. 

В рамките на проекта от полският партньор са реализирани поредица от дейности за 

насърчаване развитието на  еко-туризма в „Долината на шарана”, като: 

- Разработена концепция за велосипеден маршрут от Грабосуце до Затор;  

- Създадена концепция за кану-рали по река Скава; 

- Маркиране на велосипедни маршрути и разработена концепция за нов велосипеден 

маршрут Затор – Добтзуце; 

- Изготвен анализ на туристическото движение и неговите условия; 

- Разработена маркетингова стратегия на „Долината на шарана”; 

- Издадена готварска книга с рибни ястия и традиционни ястия с прочутия шаран от 

Затор; 

- Публикуван еко-туритичеки наръчник за „Долината на шарана”; 

- Създаване на уеб сайт на долината съдържащ богата информация за местния еко-

туризъм  

 

Спортен и екстремен туризъм. Изграждане на атракции 

 

Община Враца – увеселителен парк „Приказката” 

 

Увеселителния парк "Приказката - 1" е открит на 29 септември 2007 година. Той е 

разположен в подножието на Врачанския балкан по пътя за връх Околчица. Намира се в 

непосредствена близост до гр. Враца, на около 300 м от хотелски комплекс "Хъшове" в 
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посока с. Паволче. 

Паркът е разположен върху 17 дка горска площ. Той съчетава атракциони за 

посетители от всички възрастни, кътове за отдих и подкрепа и етюди от българския 

фолклор.  

За посетителите се предлагат следните забавления: 

- Пейнтбол, алпийска градина (известна още като височинен град), луда стълба и 

лудо колело; 

- Мини голф, мини боулинг, табла и билярд, дартс, стрелба с лъкове и 

пневматично оръжие;  

- Лятно кино и лабиринт; 

- Волейболно игрище; 

- Барбекю; 

- За децата се предлагат изградени детски площадки, езда на магаре и 

дистанционно управление на моторни лодки в изкуствено езеро.  

 

Паркът разполага с 22
ма

 обучени инструктори, които при нужда оказват физическа 

помощ, дават съвети и напътствия. Той работи в сътрудничество с хотелите и други бази за 

настаняване, което дава възможност за ползване и на оборудвани конферентни зали за 

провеждане  на стандартни фирмени обучения. 

Екипът на парк "Приказката"  предлага разработена разширена програма за 

тиймбилдинг. Извън Парка се предлагат: спускане с 6-местни надуваеми лодки (рафтинг) 

по течението на река Искър, влизане в необлагородени пещери, спускане с въже (рапел) по 

60-метров водопад, конна езда - понита и големи коне, лов и фотография, стрелба с ловна 

пушка по летящи порцеланови панички, поход по две екопътеки, 1-, 3- до 6-дневни  лагери 

в Парка и Врачанския Балкан, посещение на археологически разкопки с водач-историк, 

пейнтбол и стрелба с лъкове в планината, планинско ориентиране и много други 

развлекателни мероприятия. 

За да бъде удължен туристическият сезон, паркът има възможност да бъде отворен 

и през зимата. За целта се монтира сглобяемо хале, което побира най-забавните 

атракциони и се отоплява с камина.  

Планирано е в увеселителния парк да бъде изградена писта за шейни, дълга 120/150 

м с влек за връщане. С приоритет в списъка с предстоящите намерения и задачи е 

безплатно посещение в парка на деца от социалните домове в областта. Предвижда се в 

ниската част на парка да бъде построено вилно селище с конферентна и спортна зала. 

Идеята е тук да се подготвят за състезания спортисти в дисциплини, за които има нужните 

съоръжения. 

 

                                             
 

 

РАФТИНГ ЦЕНТЪР И НОЩУВКА НА ПАЛАТКИ 
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Рафтинг центърът се намира в една живописна част от река Струма, точно преди влизането 

й в Кресненското дефиле. Центърът предлага и нощувка на палатки, под звездите . 

Предлага се оборудване и екипировка, както и организиране на няколко вида спорт: 

- Рафтинг в бързеите на река Струма; 

-Пейнтбол; 

-Тролей- диагонално спускане с въже между два пункта с различна височина, където 

участниците ще бъдат екипирани с алпийска седалка и каска. От моста на виадукта. 

-Стрелба с с въздушна пушка по балони или с лък по мишена; 

-Въжена градина. 

ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ 

Туристическа анимация със специализиран софтуер по проект към МИГ“Преспа-

общини Баните, Лъки и Чепеларе“ 

 

„Джи Ти Кари” ЕООД е фирма за интегриран и иновативен туристически продукт, чрез 

който да се осигури на почиващи в Родопите опознаване на маршрути и 

забележителности. Фирмата осигурява удобно пътуване със собствен транпспорт по 

различни дестинации и маршрути в Родопите. По проект  „ИНТЕРАКТИВЕН И 

ИНОВАТИВЕН ТУРИЗЪМ В ОБЩИНИТЕ ЧЕПЕЛАРЕ, ЛЪКИ И БАНИТЕ“ по мярка 312 

„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Стратегията за местно 

развитие на МИГ „Преспа” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. се 

създава иновативен продукт-специализиран софтуер за туристическа анимация. 

Специализираният софтуерен продукт за туристическа анимация е разработен като 

мобилно приложение за Android, специално създадено с оглед технологичното оборудване 

на предоставяно на потребителите по време на организираните от GTKary автомобилни 

туристически турове. 

Приложението предоставя на потребителя интерактивно информационно обезпечение на 

разработените и предоставяни от GTKary туристически маршрути и включените в тях 

туристически обекти. 

Приложението е достъпно на 10 езика: български, английски, немски, руски, гръцки, 

турски, френски, испански, румънски, италиански и може да бъде свободно изтеглено от 

GooglePlay. 

 

 

 

 

 



Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-156/21.10.2016 г.за прилагане на 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" и Заповед за одобрение на финансовата помощ по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на Мярка 19 "ВОМР" от ПРСР за периода 2014 - 2020" 

 

5. Тенденции и възможности и източници на финансиране на проекти за 

развитие на туризма на територията на МИГ ВЗР.  

5.1. Тенденции и възможности за развитие на туризма на територията на МИГ ВЗР.  

http://ebox.nbu.bg/pa2016/18Rizova.pdf 

 

Според Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) интересът към 

селските области се е засилил. Повишаването на търсенето на продукти на селския 

е алтернативен туризъм е около 6%. Преобладаващите посетители в българските 

планини и села са германци,французи, испанци, англичани и американци 

Селския туризъм е една сравнително бързо развиваща се и утвърждаваща се 

алтернативна форма на туризъм у нас. Предпоставките за развитието му на 

територията на МИГ ВЗР са богатия туристически ресурс, оформени или 

утвърждаващи се села от територията като туристически дестинации, с очертаващи 

се трайна тенденция към все по-устойчиво развитие на алтернативните форми като 

приключенски, еко, бело и друг вид туризъм.  

Промените в туристическото търсене и поведение са благоприятни за продукта на 

селския и алтернативен туризъм. За развитието му допринасят още създаването на 

подходяща законова уредба, критериите за качество на предлагания продукт, новите 

информационни и интернет-технологии, човешкият фактор и не на последно място 

– околната среда. Продуктът на селския туризъм е тясно свързан с ценностите на 

природната среда, които съставляват главният актив за първоначалното привличане 

на внимание към дадена дестинация. 

Туристически дестинации предлагани в територията на МИГ-а  са богати на обекти 

и прояви, формиращи продукта на алтернативните форма на туризъм:  

(а) Селски бит (начин на живот) и общуване;  

(б)Селскостопански дейности;  

(в) Местни традиции (обичаи, обреди, др.); 

 (г) Култура, изкуство (фолклор); 

 (д) Културни и исторически дадености;  

(е) Природни и екологични дадености. 

- Добра българска кухня разнообразие от ястия и напитки с добро качество 

(особено българските вина); 

- Добри условия за почивка и рекреация на хора от различни възрастови групи: 

детски отдих, семейни почивки, трета възраст; 

- Добри възможности (разнообразие от минерални води, оборудване и 

квалифициран персонал) за развитие на балнеоложки и СПА и туризъм; 

- Прекрасни възможности да развитие на ловен и риболовен туризъм 

- Подготвени кадри за развитие на спортен, екстремен и развлекателен туризъм; 

- Подходящи условия за речен туризъм, водни спортове и др. 

- Атрактивен инвестиционен климат за чуждестранни капиталови инвестиции, 

закупуване на имоти, къщи, апартаменти с цел дългосрочно пребиваване в 

България; 

- Сигурност за туристите. 

Развитието и утвърждаването на алтернативния туризъм у нас води до редица 

http://ebox.nbu.bg/pa2016/18Rizova.pdf
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позитиви, касаещи начина на живот в територията на МИГ ВЗР и е от особено 

важно значение за насерението от територията. За по-нататъшно развитие на 

алтернативния туризъм е необходимо: изучаване и популяризиране на 

ресурсите, гарантиращи устойчивото му развитие; съхраняване и развитие на 

традиционната култура и изкуства; подобряване на инфраструктурата, засилване 

на рекламно-информационната дейност, усвояване на средствата за развитие на 

селските региони и екипна работа на местната власт, Неправителствения сектор 

и бизнеса. ТИЦ Борино и ТИЦ Доспат - Центърове, трябва да заработят с 

бизнеса, администрацията и неправителствения сектор за привличане на 

туристите при ползване на пълен капацитет от даденостите на региона. 

 

 

6. Изводи и заключения: 

 
     

Извод: Изводът, който се налага от демографската картина на трите общини е, 

че се наблюдава отрицателен естествен и миграционен прираст, по-голям брой 

застаряващо население и намаляване на населението в активна възраст. Това, 

наред с отрицателните миграционни потоци води до загуба на човешки 

потенциал и до намаляване на инвестиционната привлекателност на 

територията на МИГ „ВЗР“. Развитието на туризма и разработване на нови 

туристически ниши и продукти ще доведе до разкриване на работни места, 

вливане на парични потоци в местната икономика и засилване на 

привлекателността на територията за живот сред младите хора.  

От друга страна намирането на квалифициран персонал е проблем в 

туристическия бранш, което води до намаляване на качеството на 

предлаганите туристически услуги. В тази насока има необходимост от 

повишаване на квалификацията на заетите в този икономически отрасъл и 

привличане на квалифицирани кадри от други населени места. 

 

Извод: Състоянието на пътната инфраструктура и достъпът до населеното 

място са изключително важна предпоставка за развитието на туризма на 

територията. Планинският релеф на територията на МИГ ВЗР, обилните 

дъждове и снеговалежи, които затрудняват поддръжката на пътните артерии и 

предизвикват свлачищни процеси , заледяванията през зимата предопределят 

трудната достъпност, особено в зимни условия и недоброто състояние на 

пътищата.  Влошено състояние на пътната мрежа се наблюдава в община 

Борино и особено в община Сърница.  

За да увеличи своята туристическа атрактивност, територията на МИГ ВЗР 

трябва да бъде подсигурена от удобни за пътуване и безопасни пътища. 

Сравнително добре е организиран и подсигурен обществен междуселищен 

транспорт, който се извършва от частни превозвачи. Изключение прави 

територията на Сърница, която предлага по-ограничени възможности за 
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ползване на обществен транспорт от големите градове в страната. 

Транспортните средства, осигурени от частните превозвачи са остарели и 

амортизирани, което налага тяхното обновяване за предлагането на по-голяма 

безопасност и комфорт на пътуващите. 

От казаното дотук може да се обобщи, че е наложително да се инвестира в 

поддръжката, обезопасяването и подобряване на качеството на пътната мрежа 

на територията, да се разнообразят възможностите за ползване на обществен 

транспорт от повече точки в страната. Добро решение в тази посока от страна 

на собствениците на туристически обекти би било осигуряването на транспорт 

за групи посетители от областния град до мястото за настаняване, както и до 

различни туристически дестинации на територията. 

Извод: Състоянието на водопроводната мрежа на територията на МИГ ВЗР е 

силно амортизирано и се нуждае от реконструкция. Това води до влошаване на 

качеството на питейната вода и чести аварии. В селата в общините Борино и 

Доспат има изградени канализации, а в тези в Сърница има частично 

изградена такава. На цялата територия няма изградена пречиствателна 

станция за отпадни води, като в Доспат и в Борино предстои изграждането на 

такава. Необходими са мерки за подобряване на качеството на питейната вода, 

опазване на чистотата на природните ресурси чрез пречистване на отпадните 

води и като цяло подобряване в тази насока на условията за настаняване на 

туристи и развитие на туризма. 

 

Извод: Територията на МИГ МЗР е с богат туристически потенциал. 

Изградени са и функционират значителен брой обекти за настаняване, 

разнообразни като вид, категория за настаняване и капацитет. Всички те 

разполагат с всички необходими условия за настаняване, хранене и отдих на 

туристите. В повечето обекти не се предлагат услуги, свързани с атракции и 

развлечения. Няма квалифициран в тази насока персонал, има нужда от 

допълнително обучение на работещите в сферата на туризма и в чуждоезиково 

обучение. 

Необходима е реклама на района като туристическа дестинация и осигуряване 

на информационно обслужване на туристите. Не е осигурен достъп до 

потенциални туристически обекти, туристическа сигнализация и експониране 

на ресурсите. 

Обектите, свързани с културно-историческото наследство не са добре изучени 

и не са разработени като туристически атракцион. 

Необходимост от включване на културното наследство в туристически 

продукти. 

Както се вижда от изложеното дотук, територията на МИГ ВЗР е 

изключително богата на природни и антропогенни ресурси, благоприятстващи 

развитието на туризма и налагаща го като основен икономически фактор. 

Планинският релеф, незасегнатите  в значителна степен от вредното влияние 

на човешкия фактор почви, въздух, гори, наличието на редки животински и 

растителни видове предполагат развитието на различни видове туризъм и 
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изготвяне на туристически пакети чрез съчетаването им. 

    Екологично чистият регион е предпоставка за развитието на екологичен 

туризъм и би задоволил все по-нарастващата нужда на градското население от 

завръщане към природата и бягство от индустриализацията и глобализацията. 

Тази носталгия на този вид потребител към патриархалния тип живеене би 

могло да се задоволи чрез обвързване на съхранени на територията природни 

ресурси, специфични бит и култура. Уместно е изграждането на типични по 

своята архитектура родопски къщи, еко къщи, ползващи същевременно и 

обновяеми източници на енергия, като по този начин се утвърди устойчив и 

щадящ природата туризъм. 

    Неизползвана ниша е агротуризмът, който от своя страна би подпомогнал 

развитието на земеделието и животновъдството на територията и би обвързал 

тези два отрасъла. В този смисъл  би могло да се предлагат отглеждани в 

стопанството продукти, да се предложат посещения на ферми с възможност за 

закупуване на типични за територията млечни и месни продукти. Да се 

снабдяват туристическите обекти с продукти от местни доставчици.  

    Разнообразният релеф и пещерните образувания предпоставят развитието 

на природно-познавателен и спелеоложки туризъм. Планинският релеф и 

богатството на буйни планински реки са  фактор за развитие на екстремен 

туризъм-скално катерене, рафтинг, делтапланеризъм, планинско колоездене. 

    Природните дадености дават възможност и за трекинг, конен туризъм, 

разходки с водач и магаре и др. 

    Наличието на изградени еко пътеки и пешеходният туризъм биха могли да 

подпомогнат развитието на здравния и рекреативен туризъм с изграждане на 

центрове за отслабване и природолечение. 

    Многообразието от билки и тяхната  лечебна стойност предполагат 

развитието на специфични видове туризъм като билкарство и бране на горски 

плодове. 

    Съхранените бит, традиции и култура, тяхната самобитност, богатството от 

ценни исторически обекти и артефакти, типичната родопска кухня са 

предпоставки за развитието на етно, познавателен и кулинарен туризъм. 

    Природните условия и автентичността на местните бит и култура са 

предпоставка за организиране на скаутски лагери, художествени пленери и др. 

Като цяло на територията може да се развива екологичен, планински и селски 

туризъм като се развие и специализираният туризъм: орнитоложки, 

спелеоложки,  екстремен, агротуризъм, лечебен, екологичен-екотуризъм, 

устойчив, фотосафари, наблюдение на звезди, религиозен, развлекателен-

атракционен, кулинарен, фестивален (Екофорум „Мир“), ловен-лов и риболов, 

делови (тиймбилдинги, семинари, обучения и работни срещи).  

Същевременно биха могли да се изготвят туристически пакети, съчетаващи 

различните видове туристически дейности и предлагащи на посетителя богато 

разнообразие за избор от развлечения и атракции, извън настаняването и 

обслужването. 
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Приложение №1 /Списък на местата за настаняване на територията на МИГ ВЗР/ 

  

   Леглова         

 

№ 

Настанителна 

база база Локация  Интернет сайт на обекта 
   брой места         

 ОБЩИНА БОРИНО       

 

1 вила „Авангард“ 10 
в близост до 
с.  

Представяне в сайтове за 

туризъм и почивка и 
 

   Борино  

чрез туристически инфо 

център Борино 
 2 къща за гости 15 с. Ягодина  http://www.snejana-house.com/ 
  „Снежана“          
 

3 

къща за 

гости 

„Орлец“ 18 с. Буйново  

http://www.orlets

-buynovo.com/  

         
 

4 

къща за 

гости 15 с. Ягодина  

http://house-

milena.com/index.php/en/ 
  „Милена“          
 

5 

къща за 

гости 

„Роял“ 18 с. Борино  Страница във facebook.com 
 

6 

рибарска 

къша 10 

в близост до 

с.  http://www.borino-lake.eu 
  „Перика“  Борино        
 

7 

семеен 

хотел 14 с. Борино  

Представяне в сайтове за 

туризъм и почивка и 
 

 „Аркадия“    

чрез туристически инфо 

център Борино 
 

8 

семеен 

хотел 12 с. Борино  

Представяне в сайтове за 

туризъм и почивка и 
 

 „Екостил“    

чрез туристически инфо 

център Борино 
 

9 

семеен 

хотел 

„Дейзи“ 17 с.Борино  

http://www.hotelda

isyborino.com/  

 
      

 

10 

семеен 

хотел„Стад

иона“ 20 с. Борино  

Представяне в сайтове за 

туризъм и почивка и чрез 

туристически инфо център 

Борино 
 

11 

семеен 

хотел 

„Хавана“ 6 с. Борино  

Представяне в сайтове за 

туризъм и почивка и 

чрез туристически инфо 

център Борино 
 

12 

СПА хотел 

„Борино“ 22 с. Борино  

http://www.spahotelborino.com

  
 13 семеен 9 в близост до  Представяне основно в 
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хотел 

„Форест“ 

с.Борино  сайтове за туризъм и 

почивка 
 

14 

семеен 

хотел 

„Ягодина“ 44 с. Ягодина  http://www.yagodina-bg.com/ 
 

15 

семеен 

хотел 

„Каменик“ 14 с. Ягодина  http://www.visitrhodopes.com/ 
 

16 

семеен 

хотел 

„Терзиеви“ 18 с. Ягодина  http://www.yagodina.net/ 
 

17 

семеен 

хотел 

„Милка“ 15 с.Ягодина  

http://comunicatorbg.com/milka

.html 
 

18 

семеен 

хотел 

„Асеница“ 9 с. Ягодина  http://www.asenica.free.bg/ 
 

19 

семеен х-л 

„Столетник

ът“ 11 с. Ягодина  http://reserve.host22.com/ 
 

20 

семеен 

хотел 

„Шарм“ 12 с. Ягодина  

http://www.yagodina-

sharm.com/  
 

21 

семеен х-л 

„Попини 

лъки“ 46 

близо 

Буйновско 

ждрело  http://www.popiniluki.com/ 
 

22 

семеен х-л 

„Спас и 

Мони“ 22 с. Буйново  http://spasimoni.com/ 
 

23 

Къща за 

гости с. 

Чала 10 с. Чала  

Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 
 

24 

Къща за 

гости 

„Мелиса“ 19 с.Борино  http://www.melisahouse.com/ 
 

25 

Хотел 

„Стадиум“ 28 с.Борино  

Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 
 

26 

Къща за 

гости „Вила 

Здравец“ 6 с.Ягодина  http://www.vilazdravec.com/ 
 

27 

Къща за 

гости 

„Сийка“ 6 с.Ягодина  

Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 
 

28 

Вила 

„Виденица“ 6 с.Чала  

Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 
 

29 

Квартири 

„Шалаков“ 6 с.Ягодина  

Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

http://www.melisahouse.com/
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почивка 

  

 

№ Настанителна 

база 

Леглова 

база(брой 

места) 

Локация Интернет сайт на обекта 

ОБЩИНА ДОСПАТ 

1. Хотел „Кристал“ 26 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

2. Семеен хотел 

„Ферре“ 

16 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

3. Семеен хотел 

„Бисер 

Пехливанчев“ 

18 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

4. Семеен хотел 

Баджо 

20 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

5. Семеен хотел 

„Тихият кът“ 

50 гр.Доспат Разполага със собствен сайт 

и сайтове за туризъм и 

почивка 

6. Семеен хотел 

„Диамант“ 

50 гр.Доспат Разполага със собствен сайт 

и сайтове за туризъм и 

почивка 

7. Семеен хотел 

„Панорама“ 

40 гр.Доспат Разполага със собствен сайт 

и сайтове за туризъм и 

почивка 

8. Семеен хотел 

„Лагуна“ 

26 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка, страница във 

фейсбук 

9. Семеен хотел 

„Елит“ 

22 гр.Доспат Разполага със собствен сайт 

и сайтове за туризъм и 

почивка 

10. Семеен хотел 

„Корона“ 

20 гр.Доспат Разполага със собствен сайт 

и сайтове за туризъм и 

почивка 

11. Семеен хотел 

„Аси“ 

14 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

12. Къща за гости 

„Лиляна и Невен 

Зелеви“ 

12 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка, страница във 

фейсбук 

13. Къща за гости 

„Петър 

Пържанов“ 

10 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

14. Къща за гости 

„Анелия 

 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 
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Пържанова“ почивка 

15. Къща за гости 

„Сали 

Мейзинов“ 

 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

16. Къща за гости 

„Джинсов“ 

 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

17. Къща за гости 

„Мутафови“ 

10 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

18. Къща за гости 

„Моллови“ 

 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

19. Къща за гости 

„Севдалина 

Зелева“ 

 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

20. Къща за гости 

„Мая 

Петрунова“ 

15 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

21. Къща за гости 

„Севдалин 

Пашов“ 

 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

22. Къща за гости 

„Бисер Вълнев“ 

 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

23. Къща за гости 

„Сариеви“ 

26 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

24. Къща за гости 

„Бисер 

Пехливанчев“ 

21 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

25. Къща за гости 

„Класик“ 

20 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

26. Къща за гости 

„Горови“ 

8 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

27. Къща за гости 

„Сали“ 

8 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

28. Къща за гости 

„Багрянови“ 

12 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

29. Къща за гости 

„Куцлеви“ 

10 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

30. Къща за гости 

„Станоеви“ 

28 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

31. Къща за гости  гр.Доспат Представяне основно в 
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„Барутински“ сайтове за туризъм и 

почивка 

32. Къща за гости 

„Якимови“ 

9 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

33. Къща за гости 

„Даскалови“ 

9 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

34. Къща за гости 

„Куртеви“ 

15 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

35. Къща за гости 

„Плявови“ 

11 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

36. Къща за гости 

„Шотарови“ 

13 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

37. Къща за гости 

„Графа“ 

 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

38. Къща за гости 

„Тео“ 

8 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

39. Самостоятелни 

стаи „Николина 

Джамбазова“ 

 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

40. Къща за гости 

„12 застава“ 

18 с.Барутин Представяне чрез собствен 

сайт и сайтове за туризъм и 

почивка 

41. Самостоятелни 

стаи „Графити“ 

16 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

43. Къща за гости 

„Родопски уют“ 

24 гр.Доспат  

Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

44. Къща за гости 

„Туинс“ 

12 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

45. Къща за гости 

„Индиго“ 

16 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

46. Къща за гости 

„Джинсови“ 

10 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

47. Къща за гости 

„Дивна“ 

 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

48. Къща за гости 

„Сиана“ 

10 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 
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почивка 

49. Вила 

„Багрянови“ 

12 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

50. Вила 

„Пържанови“ 

12 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

51. Къща за гости 

„Хавальови“ 

10 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

52. Вилно селище 

„Белведере“ 

12 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

53. Вила „Райски 

кът“ 

8 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

54. Къща за гости 

„Мейзинови“ 

8 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

55. Къща за гости 

„Пашови“ 

8 гр.Доспат Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

56. Къща за гости 

„Механата“ 

11 с.Барутин Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

57. Вила „Ранчото 

на Стиви“ 

8 с.Барутин Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

 

 

 

№ Настанителна 

база 

Леглова 

база(брой 

места) 

Локация Интернет сайт на обекта 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 

1. Къща за гости 

Башеви 

31 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

2. Къща за гости 

Трампови 

19 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

3. Вилно селище 

Орлино 

12 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

4. Вилно селище 

Ива 

84 гр.Сърница Разполага със собствен сайт 

и сайтове за туризъм и 

почивка 

5. Хотел 

Ардалиеви 

35 гр.Сърница Разполага със собствен сайт 

и сайтове за туризъм и 

почивка 
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6. Вила Райски Кът 12 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

7. Семеен хотел 

СИА 

100 гр.Сърница

, местност 

„Малката 

круша“ 

Представен със собствен 

сайт и в сайтове за туризъм 

и почивка 

8. Вила Хилс 12 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

9. Къща за гости 

Елитен пансион 

Панайотови 

14 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

10. Къща за гости 

Орфей 

12 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка, страница във 

фейсбук 

11. Семеен хотел 

Аликанте 

41 гр.Сърница Представен със собствен 

сайт и в сайтове за туризъм 

и почивка 

12. Къща за гости 

Ати 

10 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

13. Стаи за гости 

Еделвайс 

17 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

14. Къща за гости 

Аликанови 

14 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

15. Семеен хотел 

Бозови 

15 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка, страница във 

фейсбук 

16. Вила Милковата 

къща 

10 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

17. Къща за гости 

При Доктора 

8 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

18. Вила Йовчеви 12 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

19. Мотел Сърница 27 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка, страница във 

фейсбук 

20. Къща за гости 

Кехая 

10 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка, страница във 

фейсбук 
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21. Семеен хотел 

Панорама 

34 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

22. Къща за гости 

Хисарски 

8 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

23. Вилно селище 

ВИП Комплекс 

32 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

24. Вила Райската 

вода 

8 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

25. Вила Роял 8 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

26. Вила Доспат 10 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

27. Къща за гости 

Башли 

30 гр.Сърница Представяне чрез собствен 

сайт и в сайтове за туризъм 

и почивка 

28. Вила Кутлата 5 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

29. Вилно селище 

Чарка 

10 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

30. Къща за гости 

Хисар 

9 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

31. Къща за гости 

Радани 

4 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

32. Комплекс 

Орлино 

10 гр.Сърница Представяне чрез собствен 

сайт и в сайтове за туризъм 

и почивка 

33. Вила Горски кът 6 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

34. Къща за гости " 

Носталгия" 

12 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка, страница във 

фейсбук 

35. Хотел Мерджан 40 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

36. Вила Родопски 

Скали 

10 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

37. Елитен пансион 20 гр.Сърница Представяне основно в 
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Панайотови сайтове за туризъм и 

почивка 

38. Комлекс 

„Романтика“ 

 гр. 

Сърница 

Представяне чрез собствен 

сайт и сайтове за туризъм и 

почивка 

39. Къща Делви 20 гр.Сърница Представяне основно в 

сайтове за туризъм и 

почивка 

40. Семеен хотел 

Ардалиеви 

40 гр.Сърница Представяне чрез собствен 

сайт и сайтове за туризъм и 

почивка 
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К. Никовска (2011) Специализирани видове туризъм; I част Културен, Религиозен, 
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