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ГЛАВА 1: ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

1.1. РАЗГРАНИЧЕНИЕ – КЛЮЧОВИ/ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ЗОНИРАНЕ 

НА ОБЛАСТТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

Област Благоевград е разположена в Югозападна България с обща площ 6,449 кв. км., 

което представлява 5.8 % от общата площ на страната (фиг. 1). Тя граничи с областите 

Кюстендил, София, Пазарджик и Смолян, и достига до държавните граници с Гърция 

(на юг) и БЮРМ (на запад). Обхваща долините на реките Струма и Места, Пирин 

планина и дялове от планините Рила, Родопи, Славянка, Беласица, Огражден, 

Малешевска и Влахина. 

 

 
Фиг. 1 

 
През територията на областта минават главен път Е-79, международната ж. п. линия 

София – Кулата – Атина и част от теснолинейната ж. п. линия Септември – Добринище. 

В областта са разположени четири гранични контролно-пропускателни пункта: Станке 

Лисичково и Златарево – на границата с БЮРМ, Кулата и Илинден – на границата с 

Гърция. През областта минава и един от десетте международни транспортни коридора 

МТК №4. 

В административно отношение областта включва 14 общини - Банско, Белица, 
Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, 
Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда (фиг. 2). Разпределението им върху 
областната територия е неравномерно: градовете и по-големите села са съсредоточени 
по долините на реките Струма и Места на основните елементи на пътнотранспортната 
инфраструктура. Всички общини (без община Благоевград) в областта са от селски тип. 
 

http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Kyustendil
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Sofia
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Pazardjik
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Smolyan
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Фиг. 2 

1.1.1. Община Банско 

Територията на община Банско е 462 кв. км. Общината има 8 населени места с общо 
население 12 556 жители /31.12.2010 г./. В пределите на общината влизат следните 
населени места: Гостун; Добринище; Кремен; Места; Обидим; Осеново; Филипово. 
Град Банско е административен, стопански и културен център на общината. 
Разположен е на 925 м. надморска височина, в югозападната част на Разложката 
котловина, в подножието на Северен Пирин. Отстои на 150 км от София и Пловдив и на 
60 км от Благоевград.  

1.1.2. Община Белица 

Община Белица е една от малките общини в Югозападна България, с площ от 382 кв. 
км и население 9,493 жители. Обхваща части от Велишко-Виденишкия дял на 
Западните Родопи, долината на река Места и южните разклонения на Източна Рила. 
Граничи с общините Якоруда, Банско, Разлог, Рила, Самоков и Велинград. Град Белица 
е закътан в южните склонове на Рила планина, а съставните села са разположени 
живописно в Родопите.  

1.1.3. Община Благоевград 

Община Благоевград е най-голямата по население и третата по територия в рамките на 
област Благоевград (с площ от 621 кв. км.; 325 870 жители). Разположена е в 
Югозападна България, в най-западната част на Рило-Родопския масив и е съставена от 
26 населени места. Общинският център Благоевград (192 374 ж.) се намира в долината 
на река Струма, на 360 м. надм. височина, в непосредствена близост до югозападните 
склонове на Рила, на главен път Е-79, на 100 км южно от София. Градът отстои на 20 км 
от границата с БЮРМ, на 100 км от границата с Република Гърция и на 250 км от Солун. 
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1.1.4. Община Гоце Делчев 

Община Гоце Делчев е разположена в Югозападна България, по поречието на река 
Места. Включва град Гоце Делчев и 10 села. Общата територия е 315.8 кв.км. 
Населението е 31,453 жители. Административен, стопански и културен център на 
общината е град Гоце Делчев (до 1950 г. – Неврокоп). Градът е разположен в 
северозападната част на котловината, в югоизточното подножие на Пирин. Намира се 
на 103 км югоизточно от Благоевград и на 203 км от столицата София. Най-близкото 
морско пристанище е град Кавала (Гърция) и отстои на 95 км. Връзката между община 
Гоце Делчев и съседните гръцки общини се осъществява чрез ГКПП Илинден - Ексохи. 
Град Гоце Делчев е център на Неврокопската митрополия и на Районното мюфтийство. 

1.1.5. Община Гърмен 

Община Гърмен /14,468 жители/ е разположена в Югозападна България, в пазвите на 
Западните Родопи. Тя обхваща части от долината на река Места и от западните 
склонове на Дъбрашкия дял на планината. Село Гърмен е административен, стопански 
и културен център на общината, която включва в себе си още 15 села. Разположено е 
на 7 км североизточно от град Гоце Делчев, на около 550 м надморска височина. 
Отстои на 210 км югоизточно от София. 

1.1.6. Община Кресна 

Община Кресна е една от малките общини в Югозападна България, с площ от 341 кв. км 
и население 5,487 жители. Обхваща част от долината на река Струма с Кресненския 
пролом и части от западните разклонения на Северен Пирин и Североизточните 
склонове на Малешевска планина. Град Кресна /3,428 жители/ е административен, 
стопански и културен център на общината. Разположен е на 42 км южно от Благоевград 
и на 23 км северозападно от град Сандански. През него минават международният път 
Е-79 и железопътната линия София – Кулата – Атина. 

1.1.7. Община Петрич 

Община Петрич /650,13 кв. км; 55,408 жители/ се намира в Югозападна България. 
Обхваща Петричката котловина, по-големите части /в България/ на планините 
Огражден и Беласица и югозападните части на Южен Пирин. Част от границите к 
съвпадат с държавните граници на Република България с Република Гърция и БЮРМ, а 
останалите я делят от общините Сандански и Струмяни. Общината е съставена от 57 
населени места – град Петрич и 56 села. Административен, стопански и културен 
център на общината е град Петрич /29,836 жители/. Разположен е на 79 км югозападно 
от Благоевград, в южната част на котловината, в северното подножие на Беласица. 

1.1.8. Община Разлог 

Община Разлог /440,314 кв. м.; 21,233 жители/ е разположена в едноименната 
котловина в Югозападна България, между планините Пирин, Рила и Родопи. Съставена 
е от 8 населени места: Разлог и 7 села. През общината минава второкласен път 
Симитли – Разлог – Садово, който свързва района от една страна с международен път 
Е-79, а от друга – осигурява по-кратък път до Гърция през новия ГКПП Илинден – 
Екзохи. Чрез второкласен път общината се свързва с Велинград, а оттам – с 
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автомагистрала “Тракия”.  Административен, стопански и културен център на общината 
е град Разлог /12,472 жители/. 

1.1.9. Община Сандански 

Община Сандански /998,4 кв.км; 41,167 жители/ е най-голямата по територия в 
Благоевградска област. Обхваща 54 селища – градовете Сандански и Мелник и 52 села. 
Общината заема голяма част от обширната Санданско-Петричка котловина с 
живописната долина на Средна Струма. Разположението на община Сандански на 
равни разстояния от икономическите и транспортни центрове София и Солун (Гърция) 
160 км, осигуряват интензивен транспортен трафик. През територията к преминават 
международният път Е-79 и международната жп линия София – Кулата – Атина. 
Административен, стопански и културен център на общината е град Сандански. 
Разположен е в югозападните склонове на Пирин планина, по двата бряга на река 
Санданска Бистрица. 

1.1.10. Община Сатовча 

Община Сатовча /323 кв. км; 17,009 жители/ обхваща части от долината на р. Места и 
югоизточната част на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Включва общинския център 
село Сатовча и още 13 села. През Сатовчанската котловина минава шосето от Гоце 
Делчев за Доспат, Смолян и Пловдив. Административен, стопански и културен център 
на общината е село Сатовча, разположено в едноименната котловина, на около 950 м 
надморска височина. Намира се на 28 км североизточно от град Гоце Делчев, на 
шосето Гоце Делчев – Доспат. 

1.1.11. Община Симитли 

Община Симитли /529 кв. км; 14,712 жители/ е разположена в Симитлийската 
котловина по средното течение на река Струма, в склоновете на 4 планини – Рила, 
Пирин, Влахина и Малешевска. В състава к влизат административният център – град 
Симитли и 17 села. Общинският център – град Симитли е разположен на кръстопът - 
международният път Е-79 и важния път към Банско и Гоце Делчев. Оттук минават 
стратегически важните за страната ни и Европейския съюз пътища към Р. Гърция и 
БЮРМ. 

1.1.12. Община Струмяни 

Община Струмяни /366 кв. км; 5,787 жители/ обхваща части от поречието на Средна 
Струма, западните склонове на Пирин и източните склонове на Малешевска планина. В 
състава к влизат 21 населени места. Административен, стопански и културен център на 
общината е село Струмяни. Разположено е в северната част на Санданската котловина, 
на левия бряг на р. Струма. Намира се на 12 км северозападно от град Сандански, край 
международния път Е-79. Проектираната автомагистрала “Струма”, част от 
Еврокоридор №4, също минава през общината. В село Струмяни има гара на 
международната железопътна линия Видин – София – Кулата – Солун – Атина. 

1.1.13. Община Хаджидимово 

Община Хаджидимово е разположена в Югозападна България. Територията на 
общината обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от 
планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид на 
Западните Родопи, и част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места. 
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Община Хаджидимово заема площ от 327,8 km2. Населението к наброява 9,978 души. 
Включва 15 населени места – 1 град (Хаджидимово) и 14 села. Центърът на общината – 
град Хаджидимово, отстои на 115 км от областния център – град Благоевград, на 212 
км от столицата – град София, на 161 км от гр. Пазарджик (през Якоруда и Юндола), на 
199 км от Пловдив и на 17 км от държавната граница с Република Гърция (ГКПП 
Илинден). 

1.1.14. Община Якоруда 

Община Якоруда /340 кв. км; 10,307 жители/ е разположена в най-североизточната 
част на Благоевградска област. Обхваща южните разклонения на Източна Рила, части от 
Велийшко-Виденишкия дял на Западните Родопи и долината на река Места. В състава к 
влизат град Якоруда и 7 села. Административен, стопански и културен център на 
общината е град Якоруда /6,300 жители/. Разположен е в южните склонове на Рила 
/890 м. надморска височина/, по двата бряга на река Места, която тук служи за граница 
между Рила и Родопите и в подножието на родопския масив Бунтишка. Отстои на 79 км 
източно от Благоевград, на 28 км северно от Разлог и на 40 км от Велинград. 
 
 

1.2. СОЦИО – ИКОНОМИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ 

 

1.2.1 ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНИ 

В икономиката на Благоевградска област са застъпени почти всички отрасли на 
Националното стопанство. Изключително многообразни са факторите, определящи 
развилите се във времето различни икономически дейности, локализирани на 
територията на областта. 
 
За областта с важно стопанско значение са добивът на въглища /кафяви и лигнитни/ и 
строителни материали. Полупланинският и планински релеф в преобладаващата част 
от областта създава добра суровинна база. Богатите и разновидни горски масиви 
осигуряват дървесината за дърводобивната и дърво-преработващата промишленост, а 
от там и целулозно–хартиената промишленост. Обработваемата земя, съчетана с 
почвено – климатичното разнообразие, създава условия за производство на 
селскостопанска продукция, която е основната суровинна база за развитие на 
хранително – вкусовата промишленост. Водното изобилие в областта благоприятства 
също енергийното производство и някои промишлени производства. От изключително 
значение за създаването на оптимална стопанска конюнктура е развитието на 
транспортната и комуникационна инфраструктура. 
 
Промишлеността заема значимо място в стопанските дейности на областта. Нейните 
отрасли формират 49.7 % в общо реализирания продукт в Благоевградска област. В 
индустрията са ангажирани 30.5 % от всички заети лица в областта. 
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В икономическото развитие на областта предимствата (силните страни) се определят 
от: 

- Силните икономически традиции и добрите настоящи позиции в националното 
стопанство; 

- Икономическото разнообразие, но с ясно изразена тенденция към 
моноструктурност, което в условията на пазарна икономика е фактор за 
известна икономическа неустойчивост; 

- Многополюсната териториална структура, формираща икономическия скелет на 
областта, но при подчертана поляризация на общините в областта; 

- Добрата транспортна осигуреност като условие за икономическо развитие, 
особено след отварянето на ГКПП Илинден; 

- Благоприятните потенциали за селско стопанство, независимо от ограничения 
ресурс обработваема земя; 

- Наличието на университети, които повишават равнището на човешките ресурси 
и научния потенциал; 

- Предприемаческият потенциал и усилия, които водят до стабилизация на 
икономическото развитие, появата на предприемачески инфраструктури като 
бизнес инкубатори, агенции за регионално развитие, браншови камари и т.н. 

 
В същото време икономическото развитие се характеризира със сериозни 
проблеми (слаби страни) които са: 
- Липсата на устойчив икономически растеж и наличието на кризисни явления; 
- Неизградеността на основната инфраструктура в редица общини на областта; 
- Изоставането на сектора на услугите по отношение на необходимото качество и 

разнообразие; 
- Процесът на деиндустриализация, който е с темпове, близки до средните за 

страната; 
- Преимущественото развитие на микро и малък бизнес, който трудно може да 

предложи необходимото преструктуриране в конкурентноспособни и 
динамични производства. Липсата и унищожен малкък и микробизнес крие 
риск от структурна неустойчивост; 

- Недостигът на нови елементи в структурата на икономическия комплекс, 
способни да дадат силен тласък на производството: научни и технологични 
структури, обвързани с нови производства, бизнес или технологични 
инкубатори, бизнес центрове, развитие на пазарна инфраструктура и др.; 

- Ниската инвестиционна активност и привлекателност, особено за 
чуждестранните инвеститори в нискокапиталоемки и лесно мобилни 
предприятия, които не създават перспективи за устойчивост на областната 
икономика. 

- Липсата на дефинирани регионални и местни маркетингови стратегии за 
привличане на инвестиции и преструктуриране на икономиката.  

- Неприети или формално съществуващи общински планове за развитие не 
създават предпоставки за привличането и осъществяването на разумни 
инвестиционни проекти в областта. 

- Нежеланието от страна на регионалните и местните власти да подкрепят 
процесите на конкурентно и равнопоставено икономическо развитие. 
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За 14-те общини в област Благоевград е характерно наличието на икономическа 
поляризация и вътрешнорегионални икономически различия. Общините в областта 
са с различни : степен на развитие, специализация в областния комплекс, адаптивност 
към процесите на прехода,принос в националната и областната икономика. Различията 
между най-голямата и най-малката стойност по показателя БВП на човек са по-малко от 
два пъти, по показателя равнище на безработица – около пет пъти, по размера на 
данъчните приходи на жител – над десет пъти, по броя на регистрираните фирми на 
1000 човека – близо три пъти. 
 

1.2.2 ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ 

1.2.2.1 Брой на населението  
 
Към 1 февруари 2011 г. населението на България е 7 364 570 души, което представлява 
около 1.0% от населението на Европа и 1.5% от общото население на Европейския 
съюз. България е на 16-то място сред страните от Европейския съюз по брой на 
населението и е непосредствено след Австрия (8 404 хил. души) и преди Дания (5 561 
хил.души). В сравнение с началото на ХХ век населението на България се е увеличило с 
3 620 287 души, или близо 2 пъти. В периода между двете преброявания 2001 - 2011 г. 
населението на страната намалява с 564 331 души при средногодишен темп на 
намаление 0.7%. 
Населението на Благоевградска област според данните от официалното преброяване 
на населението на България към 1 февруари 2011 г. е 323 552 души. Това прави 4.4% от 
населението на България. Според броя на постоянното население тя е шестата по 
големина област в страната след София-столица, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора 
(фиг. 3).  
 

 

Фиг. 3 
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Съгласно административно-териториалното устройство на страната, в границите на 
областта се включват 14 общини 96 кметства и 280 населени места. Около 1/5 (77441) 
от населението е съсредоточено в община Благоевград. Средната гъстота на 
населението в областта е 104.9 жители на квадратен километър. Разпределението на 
населението по населени места и по градове и села в областта е както следва: 
 

общини население в градовете в селата 

Банско 13125 11855 1270 

Белица 9927 3362 6565 

Благоевград 77441 70881 6560 

Гоце Делчев 31236 19219 12017 

Гърмен 14981  14981 

Кресна 5441 3470 1971 

Петрич 54006 28902 25104 

Разлог 20598 11960 8638 

Сандански 40470 26472 13998 

Сатовча 15444  15444 

Симитли 14283 6674 7609 

Струмяни 5778  5778 

Хаджидимово 10091 2730 7361 

Якоруда 10731 5792 4939 

    

общо за областта 323552 191317 132235 

 
                    Табл. 1 
 

 
 Фиг. 4 
 
Преобладаваща част от населението е в градовете на областта. В градовете живеят 191 
317 души, или 59.1%, а в селата - 132 235 души, или 40.9% от населението на областта. В 
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областния център живеят 70 881 души от градското население. На територията на 
област Благоевград се намира най-малкият град в страната – гр. Мелник с 217 жители. 
 
В периода между двете преброявания (2001 - 2011 г.) населението на областта 
намалява със 17 621 души, или с 5.2%. Не всички общини обаче имат намаляващ брой 
на населението, което е видно от  табл. 2. Така например в общините Банско, Белица, 
Благоевград, Гърмен, Кресна и Якоруда населението се е увеличило за периода 2009-
2011 г. С изключение на Благоевград това са малки общини и увеличението не може да 
компенсира намаляването на населението от големите общини Петрич, Сандански, 
Разлог, Гоце Делчев и Сатовча. 
 

 2009 2010 2011 2011-2009 

Банско 12731 12556 13014 283 

Белица 9541 9493 9911 370 

Благоевград 76605 76812 77169 564 

Гоце Делчев 31656 31453 31050 -606 

Гърмен 14504 14468 14908 404 

Кресна 5607 5487 5711 104 

Петрич 55877 55408 53620 -2257 

Разлог 21371 21233 20535 -836 

Сандански 41582 41167 40220 -1362 

Сатовча 17152 17009 15290 -1862 

Симитли 14887 14712 14242 -645 

Струмяни 5903 5787 5693 -210 

Хаджидимово 10119 9978 9990 -129 

Якоруда 10350 10307 10672 322 

 
                                  Табл. 2 
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Фиг. 5 

 
До 2005 г. градското население в областта нараства. Като е характерно, че градовете 
Петрич, Сандански и Гоце Делчев увеличават населението си, а областният център –
Благоевград задържа населението си. След това населението във всички градове в 
областта, с изключение на Благоевград, започва да намалява.  
 
Селското население на областта намалява от средата на 50-те години. Към 2011 г. с 
най-високи темпове намалява селското население на общините Струмяни, Сандански и 
Кресна. По-бавно, но постоянно намалява селското население в общините Гоце Делчев 
и Сатовча. Запазва се броя на селското население и дори се наблюдава нарастване на 
жителите в селата на общините  Белица, Гърмен и Якоруда.  
 
На фиг. 6 е показана концентрацията на населението в областта към края на 2011 г. 
Всяка точка отговаря на 100 жители. 
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 Фиг. 6 
 
 

1.2.2.2 Население по пол 
 
В сравнение с тенденциите за страната към края на 2011 г. населението в 
Благоевградска област е по-равномерно разпределено между живеещи в град или 
село.  
 
Половият състав на живеещите в града и селото е както средния за страната. 
Отношението на живеещите в градовете на Благоевградска област жени спрямо 
мъжете е 106.94% спрямо 106.95% на същия показател за страната. Отношението на 
живеещите в селата на областта жени спрямо мъжете е 100.33% спрямо 101.48% 
средно за страната (фиг. 7).   
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Фиг. 7 

 

 
Фиг. 8 

 
В структурата на населението на областта по пол делът на мъжете е 48,97%  (157,707 
души), а на жените – 51,03% (164,318 души). Измененията на половата структура на 
населението са взаимосвързани с измененията на възрастовата структура. В по-голяма 
част от общините на областта делът на жените е по-висок от този на мъжете. 
Относителният дял на мъжете е по-голям от този на жените в общините Гърмен, 
Кресна, Симитли и Хаджидимово. Характерно е, че на 1000 мъже в област Благоевград 
се падат 1042 жени, докато за страната това съотношение е 1054.  
 
Различията в броя и дела на лицата от двата пола е свързано с различните възрастови 
структури. Мъжете са повече от жените в младите възрастови групи, с нарастване на 
възрастта се увеличава броят и делът на жените в общото население, което е свързано 
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с общата и възрастовата смъртност при двата пола. Процесът на стареене на 
населението на страната е по-ясно изразен, което се подчертава и с неговата структура 
по пол, т.е с по-високият относителен дял на жените. Настъпилите изменения във 
възрастовата структура на област Благоевград не водят до задълбочаване на процеса 
на демографско остаряване, както това се наблюдава при населението на страната. 
 

1.2.2.3 Възрастова структура на населението 
 

Възрастовата структура на населението в общините на област Благоевград е показана в 
табл. 3 според данните от преброяването през 2011 г. 

 
Табл.  3 
http://statlib.nsi.bg:8181/FullT/FulltOpen/DN_21_3_2011_2013.pdf   
 

 

 Общо 0-9 10-19 20-34 35-64 65-84 85+ 

ОБЩО ЗА 
СТРАНАТА 7364570 659806 693051 1513840 3136476 1253918 107479 

БЛАГОЕВГРАД 323552 30414 33705 69884 137855 48118 3576 

БАНСКО 13125 1085 1289 2623 5807 2113 208 

БЕЛИЦА 9927 1261 1121 2234 3936 1283 92 

БЛАГОЕВГРАД 77441 6548 7580 20220 33025 9350 718 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 31236 3193 3583 6567 13479 4049 365 

ГЪРМЕН 14981 1960 1963 3498 5696 1734 130 

КРЕСНА 5441 400 472 906 2368 1215 80 

ПЕТРИЧ 54006 5055 5640 10586 23270 8859 596 

РАЗЛОГ 20598 1918 1919 3973 9191 3330 267 

САНДАНСКИ 40470 3582 3931 7875 17809 6784 489 

САТОВЧА 15444 1602 1900 3344 6475 2013 110 

СИМИТЛИ 14283 1289 1533 2843 5989 2494 135 

http://statlib.nsi.bg:8181/FullT/FulltOpen/DN_21_3_2011_2013.pdf


 
 

Проект DIAS-NET "Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно 
планиране на политиката на туризма" 

 

16 

 

 
Фиг. 9 

 
Вижда се, че възрастовата структура на населението в областта е подобна на средната 
за страната. 
 
Типът възрастова структура в община Благоевград е стационарен. Висок е делът на 
населението в трудоспособна възраст (70,05% от общото население). Делът на 
генерациите в под трудоспособна възраст е 13,97%, а този на старите хора – 15,98%. 
Единствената община със сравнително неблагоприятна възрастова структура е 
Струмяни (с висок дял на старите хора – 30,55% от населението на общината е над 
трудоспособна възраст). Тук обаче е съсредоточено под 2% от населението на областта. 
Във всички останали общини делът на населението в трудоспособна възраст е с високи 
стойности, особено в Благоевград, Гоце Делчев и Сатовча,  където той е над 70%.  
 
Благоевградска област наред със столицата София е с най-нисък дял на възрастното 
население за страната фиг. 10.  
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Фиг. 10   Относителен дял на населението на 65 и повече години по области към 

1.02.2011 г., НСИ, Преброяване 2011 г. 
 
Формиралата се възрастова структура на градското население е от прогресивен тип. 
Характерен е високият дял на контингентите в трудоспособна възраст и главно в 
областния център – Благоевград, където е съсредоточено 40% от населението в 
трудоспособна възраст на градовете в областта. 
 
Възрастовата структура на селското население е от стационарен тип. Това е една от 
областите в страната със сравнително благоприятна структура на селското население. 
Делът на старите хора е под 20% от общото население на областта, като в някои 
общини този дял е под 15% (Благоевград, Сатовча, Белица, Гоце Делчев, Гърмен и 
Якоруда).  
 
Измененията във възрастовата структура на населението на обл. Благоевград имат 
съществено значение за характера на неговото възпроизводство. В по-голяма част от 
общините старите хора са с нисък относителен дял, а родилните контингенти са с 
високи стойности. С неблагоприятна възрастова структура се очертават само общините 
Струмяни и Кресна. 
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1.2.2.4 Естествен прираст на населението 

Естественият прираст на населението на обл. Благоевград през последните години е 
отрицателен (-2,1‰ – 2011 г.). Отрицателните стойностите на показателя обаче са по-
ниски от средното равнище за страната (-5,1‰ естествен прираст – 2011 г.) и 
югозападния район за планиране (-4,3‰).  
 

Анализът на данните за естествения прираст на населението на област Благоевград 
показва, че демографското възпроизводство се осъществява при сравнително по-
благоприятен режим в сравнение с характера на възпроизводство в югозападния 
район за планиране и страната като цяло. Демографските процеси и структури в 
областта са предпоставка за просто възпроизводство, докато населението на страната 
се възпроизвежда при стеснено естествено възпроизводство. Единствено в община 
Белица от всички общини в Благоевградска област има положителен прираст според 
данните от последното преброяване (фиг. 11). 
 

 
Фиг. 11 
 

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите 
София (столица) (-1.1‰), Варна (-1.5‰) и Сливен (-2.0‰). С най-голямо намаление на 
населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст са областите 
Видин, Монтана и Перник, в които той достига съответно  -15.2, -12.3 и -11.3‰. С 
коефициент на естествен прираст от -2.1‰ Благоевградска област се нарежда на 
четвърто място по естествен прираст в страната фиг. 12. 
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Фиг. 12 

 

1.2.2.5 Миграционен прираст на населението 

Миграционният прираст на населението на област Благоевград през последните 
години е отрицателен, но с ниска интензивност. Нето-миграцията на населението 
(коефициентът на вътрешната миграция) през 2011 г. е -3,1‰ (2000 г. е -2,7‰, 1999 г. е 
-7,3‰, 1997 г.  е -1,4‰). Абсолютният брой на мигриралите през 2011 г. е 1016 души 
(табл. 4). От тях делът на мъжете е 49,6% (504 души), а на жените - 50,4% (512 души).



 

 

 

 Заселени Изселени Механичен прираст 

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

България 95368 46421 48947 100163 48479 51684 -4795 -2058 -2737 

Благоевград 3022 1429 1593 4038 1933 2105 -1016 -504 -512 

Банско 99 50 49 138 66 72 -39 -16 -23 

Белица 37 14 23 84 36 48 -47 -22 -25 

Благоевград 1000 435 565 1311 636 675 -311 -201 -110 

Гоце Делчев 176 77 99 335 175 160 -159 -98 -61 

Гърмен 20 10 10 102 59 43 -82 -49 -33 

Кресна 384 216 168 64 31 33 320 185 135 

Петрич 320 145 175 601 265 336 -281 -120 -161 

Разлог 208 94 114 216 102 114 -8 -8 0 

Сандански 423 213 210 531 249 282 -108 -36 -72 

Сатовча 40 13 27 174 91 83 -134 -78 -56 

Симитли 179 97 82 187 90 97 -8 7 -15 

Струмяни 75 37 38 113 59 54 -38 -22 -16 

Хаджидимово 34 18 16 92 42 50 -58 -24 -34 

Якоруда 27 10 17 90 32 58 -63 -22 -41 

Табл. 4



 

 

В резултат на по-големият брой на изселените от селата , отколкото на заселените се е 
формирал отрицателен миграционен прираст на селското население на областта, който 
през 2011 г. е в размер на 313 души. Градското население през последните години 
също има отрицателен миграционен прираст - за 2011 г. той е -461 души. В миграцията 
участва предимно младо население. То преобладава във всички направления на 
миграцията с изключение на направлението град-село, където е най-голям делът на 
мигрантите от по-високите възрастови групи, главно ремигранти. Най-голям дял за 
формирането на този отрицателен миграционен прираст в област Благоевград има 
изнасянето на неселението към гр. София (табл. 5 ). В София са се преместили 61.29% 
от всички напуснали областта. 
 

Области Благоевград  -  2011 год. 

Изселени от градовете на 
Заселени в градовете 

на областта 
Заселени в селата  на 

областта 

Бургас 17 4 

Варна  12 4 

Велико Търново  10 8 

Видин 16  

Враца 25 3 

Габрово 6  

Добрич 14 1 

Кърджали 6  

Кюстендил  70 29 

Ловеч 5 1 

Монтана 13 2 

Пазарджик  21 4 

Перник  35 8 

Плевен  12 5 

Пловдив 38 8 

Разград 11  

Русе  8  

Силистра 6  

Сливен 10 3 

Смолян 13 6 

София 29 4 

София (столица) 272 113 

Стара Загора 18 4 

Търговище 2  

Хасково 8 1 

Шумен 6 2 

Ямбол 4 4 

Общо 687 214 

Табл. 5 
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Области Благоевград  -  2011 год. 

Изселени от селата на 
Заселени в градовете 

на областта 
Заселени в селата  на 

областта 

Бургас 5 4 

Варна  1  

Велико Търново  4 1 

Видин   

Враца 4 2 

Габрово   

Добрич 2 4 

Кърджали 9  

Кюстендил  44 4 

Ловеч 2  

Монтана 3 3 

Пазарджик  7 3 

Перник  5 3 

Плевен  3  

Пловдив 6  

Разград 35  

Русе    

Силистра 4  

Сливен 12  

Смолян 9 5 

София 13 4 

София (столица) 7 1 

Стара Загора 1 3 

Търговище 3  

Хасково 2  

Шумен 10  

Ямбол  1 

Общо 191 38 

Табл. 6 
 

Области Благоевград  -  2011 год. 

Заселени в градовете на 
Изселени от градовете  

на областта 
Изселени от селата  на 

областта 

Бургас 30 33 

Варна  21 8 

Велико Търново  18 4 

Видин 6 3 

Враца 12 8 

Габрово 8 4 

Добрич 2 1 

Кърджали 4  
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Кюстендил  68 23 

Ловеч 6 5 

Монтана 13 6 

Пазарджик  23 4 

Перник  20 5 

Плевен  13 3 

Пловдив 59 27 

Разград 2  

Русе  13  

Силистра 2  

Сливен 4  

Смолян 6 3 

София 22 8 

София (столица) 828 339 

Стара Загора 12 6 

Търговище  2 

Хасково 13 2 

Шумен 6 4 

Ямбол 1 1 

Общо 1212 499 

Табл. 7 
 

Области Благоевград  -  2011 год. 

Заселени в селата на 
Изселени от градовете 

на областта 
Изселени от селата  на 

областта 

Бургас 7 2 

Варна  4 1 

Велико Търново  1  

Видин 4 4 

Враца 4 11 

Габрово 1  

Добрич 1  

Кърджали 2  

Кюстендил  43 8 

Ловеч 1 1 

Монтана 3  

Пазарджик  9 10 

Перник  6 5 

Плевен  2 3 

Пловдив 2 1 

Разград 2 1 

Русе  2  

Силистра   

Сливен 3  

Смолян 1 3 

София 11 2 
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София (столица) 7 4 

Стара Загора 5 3 

Търговище 1 2 

Хасково 5 4 

Шумен  1 

Ямбол   

Общо 127 66 

Табл. 8 
http://statlib.nsi.bg:8181/FullT/FulltOpen/DN_21_3_2011_2013.pdf   
       
 
 
Основните причини за миграцията на населението според проведено репрезентативно 
социологическо изследване  в област Благоевград са: семейни (сключване на брак, 
придружаване на родители, деца) – за около 50% от мигриращите; осигуряване на 
трудова заетост – за около 25% от мигриращите; осигуряване на по-добри условия на 
живот – за 22% от мигрантите. 
 

http://statlib.nsi.bg:8181/FullT/FulltOpen/DN_21_3_2011_2013.pdf


 

 

 

 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Причини общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Благоевград 3 022 1 429 1 593 4 038 1 933 2 105 -1 016 -504 -512 

Постоянна работа 136 58 78 199 84 115 -63 -26 -37 

Временна работа 116 80 36 136 92 44 -20 -12 -8 

Сключване на брак 24 .. .. 14 .. .. 10 2 8 

Образование 254 81 173 704 342 362 -450 -261 -189 

С (при) родители 477 242 235 513 267 246 -36 -25 -11 

За гледане 48 .. .. 53 .. .. -5 1 -6 

Други 804 351 453 863 353 510 -59 -2 -57 

Непоказана 1 163 596 567 1 556 777 779 -393 -181 -212 

Табл. 9 
http://statlib.nsi.bg:8181/FullT/FulltOpen/DN_21_3_2011_2013.pdf   

http://statlib.nsi.bg:8181/FullT/FulltOpen/DN_21_3_2011_2013.pdf


 

 

По-добрите условия на живот са една от причините за 23% от преселванията в 
градовете, 17% - в селата и за 23% - в столичния град. В общата структура на причините 
за териториалното движение на населението по-съществени са: осигуряване на по-
добро бъдеще на децата, получаване на желаното образование, осигуряване на по-
високи доходи и др. 
 
Външната миграция се свързва главно с емиграция на населението. Съгласно 
изследването основната цел на емигрантите е да живеят и работят в условията на по-
висок жизнен стандарт. 75% от тях считат, че там, където мигрират ще осъществят 
своите намерения и цели. Преобладаващата част от емигрантите, които искат да се 
преселят се насочват към Германия, около 20% – към САЩ. Други предпочитани 
страни са Гърция, Испания, Великобритания, Италия, Канада, Франция и др. 
 
Когато миграцията е свързана с осъществяване предимно на трудова дейност най-
предпочитани страни са Германия, САЩ, Гърция, Испания и др. Мъжете са по-голямата 
част от емиграционния поток, особено сред трудовите мигранти. Предпочитани сфери 
на трудова дейност са: различни занаяти, селскостопанска дейност, търговия и 
хотелиерство. Част от емигрантите възнамеряват да продължат образованието си и да 
повишат квалификацията си. 
 
 

1.2.3 МЕСТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН СЕКТОР И ЗАЕТОСТ 

1.2.3.1 Европейската система на градските центрове и позицията на регионално 

звено Благоевград 

 
В проектите на ESPON полицентричното развитие е представено от мрежа от 
функциониращи урбанистични ареали (FUA) в европейското пространство. Оценено е, 
че България има следните нива на функциониращи урбанистични ареали :  
 

- само един урбанистичен ареал – град с европейско значение – София и то 
отнесен към последната четвърта категория на тези метрополни ядра (MEGA)  

- три ареала – градове с междунационално / национално значение (Пловдив, 
Варна и Бургас)  

- 27 ареала – градове с регионално / локално значение (това са предимно средни 
градове и областните центрове, тук е включен Благоевград) 

 
В тази европейска класификация на градове-центрове към групата на градовете 
Пловдив, Варна и Бургас, България в своето развитие предвижда да се включат и 
другите големи градове - Русе, Стара Загора и Плевен, а по-късно и градовете -
Благоевград, Велико Търново и Видин. Бройката от 27 града с регионално/ локално 
значение при подходяща политика за градско развитие след време може да бъде 
увеличена с включването на още 8 градове, които без да са областни центрове, ще 
имат значение на организиращи центрове в районите.  
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В съвместния документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската 
четворка, България и Румъния е отчетен фактът, че полицентричното развитие създава 
необходимите очаквания за намаляване на съществуващите регионални различия и 
осигуряване на равни условия за общо икономическо и социално развитие и за по-
пълно използване на местния потенциал. В Съвместния документ за България 
основните полюси за развитие и оси за развитие се формират от:  

 Метрополната зона на столицата София (категория 0) 
   9 основни полюса на развитие с транснационално значение: Пловдив, 

Бургас, Варна, Ст. Загора, Плевен, Русе,  Видин, Благоевград, Велико 
Търново (категория 1); 

   Основните оси за развитие (категория 1) се формират на база на 
коридорите от трансевропейската транспортна мрежа TEN-T и на друга 
транспортна инфраструктура от европейско значение.  

 Второстепенните полюси на развитие и оси за развитие се формират от:  
   10 второстепенни центрове за развитие от национално значение: Враца, 

Габрово, Силистра, Добрич, Шумен, Сливен, Хасково, Кърджали, 
Смолян, Кюстендил (категория 2);  

    Второстепенни оси за развитие (категория 2) на база на друга 
транспортна инфраструктура от европейско значение.  

 
 

1.2.3.2. Българската система на градските центрове и позицията на Благоевград  
 
Концепцията за постигане на бъдеща териториално-урбанистична структура на 

България предвидена в Националната стратегия за регионално развитие (НССР) на 

Република България за периода 2012-2022 определя йерархичната система от градове-

центрове от пет йерархични нива: 

 Първо ниво – столицата (София) – център с европейско значение – в 
националната територия; 

 Второ ниво – големи градове – центрове с национално значение – в 
територията на районите 9 бр. (6+3): Пловдив, Варна, Бургас, Русе, 
Плевен, Стара Загора + Видин, Велико Търново, Благоевград; 

 Трето ниво – средни градове – центрове с регионално значение – в 
територията на областите 25 бр. (17обл+8): Монтана, Враца, Ловеч, 
Габрово, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич, Сливен, Ямбол, 
Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Кюстендил, Перник + Свищов, 
Горна Оряховица, Асеновград, Димитровград, Казанлък, Карлово, 
Дупница, Петрич; 

 Четвърто ниво – центрове с регионално значение – в територията на 
групи общини 95 бр.:  

Северозападен район: Белоградчик, Берковица, Лом, Бяла Слатина, 
Козлодуй, Мездра, Оряхово, Белене, Долна Митрополия, Кнежа, Левски, 
Червен бряг, Никопол, Луковит, Тетевен, Троян;  
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Северен централен район: Дряново, Севлиево, Трявна, Елена, Лясковец, 
Павликени, Бяла, Исперих, Кубрат, Дулово, Тутракан; 

Североизточен район: Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Девня, 
Провадия, Велики Преслав, Нови пазар, Омуртаг, Попово; 

Югоизточен район: Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, 
Руен, Созопол, Средец, Царево, Малко Търново, Елхово, Котел, Нова 
Загора, Твърдица, Гълъбово, Раднево, Чирпан; 

Южен централен район: Първомай, Раковски, Сопот, Стамболийски, 
Хисаря, Свиленград, Харманли, Тополовград, Крумовград, Момчилград, 
Девин, Златоград, Рудозем, Чепеларе, Велинград, Панагюрище, Пещера, 
Ракитово, Септември; 

Югозападен район: Своге, Ботевград, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, 
Констинброд, Пирдоп, Самоков, Златица, Костенец, Правец, Сливница, 
Брезник, Радомир, Сапарева Баня, Банско, Разлог, Сандански. 

 Пето ниво – много малки градове и села, центрове на общини –133 бр 

 
От позицията на тази концепция положението на градовете от Благоевградска област в 
общата йерархичната система от градове-центрове в България е както следва: 

 Град Благоевград се включва във Второ ниво – големи градове – 
центрове с национално значение.  

 Град Петрич се включва в Трето ниво – средни градове – центрове с 
регионално значение.  

 Градовете Сандански, Банско и Разлог се включват в Трето ниво – средни 
градове – центрове с регионално значение.  

 Другите градове и села от област Благоевград се включват в Пето ниво – 
много малки градове и села, центрове на общини 

 

1.2.3.3. Регион Благоевград    

Област Благоевград се включва в Югозападния район според делението NUTS 2. В този 
район са и областите: Кюстендил, Перник, Софийска и София. Градските центрове на 
територията на района са 48. В района са разположени 952 населени места, от които 48 
са градове и 904 села. Степента на урбанизация (градското население) е 83,1% и е най-
високата в страната. Град Благоевград е на трето място по брой на жителите в района – 
след София и Перник.  
 
Югозападният район е най-развитият български район от ниво 2 и остава с най-високи 
показатели при постигане на целите от стратегия “Европа 2020”. Икономическото 
състояние на района е на високо равнище, сравнено с другите райони от ниво 2 в 
България (фиг. 13).   Общият размер на брутния вътрешен продукт, създаден от района 
е 32 995 498 хил. лв или 48,2% от общия национален БВП за 2009 г. Средната стойност 
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на БВП на човек за 2009 г. е 15 610 лв при средна стойност за страната 9 007 лв. 
Югозападният район има най-голям принос в БДС на страната – 48,29%. Област 
Благоевград формира едва 9,39% от брутния вътрешен продукт на Югозападният 
район. С под 500 мил. евро чуждестранни инвестиции за 2010 г. областта е във втората 
половина по този показател сред областите в страната. 
 

 
Фиг. 13 

 
Като основни оси на урбанизационно развитие за Югозападният район се изявяват 
транспортните направления Драгоман – София – Пловдив и София – Благоевград – 
Кулата. Второстепенни оси на развитие са по направленията Перник – Кюстендил и 
Симитли – Разлог – Гоце Делчев – Илинден (фиг. 14). 
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Фиг. 14 
 
Югозападният район е на второ място по дължина на пътната мрежа в страната. 
Територията на района не е равномерно обслужена с пътища от висок клас. Средната 
гъстота на първокласните пътища и автомагистралите е 0.036 км/ км² и е по-висока от 
средната в страната (0.032 км/ км²). Регионалната пътна мрежа от ІІ и ІІІ клас е 
недостатъчно развита, с гъстота 0.125 км/ км², която наред с тази на ЮИР е най-ниска 
от всички райони. Нейното развитие и поддържане е от особена важност за 
планинските и гранични територии на района.  
 
Конкренто в област Благоевград все още няма изградени автомагистрали. В процес на 
изграждане е автомагистрала “Струма”. В областта пълвокласните пътища са 87 km, 
втарокласните – 153 km, а третокласните – 426 km. Изградените железопътни линии в 
областта са 162 km (фиг. 15). 
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 Фиг. 15 
 
В туристическото развитие на регионално ниво съществуват ясно изразени 
диспропорции, въпреки наличието на добри условия и предпоставки почти във всички 
райони (фиг. 16). Различията между районите се дължат преди всичко на 
разположението на природните рекреационни ресурси (на морското крайбрежие и в 
планините). Принос за тази ситуация дават и големите градове, където са 
съсредоточени туристически обекти и значителна хотелска база. В крайбрежните 
области Варна, Бургас и Добрич са съсредоточени 65% от легловата база на страната, а 
заедно със София-град и Пловдив – 80% от легловата туристическа база и от 
реализираните нощувки, както и 87% от приходите от настаняване.   
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  Фиг. 16 
 
Впечатляващите природни дадености, изобилието на минерални води и богатото 
културно-историческо наследство на България присъстват във всички райони, които 
притежават своя вътрешнорайонна индивидуалност и привлекателност.  
 

 
  Фиг. 17 
 
В област Благоевград съществуват добри условия за развитието на туризма както от 
гледна точка на природни дадености така и от гледна точка на инфраструктура. Зимния 
туризъм е развит в населените места в северен Пирин – Банско, Разлог, Добринище. 
Рекреационния и спа туризъм в Сандански, Огняново, Марикостиново. Историческия и 
културен туризъм в Благоевград, Петрич, Мелник, Рожен. Въпреки сериозната 
икономическа криза през последните години, реализираните нощувки от почиващи в 
областта непрекъснато нарастват (фиг. 17). 
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Според приетата Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 
– 2022 г.  Заетостта на населението в трудоспособна възраст на Югозападният район се 
прогнозира да бъде най-висока – 80 %, при средно 76 % за страната, до 50 % ще се 
увеличи дяла на висшистите до 2020 г., при средно 36 % за страната, намаляването на 
броя на хората, живеещи под прага на бедността с 20 %, при средно 16 % за страната 
също ще бъде най-значително. За да се постигнат тези резултати, при отчитане на 
потенциалите за развитие и за намаляване на негативните процеси се предвиждат 
приоритетни публични намеси в следните сфери: 

- Транспортна инфраструктура - Развитие на европейските транспортни коридори 
– № 4, № 8 и № 10, които определят района като ключов транспортен център на 
Балканите. Развитие на железопътния и пътния транспорт за компенсиране 
неравномерната им гъстота в района и използване на международно летище 
София за активното развитие на туризма.  

- Природно и културно наследство, туризъм – Повишаване на туристическия 
интерес и развитие на туристическия сектор (културен, планински, 
балнеоложки, спа, екологичен, спортен, аграрен, ловен, конгресен туризъм), 
благодарение на уникалния потенциал на съхранената и атрактивна природна 
среда с наличие на множество защитени територии, богато биоразнообразие и 
много богато културно-историческо наследство. 

- Развитие на културната сфера – Прилагане на мерки, свързани с въздействие 
върху културната инфраструктура - обновяване на сградния фонд и подобряване 
на енергийната ефективност на театри, кина, опери, музеи, галерии, концертни 
зали, библиотеки, читалища, развитие на читалищата като средища за 
иницииране на местен бизнес и иновационни практики.  

- Териториално развитие и сближаване – Подобряване на трансграничните, 
транснационалните и междурегионалните контакти за развитие на съвместни 
инициативи и проекти. Използване на потенциала на столицата като най-значим 
административен, образователен, културен, лечебен и спортен център в 
страната.  

- Развитие на базата за висше образование и НИРД, програмите за устройване 
на млади квалифицирани кадри – Използване на високата степен на 
изграденост на социалната инфраструктура и концентрация на висши училища и 
изследователски центрове като иновативен потенциал за регионалната 
икономика – обвързване на науката и висшето образование с бизнеса. 

- ВЕИ – развитие на ветроенергетиката и използване на възможности за 
използване на водната и слънчевата енергия за производство на 
електроенергия.  

- Развитие на информационно-комуникационните технологии – Въвеждане на 
широколентов достъп до интернет в публичните институции, предприятията и 
домакинствата.  

- Опазване на околната среда и управление на отпадъците – Опазване на 
биологичното разнообразие и защитените зони, подобряване на качеството на 
атмосферния въздух и на водите. Разрешаване на проблема с липсата на 
инсталации и съоръжения за преработка на отпадъци . 

 
В изследване на Института по пазарна икономика „РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ: 
Показатели за развитие” се констатира, че в добро социално-икономическо състояние 



 
 

Проект DIAS-NET "Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно 
планиране на политиката на туризма" 

 

34 

са областите Благоевград, Бургас, Варна, Пловдив. Четирите области се характеризират 
с добро демографско състояние в сравнение с останалите области в страната. 
Относително предимство пред тях има само София (столица). В две от областите – 
Бургас и Благоевград - общите, негативни тенденции на демографско развитие, 
валидни за цялата страна, са най-слабо изразени. Икономическото състояние на тези 
области ги нарежда сред водещите. Област Варна е веднага след София (столица). 
Динамиката на икономическото им развитие обаче не е така силно изразена. 
Единствено област Пловдив е с над средното за страната (положително) развитие, 
докато в останалите три области тенденциите са негативни и под тези за страната. В 
област Варна броят на предприятията на 1000 души от населението е с 37 % по-голям 
от този за страната. В област Пловдив сравнително бързо се увеличава доходът на лице 
от домакинството – увеличението е 6 пъти по-интензивно от това за страната. 
Развитието на околната среда в тези четири области в които е и Благоевград е по-
скоро негативно. Две от областите (Благоевград и Пловдив) са на едни от последните 
позиции. Единствено Ямбол е с по-неблагоприятно развитие на околната среда. В 
област Пловдив нарастването на събраните битови отпадъци на човек от обслужваното 
население е най-голямо – с 16 %. За сравнение в страната събраните отпадъци 
намаляват с 0,1 %. Динамиката на развитие на здравеопазването също е негативна. 
Област Пловдив е на последно място в това отношение измежду всички области в 
страната, а Бургас също е сред най-зле развиващите се. Преминалите болни през 
лечебните заведения за болнична помощ на 1000 души от населението за област 
Пловдив нарастват най-бързо – 8 пъти, а в Бургас – 3 пъти по-интензивно в сравнение 
със страната. 
 
 

1.2.3.4. Модели и финансови показатели на зоната на изследване 

 

Област Благоевград е на трето място по брой общини в България. Областта показва 
добро развитие в условията, които предоставя за бизнеса, качеството на 
образованието и демографското развитие на населението. Инфраструктурата и 
здравеопазването са сферите, в които областта изпитва трудности и не успява да 
предостави качествени резултати. Като цяло обаче област Благоевград се отличава като 
място, което успява да запази високо ниво на заетост на населението, да се 
приспособява към променящите се икономически реалности и да предоставя 
възможности на населението за нормален според нивото за България, стандарт на 
живот. Оценките на населението за качеството на работа на обществените институции 
са над средното за страната ниво, но въпреки това повече хора в сравнение с 
останалите области заявяват, че биха се преместили в друга област. Оценките на 
областта по различните показатели, получени на база на проведено проучване сред 
населението и бизнеса от института по пазарна икономика през 2012 г., са показани на 
(фиг. 18). 
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 Фиг. 18 
http://www.regionalprofiles.bg/var/docs/Editions/Regional_Profiles_2012_BG.pdf       
 

1.2.3.4.1 Икономика 

Оценката на област Благоевград е най-висока за индикаторите коефициент на заетост 
на населението на 15 и повече навършени години (вторият най-висок след столицата) и 
над средните нива на изплатените суми по оперативни програми на ЕС към общините 
от областта към края на 2011 г. на човек от населението. Всички останали индикатори в 
тази категория получават по-ниски от средните за страната стойности. 
 
Брутният вътрешен продукт на човек от населението в областта през 2009 г. е с една 
трета под средния за страната, като най-близо е бил по стойност през 2003 г. (82% от 
средния), след която по този показател областта започва да изостава. Коефициентът на 
заетост на хората над 15 г. нараства за периода 2000-2008 г., когато достига най-
високите си стойности за областта и след това намалява до почти 65% през 2011 г. 
Въпреки това област Благоевград е на второ място по този показател, което се обяснява 
със силните сектори в областта - туризъм, шивашка промишленост, транспорт, 
преработваща промишленост и др. Наличието на два големи университета създава 
допълнително постоянна заетост. Областта има над три пъти по-ниски от средните за 
страната преки чуждестранни инвестиции на човек от населението през 2010 г. 
Съответно и средният доход на домакинство през 2010 г. е по-нисък – около 85% от 
средния за страната и близък по стойност с областите Ловеч и Монтана. 
 

http://www.regionalprofiles.bg/var/docs/Editions/Regional_Profiles_2012_BG.pdf
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1.2.3.4.2 Бизнес среда 

Сравнително ниските местни данъци и такси, бързите и качествени административни 
услуги и високото доверие на бизнеса в институциите прави Благоевград една от най-
добрите области за правене на бизнес в страната. Областта е една от малкото, в които 
бизнесът оценява по-скоро положително големината на местния пазар и качеството на 
местната инфраструктура. Близо 60% от анкетираните са доволни от качеството и 
бързината на административните услуги, а повече от половината посочват достъпа до 
кредит и европейските средства като имащи позитивен ефект върху техния бизнес. 
Нивото на корупция също се смята за много ниско - между 60 и 75% от анкетираните 
имат високо мнение за местната администрация, съдилищата, органите на реда и 
регионалните държавни структури (фиг. 19). В същото време бизнесът е на мнение, че 
правенето на нерегламентирани плащания с цел печеленето на обществени поръчки е 
широко разпространена практика в областта. 

 
Фиг. 19 

http://www.regionalprofiles.bg/var/docs/Editions/Regional_Profiles_2012_BG.pdf  

http://www.regionalprofiles.bg/var/docs/Editions/Regional_Profiles_2012_BG.pdf
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Близо 60% от анкетираните представители на местния бизнес са ползвали електронни 

услуги през предходните дванадесет месеца, което е най-високият дял след област 

София. Около 93% от тях оценяват високо качеството на електронните услуги. Кресна и 

Белица са единствените общини в областта, които все още предоставят електронни 

услуги от първо поколение (публикуване на информация в интернет). Най-всеобхватни 

електронни услуги предоставя община Струмяни. В три от общините (Благоевград, 

Струмяни и Разлог) функционира услугата „интегрирано гише”. По-високи от средните 

за страната остават размерите на годишния патентен данък за търговия на дребно и 

таксата за битовите отпадъци. Прави впечатление данъкът за търговия на дребно в 

община Благоевград, който е на нива, характерни най-вече за курортните селища. 

 
1.2.3.4.3 Инфраструктура 

Повечето показатели в тази категория показват неблагоприятна ситуация в областта. 
Гъстотата на пътната мрежа е най-ниската за всички области и се обуславя от 
високопланинския релеф и липсата на средства за изграждане на повече общински 
пътища. През областта не преминава магистрален път. Очакванията са за по-бързо 
завършване на магистрала „Струма“, която да раздвижи икономиката в региона. Лота 
от Благоевград до Сандански е предвиден за изграждане през следващия програмен 
период 2014 – 2020 г., което отлага процеса поне с още две-три години. 
 
Над 60% от пътищата в областта са третокласни, около 23% - второкласни, и 13% - 
първокласни. Особеностите на релефа са отново причина и за изключително ниската 
гъстота на жп линиите. В областта има само 162 км жп линии, от които над 60% са 
електрифицирани. Поради особеностите на релефа територията на областта не е 
равномерно обслужена с жп транспорт, което изисква ефективното му допълване и 
координация с автомобилния транспорт. Реконструираната и електрифицирана жп 
линия София – Благоевград - Кулата осигурява високо качество на обслужването и на 
прилежащите общини от областта. Железопътните гари имат свободен капацитет, 
което е добра предпоставка за привличане на товари. 
 
Областта има сравнително нисък дял на водоснабденото население спрямо средния за 
страната – само 95,5% през 2010 г. при средно за страната 99%. За сметка на това 
загубите на вода от мрежата достигат 53,9% и са под средните за останалите региони. 
Използването и достъпът до интернет в областта от домакинствата са на нива под 
средните за страната, въпреки че нараства с годините. 
 
 

1.2.3.4.4 Околна средна 

След плавно намаляване до 2006 г. на емисиите вредни вещества в атмосферата в 
областта се наблюдава увеличение, но въпреки това те са много под средното за 
страната ниво. Основните причини са планинският релеф, известно технологично 
обновление и закриване на някои неефективни и замърсяващи производства. За 
замърсяване през зимния сезон в областта значително влияние оказват и емисиите от 
битовото отопление. 



 
 

Проект DIAS-NET "Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно 
планиране на политиката на туризма" 

 

38 

 
През 2010 г. на територията на областта има действащи две пречиствателни станции за 
отпадни води, които обслужват около 26% от населението, което е изключително 
недостатъчно. Проектният капацитет на действащите селищни пречиствателни станции 
за отпадъчни води в областта е повече от три пъти по-нисък от средния за страната. 
Започналите проекти в някои общини се очаква да подобрят ситуацията в близко 
бъдеще. В процес на изграждане към 2012 г. са шест нови пречиствателни станции за 
отпадни води, както и две за питейна вода. 
 
През 2010 г. 98% от населението живее в места, за които има организирано 
сметосъбиране, като на територията на областта има изградени 6 депа. Събраните 
битови отпадъци на човек от обслужваното население са на средните нива за страната, 
като се наблюдава тенденция за плавно намаляване през годините. 
 

1.2.3.4.5 Социална среда 

През 2009 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа дейност живеят само 
2,2% от жителите на областта, което е най-добрият резултат в страната за годината. Два 
пъти по-нисък от средния за страната остава и делът на хората, живеещи под 
относителната линия на бедност на областта – едва 10,2%. Един от всеки трима жители 
на област Благоевград (35%) попада в групата на хората, живеещи с материални 
лишения при средни нива за страната от около 45%. Около половината от жителите на 
областта не са доволни от стандарта си на живот, но в сравнение със средната за 
страната оценка на качеството на живот този дял остава сравнително висок. Висока е 
оценката за условията и възможностите за работа и получаване на образование. 
 
Престъпността в областта, измерена като съотношение между броя на регистрираните 
престъпления и броя на населението, също остава по-ниска от средната за страната, 
макар да бележи ръст от 25% в периода 2008-2010 г. Въпреки благоприятната социална 
и бизнес среда около 18% от анкетираните заявяват, че биха напуснали областта, ако 
имат такава възможност. Освен ползващата се с традиционно ниско доверие в страната 
съдебна система жителите на областта нямат също особено високо доверие в 
областната и общинската администрация, както и в болничните заведения. На една 
четвърт от ползвалите здравни услуги през предходните дванадесет месеца им се е 
налагало да правят нерегламентирани плащания, за да получат нужната им услуга. 
 
       1.2.3.4.6 Финансови показатели  
 
Основните икономически показатели на област Благоевград са показани в Табл. 10  и те 
показват икономическото развитие и състояние на областта. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 
Разходи за придобиване на 
ДМА (хил.лв)

 2)
 427 632 570 302 700 623 433 197 342 999 396 641 

2 Оборот (хил. лв.) * 3 095 704 3 766 263 4 624 438 4 052 600 3 836 155 4 456 777 

3 
Произведена продукция (хил. 
лв.) * 2 345 869 2 913 912 3 680 416 3 097 531 2 863 954 3 280 979 

4 
Добавена стойност по 
факторни разходи (хил. лв.) * 566 605 750 144 914 255 851 740 821 121 928 330 

5 

Относителен дял на 
предприятията с до 9 заети 
лица в общия брой 
предприятия за областта (%) 88.7 89.4 89.6 91.4 92.1 92.1 

6 

Относителен дял на 
предприятията с 10-49 заети 
лица в общия брой 
предприятия за областта (%) 8.5 8 8.1 6.8 6.4 6.4 

7 

Относителен дял на 
предприятията с 50-249 заети 
лица в общия брой 
предприятия за областта (%) 2.5 2.3 2.1 1.6 1.4 1.4 

8 

Относителен дял на 
предприятията с повече от 
250 заети лица в общия брой 
предприятия за областта (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 

9 

Разходи за 
научноизследователска и 
развойна дейност (НИРД) 
(хил.лв) .. .. 4 417 6 558 .. 4 339 

10 

Персонал, зает с 
научноизследователска и 
развойна дейност (НИРД) 
(брой) 124 622 627 637 .. 639 

      Табл. 10 
 
Оборота, който реализират икономическите субекти от област Благоевград показва 
темп на нарастване до 2008 г. В следствие на икономическата криза през 2009 се 
забелязва тенденция на намаляване на общия реализиран оборот през 2009 и 2010 г.    
(2009 - 4 052 600 хил. лв. и  2010 -  3 836 155 хил. лв.).  През 2011 г. е налице растеж - 
4 456 777 хил. лв. Подобни са и тенденциите в обемите на произведената продукция – 
растеж до 2008 г.,  намаление през 2009 и 2010 г. и отново растеж през 2011 г. 
 

1.2.3.5. Отраслова структура на икономическата активност 

През последните години селското стопанство в област Благоевград бележи траен спад, 
западат цели традиционни растениевъдни отрасли като производството на тютюн и 
картофи. Отрасълът е основен източник на доходи за населението в селата и за цели 
общини от източната част на областта и неговото западане при липса на друга 



 
 

Проект DIAS-NET "Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно 
планиране на политиката на туризма" 

 

40 

алтернатива за доходи и заетост води до развитието на натурално стопанство и 
поражда засилена миграция на трудоспособно население. 
 
Независимо от ограничения размер на обработваемата земя селското стопанство в 
областта има своите традиции, които могат и следва да се възстановят и развият в 
новите условия. Условията за развитие на селското стопанство в Благоевградска област 
се определят от:  
 

 благоприятните природно-климатични характеристики. В зависимост от 
надморската височина, релефа и местоположението териториите на 
областта попадат в три климатични области: преходноконтинентална, 
субсредиземноморска и планинска област. Особено изразено е 
средиземноморското влияние по поречията на реките Струма и Места. 
Областта се характеризира с наличие на значителен по обем воден отток 
с подчертано сезонен характер, планински и полупланински ливади и 
пасища; 

• сериозен по количество незает трудов ресурс с определени традиции в 
селскостопанската дейност; 

• близост до София и непосредствена граница с Гърция, както и 
перспективи за развитие на международния и вътрешния туризъм в 
региона, което създава добри възможности за реализация на 
продукцията. 

 
 
Неблагоприятните промени обхващат обема и структурата на отделните отрасли – 
растениевъдство и животновъдство. Специализацията на областта в растениевъдната 
продукция на страната се определя от производството на тютюн (20.1% от 
националното производство през 2004 г.), картофи (9.5%), домати (5.3%), праскови 
(16.1%), грозде (8.3%).  
 
Зеленчукопроизводството е специализирано в ранното производство. Със зеленчуци са 
заети около 100 хил. дка. Най-добри условия за ранно производство на домати и пипер 
има в Санданско-Петричкия район. В последните години бележи ръст обема на 
изградените съоръжения за отглеждане на зеленчуци в оранжерийни условия. По 
поречието на река Струма се изградиха над 10 000 дка оранжерии, които дадоха нов 
облик на зеленчукопроизводството в района.  
 
Картофите заемат около 40% от дела на зеленчуците. С най-добри условия за 
отглеждане на картофи и създаване на поминък на населението са общините Якоруда, 
Банско, Белица и Разлог. Традициите в животновъдството дават своето отражение и 
върху структурата на растениевъдството, което до известна степен е ориентирано към 
производството на суровини и зърно за фураж. Фуражните култури заемат около 110 
хил. дка от обработваемата земя и са важен фактор за развитие на животновъдството.  
 
Овощните градини заемат около 65 хил. дка. Основните овощни видове са праскова, 
череша, ябълка и лоза.  
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Ограничаващ фактор за успешното развитие на селскостопанските култури са малкото 
валежи и особено летните засушавания, които в ниските части на областта са 
продължителни.  
Висока е “лесистостта” на територията (52,6%, което е около 1,7 пъти по-високо от 
средната за страната – 31,7%). По лесистост областта е на второ място в страната след 
област Смолян (63,6%). Големи площи висококачествени гори предлагат условия за 
развитие на рекреационни дейности и туризъм, дърводобив и дървопреработваща 
промишленост, странични ползвания (събиране на гъби и билки, осигуряване на паша 
и сено за добитъка, дърва за огрев и др.).  
 
Значителният по размерите си горски фонд, който притежава областта, е важна 
предпоставка за развитието на животновъдството и определя този отрасъл като 
изключително перспективен за редица общини. През последните пет-шест години 
областта успя да отбележи прираст в производството на някои основни продукти от 
животновъдството – краве мляко, козе мляко, мед, докато производството на овче 
мляко и вълна намалява. Последното е свързано с тенденциите в животновъдството –
положително развитие на говедовъдството и намаляване на овцевъдството. 
 
Едрото свиневъдство и птицевъдство са ликвидирани и отглеждането на животни и 
птици е почти изцяло в рамките на семейното стопанство и личния двор, като отново се 
явява фактор за допълнителни доходи на домакинствата. 
 
Голямо е богатството от надземни и подземни води в областта, в т.ч. с водноенергийно 
значение. Има топли и студени минерални извори в цялата област с много голям дебит 
– 40% от дебита на минералните извори в цялата страна. Наличието на термални 
минерални извори благоприятства развитието на балнеолечение и профилактика, 
както и оранжерийно производство. 
 
Добре развити или с потенциал за развитие в област Благоевград са: 

 хранително – вкусова промишленост; 

 преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия; 

 текстилна и шивашка промишленост; 

 дърводобив, дървообработване и мебелна промишленост; 

 туризмът 

 

1.2.3.6. Структура на заетостта 

Икономически активните лица на област Благоевград наброяват 150,100 души (2011 г.). 
Коефициентът на икономическа активност (относителен дял на икономически 
активните спрямо общото население) е 58,6 % (над средното равнище за страната - 
51,3%). По принцип през последните 15 години се наблюдава непрекъснато 
увеличение на икономически активните лица в градовете и намаление в селата на 
областта. Сред икономически активните лица делът на мъжете и жените е почти 
еднакъв  -  50,2%  за мъжете и 49,8% за жените. Възрастовата структура на активните 
лица показва, че с най-голям относителен дял са групите от 45 до 54 г. (30,38% от 
активните лица са в тази възрастова група) и от 35 до 44 г. (с 28,51%). Относителното 
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участие на останалите възрастови групи в структурата на активното население е: 25-34 
г. - 18,05% от активните лица, 55-64 г. – 16,26% и 15-24 г. – 6,33%. 
 
Промените във възрастовата структура на населението на областта рефлектират върху 
икономическата му активност. Сравнително благоприятната възрастова структура на 
населението е предпоставка за запазване на високият дял на лицата в трудоспособна 
възраст в структурата на работната сила. Не се очертават съществени различия в 
икономическата активност на населението в отделните общини на Благоевградска 
област. Сравнително най-ниска е икономическата активност на населението в общ. 
Якоруда (44%), а най-висока - в община Хаджидимово (51,6%). Коефициентът на 
икономическа активност за общ. Благоевград е 47,6% (близък до средния за областта и 
страната). Разпределението на общините според броя на активното население показва, 
че най-висок е този контингент в общ. Благоевград - 37 387 души (респ. гр. 
Благоевград), където е съсредоточено 22,7% от общото за областта активно население. 
В групата на общините с над 10 хил.души активно население попадат 4 бр. – Петрич, 
Сандански, Гоце Делчев и Разлог с 46,5% от общото за областта активно население. 
Най-многобройна (9 общини) е групата с контингенти на активното население от 2,8 
хил. души до 8,8 хил. души. Тя включва 2/3 от общините като съсредоточава в себе си 
30,8% от активното население на областта. Следва да се отбележи, че общините Кресна 
и Струмяни са с най-малък контингент активно население съсредоточено в две-три 
населени место на общините. 
 

1.2.3.6.1 Заетост 

Броят на заетите в област Благоевград лица по трудови и служебни правоотношения 
непрекъснато намалява и през 2013 год. е както следва: 

 през месец януари 2013 - 90484; 

 през месец февруари 2013 - 89681; 

 през месец март 2013  - 88787 души. 
 

Коефициентът на заетост през 2013 год. е 27,44 % (под средните стойности за страната). 
За сравнение към края на 2001 г. заетите лица в областта са били 133,1 хил. души, а 
коефициентът на заетост  - 38,7%. 
 
Общия брой на заетите в страната към месец април 2013 год. (според данни на 
Евростат http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ show.do?dataset=lfsi_emp_a&lang=en ) 
e 2 934 000. Заетите между 15 и 64 години са 2 894 000 или  41.11%.  
 
Работната заплата на наетите лица по трудово и служебнo правоотношение в областта 
е сред най-ниските в Югозападен район. През юни 2011 г.  възлиза на 532 лв. при 852 
средно за района и 629 лв средно за страната. През 2013 г. тази позиция се запазва 
(табл. 11) с 541 лв. средна месечна заплата за първото тримесечие. Ръстът на средната 
заплата в областта за последните две години е само 9 лв.!  
 
 
 
 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/%20show.do?dataset=lfsi_emp_a&lang=en
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 Средно месечно възнаграждение по области 

 Статистически райони I тримесечие на 2013 
година 

1 София(столица) 1076 

2 Стара Загора 780 

3 София 773 

4 Враца 772 

5 Варна 763 

6 Бургас 696 

7 Пловдив 661 

8 Габрово 648 

9 Шумен 627 

10 Русе 611 

11 Пазарджик 611 

12 Разград 602 

13 Добрич 596 

14 Велико Търново 586 

15 Търговище 581 

16 Кърджали 580 

17 Сливен 575 

18 Плевен 569 

19 Ловеч 567 

20 Монтана 565 

21 Ямбол 561 

22 Кюстендил 558 

23 Перник 555 

24 Хасково 552 

25 Смолян 547 

26 Благоевград 541 

27 Силистра 535 

28 Видин  506 

Табл. 11 Средна месечна заплата на наети лица по трудово и служебно 
правоотношение по области през 2013 год. (предварителни данни) 

 
Изоставането спрямо средната заплата за страната за първото тримесечие на 2013 г. 
(778 лв.) обаче е по-голямо в абсолютни стойности и показва забавяне на ръста на 
възнагражденията в областта спрямо нарастването на инфлационните процеси и като 
цяло на недоброто икономическо състояние към началото на 2013 г. в област 
Благоевград. 
 

1.2.3.6.2 Регистрирана безработица 

Според данни на Регионалната служба по заетостта – Благоевград на територията на 
област Благоевград регистрираните безработни лица към 31.05.2012г. са 21 626 души. 
Равнището на безработица през месец май 2012 г. е 14.3 %.  
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Структурата на регистрираните безработни лица по професионален признак  през м. 
май  е следната: 

 работническа професия  5 566 лица; 

 специалисти  4 300  лица; 

 без специалност и професия  11 760 лица от общо регистрираните. 
 

Структурата  на регистрираните  безработни лица по образование през м.май  е 
следната: 

 с висше образование 1 873 лица; 

 със средно образование са регистрирани 9 518 лица; 

 от тях: със средно специално и професионално образование  7 352 лица; 

 с основно образование са регистрирани  6 144 лица; 

 с начално  образование са регистрирани 4 091 лица. 
 

Структура на регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към 
края на м.май: 10 689 са жени, 612 са лицата с намалена трудоспособност,  4 433 са 
младежите до 29 години, 8 041 са лицата над 50-годишна възраст и 7 588 са 
регистрираните продължително безработни лица от общо регистрираните. 
 
Регистрираните безработни и процента на безработни по общини са показани в табл. 
12. Вижда се, че териториалната диференциация на равнище общини е значителна. 
Най-ниски са нивата на безработните в големите общини на областта – Благоевград, 
Сандански и Петрич, а най-голям е процента на безработни в общините Белица и 
Якоруда. Характерно за областта е, че от регистрираните безработни относителният 
дял на лицата с висше образование е голям. 

 

Дирекции на бюра по труда 
Общини 

Регистрирани безработни лица. равнище на % 
на безработица  kъм 31.05.2012г. 

Брой % 

Област Благоевград 21 626 14,3 % 

ДБТ- Благоевград 4 165 9,4% 

Община Благоевград 3 171 8,2% 

Община Симитли 994 18,0% 

ДБТ - Разлог 7 146 28,0% 

Община Разлог 1 410 14,3% 

Община Банско 805 12,0% 

Община Белица 2 558 62,5% 
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Табл. 12 
 
 
Към края на 2012 г. нивото на безработица в област Благоевград намалява и областта е 
на 9 място сред областите в страната с 10,5% (табл. 13). Това ниво е под средното за 
страната, което за 2012 г. по данни на НСИ е 12.4%.  

 
 

 Общо В т.ч. на 15 - 64 години 

Области 
Безработни 
лица - хил. 

Коефициенти на 
безработица - % 

Безработни 
лица - хил. 

Коефициенти на 
безработица - % 

1 София 6.7 6.4 6.7 6.5 

2 Стара Загора 10.4 7.1 10.4 7.1 

3 София (столица) 49.4 7.3 49.0 7.3 

4 Кърджали 5.7 9.0 5.7 9.1 

5 Враца 6.5 9.4 6.5 9.4 

6 Габрово 5.1 9.6 5.1 9.7 

7 Перник 6.0 9.9 6.0 10.0 

8 Плевен 10.9 10.3 10.9 10.4 

9 Благоевград 17.1 10.4 17.1 10.5 

10 Пловдив 35.1 11.2 35.1 11.4 

11 Бургас 21.3 11.5 21.2 11.6 

12 Русе 13.5 12.9 13.5 13.0 

13 Ловеч 7.1 13.4 7.1 13.4 

Община Якоруда 2 373 48,6% 

ДБТ - Гоце Делчев 4 291 12,9% 

Община Гоце Делчев 1 590 10,2% 

Община Сатовча 874 13,6% 

Община Гърмен 1 158 17,5% 

Община Хаджидимово 669 14,5% 

ДБТ - Сандански 3 133 13,4% 

Община Сандански 2 216 11,6% 

Община Кресна 323 14,5% 

Община Струмяни 594 30,1% 

ДБТ Петрич  - община Петрич 2 891 11,6% 
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14 Велико Търново 15.3 13.8 15.2 13.9 

15 Кюстендил 8.5 14.2 8.4 14.4 

16 Монтана 8.6 14.9 8.6 15.1 

17 Ямбол 9.4 14.9 9.3 15.4 

18 Хасково 15.6 14.9 15.6 15.0 

19 Добрич 13.6 15.4 13.6 15.6 

20 Търговище 8.0 15.6 8.0 15.7 

21 Силистра 7.7 16.0 7.7 16.2 

22 Варна 35.2 16.4 34.9 16.5 

23 Видин 6.7 17.4 6.7 17.5 

24 Пазарджик 21.7 18.3 21.7 18.5 

25 Сливен 16.2 19.4 16.1 19.7 

26 Разград 11.7 21.4 11.7 21.6 

27 Смолян 13.0 21.9 13.0 21.9 

28 Шумен 24.5 26.6 24.4 26.8 

Табл. 13   Безработни лица и коефициент на безработица през 2012г. според данни на 
НСИ (http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=26&a1=735&a2=741&a3=744#cont ) 

 

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=26&a1=735&a2=741&a3=744#cont
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1.2.4. СТРУКТУРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО   

1.2.4.1. Структура на образованието  

През последните години се наблюдава тенденция към повишаване на 
образователното ниво на населението в България, която се изразява в увеличаване 
дела на населението със средно и висше образование. Тази тенденция обаче се 
проявява по различен начин в отделните райони. Делът на населението с висше 
образование е най-висок в Югозападния район (27,7%), което се дължи на столицата 
(фиг. 20). 
 

 
 Фиг. 20 
 
По степен на образователно ниво Благоевградска област е на четвърто място в страната 
– непосредствено след Пловдив, Варна и Бургас.  
 
В областния център – гр. Благоевград се намират две висши учебни заведения с 
национално и международно значение: Югозападен университет „Неофит Рилски” – 
Благоевград и Американски университет в България. 
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ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

 

А У Б 

 
Югозападният университет е най-големият образователен, научноизследователски и 
художествено-творчески център в Югозападна България. В университета се обучават 
около 18 000 студенти. Приемът е за редовна и задочна форма на обучение за 
получаването на образователно-научните степени бакалавър и магистър по следните 
специалности: Финанси, стопанско управление, туризъм, счетоводство и контрол, 
маркетинг, стопански и финансов контрол, право, публична администрация, 
международни отношения, история, връзки с обществеността, социология, българска 
филология, славянска филология, английска филология, българска народна 
хореография, актьорство за драматичен театър, музика, изобразително изкуство, 
културология, арттехника, промишлени изкуства - мода, философия, политология, 
специална педагогика - логопедия, педагогика, физическо възпитание, кинезитерапия, 
начална училищна педагогика с чужд език, математика, информатика, физика, химия, 
физика и математика, физика и химия, педагогика на обучението по техника и 
технологии, география, екология, компютърни системи и технологии, комплексни 
системи и технологии, електротехника, комуникативна техника, текстилна техника и 
технологии, машиностроене и уредостроене. Югозападният университет разполага с 
богата библиотека, чудесна спортна база, общежития, отлично оборудвани 
лаборатории, учебни програми. Всичко това превръща ЮЗУ „Неофит Рилски” в 
притегателен център за младите хора не само от цяла България, но и от съседните 
страни. 
 
Американският университет в България (АУБ) е създаден през 1991 г. Към настоящия 
момент в него се обучават над 1 000 студенти от повече от 30 страни в света. Успехът на 
университета е засвидетелстван от 1 726-те му възпитаници, които са намерили място в 
престижни компании, започнали са успешен бизнес или са продължили своето 
образование в световно признати университети. АУБ е акредитиран в САЩ (от 
Асоциацията на училищата и колежите в Нова Англия) и в България (от Националната 
агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет). Към българската 
диплома студентите получават Европейско дипломно приложение, което има за цел да 
улесни по-нататъшното обучение или кандидатстването за работа в страните от 
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Европейския съюз. Обучението в АУБ е изцяло на английски език в стил „liberal arts”, 
което подготвя студентите за бързо променящата се среда на съвременния живот. 
Образованието „liberal arts” развива критично мислене, разрешаване на проблеми, 
правилно разпределяне на времето и разширява кръгозора. То дава възможност за 
насочване към повече от една специалност и избор на такава след втората година. В 
АУБ студентите имат възможност да работят и общуват непосредствено с техните 
преподаватели, свободно да изразяват мнението си, да прилагат творчески подходи в 
обсъждането и разрешаването на различни казуси, и да живеят в многокултурна среда 
в общежития от американски тип. За да помогне на студентите да заплатят обучението 
в АУБ, университетът предлага финансова помощ, предимно на базата на академични 
постижения, под формата на субсидии за обучение, стипендии и почасова работа. 
 

От съществено значение за областта е и наличието на два колежа: Колеж по икономика 
и мениджмънт и Колеж по туризъм. Областният център Благоевград е сред водещите 
академични градове в България (фиг. 21) 

 

 
 Фиг. 21 
 
В областта през учебната 2011/2012 г. има 68 детски градини с 11,779 места. 
Педагогическият персонал, работещ в тях е 1 005 човека.  
 
Функциониращите начални училища (I-IV клас) в областта през 2011/2012 г. са 115 броя 
с 585 паралелки и 11 483 ученика. В тях работят 700 учители. Основните училища V-VII 
клас на практика съвпадат с началните училища като паралелките тук са 502, в които 
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учат 10358 ученика. Учителите тук са 879. Любопитно е, че в Петрич има повече 
основни паралелки от V-VII клас (87) от Благоевград (83). 
Най-малко основни паралелки има в община Струмяни – 7, в които учат 62 ученика. В 
областта има 298 паралелки, в които учат ученици от IX до XII клас. Общо учениците в 
тях са 7233, обучавани от 557 учители. Някои от училищата са профилирани гимназии 
(природо-математическа, хуманитарна, езикова).  
 
В областта има 20 професионални училища с 250 паралелки и 6351 ученика през 
учебната 2011/2012 г. Професионални училища има само в 7 общини на 
Благоевградска област, като в Якоруда училището има само 1 паралелка с 23 ученика. 
 
Характерно е, че техникуми и професионални училища са изградени и функционират 
само в центровете на общините. Общообразователни училища са изградени както в 
центровете на общините, така и в някои други населени места. Началните училища са 
разположени само в съставните селища на 10 от общините. Специалните училища са 
изградени в 7 общини, обхващащи ученици от цялата област, т.е. те са с над общинско 
значение. Общо взето териториално училищната мрежа е добре ситуирана с 
изключение на Разложко-Банския регион, в който има пренаситеност с професионални 
гимназии.  
Учителския и преподавателски състав в областта е числено и професионалнo добре 
осигурен. За това говорят и получените резултати на матурите по БЕЛ от 2008 и 2012 г. в 
областта. По данни на МОМН единствените области, които през 2012 г. постигат по-
нисък дял на оценките под 3,00 в сравнение с 2008 г., са Добрич, София, Търговище и 
Благоевград. 
 

1.2.4.2. Структури на здравеопазването и благосъстоянието  

В системата на здравеопазването в област Благоевград към края на 2011 година са 
изградени и функционират 12 заведения за болнична помощ, в т. ч. 6 многопрофилни 
болници и 4 специализирани болници за рехабилитация. Общия брой на болничните 
легла в областта е 1450. Леглата в болничните заведения според вида болници е 
съответно: в болниците – 910; в специализираните болници – 420. В областта работят 
914 лекари, 261 лекари по дентална медицина и 1607 медицински специалисти по 
здравни грижи. 
 
В град Благоевград здравното обслужване на населението се осъществява от 
многопрофилната болница за активно лечение (718 легла), която е с областно 
значение. Към нея функционира център за спешна медицинска помощ. Изграден е и 
център за хемодиализа. Диспансерите (със стационари) са с областно значение (за 
пневмо-фтизиатрични заболявания; за онкологични; за кожно-венерически и за 
психични заболявания). Останалите четири болници са разположени в Петрич, Гоце 
Делчев, Разлог и Сандански като обслужват и общините от областта, в които няма 
болнични заведения. Болницата в Гоце Делчев обслужва населението на общини Гоце 
Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово; болницата в Разлог - общини Разлог, Банско, 
Белица и Якоруда.; болницата в Сандански - общини Сандански, Кресна и Струмяни, 
болницата в Петрич – населението на община Петрич. Специализираните болници са с 
национално значение. Те са разположени на територията на общините Сандански, 



 
 

Проект DIAS-NET "Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно 
планиране на политиката на туризма" 

 

51 

респ. гр. Сандански и Петрич (с. Марикостиново). Местоположението им е свързано със 
специфичните природно-климатични условия и ресурси на територията. Към здравната 
мрежа на областта се включват и 3 други здравни заведения, локализирани в 
областния център - Благоевград (регионални структури на РИОКОЗ, инспекция за 
ветеринарен и санитарен контрол и специализирана фирма за дезинфекция, 
дезинсекция и дератизация).  
 
Според броя на населението, за което се грижи един лекар (352 души) в началото на 
2012 г. Благоевградска област заема 21 място сред областите в България (табл. 14 
според НСИ). По същия показател в денталната медицина е на 13 място (табл. 15 
според НСИ). 
 

 

 
население на 

един лекар 

 
Области 

към 
31.12.2011 

1  Плевен 199 

2  София (столица) 222 

3  Варна 222 

4  Пловдив 228 

5  Ловеч 229 

6  Стара Загора 233 

7  София 257 

8  Габрово 260 

9  Враца 273 

10  Кюстендил 287 

11  Видин 288 

12  Монтана 307 

13  Русе 315 

14  Велико Търново 319 

15  Пaзарджик 321 

16  Шумен 323 

17  Търговище 328 

18  Сливен 342 

19  Хасково 344 

20  Ямбол 351 

21  Благоевград 352 

22  Добрич 353 

23  Смолян 354 

24  Бургас 363 

25  Кърджали 375 

26  Перник 377 

27  Силистра 380 

28  Разград 390 

Табл. 14 Според НСИ 

 
  

население на един 
лекар по дентална 
медицина 

 Области към 31.12.2011 

1  Пловдив 699 

2  София (столица) 817 

3  Перник 857 

4  Видин 921 

5  Смолян 987 

6  Варна 1071 

7  Габрово 1134 

8  Кюстендил 1174 

9  Пазарджик 1190 

10  Стара Загора 1195 

11  Ловеч 1214 

12  Хасково 1220 

13  Благоевград 1234 

14  Русе 1299 

15  Кърджали 1299 

16  Ямбол 1314 

17  Велико Търново 1370 

18  Сливен 1446 

19  Бургас 1514 

20  Добрич 1554 

21  Плевен 1598 

22  Враца 1606 

23  Монтана 1678 

24  Шумен 1779 

25  Силистра 1794 

26  Търговище 1873 

27  Разград 1902 

28  София 1949 

Табл. 15 Според НСИ 
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Осигуреността на областта със специалисти по някои от базовите медицински 
специалности е показана в табл. 16.  
 
 

Области 

Вътр
ешни 
боле
сти 

София 
(столица) 201 

Пловдив 132 

Варна 95 

Пазарджик 62 

Бургас 60 

Стара Загора 59 

София  51 

Благоевград 48 

Ловеч 43 

Перник 41 

Вeлико 
Търново 39 

Плевен 37 

Враца 35 

Русе 32 

Хасково 27 

Габрово 25 

Монтана 22 

Разград 22 

Видин 21 

Шумен 21 

Ямбол 21 

Сливен 20 

Кюстендил 20 

Добрич 18 

Силистра 16 

Търговище 15 

Смолян 15 

Кърджали 10 
 

Области 
Кард
иоло

зи 

София 
 (столица) 304 

Пловдив 110 

Варна 93 

Плевен 70 

Стара Загора 49 

Велико  
Търново 34 

София  34 

Бургас 29 

Благоевград 27 

Сливен 24 

Враца 22 

Русе 22 

Пазарджик 22 

Хасково 21 

Ямбол 20 

Ловеч 17 

Добрич 17 

Габрово 16 

Шумен 16 

Кюстендил 15 

Монтана 13 

Смолян 13 

Кърджали 12 

Видин 10 

Търговище 7 

Разград 6 

Силистра 6 

Перник 3 
 

 
Области 

 

Хиру
рзи 

София 
(столица) 309 

Пловдив 158 

Варна 86 

Стара Загора 72 

София  60 

Бургас 58 

Плевен 54 

Пазарджик 49 

Благоевград 44 

Велико 
Търново 43 

Враца 40 

Хасково 37 

Русе 35 

Шумен 29 

Сливен 25 

Кюстендил 25 

Ловеч 24 

Дoбрич 24 

Търговище 22 

Ямбол 21 

Монтана 18 

Разград 18 

Кърджали 18 

Смолян 18 

Габрово 15 

Перник 15 

Видин 14 

Силистра 10 
 

Области 
Акуше
ргинек
олози 

София 
(столица) 340 

Пловдив 146 

Варна 116 

Плевен 77 

Стара 
Загора 70 

София  52 

Бургас 50 

Пазарджик 47 

Благоевград 37 

Хасково 36 

Русе 33 

Велико 
Търново 30 

Враца 29 

Шумен 29 

Добрич 26 

Сливен 26 

Кърджали 24 

Кюстендил 22 

Ловеч 20 

Силистра 19 

Ямбол 19 

Монтана 18 

Габрово 18 

Разград 17 

Видин 15 

Смолян 15 

Търговище 14 

Перник 11 
 

Табл. 16 

 
Проблем за областта е, че медицинските центрове са съсредоточени в общинските 
центрове и то не във всички. Населението в голяма част от отдалечените населени 
места практически нямат достъп до здравни грижи в местата където живеят (фиг. 22). 
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 Фиг. 22 
 
Нивото на медицинско обслужване в областта е на сравнително добро ниво. От гледна 
точка на осигуреност с медицински персонал и брой легла в здравните заведения 
област Благоевград е на добро ниво и според информация на Министерството на 
Здравеопазването (фиг. 23).  
 

 
 Фиг. 23 
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1.3. ПРИРОДО – ГЕОГРАФСКИ И ЕКОЛОГИЧНИ ДАННИ  

1.3.1. КЛИМАТ  

В зависимост от надморската височина, релефа и местоположението, териториите на 
област Благоевград попадат в три климатични области: преходноконтинентална (на 
север), преходносредиземноморска (на юг) и планинска област. Специфичните 
климатични условия и релеф формират климатичното разнообразие: на север – област 
с преходноконтинентален климат, на юг – преходносредиземноморски климат, а във 
високите части на планините – планински. Средиземноморското климатично влияние е 
изразено най-силно по долината на р. Струма и по-слабо в Гоцеделчевската котловина 
по долината на р. Места. Това създава условия за развитие и отглеждане на голям брой 
топлолюбиви средиземноморски растителни видове и култури, за разлика от 
останалите райони в страната. Годишното разпределение на валежите е типично 
средиземноморско – с пролетен и есенен максимум в котловините и по ниските места 
и със зимен максимум във високите райони (фиг. 24). Характерни за областта са 
летните засушавания, които в ниските части са продължителни.   
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София Перник Кюстендил Благоевград

София 37,4 31,6 37,5 52,8 80,2 85,6 58,7 46,3 41,1 49,4 52,2 43,7

Перник 43,3 37,1 37,4 53,3 71,2 76,9 48,5 39,2 43 52,5 56,2 48,1

Кюстендил 48 44,6 42,5 52,2 67,6 65,4 54,5 36,4 38,1 59,3 61,7 54,8

Благоевград 37 42 41 44 61 59 39 37 34 40 61 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
  Фиг. 24 Среден месечен валеж 

 
От гледна точка на климатичните райони Областта попада в 6 климатични района – 
Кюстендилско-Благоевградски климатичен район; Рило - Осоговски нископланински 
климатичен район; Планински климатичен район, Петричко-Санданския климатичен 
район, Малешевско-Пиринския нископланински и Южнопланинския климатични 
райони. 
 



 
 

Проект DIAS-NET "Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно 
планиране на политиката на туризма" 

 

55 

Кюстендилско-Благоевградския климатичен район обхваща местата от северната 
половина на Струмската долина, като включва Кюстендилското, Дупнишкото и 
Благоевградското полета. Районът се състои главно от сравнително равнинен терен с 
надморска височина 400-600 m. Климатът в района се обуславя главно от неговата 
защитеност от запад, изток и север. Тук общо има около 30 дни през зимата с 

температури под 0 C. Средните януарски температури в района са около интервала 1 

C – 1 C  (фиг. 25). Снежната покривка е значително по-неустойчива от Софийското 
поле. Зимните валежи са приблизително в граници 100 – 135 mm. Термичните условия 
през лятото се определят главно от надморската височина и от сравнително по-малката 
облачност. Летните валежи са около 120-160 mm. Меките зимни условия и относително 
малката разлика между максималния и минимален сезонен валеж, която тук е около 5 
- 8 % от годишната сума, обуславят преходния характер на климата в този район. 
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С
о

София Перник Кюстендил Благоевград

София -4,8 -3,3 0,6 5,6 10,4 13,6 15,5 15,1 11,6 7 3 -1,9

Перник -5,7 -3,9 -0,9 3,8 8,5 11,5 12,8 12,8 9 5 1,8 -2,7

Кюстендил -4,7 -2,8 0,5 5,2 9,6 12,9 14,5 13,7 10,6 6,1 2,6 -2,1

Благоевград -3,5 -1,8 1 5,6 10 13,4 15,3 15,1 11,8 7,4 3,8 -0,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Фиг. 25 Средна месечна минимална температура 

 
Рило-Осоговския климатичен район обхваща припланинските места над 
Кюстендилското, Дупнишкото и Благоевградските полета, както и долните части от 
западните склонове на Рила, източните склонове на Осоговската и Влаховска планини и 

южната половина на Конявската планина. Средната януарска температура е от 1 C до 2 

C под нулата, но поради преобладаването на наклонени терени минималните 
температури са по-високи от тези в съседните полета. Летните топлинни условия се 
определят главно от надморската височина, поради което лятото не е горещо. 

Средните юлски температури са от 18 C до 21 C. Въпреки, че зимните валежи остават 
най-малки, разликата между най-валежния и най-сух сезон не надхвърля 5-6% от 
годишната сума на валежите, което е признак за преходния характер на климата. 
 
Планинският климатичен район на Преходно континенталната подобласт се състои от 
отделните части с надморска височина над 1 000 m на Рила (без северните и южни 
склонове над 2 000 m), Родопите (без югозападните и югоизточни склонове), Осоговска 
и Влахина планини. В най-ниската част, около 1 000 м.н.в., средната температура през 
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най-студения месец януари е около 2-3 C под нулата. В по-високите части тя спада до 6 

- 8 C под нулата. И тук наклоненият терен възпрепятства формирането на много ниски 
минимални температури (фиг. 26). Във високите части само през 4 месеца от годината 

от юни до септември средните месечни температури са над 0 C. Районът се 
характеризира с устойчива снежна покривка. Сезонните суми на валежите са силно 
изравнени и амплитудата им, както и в другите райони от тази подобласт остава в 
граници 5-6 % от годишната сума. 
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София Перник Кюстендил Благоевград

София -1,5 0,8 4,8 10,2 14,7 17,8 19,8 19,5 16,1 10,7 5,1 0,6

Перник -2 0,2 3,7 9,7 14,2 17,5 19,6 19,2 15,4 10,2 5,6 0,5

Кюстендил -0,8 1,7 5,7 11,4 16 19,5 21,8 21,5 17,4 11,8 6,7 1,7

Благоевград 0,6 3,0 7,0 12,0 16,5 19,7 22,0 21,7 18,0 12,3 6,8 2,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Фиг. 26 Средна месечна температура 

 
Петричко-Санданския климатичен район обхваща долината на р. Струма на юг от 
Симитли. На изток е обграден от Пирин, на запад от Влахина, Малешевска и Огражден 
планина. Долината на р. Струма има почти меридианно направление, което е основен 
фактор за формиране на климатичните условия. Ниските части на Санданско-
Петричката котловина с надморска височина 100-300 m се открояват, като най-топли в 

цялата страна. Средните януарски температури са над 2 С. Въпреки високите средни 
месечни температури през зимата, около 28% от дните на сезона са с отрицателни 

температури. При много резки застудявания минималните температури спадат до -8  -

9 С, а в изключително студени зими, при силни застудявания, са регистрирани и 

температури под 21 С (в Петрич абсолютният минимум е -27,5 С). Периодът със 
снежна покривка е около 50-70 дни. През зимата в районите с добре проявен фьонов 
ефект се наблюдава намаляване на валежа. Това обяснява и факта, че в Сандански 
зимата не е сезонът с максимален валеж, средният зимен валеж тук е 140 mm. По 
данните за станция Петрич максималният сезонен валеж се отнася за зимата и е 
средно 210 mm, въпреки че максимумът на валежите е през ноември. Това 
разпределение на валежите е един от основните показатели на средиземноморския 
характер на климата. Лятото е слънчево, горещо и сухо. Средните юлски температури 

са около 25 C, най-високи в страната (фиг. 27). При установяването на устойчиви 

антициклони абсолютните максимални температури могат да надхвърлят 42 С. През 
август е годишният минимум на валежите, когато средният месечен валеж е 26,3 - 28,5 
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mm. И през този сезон долината на Струмешница е с по-голям валеж, но разликата не е 
така съществена както през зимата.  
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Благоевград 4,7 7,9 12,4 18,4 23,2 26,9 30,2 30 26,2 19,4 12,8 7
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Фиг. 27 Средни месечни максимални температури 

 
Малешевско-Пиринския нископланински район включва склоновете на планините 
обграждащи Петричко - Санданския район, като във височина достига до 1 000 m 
надморско равнище. По-голямата надморска височина води и до по-голяма откритост 
на района спрямо влагоносните и по-студени въздушни маси. Зимата тук е значително 
по-добре изразена отколкото в по-ниските части на долината. Средните януарски 

температури са около 0 С, а в най-високите му части стигат до около -1,5 С. При резки 

застудявания могат да се получат минимални температури от порядъка на -15  -18 С. 
Валежът, който пада в района е до 200 mm. Има основание да се предполага, че 
Пиринските склонове получават повече валеж отколкото западните склонове на 
Влахина, Малешевска и Огражден планина. По-ниските температури и по-големите 
снеговалежи тук обуславят малко по-дебела и устойчива снежна покривка. Лятото е 

умерено топло, но все още сухо. Средната юлска температура е над 18 С. По време на 

големите летни горещини температурите могат да надхвърлят 31-32 С. Броят на дните 

с максимална температура над 30 С в зависимост от надморската височина е от 15 до 
45-50. Летният валеж е в граници 100-150 mm. И в този случай ясно се вижда 
средиземноморския характер на климата. 
 
Южнопланинският климатичен район на Областта представлява съвкупността от 
планините в областта с надморска височина над 1 000 m. Склоновете на планините 
Пирин, Малешевска, Огражден, Беласица и Славянка, с надморска височина на 1 000 m 
включени в пилотната зона се отнасят към този климатичен район. За този район почти 
не разполагаме с климатична информация. За особеностите на този климат сме 
принудени да съдим само по закономерностите установени по принцип за планински 
условия, които се проявяват на фона на общите изменения вследствие на южното 
местоположение. На тази база се приема, че максимумът на валежите е изместен към 
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зимата. Особен интерес представляват големите зимни валежи в източната част на 
района. Там по неговата долна граница падат валежи, по-големи от тези във същия 
височинен пояс на Стара планина и Рила. Климатичните условия в този район могат да 
се считат почти идентични с тези в Планинския район. Това трябва да се разбира в 
смисъл, че на еднакви надморски височини с еднакви изложения температурните 
условия трябва да са близки. При анализа на многогодишните изменения и колебания 
на климата е установена устойчива тенденция за намаляване на валежите и нарастване 
на температурите в рамките на този район. 
 
На фиг. 28 е показана средно-годишната роза на ветроветe в Благоевградска област и 
съседните й области. 
 

0

5

10

15

20

25

30

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

София Перник Кюстендил Благоевград

 
                              Фиг. 28 Средна годишна роза на вятъра 

 

1.3.2. ПЛАНИНИ И РЕКИ  

Област Благоевград обхваща Осоговско-Беласишката планинска група и Рило-
Пиринската планинска група на Македоно-Родопския масив. 
 
В Осоговско-Беласишката планинска редица от север на юг се включват планините 
Осоговска (вр. Руен, 2 252 m), Влахина (вр. Кадийца, 1 924 m), Малашевска (Ильов връх, 
1 803 m), Огражден (вр. Билска чука, 1 644 m) и Беласица (вр. Радомир, 2 029 m). 
Планините са отделени със сравнително високи седловини и формират общо 
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орографско тяло. Изключение прави само уединения пирамидален хорст на Беласица, 
разграничен на север от Огражден от дълбоката долина на р. Струмешница.  
 
В Струмската грабенова долина се наблюдават последователно редуващи се долинни 
разширения и котловини, разделени чрез напречни прагове, прорязани от проломи. От 
север на юг тук се редуват Кочериновското разширение (370 m), Белополският пролом 
(дълъг около 4 km), Благоевградското разширение (350 m), Орановският пролом (8 km), 
Симитлийско-Крупнишкото разширение (350 m), Кресенският пролом (25 km), 
Санданско-Петричката котловина (200 m), граничния с Гърция Рупелски пролом (18 km, 
от които 3 km на българска територия). 
 
Рило-Пиринската планинска група се издига между долините на р. Струма (от запад) и 
долините на реките Места и Яденица (от изток). В морфографско отношение тази 
планинска група включва най-високите планини в страната – средната им височина е 1 
300 m, само високопланинския пояс (над 1 600 m), заема 32% от общата им площ, а 
билните части се издигат с 1 600 - 2 100 m над подножията. Характерни за тези масиви 
са дълбоко всечените речни долини. 
 
Двете типични вътрешнопланински котловини, разглеждани в обсега на целия масив, 
Разложка (900 m) и Гоцеделчевска (550 m) са формирани в Средноместенския гребн и 
са свързани чрез пролома Момина клисура (дълж. около 25 km). 
 
Водното богатство на Благоевградска област се формира от двете главни речни 
артерии Струма и Места и техните многобройни притоци от карстови извори в Пирин и 
Славянка и над 160 циркусни езера в Пирин и Рила. В областта има над 230 топли и 
студени минерални извора, като общият им дебит представлява 40% от дебита на 
минералните извори в страната. Разположени в почти всеки район – Сандански, 
Марикостиново, “Рупите”, Кресна, Симитли, Благоевград, с. Огняново, гр. Добринище, 
Разлог – “Катарино”, Баня, Елешница и Якоруда, те са чудесна предпоставка за 
изграждане на мрежа от модерни лечебно-оздравителни комплекси и плувни бази, за 
развитие на туризма като цяло. 
 

1.3.2.1 Пирин  

Величествената Пирин планина е разположена в югозападна България, между 
долините на реките Струма и Места. Пирин е една от най-старите планини в Европа. 
Последното мощно издигане е станало през ледниковата епоха. От някогашното 
заледяване са останали дълбоките циркуси, неизбродните морени, ледниковите 
долини и кристално сините очи на Пирин – езерата (фиг. 29). В най-красивата, 
величествена и посещавана от туристите част на Пирин, между местностите Предел и 
Тодорова поляна, е разположен Национален парк „Пирин”. В границите на парка 
попадат повече от 50 мраморни и гранитни върха с височина над 2500 м. Сред тях 
първенец е връх Вихрен – 2914 м н.в., трети по височина на Балканския полуостров. От 
скалистите върхове до долините, планината е набраздена от 35 големи и малки 
циркуси, в чиито “легла” са разположени около 160 ледникови езера. 
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Фиг. 29 
 
Национален парк “Пирин” 

В най-красивата, величествена и посещавана от туристите част на Пирин, между 
местностите Предел и Тодорова поляна, е разположен най-старият национален парк в 
България. Наследник на създадения през 1962 година Народен парк “Вихрен” /площ 
9736 ха/, днес Национален парк “Пирин” вече е с територия от 40 356 ха. В границите 
на парка попадат повече от 50 мраморни и гранитни върха с височина над 2500 м. Сред 
тях първенец е връх Вихрен – 2914 м н.в., трети по височина на Балканския полуостров. 
От скалистите върхове до долините, планината е набраздена от 35 големи и малки 
циркуси, в чиито “легла” са разположени около 160 ледникови езера. В територията на 
парка попадат два резервата – биосферен резерват “Баюви дупки – Джинджирица” 
/2873 ха площ/ и обявеният през 1994 година резерват “Юлен” /3156,2 ха/. 
 
Поради своя неповторим природен комплекс, от 1983 год. Национален парк Пирин" е 
включен в Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство на 
ЮНЕСКО. Присъствието на Национален парк “Пирин” в Списъка на световното културно 
и природно наследство, потвърждава изключителната и универсална стойност на 
природния обект. 
 

   
 Фиг. 30 
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В Национален парк "Пирин" са установени 2091 вида и подвида безгръбначни животни 
(паяци, многоножки, насекоми, охлюви и др.). В това число са включени 294 редки 
вида, 216 ендемита, 176 реликта и 15 вида присъстващи в световни и европейски 
списъци на застрашените видове.  
Пирин е една от най-оригиналните във флористично отношение наши планини. Тя се 
характеризира с изключително растително разнообразие и висок процент на 
ендемичния компонент. Причина за това са твърде разнообразните условия, породени 
от съчетанието на южна географска ширина и голяма надморска височина. Освен това 
в планината и особено на територията на НП “Пирин”, условията на релефа са твърде 
разнообразни и благоприятстват съществуването на голям брой екологични ниши, 
които служат като местообитания на различни растителни видове. Особено важна роля 
за разпределението на растителните видове играе реакцията на основната скала. Тук 
се срещат както силикатни, така и варовити терени. Езерата и потоците също 
разнообразяват условията, създавайки по-влажни местообитания за влаголюбивите 
видове. 
 
Съчетанието от различни климатични условия, релеф и почви, са обусловили 
забележително растително разнообразие на територията на Нaционален парк “Пирин”. 
Като естествена среда за растителните и животински видове, горските екосистеми 
играят основна роля. В състава на горите на територията на Парка участват 16 дървесни 
вида, като някои от тях са ендемични видове, други са с особено консервационно 
значение, или представляват едни от най- големите запаси на съответния дървесен вид 
в Европа или в България. Залесената площ на Национален парк “Пирин” е 23 110 ха. 
Средната възраст на горите в НП „Пирин” е 85 години, като с най- голям дял са горите с 
възраст над 140 години.  
 
Природен резерват “Тисата” 

Разположен от двете страни на р. Струма в планините Малешевска *2/3+ и Пирин *1/3+ 
на площ от 574.5 ха. Покрива компактни естествени насаждения от защитения 
терциерен реликт – дървовидна хвойна, наричан още тиса – куполообразно 
вечнозелено дърво с височина до 12 м и диаметър на стъблото 40-50 см; най-богатото 
находище на дървовидна хвойна в България и едно от най-значимите в Европа; 
формира съобщества от средиземноморски тип, главно с участието на грипа, космат 
дъб, зеленика, червена хвойна и драка. Флористичният състав на резервата наброява 
над 450 вида, 28 от които са включени в Червената книга на България; над 100 вида 
гнездещи птици (по-голямата част от които са защитени); 9 вида редки змии; голямо 
разнообразие от безгръбначни животни, например пеперуди (156 вида), като нощната 
комарова вечерница е с единствено находище в страната. 
 
 

1.3.2.2 Беласица  

Беласица е погранична планина, част от Осоговско-Беласишката планинска група. На 
север се ограничава от долината на река Струмешница, а на юг (в Гърция) достига до 
Дойранското езеро и Серското поле. На запад достига до Костуринската седловина, а 
на изток до Рупелския пролом на река Струма. Простира се в посока запад-изток. 
Планинското било е тясно, северните склонове са много стръмни. Беласица е 
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климатична и флористична граница между Средиземноморския и Преходно-
континенталния региони. По-високи върхове са „Радомир” („Калабак” - 2029 м.н.в.), 
Конгура (1951 м.н.в.), Лозен (1920 м.н.в.), Тумба (1881 м.н.в.). Общата дължина на 
планината Беласица е 60 km. На територията на България са разположени около 30% от 
нейната площ. Въпреки добрите природни характеристики планината е относително 
непозната и туристическият к потенциал не се използва.  
 

 
 Фиг. 31 
 
На територията на Беласица се намира природен парк „Беласица”. Той е най-новият 
Природен парк в България. Създаден е със заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на 
Министъра на околната среда и водите. Природен парк “Беласица” се намира в най-
югозападната част на България, и обхваща северните склонове на планината Беласица 
(фиг. 31). Територията на парка граничи на запад с БЮРМ, а на юг - с Република Гърция. 
Природен парк „Беласица” обхваща землищата на селата Габрене, Скрът, Ключ, 
Яворница, Камена, Самуилово, Коларово, Беласица (известни като Подгорие) и гр. 
Петрич, всички разположени на територията на Община Петрич, област Благоевград. 
Общата площ на парка е 117 324,318 дка. 
 
 

1.3.2.3 Славянка (Алиботуш) 

Планина Славянка е разположена на границата между България и Гърция. До 1953 
година името на планината е Алиботуш, като преди това (около 1920-1923) е наричана 
Китка планина. В Гърция планината се смята за част от Пирин и затова се използва 
античното име на Пирин - Орбелос. Славянка е погранична планина, част от Рило-
Родопския планински масив. Северното к подножие се очертава от долината на 
Голешевска река и на Буровица, северозападните склонове завършват в Санданската 
котловина. Дължината к е 36 км., широчината к е около 12 км., средната надморска 
височина е около 1100 м., площта в България е 96 кв. км. Главното планинско било е с 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD
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посока запад-изток. Очертава се от върховете Овчарец, Гоцев връх, Малък Царев Връх 
и Свети Константин. Има много стръмни котловини, няколко климатични пояса. 
Снежната покривка във високопланинските части се задържа 160-200 дни.   
 
Силно изразеният карстов характер на планината е причина за много бързото 
обезводняване на района. Поради силно ерозиралият терен реката често влачи много 
наносни материали, от където идва и името к. Ето защо при вливането си в р. Места тя 
образува огромен наносен конус. Други по-големи реки, които водят началото си от 
Славянка са Петровска река, Белянов дол и Хамбарица.  
 

 
 

 Фиг. 32 
 
В българската част на Славянка планина са открити над 1700 висши растения, което 
прави това кътче уникално не само за Балканите, но и в Европа. Не случайно тук се 
намира и резерватът “Али ботуш”, който през 1977 г. е включен в списъка на 
биосферните резервати по програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО като територия 
за опазване на световното природно наследство. В границите на резервата, простиращ 
се върху 1628 ха, се намира най-голямото и компактно находище на черна мура на 
Балканите.  
 
Поради граничното си разположение Славянка е малко известна планина и достъпът 
до нея в миналото беше силно ограничен. За сметка на това природата й е девствена и 
има голям туристически потенциал. Със своя карстов строеж Славянка привлича 
пещерняците (в планината има повече от 30 пещери). 
 
 
Водното богатство на Благоевградска област се формира от двете главни речни 
артерии Струма и Места и техните многобройни притоци – Благоевградска Бистрица, 
Лебница, Демяница, Пиринска Бистрица, Струмешница, Белишка река, Глазне, Канина, 
Туфча и мн. др., от карстови извори в Пирин и Славянка и над 160 циркусни езера в 
Пирин и Рила.  
 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
http://pzpiskov.snimka.bg/mountain/slavyanka-gocev-vr-h.691220.27901553
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
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1.3.2.4 Река Струма 

Басейнът на река Струма заема югозападният дял на България до границите с 
Република Сърбия, БЮРМ и Гърция. На изток граничи с водосборните басейни на 
реките Искър и Места; на север с басейните на реките Ерма, Нишава /Република 
Сърбия/ и Искър; на запад с поречието на река Вардар /БЮРМ/; на юг – водосборният 
басейн на река Струма достига до Егейско море /Република Гърция/. На българска 
територия водосбора е ограничен от водосборите на реките Места, Искър, Ерма, 
Нишава и границите с Република Сръбска, БЮРМ и Република Гърция (фиг. 33).  

 
  Фиг. 33 
 
Река Струма е трансгранична река и се влива в Егейско море на гръцка територия. 
Водосборната площ на река Струма на българска територия е 8 545 км2. Общият 
водосбор на река Струма формиращ оттока на границата с Гърция е 10 855 км2. 
Дължината на реката от извора до границата е 290 км, което я поставя на пето място по 
дължина сред българските реки след Искър, Тунджа, Марица и Осъм. Средната 
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надморска височина е 900 м. Водосборът обхваща една десета част от територията на 
страната и е вторият по големина след поречието на река Марица.  
 

  
 Фиг. 34 
 
Река Струма има 42 притока от първи и втори порядък. По-големите от тях са реките 
Конска, Драговищица, Бистрица, Джерман, Рилска, Илийна, Благоевградска Бистрица и 
Санданска Бистрица. По информация от Западнобеломорски район могат да се 
направят следните изводи за състоянието на повърхностните водни тела в поречието 
на река Струма - в речния басейн на р. Струма има 77 броя повърхностни водни тела.  
 

1.3.2.5 Река Места 

Водосборният басейн на река Места е част от Западнобеломорски район за басейново 
управление на водите в Република България. Басейнът на река Места на българската 
територия се ограничава на юг от държавната граница с Република Гърция; на запад от 
водосборният басейн на река Струма; на север от басейните на реките Искър(ДР) и 
Марица (ИБР); на изток от басейна на река Доспат. В западна посока границата на 
басейна минава по билото на планината Алиботуш. Между селата Гайтаниново и 
Голешево тръгва на север по билото на Пирин планина и обхваща източните склонове 
на Пирина. На запад остават водосборите на Струмските притоци: Пиринска Бистрица, 
Санданска Бистрица, Влахинска и Градевска. След местността “Предела” водосбора 
обхваща южните склонове на Рила планина и граничи с водосборите на реките 
Благоевградска Бистрица и Рилска, а след местността “Юндола” -  на изток вододела 
обхваща левите притоци на река Места, които събират водите си от южните склонове 
на Западните Родопи. Река Места е трансгранична река и се влива в Егейско море на 
гръцка територия. 
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 Фиг. 35 

Водосборната площ на басейна на река Места до границата с Република Гърция е 2 785 
км. Дължината на р. Места е 126 км. Поречието на река Места е най-високото в 
страната със средна надморска височина – 1318 м.  
Басейнът на река Места обхваща южните склонове на Рила, Източните склонове на 
Пирин и Западните склонове на Западните Родопи (фиг. 35). Трите планини се свързват 
съответно, чрез Пределската седловина ( Рила и Пирин) и седловина Аврамови колиби 
(Рила с Родопите). Долините на Бяла и Черна Места са стръмни (на места достигат 150 

‰) и тесни. Съединяват се на североизток от Якоруда. След това Места навлиза в 
източната част на Разложката котловина (850 м.н.в.) разположена между Рила, Пирин и 
Западни Родопи. На юг от нея р. Места се врязва в западния склон на родопския рид 
Дъбраш, където образува дългия и тесен пролом Момина клисура. На юг от него Места 
навлиза в Гоце Делчевското поле (500-600 м). То заема около 40–50 000 дка на десния 
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бряг на реката и около 15 000 дка на левия. Западните Родопи са прорязани от стръмно 
склонести долини - леви притоци на р. Места. 
 
Реката приема водите на около 25 по-големи притока от І и ІІ порядък. От левите 
притоци това са Черна Места, Бабешка, Златарица, Матан дере, Градинишка, Канина и 
Сатовчанска Бистрица, Доспатска, а от десните – Бела Места, Белишка, Изток, 
Добринишка, Безбошка, Ретиже, Лъкенска, Каменица, Костена, Брезнишка (Туфча), 
Неврокопска и Мътница. Притоците водят началото си от най-високите планини в 
България – Рила, Пирин и Западните Родопи. Водосборът на река Места 2767.1 km2 
покрива 20 % от площта на района. Върху тях се формират 1131 млн.м3 повърхностни 
води в средна по отток година. Това са 32.6 % от оттока в този район. В национален 
мащаб р. Места заема 2,49 % от площта и формира 6.5 % от оттока.  
 
 

1.3.3. АТМОСФЕРНО ЗАМЪРСЯВАНЕ  

Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на въздуха на открито в 
тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и 
съотношението на естествените к съставки и добавените вещества от естествен или 
антропогенен произход. 
 
Анализът на качеството на атмосферния въздух се основава на данните от Пункта за 
мониторинг /ПМ/ на атмосферния въздух – Благоевград. По приетите стандарти се 
наблюдават определени параметри и се изследва изменението им във времето. РИОСВ 
- Благоевград контролира с измерване на емисиите 27 обекта, с източници на емисии 
на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, в районите на Благоевградска 
област. 
 
Както за цялата страна, така и за област Благоевград продължава тенденцията към 
понижаване на годишните концентрации на оловни аерозоли. Максималните годишни 
концентрации на азотен двуокис за областта също са под пределно допустимите 
стойности.  
 
В областта не са регистрирани значителни постоянни огнища на замърсяване на 
атмосферния въздух от големи промишлени обекти. Не може да се предвиди рискът 
обаче от епизодични, кратковременни “залпови” замърсявания. 
 
Поради влошеното икономическо състояние на населението и масовото използване 
на твърди горива в битовия сектор, в съчетание с неблагоприятни МТО условия за 
разсейване, се  наблюдава драстично увеличаване на дните с регистрирани 
превишения през месеците януари и ноември 2011 г., в сравнение със същите 
месеци на  2010 г. и 2009 г. Броят на дните с превишение на средноденонощната 
норма за ФПЧ10 се е увеличил  с 45 %. 
 
Анализа на състоянието на атмосферния въздух в Благоевградска област показва, че:  

 нивата на замърсителите серен диоксид, азотни оксиди, бензен и озон са 
значително под нормативно определените пределни стойности;  
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 запазва се тенденцията към повишаване нивата на показател ФПЧ10, 
вследствие на битовото отопление, транспорта, неподдържана пътна и 
прилежаща инфраструктура; 

 не са изградени нови промишлени обекти с емисии на вредни вещества, 
които да довеждат до изменение на условията и изискванията за 
осигуряване качеството на въздуха. 

 
 

1.3.4. ЗВУКОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ  

Шумът в околната среда, причинен от транспортните, индустриалните и ремонтни 
дейности, е един от главните екологични проблеми в урбанизираните райони. Най-
натоварени в акустично отношение са големите градове. Преобладаващите нива на 
шум за по-голямата част от населените места са в рамките на 68 – 72 dB (A) при 
нормативно изискване за гранични стойности до 60 dB (A) – ден. Това се дължи на 
непрекъснато нарастващия брой на транспортните средства. Освен това недостатъците 
в градоустройствените и в транспортно-комуникационните планове и несъобразената с 
околната среда организация на движение, допълнително утежняват акустичния климат 
в населените места. Допустимата гранична стойност на нивото на шум за 
производствено-складови територии и зони 70 dB (A). 
 
РИОСВ, като регионална структура на Министерството на околната среда и водите, 
контролира шума в околната среда. В годишният доклад на РИОСВ Благоевград за 2011 
год. относно шумовото натоварване в околната среда има следните констатации: 

 Благоевград: През 2011 г. сравнено с 2010 г. не се наблюдава промяна в 
акустичната обстановка на град Благоевград. По-високи нива на шум в 
община Благоевград се наблюдават в районите свързани със строителство и 
трафика на МПС. Съществуващите промишлени обекти на територията на 
общината се намират предимно в промишлената зона и не са източници на 
наднормен шум за населени места. През 2011 г. в общината не са 
изграждани нови промишлени обекти, които да излъчват шум над 
допустимото; 

 Гоце Делчев: От промишлените обекти в града и общината през 2011 г. не са 
регистрирани такива,  създаващи шумови проблеми при извършване на 
производствена дейност. През 2011 г. на територията на община Гоце 
Делчев не са провеждани контролни измервания на нивата на шум 
излъчван  в околна среда от промишлени обекти. Основния източник на 
шум в града е натоварения автомобилен трафик по улиците; 

 Петрич: През 2011 г. в общината не са изграждани нови промишлени обекти, 
които да излъчват шум над допустимото. Съществуващите  промишлени 
обекти на територията на общината се намират предимно в промишлената 
зона и не са източници на наднормен шум. На територията на общината 
съществуват два обекта, които имат задължение за провеждане на 
собствен мониторинг на източниците на шум с периодичност 
1път/2години като условия по издадени комплексни разрешителни по 
ЗООС.  
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1.4. ИНФРАСТРУКТУРА  

 
Периферното положение на област Благоевград /по отношение на националната 
територия/ к дава стратегическото предимство за трансгранично сътрудничество с 
двете съседни държави - Гърция и БЮР Македония. Компенсирането на 
периферността, както и реализирането на възможностите за трансгранично 
сътрудничество зависят изключително от интегрирането на територията на областта в 
националната територия и в същото време - отварянето к към съседните държави. 
Материализирането на тези интеграционни процеси се осъществява главно 
посредством транспортната система. 
 
1.4.1 Транспортни коридори. 

Територията на областта се обслужва от един от четирите Трансевропейски 
транспортни коридори, минаващи през нашата страна - МТК № 4 - Видин/Лом – София 
– Благоевград – Кулата - Солун, който провежда международните транспортни потоци 
от посока север /запад/ на юг, като осигурява и връзка с МТК № 8, посредством 
националната транспортна система на страната. 
 
Направлението на МТК № 4 е най- късото разстояние между пристанище на р. Дунав -
Видин/Лом и пристанище на Бяло море, като осигурява достъп на Гърция до 
европейската система от вътрешни водни пътища, а също и възможност за излаз на 
Балтийско море (фиг. 36).  
 

 
Фиг.  36 
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Освен това, направлението е конкурент на сухоземния транспортен коридор по 
долината на р. Вардар, свързващ Белград със Солун, който преди събитията в 
Югославия е разглеждан като главен коридор, свързващ Гърция със страните от ЕС. 
МТК № 4 се формира от първокласния път I-1 /Е-79/ и V-та главна ж.п. линия /СЕ-855/. 
Граничният преход се осъществява посредством ГКПП Кулата от наша страна и ГКПП 
Промахон от гръцка страна. 
 
Пронизвайки територията на областта от север на юг, МТК № 4 играе своята 
интегрираща роля като скъсява разстоянията между общините в западната част, 
разположени на него, и в същото време обслужва индиректно и общините от източната 
част на областта, като улеснява достъпът им до вътрешността на страната. 
 
1.4.2 Пътна мрежа 

На територията на Благоевградска област републиканската пътна мрежа се разпределя 
по класове както следва: 

• І-ви клас   - 87,0 км или 2.8 % от първокласната мрежа в страната 
• ІІ-ри клас - 153,0 км или 4.0 % от второкласната мрежа в страната 
• ІІІ-ти клас - 426.0 км или 3.4 % от третокласната мрежа в страната 
• Общинска пътна мр. – 1088.0 км или 5.9 % от общинската мрежа в страната. 

Общо - 1754 км или 4.6 % от общата мрежа в страната. Чрез изградената пътна мрежа в 
областта се осъществява връзката с БЮРМ и Република Гърция (фиг. 37). 
 

 
 Фиг. 37 
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Прави впечатление, че само 4.6% от общата пътна мрежа попада в област Благоевград, 
при положение, че територията на областта е 17.2% от територията на страната. 
Разбира се, това се обяснява с планинския релеф на областта, но сравнението със 
средните показатели за страната показва известно изоставане в развитието на 
републиканската пътна мрежа. 
За страната като цяло, дължината на общинската пътна мрежа е по-малко от 
половината от общата, а за област Благоевград тя представлява над 60% от общата 
дължина, докато показателят за гъстота е почти равен на средния за страната. 
 
Общата гъстота на пътната мрежа за областта е доста по-ниска от средната за страната, 
което се дължи на ограниченото развитие на пътищата от по-висок клас /до голяма 
степен предопределено от релефа/.Относителният дял за всички категории пътища от 
републиканската пътна мрежа за областта е много по-нисък от средните стойности за 
страната. Реално територията на областта се обслужва основно от два пътя от I и II клас 
по долините на реките Струма и Места и няколко напречни връзки от III клас. На 
територията на областта към началото на 2013 год. няма изградени автомагистрали. 
 
Първокласният път I-1 /Е-79/ Благоевград-Симитли- Кулата /основен елемент на 
МТК№4/, обслужващ главно общините Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, 
Сандански и Петрич /западната част на областта/, е единственият първокласен път в 
зоната, като в по-голямата си част е с двулентов габарит 7,5/12 м. Посредством ГКПП 
Кулата провежда международните транспортни потоци в направлението север-юг по 
единствения в тази част на страната граничен пункт между България и Гърция, като на 
по големите населени места са изградени обходни пътища. Макар все още не 
отговарящ на европейските изисквания за габарит, сигурност и комфорт на пътуване, е 
включен в програмите за ТГС с Република Гърция. 
 
Второкласният път II-19 Симитли -Разлог -Гоце Делчев –границата, осигурява връзката 
на общините от източната част на областта с международния транспортен коридор 
Видин - София -Кулата /I-1/ и се характеризира с габарит 7/10,5 м и липса на трета 
лента за изпреварване на тежкотоварното движение. Тясно място на направлението се 
явява проходът Предела, който при зимни условия не функционира пълноценно и 
също така не са изградени обходи на населените места, през които преминава. 
Участъкът Гоце Делчев-Копривлен-границата с Република Гърция, с дължина 12 км е 
изграден по програма ФАР-ТГС с Гърция. Тази част от пътя е с габарити за първокласен 
път, като във връзка с ТГС с  Гърция е цялостно ремонтиран в участъка Симитли –
Предела-Банско-Гоце Делчев. 
 
Второкласният път II-84 Разлог - Велинград - Звъничево като регионална връзка между 
областите Благоевград и Пазарджик осъществява пряк достъп на областта до 
автомагистрала"Тракия". Като напречна връзка между МТК № 4 и МТК № 8, пътят е от 
особено значение за включването на областта в националната пътна мрежа. Габаритът 
му е 7/10,5 м, с асфалтова настилка, която на места е в лошо състояние. 
 
Третокласната пътна мрежа е представена от пътищата III-198 Гоце Делчев – Катунци – 
Петрич - ГКПП Златарево /границата с БЮРМ/ и III-197 Гоце Делчев – Сатовча - Доспат. 
Това направление минава успоредно на южната граница, като осигурява връзка между 
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областите Благоевград и Пазарджик и същевременно между България и БЮРМ през 
ГКПП Златарево. Пътят е изцяло ремонтиран и е в много добро състояние. 
 
Пътната връзка III-106 Благоевград-ГКПП Станке Лисичково-Делчево /БЮРМ/ е с 
локално значение. Пътят е с асфалтова настилка в добро състояние. 
 
Във връзка с ТГС с БЮРМ, направленията Струмяни - Микрево - ГКПП Клепало и 
Симитли – Брестово - ГКПП Пехчево са прекатегоризирани от четвърти в трети клас, 
като има проектна готовност за тяхното изграждане. За крайграничната територия с 
Гърция е прекатегоризирано направлението Катунци – Петрово – Копривлен – 
Хаджидимово – Абланица – Вълкосел - Сатовча. Прекатегоризирането на тези 
направления освен с изисквания за съответните технически характеристики е свързано 
и с определени изисквания за поддържане в зимни условия- категория А, Б, В и Г 
/разчистване съответно 2, 4, 5 и 8 часа след спиране на снеговалежа/, което е особено 
важно за поддържането на нормални условия на живот в населените места от тази част 
на територията на областта, предвид теренните особености. 
 
 
1.4.3 Железопътна мрежа 

Територията на областта се обслужва от V главна ж.п. линия – София – Благоевград - 
Кулата с дължина 93 км /в участъка Бяло поле - Кулата/ и жп клона Генерал Тодоров – 
Петрич - с дължина10 км. Общата дължина на ж.п. мрежата на територията на областта 
е 103 км, а гъстотата й 29.2км/1000 кв.км, по-ниска от средната за страната- 38,9 
км/1000 кв.км. 
 
Ж.п. линията София - Кулата е категоризирана в европейската мрежа за магистрални 
ж.п. линии под № 885 и европейската мрежа за комбинирани превози /СЕ-885/. 
Линията има важно значение в международен и балкански план, тъй като чрез нея се 
осъществява най-късата ж.п.връзка между пристанище Видин /Лом/ на р. Дунав и 
пристанище Солун на Бяло море. Железопътният граничен преход се осъществява през 
ГКПП Кулата у нас и ГКПП Промахон в Гърция. 
 
В участъка Бяло поле - Кулата функционират 10 гари и 10 спирки за обслужване на 
пътници и товари. Гарите с най-голям пътнико- и товарооборот са Благоевград, 
Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански, Ген. Тодоров и Кулата. Железопътният клон 
Ген. Тодоров - Петрич има локално значение, тъй като завършва тупиково. 
Обслужването на пътници и товари се осъществява в гара Петрич и спирка Мулетарово. 
 
Североизточната част на областта /общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда/ се 
обслужват от теснолинейната ж.п. линия Септември – Велинград - Добринище. 
Линията е с регионално значение, с дължина на участъка 56 км. Гарите Банско, Разлог, 
Белица, Якоруда и Добринище се характеризират като малодеятелни. Имат наличен 
свободен капацитет, като не предлагат високо качество на транспортни услуги. 
Конкуренцията от страна на автомобилния транспорт е решена отдавна в негова полза. 
Планинският релеф и особеностите на селищната мрежа, както и липсата на добра 
транспортна достъпност до гарите, са стеснили максимално районът им на обслужване. 
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1.4.4 Водоснабдяване и канализация 

Природните условия в областта дават възможност за водоснабдяване както с открити 
алпийски водохващания, така и с помпени станции от р. Струма, Места и техните 
притоци. Поради преобладаващия планински и полупланински характер на 
територията, водоснабдителните системи са предимно гравитачни. Количеството на 
подаваната вода е силно променливо по сезони през годината и в различни години. В 
критични сезони на безводие водата е недостатъчна. В същото време качеството на 
водите от терасата на р.Струма е лошо. 
 
В градовете - центрове на общини има изградена канализационна мрежа, но в 
съставните села обикновено липсва или частично е изградена отводнителна 
канализация в централните части, като битовите отпадни води се заустват посредством 
локални съоръжения, най-често на попивен принцип.  
 
В много населените места в областта след 2008 год. с финансиране от страна на 
ПУДООС се започна изграждането на канализации и пречиствателно съоръжение. 
Много от тях до момента не са  завършени. 
 
Благоевград има изградена смесена канализационна система, чрез която се събират и 
отвеждат битовите и промишлени води, както и дъждовните води извън територията 
на града. Една четвърт от населените места в общината имат частично изградена 
канализационна мрежа. На повечето места се използват септични ями и попивни 
кладенци, което води до замърсяване на подземните води.  В Благоевград е изградена 
пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), с което се избягва изхвърлянето на 
необработени отпадни води в р. Струма 
 
В община Симитли по-големите населени места имат частични канализационни 
системи. Град Симитли има изцяло изградена канализационна мрежа в добро 
техническо състояние. Приемник за отпадъчните води е р.Струма. 
 
Град Кресна има изградена канализационна мрежа, а другите три села от общината, в 
които има частична канализация, са с 20% изграденост на мрежата.  
 
На територията на община Струмяни има частично изградена канализационна мрежа 
само в по-големите села-Микрево, Илинденци и Струмяни. Изцяло канализирано е 
само село Цапарево. 
 
Град Сандански е с почти напълно изградена канализационна мрежа, но мрежата е 
остаряла и подлежи на реконструкция и подмяна. Град Мелник и селата Петрово и 
Поленица са с около 60% изграденост на канализационната мрежа. В някои от по-
големите села на общината се започна изграждането на канализационна мрежа, но все 
още не е довършена до край. В процес на предпроектна подготовка са действията по 
изграждането на ПСОВ в Сандански. 
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Канализацията на град Петрич е изградена на 96%. Градът (както и още 5 населени 
места) заустват отпадните си води (битови и промишлени) непосредствено в река 
Струмешница. По данни на ОПР, община Петрич, 2007-2013 с пречиствателни станции 
за отпадни води разполагат само отделни производствени обекти («Беласица» АД и 
«Елпром»). Към септември 2012 година, Канализационна система ПСОВ – град Петрич е 
в процес на проектиране и строителство. Очаква се въвеждане в експлоатация в края 
на 2015. Общата дължина на изградената канализационна мрежа в общината е 122 км. 
В града е изградена канализационната мрежа с дължина 59 км и 3 канализационни 
помпени станции с общ капацитет – 11 610 л/с. Степента на изграденост на 
канализационната мрежа в общината е около 65 % от общо необходимата. С почти 
изградена канализация са някои от по-големите населени места: гр. Петрич – 90%; с. 
Първомай – 75%; с. Коларово – 80%; с. Яворница- 75%; с. Беласица- 60%; с. Кърналово- 
75%. В останалите села степента на изграденост на канализацията е само 8-15%. В 
селата в Огражденския район няма изградена канализация. 
 
В община Разлог степента на изграденост на канализационната мрежа е 100% за града, 
но канализацията е остаряла и предстои цялостната к реконструкция; още няколко 
села имат около 80% изграденост. В града има изградено ПСОВ. 
 
В община Банско канализация има само в гр Банско и Добринище, а в общините 
Якоруда и Белица частично изградена канализационна мрежа има само в центровете 
на общините. 
 
Около половината от населените места в община Гоце Делчев са с частично изградена 
канализационна мрежа. Предстои разширяване в крайните квартали и подновяване на 
част от сега съществуващата канализационна мрежа за града, както и завършване на 
канализацията в селата. 
 
В общините Хаджидимово, Гърмен и Сатовча частично изградени канализационни 
мрежи има почти във всички села, но на много места се използват септични ями или 
попивни кладенци, което води до замърсяване на подземните води.Външни колектори 
има само в по-големите населени места, като най-често канализационните мрежи се 
заустват в сухи дерета или водни течения. 
 
 
1.4.5 Съобщения и Интернет 

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

На територията на област Благоевград телефонните съобщения са организирани главно 
на базата на аналогови системи, централи тип А 29 и КРС, аналогови преносни системи 
и нискочестотни селищни и междуселищни кабели, като постепенно се въвежда и 
цифрова техника/първоначално по протежение на оптичната връзка за Гърция/. 
Населените места са обхванати от местни мрежи с АТЦ, като степента на развитие е 
една от ниските за страната. Показателят, характеризиращ степента на развитие на 
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селищните телефонни съобщения е телефонната плътност (бр. тел. п./100 жит.). Като 
цяло областта има показатели под средните за страната и едни от най-ниските у нас 
(само обл. Кърджали има по-ниска плътност). По отношение на домашните тел постове 
положението е малко по-добро.  
След масовото навлизането на мобилните технологии проблемите с наличието на 
телефонна връзка почти не стоят.  
 
Мобилни телефонни съобщения 

През последните години напредъкът на телекомуникационните и компютърни 
технологии на практика решиха проблема със съобщителните комуникации. 
Преобладаващата част от територията на областта има покритие от мрежите на 
мобилните оператори. VIVACOM и MTel имат почти 100% покритие в областта (фиг. 38). 
GLOBUL няма пълно покритие, но е достатъчно добро като цяло. 
 
Изключение отново прави планинската част на места сигналът прекъсва, но с 
изграждането на оптичните трасета, покритието ще се стабилизира. 
 

 
Фиг. 38 

 
 
Цифрова инфраструктура 

Модернизацията на съобщителната инфраструктура е свързана с нейната 
цифровизация и зависи както от състоянието й в момента, така и от етапите на 
предстоящото развитие. През област Благоевград минава оптичният кабел за Гърция 
/София - Благоевград - Кулата/, което дава възможност за модернизация на мрежите и 
въвеждане на цифрова техника. Реализирана е и оптична кабелна линия по 
направлението Благоевград - Разлог - Банско и оптична кабелна линия по направление 
Гоце Делчев - Кулата. 
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Към 01.03.2013 год. почти напълно територията на областта е покрита от сигнали на  
цифровата ефирна телевизия. Съответно Мултиплекс 1 излъчва на 31 канал, 
Мултиплекс 2 - 29 канал, а  Мултиплекс 3 на 33 канал. Предаватели на цифрова ефирна 
телевизия има в Благоевград, Бобошево, Гоце Делчев, Долна баня, Елешница, 
Костенец, Кресна, Мелник, Разлог, Рила, Симитли, Якоруда. 
 
ИНТЕРНЕТ  

Благоевград е регионален център на БТК и предоставя достъп до Интернет мрежата за 
клиенти в цялата област. Почти във всички населени места има достъп до Интернет 
чрез Интернет-доставчици по наети линии от Благоевград. 
 
 

1.5. КУЛТУРНИ РЕСУРСИ  

Общите характеристики на българското културно наследство, развило се в условията на 
специфичната му териториално-пространствена среда, са: 
 

 Голямо историческо разнообразие и многообразие на формите, развивали се в 
условията на протичане, на оценка и интегриране в обща ценностна рамка на 
мащабни и динамични регионални и световни културни процеси на обмен през 
всички епохи - от праисторията до днес; 

 Напластяване на културни пластове от различни исторически епохи на едно и 
също място (фиг. 39), което е свидетелство за голяма устойчивост на процесите 
на урбанизиране на територията; за рационалност, икономичност и 
минимализиране на енергии и разходи на мултиплицирането му; за 
антропогенна устойчивост /топоними, антропоними и пр./ на мрежата от 
пътища, селища, местата на паметта и свещените топоси; 

 Голямо видово разнообразие – културни и исторически ландшафти; археология; 
култови средища, комплекси и сгради заедно с неотделимите от средата им 
художествени ценности; етнографски комплекси; инженерни и производствени 
съоръжения, комплекси и сгради; обществени сгради и комплекси; сгради и 
комплекси на обитаването; на градинско парковото изкуство; мемориалните 
зони, комплекси и монументи; урбанистични структури и др.; 

 Голямо ситуационно разнообразие: в урбанизирана среда; в неурбанизирана 
среда; природна среда; в акваторията; 

 

http://www.predavatel.com/bg/2/blagoevgrad.htm
http://www.predavatel.com/bg/2/boboshevo.htm
http://www.predavatel.com/bg/2/gotse-delchev.htm
http://www.predavatel.com/bg/1/dolna-banya.htm
http://www.predavatel.com/bg/2/eleshnitsa(bl).htm
http://www.predavatel.com/bg/1/kostenets.htm
http://www.predavatel.com/bg/2/kresna.htm
http://www.predavatel.com/bg/2/melnik.htm
http://www.predavatel.com/bg/2/razlog.htm
http://www.predavatel.com/bg/2/rila.htm
http://www.predavatel.com/bg/2/simitli.htm
http://www.predavatel.com/bg/2/yakoruda.htm
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 Фиг. 39 
 
Богатото културно-историческо наследство на Пиринския край е представено от 
многобройните археологически останки, от историческите и архитектурни резервати 
Мелник, Вароша, Банско и Ковачевица, много църковни храмове и манастири. За него 
разказват богатите експозиции на музеите в Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, 
Петрич и Сандански. Културна дейност в областта развиват Регионалният исторически 
музей, Регионалната библиотека и професионалните културни институти в Благоевград 
- Драматичен театър “Н. Вапцаров”, Камерна опера, Куклен театър и Биг Бенд – 
Благоевград, младежките домове, читалищата в общинските центрове и по-големите 
села, самодейните художествени колективи към тях, към Военен клуб – Благоевград, 
Обединен детски комплекс и Център по изкуствата – Благоевград и многобройни 
частни формации.  
С особен принос за духовното извисяване на населението са Радио Благоевград, Канал 
“Пирин”, БМТ “Родина” и сдруженията на писателите и художниците от областта. 
Богата е палитрата от културни прояви, които организират общините в областта – 
Международен кукерски фестивал – гр. Разлог, Празници на Банската традиция – гр. 
Банско, Неврокопски панаир и фестивал на класическата китара – гр. Гоце Делчев, 
Международен скулптурен симпозиум и Международен фолклорен фестивал 
“Малешево пее и танцува” – с. Струмяни, Детски фестивал за народни песни и танци – 
гр. Кресна, Международен фестивал “Пирин фолк” – гр. Сандански, Национален 
фестивал на старата градска песен “Златен кестен” – гр. Петрич, и много други по-
малки прояви. Най-мащабната и най-вълнуващата проява в областта е традиционният 
събор на народното творчество “Пирин пее” – една истинска изява на народностния 
дух на българите от Пиринския край на Република България. 
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 Фиг. 40 
 
Историческите културни пластове са ясно очертани по поречието на река Струма (фиг. 
40). Особено богато е културно-историческото наследство в района на гр. Сандански. 
Богати на исторически находки са районът на Мелник, Гоце Делчев – Гърмен, Банско и 
гр. Петрич. 
 
 

1.5.1. ТЕАТРИ 

Театралното изкуство в Областта е представено от един драматичен театър, камерна 
опера и куклен театър, намиращи се в областния център – Благоевград.  
 
Драматичният театър „Никола Вапцаров” в Благоевград е основан през 1919 г. от група 
самодейци. Театърът разполага със собствена сграда и две зали с 550 места. Кукленият 
театър съществува от 1977 г. и изнася представления на сцената на Драматичния 
театър, на открито, в учебни заведения и т.н. Камерният оперен театър е единственият 
в страната професионален музикално-сценичен институт, който работи в областта на 
малката оперна форма.  
 
Читалище „Н. Й. Вапцаров” е най-старата културна институция в Благоевград и има над 
120-годишна история. То поддържа дейността на многобройни самодейни 
художествено-творчески състави в различни области на изкуството: китарен и 
мандолинен оркестър, хор „Ален мак”, средношколски хор и т.н. 
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Териториалното разположение на читалищата и библиотеките е във центровете на 
всички общини. Наред с това читалища има и в 105 други населени места от областта. 
Общият брой на читалищата е 119. 
 
 

1.5.2. ИЗЛОЖЕНИЯ – КУЛТУРНИ ПРОЯВИ И РАЗЛИЧНИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ  

В областите на община Благоевград се провеждат много мероприятия, свързани с 
културно-историческите корени на местното население. Макар и разположени в един 
район, в различните общини има различни местни празници и обичай. Дейностите при 
тяхното честване са различни, автентични и целогодишни. Културните традиции, 
запазените обичаи и автентичният фолклор са добра предпоставка за развитие на 
културен туризъм, което може да увеличи приходите на местната икономика. 
 
1.5.2.1 Община Банско 

От първия ден на годината, изпъстрен с кукерски игри, чак до Митров ден през късна 
есен, градът чества: 

 Новогодишен кукерски фестивал “Да е здрава и честита”. Празничен 
фолклорен концерт и конкурс за най-красив кукерски костюм. Пресъздава 
елементи от народния обичай за плодородие през идващата година. 

 Празници на банската традиция – 17-24 май. Вече пет десетилeтия, се 
организират Празници на банската традиция. С тях се открива летният 
туристически сезон и се провежда Празник на цветята. В рамките на празниците 
могат да се посетят етнографски и кулинарни изложби, изложби на 
изобразителното и приложното изкуство, тематични вечери, посветени на 
банския хумор, песни, хора и обичаи. 

 Фолклорен фестивал "Между три планини" – м. май. Едновременно с 
Празниците на банската традиция се провежда и фестивала “Между три 
планини” за автентичен фолклор. Участват над 1000 танцови и певчески групи за 
автентичен фолклор, както от цяла България така и от съседни държави.  

 Летен театрален фестивал – 1-7 юли. Летния театрален фестивал има за цел да 
представи на жителите и гостите на общината най-интересните постановки през 
годината с актьори, които вече са доказали своя публичен успех. 

 Международен Джаз фестивал – 6-13 август. Международния джаз фестивал е 
едно от най-големите и значими събития в музикалния свят на България. Също 
така е и джаз фестивалът с най-дълга история в страната и с годините се радва 
на все по-голяма популярност и в чужбина. През цялата седмица джаз звучи от 
различни камерни сцени, разположени в големите курортни комплекси и 
ресторанти. По традиция в програмата присъстват стилове и групи, 
представляващи почти всички направления в жанра. 

 Оперен фестивал – 26, 27 август. Първия оперен фестивал се проведе на 27 и 28 
август 2010 г., като под открито небе жителите и гостите на Банско имаха 
възможност да се насладят на операта “Тоска” с участието на Калуди Калудов. 
Известни солисти и млади таланти изпълниха арии и дуети от известни опери. 

 Ден на Банско – 5 октомври. Празникът е свързан с освобождението на града от 
турско робство през 1912 г. Отбелязва се с фолклорна програма. 
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 Международен фестивал на планинарския филм – м. ноември. През 2012 г. се 
проведе 12-ти Международен фестивал на планинарското кино. Много 
сериозно е участието във фестивала на страните със силно кинопроизводство – 
Италия, Германия, Швейцария, Австрия и Франция. 

 
1.5.2.2 Община Гоце Делчев 

Много религиозни празници и някои стари ритуали могат да се видят и до днес в 
общината. По-интересни са: 

 Бабин ден - гр. Гоце Делчев. Обреди за благодарност, свързани с деня на 
родилната помощ, някога т. нар. бабуване; 8 януари. 

 Бабугеруване -с. Мусомища – 8 км асфалтов път южно от Гоце Делчев. Кукерски 
игри за прогонване на злото и осигуряване на здраве и плодородие; м. 
февруари. 

 Еньовден - с. Делчево  – 7 км асфалтов път западно от Гоце Делчев. Организира 
се събор “Слънце – Луна” събор на традиционните и съвременни изкуства 
проведен за пръв път на 22.06.2008 г. 

 Сирница /Сирни Заговезни/ - гр. Гоце Делчев - всички християнски селища в 
района. Обичай, свързан с началото на Великите пости; характерно е паленето 
на огромни огньове в отделните квартали на града, приготвянето на 
традиционна семейна трапеза с баница и амкане на варено яйце, завързано на 
червен конец за тавана; края на м. февруари. 

 Лазаруване - с. Баничан – 6 км асфалтов път северно от Гоце Делчев. Обреди за 
дъжд и богата реколта, извършван от "лазарки"; м. април /една седмица преди 
Великден/. 

 Великден - Всички християнски селища в района. Обичаи, свързани с 
Възкресение Христово; празнична литургия, меси се традиционна погача и се 
боядисват яйца; в Историческия музей в Гоце Делчев – Великденска обредна 
трапеза; края на м. април – началото на м. май. 

 Бъдни вечер и Коледа - всички християнски селища в района. Обичаи, свързани 
с Рождество Христово; Бъдни вечер – вечеря в тесен семеен кръг с традиционни 
постни ястия и погача с късмети; Коледа – празнична литургия, в Историческия 
музей в Гоце Делчев – Коледна обредна трапеза; 24-25 декември.  

 
По-значимите традиционни празници и събори, свързани с културно-исторически 
събития са: 

 Илинденски събор - мест. Попови ливади, общ. Гоце Делчев – 18 км асфалтов 
път запад-югозападно от Гоце Делчев. Честване на Илинденско-
Преображенското въстание; автентичен фолклор; 2 август. 

 Празник на град Гоце Делчев - гр. Гоце Делчев – Честване на Освобождението 
от турско робство; традиционни фолклорни изяви. 



 
 

Проект DIAS-NET "Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно 
планиране на политиката на туризма" 

 

81 

 
1.5.2.3 Община Разлог 

Богатата култура на Разложкия край намира изражение в съхранените традиции, 
празници и обичаи. Такива са: 

 Кукерският карнавал – “Старчевата”, който от хиляди години се вихри в първия 
ден на Новата година с много музика и колоритни костюми. Разлог е член на 
Международната федерацията на европейските карнавални градове. 

 Съборът за народно творчество “Пирин пее” е феномен на българската култура 
с почти половинвековна традиция. По време на “Пирин пее” се събират хиляди 
почитатели на народното изкуство, певци, инструменталисти, танцьори, 
разказвачи и майстор-занаятчии в м. „Предела”. 

 Особено зрелищни са конните надбягвания на Тодоровден в с. Бачево, на 
които се организират състезания с коне и теглене на натоварени каруци. 

 
1.5.2.4 Община Сандански 

Празници и обичаи: 

 Фестивал “Пирин фолк” – запазена марка на община Сандански, Балкански 
фестивал на авторската песен с етно елементи от Балканите. Място на 
провеждане: Летен театър, гр. Сандански през първите дни на септември. 

 Балкански младежки фестивал “Младостта на Балканите” – първите седмици 
на септември, провежда се в Летен театър, Сандански и други места в общината 
(гр. Мелник, с. Рожен и др.) 

 Международен фестивал “С песните на сестри Бисерови” – провежда се през 
месец юни за три дни, като програмата се провежда в с. Пирин, гр. Сандански и 
др. места в региона. 

 Празник на гр. Сандански – провежда се в първия четвъртък след Великден. 
Започва с литургия в манастир “Св. Св. Козма и Дамян”, след което следва 
фолклорна програма, която включва и борби, и завършва с концерт на площада. 
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1.5.2.5 Община Струмяни 

Празници и обичаи: 

 Празникът на боговете на виното се провежда всяка година, първата събота на 
м. февруари в с. Илинденци,чрез пресъздаване на древна традиция с помощта 
на боговете на виното и плодородието – Трифон Зарезан, Бакхус и Дионисий. 
Интерес представлява изпълняваният най-древен ритуал от тракийско време – 
преливане на огън с вино. Той датира от преди 4000 г. и е свързан с култа към 
плодородието. Празникът  завършва с конкурс за най-хубаво вино и дегустация. 

 “Малешево пее и танцува” – безспорно най-голямото събитие в духовния живот 
на община Струмяни. Международният фолклорен фестивал се провежда 
последната седмица на м.октомври в с. Микрево. Организатори са общината и 
фондация “Старата България”. Фестивалът на приятелството, както го наричат в 
продължение на 3 дни събира певци, танцьори и разказвачи от България, 
Сърбия, БЮРМ, Турция, Черна гора, Хърватска, Индонезия и др. 

 Цветница – една седмица преди Великден чрез обичая Лазаруване. Млади 
момичета с венчета от цветя и върба, обикалят домовете, пеейки песни за 
плодородие и здраве, като ритуалът завършва с хвърляне на венчетата в реката. 

 Илинденски събор – най-големият общоселски събор в общината, с празнична 
литургия и курбан. Празнува се първата събота и неделя на месец август в с. 
Илинденци, в памет на Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. 

 Християнският празник “Св.Св. Константин и Елена” – всенароден семеен 
празник, курбан във всяка къща. Празнува се във всички села на 21 май. 

 Храмов празник “Св. Марина” – отбелязва се с празнична литургия и курбан на 
17 юли в с. Илинденци. 

 Християнският празник “Голяма Богородица” – всенароден семеен празник, 
курбан във всяка къща. Празнува се във всяко село на 15 август. 

 
 
1.5.2.6 Община Петрич 

В Петрич се организира и провежда ежегоден есенен фестивал "Златен кестен". 
Фестивалът е посветен на старата градска песен и чрез него се поддържа жива 
традицията в този музикален жанр. В с. Първомай се провежда и регионалния 
фолклорен фестивал "Южен гердан".   
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1.5.3 ПОБРАТИМЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАДОВЕ С ОБЩИНИТЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

Общини Побратимени градове 

 

 
 

Благоевград 

 

 Батуми, Грузия 

 Жилина, Словакия 

 Нагасаки, Япония 

 Обърн, САЩ 

 Секешфехервар, Унгария 

 Скопие, БЮРМ 

 Солун, Гърция 

 Сяр, Гърция 

 Царево село, БЮРМ 

 

 
 

Сандански 

 Волгоград, Русия 

 Лагадина, Гърция 

 Наван, център на 

окръг Мийт, Ирландия 

 Текелиево, Гърция 

 

 
 

Петрич 

 

 Истра , Русия 

 Миовени, Румъния 

 Струмица, БЮРМ 

 Сяр, Гърция 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/United_States
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Macedonia.svg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ireland.svg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Romania.svg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Macedonia.svg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg
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Банско 

 

 Амфиполи, Гърция 

 Димотика, Гърция 

 Доксат (Доксато), Гърция 

 
 

 
 

Гоце Делчев 

 

 Зърнево, Гърция 

 Драма, Гърция 

 Кавала, Гърция 

 Пинкафелд, Австрия 

 Просечен, Гърция 

 Солун, Гърция 

 
 

Сатовча 
 

 Турция - Одрин, Еминюню, 

Текирда 

 Франция, Лектур 

 
 

Струмяни 

 Гърция, Криа Вриси 

 Турция, Гюзел Чемлъ 

 
Хаджидимово 

 Гърция,  Негрите, Като Неврокоп 

                Фиг. 41 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Emblem_of_Satovcha_Municipality.svg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg
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1.5.4. ГАЛЕРИИ И БИБЛИОТЕКИ 
На територията на областта художествените галерии са в град Благоевград (в т.ч. частна 
галерия “Станислав”), град Банско и град Сандански 
 
Регионалната библиотека в Благоевград е най-голямата извънстолична библиотека в 
Западна България с над 345,2 хил. библиотечни единици и обслужва целия югозападен 
регион на страната. В почти всички читалища в областта има изградени библиотеки. 
Фондът на читалищните библиотеки е 875 хил. библиотечни единици. Библиотеки 
функционират и в учебните заведения. 
 
 

1.5.5. МУЗЕИ – КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ  

Музеите в областта са 10: в община Благоевград, респ. гр. Благоевград функционира 
един музей (исторически); в Банско функционират 4 музейни комплекси; в Белица – 
един музей (исторически); в Гоце Делчев – един музей (исторически); в Петрич – един 
градски музей; в Разлог – един музей (исторически); в Сандански – един 
археологически музей. 
 
Регионалният исторически музей – Благоевград е разположен в старинния квартал 
Вароша. Построен през 1978 година, по проект на архитект Иван Битраков, това е една 
от малкото сгради в България, строени специално за музей /останалите са просто 
пригодени за тази цел/. На своите четири нива музеят показва културното и 
историческо наследство на цяла Югозападна България в изключително богата и 
многообразна експозиция по зали: Праистория и Античност, Средновековие, 
Църковно-просветни борби и революционно движение, Етнография, Изкуство, 
Скаптопара - Горна Джумая – Благоевград - градът и неговите жители. Историческият 
музей в Благоевград разполага с над 116 000 експонати от праисторическата епоха до 
наши дни и библиотека с над 16 000 тома. Притежание на Художествения отдел са 
картини на Златю Бояджиев, Владимир Димитров-Майстора и много произведения на 
античното, средновековното и съвременното изкуство. Освен съществуващия 
Природонаучен отдел, през 1999 г. към музея се създава и Център по природозащита 
за Национален парк „Рила”.  
 
На територията на област Благоевград се намират паметници на културата и културно-
историческо наследство от различни епохи. В Банско като един от най-големите 
възрожденски центрове се намират над 130 архитектурно-исторически паметници на 
културата, в т.ч. 7 с национално значение и над 100 археологически обекти. Музейният 
комплекс включва: къща музей “Н. Вапцаров”, къща музей “Н. Рилски”, Рилски метох – 
иконна експозиция, Велянова къща, Радонова къща – исторически музей на гр. Банско, 
тематична експозиция “Банско – книжовен център”, археологически обект 
“Късноантичен комплекс за строителна керамика (ІV-VІ век) в м. “Св.Иван” край гр. 
Банско, археологически обект “Ранносредновековна базилика” в м. “Шипоцко”. 
 
В община Гоце Делчев се намира римският град Никополис ад Нестум (край гр. Гоце 
Делчев), културно-исторически забележителности от различни епохи (в селата Лещен, 
Ковачевица, Делчево). 
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Интересни възрожденски църкви - паметници на културата има в община Симитли (в 
гр. Симитли и в селата Железница, Докатичево, Градево, Мечкул), както и 
манастирската църква “Св. Архангел Михаил” край с. Тросково.  
 
Град Сандански – Археологически музей. Основан е през 1936 г. и е разположен над 

основите на базиликата на епископ Йоан, един от 5-те археологически музеи в 

България, специализиран в областта на античната археология. В музея се намира 

уникална колекция от римска надгробна мраморна пластика (І-ІІІ в.) – най-голямата в 

България, рядко срещана в Европа и характерна само за този регион, както и мозайки 

от раннохристиянския период (ІV-VІ в.) с площ над 350 кв.м. Като цяло колекцията му 

включва 11 367 музейни експонати. 

 

На територията на община Сандански се намира архитектурно-историческия резерват – 

гр. Мелник, паметник на българската средновековна и възрожденска култура, 

разположен сред Мелнишките земни пирамиди. Заедно с Роженския манастир 

(основан през ХІІІ-ХІV век) са обявени за природен и културно-исторически резерват. В 

Мелник се намира и крепостта на деспот Алексий Слав. Градският исторически музей в 

Мелник е разположен в Пашовата къща, строена през 1815 г. и състояща се от каменно 

приземие и паянтов етаж със салон - общо 8 помещения. В приземния етаж на музея е 

показан основният поминък на този град и района - винопроизводството от местната 

мелнишка лоза. Показани са снимки на мелнишки изби, бъчви и др., свързани с 

обработката и съхраняването на мелнишкото вино. Кордопуловата къща е построена 

през ХІХ век от заможен търговец. Тя е една от най-монументалните възрожденски 

къщи в страната. В нея е уредена експозиция на мелнишка изба, издълбана във вид на 

тунел в скалата, с експонирани в нея огромни бъчви за съхраняване на мелнишко вино. 

Показана е нейната вътрешна архитектура с украси от стенописи, резби и стъклописи. 

 
Гоце Делчев – Общински исторически музей. Общинският исторически музей е отворен 

за посетители през 1979 г. Музеят е единствения център за проучване, съхранение и 

социализация на уникалното културно–историческо и архитектурно наследство на 

града и общината. Музеят е създаден със съдействието на дарители родолюбци. 

Представените експозиции представят движимите автентични материални 

свидетелства за човешко присъствие и дейност , които имат научна и културна 

стойност, притежават обществена значимост и са свързани с митичния и романтичен 

Гоцеделчевски район. 

 

Градски исторически музей – Петрич е център за събиране, опазване, изследване и 

популяризиране на културно-историческото наследство на Петрич и района. Основан е 

през 1966 година като музейна сбирка към читалището "Братя Миладинови". През 1974 
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година става музей и е разкрита експозиция в сградата на читалището. Експозицията 

включва археологическа сбирка, материали отразяващи национално-освободителното 

и културно-просветното движение през възраждането, Нова и най-нова история. През 

1990 година експозицията е осъвременена с етнографска изложба. Във фонда на музея 

се съхраняват около 10 000 документа и веществени материали, по-голяма част от 

която са дарения. Особено ценни са идолите от праисторическото селище при с. 

Тополница (края на VI хил. пр. хр.), колективни находки от византийски монети (около 8 

000) от XII в., печатът на Петричката българска община от 1872 година, хайдушко 

оръжие, течението на "Петрички окръжен вестник" (1922 - 1933) и други. 

 

1.5.6. ИСТОРИЧЕСКИ МЕСТНОСТИ  

Самуиловата крепост се намира на десния бряг на река Струмешница, в полите на 
Беласица. На това място през 1014 г. се е разиграла една от най-големите трагедии в 
историята на българската държава. При битка в околностите на крепостта 
византийският император Василий ІІ, наречен Българоубиец, разгромил българската 
войска, предвождана от цар Самуил и я пленил почти изцяло. Цар Самуил и неговото 
обкръжение едва успели да се спасят. Съобразно християнската доктрина, пленени 
християни трябва да бъдат освобождавани след края на войната. Византийският 
император потъпкал това военно правило и ослепил пленената 14-хилядна българска 
войска, като оставил на всеки сто души по един водач. 
 
Трагичните събития от злощастното лято на 1014 година оставят дълбоки следи не само 
в паметта на населението от този район, но и в легендите и названията на местности 
като Очевад, Чукалица, Смърдешница и други. 
 
Находките от археологическите разкопки доказват, че възвишението, където се е 
намирала крепостта, е обитавано още през III-I век преди Христа от тракийското племе 
меди. Селището на хълма отбелязва най-голям разцвет през IX-X век, когато е било 
гъсто населено и вероятно е било опожарено при някой от многобройните походи на 
Василий Втори. За да затрудни набезите на византийците, цар Самуил изгражда 
отбранителна система, дълга 8 километра - от Беласица до Огражден, а на хълма вдига 
крепост, защитена от три вала и два рова. 
 
На 23 октомври 1982 година с голяма тържественост се открива национален парк-
музей. Отдалеч се съзира бронзовият паметник на цар Самуил /дело на художника 
Борис Гондов/ - изразителна, величествена фигура в цял ръст, но с превити колене. 
Владетелят - прекършен не от поражението, а от болката по своите осакатени 
сподвижници, която ще го убие. От двете му страни на пана са изобразени релефите на 
войниците - едновременно трагични и величави. До паметника е музейната 
експозиция, където могат да се видят находките, намерени при археологическите 
разкопки на крепостта: две мраморни плочи със старобългарски надписи, накити, 
оръдия на труда, стрели, керамика. 
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1.5.7. АРХИТЕКТУРНИ РЕЗЕРВАТИ 
Автентичната средновековна и възрожденска архитектура е обособила няколко 

архитектурни резервата на територията на община Благоевград.  

Град  Благоевград - Възрожденски комплекс „Вароша” 

Квартал Вароша се обособява в град Горна Джумая в епохата на Възраждането със 
средищно място църквата „Въведение Богородично”. Вароша е единствената 
българска махала от общо петте махали на града през първата половина на 18 век, по 
своя архитектурен силует и структура Вароша не се отличава от кварталите със същото 
име в другите български градове. Сградите, строени в началото на 19 век са често 
едноетажни, с малки прозорчета към двора, разпространява се модата къщите да се 
украсяват отвън художествено - с рисунки. Днес има такава запазена къща – известна 
като Мощанската къща. Квартал Вароша е реставриран през 80-те години на 20 век и е 
запазил духа и стила си и се е обособил като едно уютно и атрактивно за туристите 
място (фиг. 42). Тук се помещават школите към Центъра по изкуствата, Обединен 
детски комплекс, тук са ателиетата на благоевградските художници, Регионалният 
исторически музей и дирекцията на Националния парк „Рила”. Кварталът е обявен за 
културен паметник.  

 
ХОТЕЛ ВАРОША 

 
ЦЪРКВАТА ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО 

  
          Фиг. 42 
 
 
Мелник 

Освен Мелнишките пирамиди, надвиснали над Мелник, друга важна отличителна 
черта на града са възрожденските къщи, обявени за архитектурни паметници (фиг. 43). 
Къщите, съчетани с други историко-археологически и архитектурни забележителности, 
са подредени в няколко архитектурни ансамбъла: 

 Ансамбълът на десния бряг на Мелнишка река, разположен северозападно от 
центъра на град Мелник обхваща римският мост, църквата "Св. Йоан 

http://www.google.bg/imgres?q=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&sa=X&rlz=1T4SNYK_enBG336BG344&biw=1536&bih=676&tbm=isch&tbnid=7ulMUAaP4ixHGM:&imgrefurl=http://visitblagoevgrad.com/hoteldetails.aspx?id=17&docid=bjbxbxB_mbIXlM&itg=1&imgurl=http://visitblagoevgrad.com/showimage.aspx?img=1211090422291522_1.jpg&w=298&h=223&w=298&h=223&ei=xTOVUaDJEofBhAeE2oFo&zoom=1&iact=hc&vpx=315&vpy=206&dur=2382&hovh=178&hovw=238&tx=115&ty=124&page=2&tbnh=150&tbnw=214&start=32&ndsp=32&ved=1t:429,r:42,s:0,i:214
http://www.google.bg/imgres?q=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&sa=X&rlz=1T4SNYK_enBG336BG344&biw=1536&bih=676&tbm=isch&tbnid=FyqVvm8E2_k3aM:&imgrefurl=http://bulgariaturism.blogspot.com/2010/09/blagoevgrad-church.html&docid=VGPvf9qsvKTcFM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_YcqtGpQ2CxQ/TJcMqFbfRfI/AAAAAAAAJlM/0Gkv2XtaVaU/s1600/Blagoevgrad+Vyvedenie+Bogorodichno.JPG&w=800&h=600&ei=xTOVUaDJEofBhAeE2oFo&zoom=1&iact=hc&vpx=854&vpy=241&dur=118&hovh=194&hovw=259&tx=88&ty=120&page=2&tbnh=143&tbnw=186&start=32&ndsp=32&ved=1t:429,r:37,s:0,i:199
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Предтеча", Воденичаровата, Въчковата, Вангеловата, Льолевата, Анговата 
къщи. 

 Ансамбълът по двата бряга на Роженски дол до площада, западно от центъра 
обхваща къщите на Николаки Доктор, Гърчевата, Чавковата, Коцевата, 
Сивовата и Пашовата, както и църквата "Св. Св. Петър и Павел" (в 
реставрация). 

 Ансамбълът на десния бряг на Роженски дол, разположен след площада на 
североизток от центъра обхваща Спандониевата, Попташевата, Каменовата 
къща. 

 Ансамбълът на левия бряг на Златолистки дол, югоизточно от центъра обхваща 
църквата "Св. Николай Чудотворец", разрушената турска баня, Кушковата, 
Керезиевата, Сандъкчиевата  къща. 

 Ансамбълът на възвишението Разклона, разположен източно от центъра 
обхваща Болярската къща с часовниковата кула, църквите "Св. Богородица" 
и "Св. Антоний", Янковата, Кехайовата, Менчевата, Кордопуловата къща. 

 Ансамбълът в подножието на Разклона, разположен източно от центъра 
обхваща църквата "Св. Варвара", Куртевата, Филиповата къща. 

 

  
 Фиг. 43 
 
Банско 

Със своята старинна градска част той е един от най-красивите планински градове на 
България. Из калдъръмените улички са разположени старинни двуетажни къщи – над 
120, които са обявени за архитектурно-исторически паметници (фиг. 44). Заградени с 
високи каменни дувари, самите те с дебели каменни стени, тежки врати и мънички 
прозорчета, премрежени с железни решетки, тези къщи приличат на малки, 
труднодостъпни крепости. Сред забележителностите на града са Веляновата къща, 
къщата-музей „Никола Вапцаров”, музеят „Неофит Рилски”, Постоянната иконна 
изложба, Етнографската изложба-базар, Градският исторически музей, Историческият 
музей – с. Елешница (с богати находки от неолита (VI–IV хил. пр.Хр.). В центъра на 
града, скрита зад висок каменен стобор, се намира най-голямата църква в Пиринския 
край – „Света Троица”. Тя е завършена през 1835 г. и поразява с дърворезбата си и 
великолепния иконостас. В средата на двора на църквата се извисява 30-метрова 
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каменна кула с часовник, който не е спрял да работи и до днес (в продължение на 
близо 140 години – от 1869 г., когато е монтиран).  
 

  
  
          Фиг. 44 
 
Ковачевица 

Ковачевица е село в Югозападна България. То се намира в община Гърмен, Област 
Благоевград Село Ковачевица се намира в планински район, в Западните Родопи. На 
около 24 километра е град Гоце Делчев, а най-близкото населено място до Ковачевица 
е село Горно Дряново на 5 километра. 
 
Архитектурният резерват Ковачевица е селото с най-невероятните и красиви къщи в 
България (фиг. 45). В Ковачевица всяка сграда е паметник на културата и е проява на 
гениалната мисъл на местните архитекти от преди 150-220 години. Една с друга, 
къщите нямат нищо общо и ни грабват с изумителната липса на симетрия във формите. 
Когато човек върви по тесните каменни улички на Ковачевица, горните етажи на 
къщите се надвесват над него сякаш се намира в тунел. Сред толкова стари къщи 
времето забавя своя ход и ни връща векове назад, когато тук е кипял бурен живот. От 
Ковачевица са произлезли най-добрите строители, известни в цялата страна. Жителите 
му са били будни хора и са сред първите основали училище - още през 1820 г. и църква, 
чиято камбанария няма равна по височина в Родопа.  
 

  
  Фиг. 45 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%8A%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%94%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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С. Долен – Гоце Делчев  

Типично високопланинско село (1020 м), разположено в югозападната част на 
Дъбрашкия дял на Западните Родопи, на 26 км от гр. Гоце Делчев. Създадено от 
заселници, спасяващи се от насилствено помохамеданчване през ХVI в., то се 
споменава в турските регистри още през 1671 г. Запазени са над 70 къщи – 
архитектурно-исторически паметници (фиг. 46). Те са строени с типично еркерно 
наддаване на втория и третия етаж и с вътрешен архитектурен план, подобен на плана 
на възрожденските къщи в други селища на страната. Някои от таваните са украсени с 
резби. През 1977 г. селото е обявено за културно-исторически резерват. Запазена е 
построената през 1837 г. църква “Св. Никола”, впечатляваща с красивата си резба – 
дело на самоуки майстори. Най-интересни като типични възрожденски улични 
ансамбли са кръстовищата „Кавалите”, „Николовската чешма” и „Чаршийската уличка”. 
 

 
 

  
            Фиг. 46 
 
 

1.5.8. ХРАМОВЕ И МАНАСТИРИ 

Неврокопска епархия има пет духовни околии: Благоевградска, Разложка, 
Гоцеделчевска, Санданска и Петричка. На територията на епархията има осем 
действащи манастира, като съществува и не малък брой недействащите, изоставените 
и запустели обители. Град Гоце Делчев е център на Неврокопската епархия, в него се 
намира и нейното седалище - сградата на Неврокопската митрополия. Благоевградска 
област, Неврокопската епархия, е богата на манастири, черкви и храмове, които 
заслужават да бъдат посетени. 
 
Църквата „Въведение Богородично” - национален паметник на културата, 
Благоевград. Строежът на църквата „Въведение Богородично” започва през 1840 г. и 
завършва през 1844 г. с доброволните спомоществувания на българите от града. През 
50-те години на ХІХ в. в двора й се устройва и новото светско училище. В архитектурен 
план църквата в Горна Джумая е трикорабна псевдобазилика. Изографисването на 
храма се извършва на няколко етапа. След 1879 г. българите в Джумая специално канят 
зографи, които да изпишат стените в духа на традицията. Черквата е дело на майстори-
строители от село Стоймирово, Малешевско и на доброволния труд и пожертвувания 

http://www.bgvakancia.com/common_images/offers/1783/dbb382c492101c674edf4ef0ed918ff4.jpg
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на всички българи от града и околните села. Стенописите са дело на зографи от 
Банската художествена школа - Михаил Голев, Димитър Сирлещов, Коста Марунчев. 
Преобладаваща част от иконите са дело на майстори от Банската и Самоковската 
художествени школи. Иконостасът е изработен по подобие на този в църквата в 
Рилския манастир, и макар да му отстъпва по размери и изящество, се нарежда сред 
най-добрите и най-интересните образци на българското дърворезбено изкуство от 
възрожденската епоха от резбари от Самоковската и Дебърската художествени школи, 
което го прави ценен образец на българската църковна дърворезба. Таванът е 
изработен от майстори от Дебърската художествена школа. По отношение на някои 
архитектурни елементи и зографията на храма са извършени някои реставрационни 
работи през 80-те години на ХХ в. В двора на църквата се намира паметника на майор 
Николай Павлович Орлински, командир на руския военен отряд, който осъществява 
първото освобождение на Горна Джумая на 12 февруари 1879 г., поставен през 1978 г. 
През 1986 г. е започнат и през 1987 г. е завършен Мемориалът на Делчевия род, който 
също се намира в двора на храма.  
 

Роженският манастир "Свето Рождество Богородично" е най-големия манастир в 

Пиринския край. Създаден е през 890 г. и получава името си от намиращото се наблизо 

село Рожен. Разположен е на около 5 км. от гр. Мелник в ниските части на Пирин. Той 

предлага изключителна гледка до върховете на Пирин и Беласица, както и до 

популярните мелнишки мелове – разположени около града пирамидални хълмове, 

образувани от ерозия на глинена почва. Известен е с чудотворната мироточива икона 

на Богородица „Вратарница". Сегашната манастирска сграда е от ХІХ в. Сама по себе си 

църквата е забележителен паметник на културата. Върху стенописите най-старият 

надпис е от 1597 г. Тя има интересен дърворезбен иконостас, стенописи и стъклопис в 

източната си част. В манастирската сграда е уредена експозиция. 

 

Манастир "Св. Николай Летни" край с. Смочево – най-младият манастир у нас, 

издигнат на мястото на много стар параклис. 

 

Руенски манастир "Св.Иван Рилски" – построен е през 2002 г. и е разположен до с. 

Скрино, рожденното място на Св. Иван Рилски. Манастирът се намира на 22 км от 

Благоевград и е ситуиран в красива местност близо до гр. Бобошево.  

 

Баничански манастир "Успение Богородично" – намира се над село Баничан, на 6 км. 

от Гоце Делчев, възстановен е върху останките на древен манастир. 
 
В Банско има около 150 паметници на културата, 5 от тях са с национално значение. 
Някои от тези паметници на културата са църкви: църквата “Успение Богородично” 
/1774г./, църквата “Света Троица” /1835г./ с уникален дърворезбован иконостас и 
построената през 1850 г. часовникова кула и камбанария, метохът на Рилския 
манастир, където е разкрита постоянна иконна изложба на образци от Банската 
художествена школа, едно от най-ярките явления в историята на българската култура 
през XVIII – XIX в.  
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Местността Рупите, Петричко отдавна е придобила широка известност като мястото, в 
което се е зареждала с енергия и е приемала посетители най-популярната българска 
пророчица Вангелия Гущерова, наричана от народа – “Леля Ванга”. През 1992 г. 
пророчицата построява черквата "Св. Петка Българска", превърнала се веднага в място 
за поклонение за хиляди нуждаещи се хора. Иконите на иконостаса са рисувани от 
известния художник проф. Светлин Русев, като образите на светците са прекалено 
реалистични и не се одобряват от Св. Синод. Повечето от обикновените хора, обаче, ги 
харесват, за което свидетелства и нескончаемият поток от посетители. В близост може 
да се види и къщичката на леля Ванга. Цялата местност е облагородена и представлява 
едно прекрасно кътче на десния бряг на р. Струма, което има реални предпоставки в 
бъдеще да прерасне в манастир. Непосредствено до комплекса извира топла 
минерална вода с температура 78 0С и дебит 35 л/сек.  
 
Църква „Свети Георги” – село Златолист. Село Златолист е малко селце, скътано между 
Сандански и Мелник. Жителите му се броят на пръсти и повечето са възрастни хора. 
Църквата се казва „Свети Георги” и в нея е живяла Преподобна Стойна. Когато била на 
седем години Преподобна Стойна се разболява от едра шарка и вследствие на това 
ослепява. Години по-късно насън й се явява Свети Георги й заръчва да копае в двора на 
къщата, където живее и там ще намери негова икона и кандило. На посоченото място 
била построена църква. По време на Междусъюзническата война цялото семейство на 
пророчицата се премества в България. На път за Петрич, Преподобна Стойна решава, че 
трябва да остане в храма „Свети Георги” в село Златолист и там прекарва остатъка от 
живота си. 
 
Църквата „Свети Георги” се намира в близост до центъра на град Сандански. Строежът 
й започва през 1938 г. с намерение да е умалено копие на храм-паметника 
„Александър Невски”, но поради военните години и високите цени на материалите, 
парите не достигнали за напълното построяване. Цялостното й завършване се 
осъществява през 1952 г. Църквата е изографисана от художника Николай Шехелов.  
 
 

1.5.9. ТРАКИЙСКИ И ВИЗАНТИЙСКИ ПАМЕТНИЦИ  

Долината на Струма (Стримон) заема съществено място в земите на Югозападна 
Тракия през Античността. Историко-географското й положение на контактна зона 
между траки, македони и гърци е предпоставка за специфични миграционни и 
етнорелигиозни процеси, на фона на гръцката колонизация през архаичната епоха. Те 
се задълбочават още повече с персийските войни и македонското настъпление през 
класическата епоха и с римската експанзия към края на елинистическата епоха. 
Сложните етнически промени, натрапените, най-често със сила, външни влияния и 
трайните, или не особено трайни, политически промени, остават своя отпечатък върху 
материалната и духовната култура на местното тракийско население. В долината на р. 
Струма се обособяват, в историкогеографски план, три области: Долна Струма, или 
териториите, които през римската епоха заемат съществено място в границите на 
провинция Македония, а днес са част от Република Гърция; Средна Струма, или 
областта между Рупелското и Кресненското дефиле, с долината на Струмешница 
(Струмица) на запад, които също са били част от римска провинция Македония, но 
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днес са преобладаващо в Република България и отчасти в БЮР Македония; и Горна 
Струма, или земите на север от Кресненското дефиле до изворите на реката, които 
през римската епоха са част от провинция Тракия, а днес са в Република България 
 
От V в. пр. Хр. тракийските племена, населяващи долината на р. Струма, влизат в 
обозрението на античните автори Тукидит, Плиний Стари, Страбон, които допълнени от 
Полибий и Тит Ливий показват, че те започват да се адаптират към елинската 
цивилизация. По времето на Филип II Македонски /359-336 г. пр. Хр./ района е 
завладян от набиращата сила Македонска държава. Завоеванията на Александър 
Велики дават възможност на местните тракийски племена да се докоснат до 
ценностите на Средиземноморската цивилизация, което слага траен отпечатък върху 
цялостното културно - историческо развитие на района. По-късно през III в. пр. н. е. 
контролът на Македонската държава върху крайграничните територии, населени с 
траки, отслабва и тези земи се превръщат в арена на постоянни погранични набези. 
 
През 168 г. пр. н. е. Рим завладява Македония, а по-късно я организира като римска 
провинция. Римската империя става съсед на тракийските племена по долината на 
Струма, в това число и на медите. Римски пълководци са предприемали походи по 
долината на реката, като целта им е била да присъединят и тези земи. През 85-83 г. пр. 
н. е., по време на един от тези походи е бил пленен и тракиецът Спартак (фиг. 47). По-
късно той възглавява първото и най-голямо робско въстание срещу Рим /74-71 г.пр. н. 
е./. Германският класически филолог К. Циглер успява успешно да допълни и 
интерпретира един пасаж у Плутарх /Биография на Крас 8, 3/, от който се установява, че 
“Спартак е тракиец от племето меди”, т.е. той е произхождал от някое тракийско 
селище от долината на средното течение на Струма.  
 

 
 Фиг. 47 Паметник на Спартак в гр. Сандански 
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Благоевград 

Благоприятните условия, създадени от топлите минерални извори, спомагат за 
възникването около 300 г. пр.н.е. на тракийското селище Скаптопара (Σκαπτοπάρα) на 
мястото на днешния квартал Грамада, гр. Благоевград. През 238 година жителите на 
Скаптопара, наричани и гресити (Γρεςειται), изпращат прошение до римския император 
Гордиан III, от което става ясно, че на две мили от селището няколко пъти в годината се 
провеждали многолюдни панаири, като най-посещаван бил панаирът от 1 до 15 
октомври, на който продажбите били освободени от данъци. С идването на славяните 
през V-VI век от н.е. животът в Скаптопара замира, а за следващите векове липсват 
данни. 
 
Сандански  

В светлината на разкритите досега останки от сгради и паметници на културата 
римският град под Сандански се очертава като един от най-значителните градове от 
това време по долината на Средна Струма. Той е заемал важно местоположение на 
пътя от Егейско море, от гр. Тесалоника (дн. Солун) по долината на р. Струма на север 
към Сердика и оттам към град Ескус на р. Дунав. 
 
Античният град е разположен в центъра на днешния град (фиг. 48) в близост до р. 
Санданска Бистрица, която го е защитавала от север и изток. Северната крепостна стена 
е вървяла успоредно и недалече от споменатата река. Тя е широка 1.70 m. Южната 
крепостна стена е следвала естествения наклон от запад към изток. Дължината й е 
около 350 m. Източната стена е следвала наблизо р. Санданска Бистрица и е достигала 
до североизточния й завой. Западната стена е широка 1.90 m. Изградена е от речни 
камъни и хоросан, смесен с късчета от червени тухли. Този начин на строеж сочи към III 
- IV в. сл. Хр. В така очертаните приблизителни граници римският град под Сандански е 
обхващал площ от около 20 ха. Тя имала трапецовидна форма. Той се е числял  към 
средно големите градове за времето си. 
 

  
ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА 

 Фиг. 48 
 

http://bg.wikipedia.org/wiki/300_%D0%B3._%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD_III
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Древният град е бил голям религиозен център както по времето на късното езическо 
общество, така и по времето на ранното християнство. За това говорят намерените 
останки от древни религиозни съоръжения.   
 
Обект „Епископска базилика” е открит през 1989 г. от Владимир Петков при 
спасителни археологически разкопки. Освен базиликата се открити още Баптистерий 
(кръщелна), вътрешен двор (атриум) и сгради, свързани със църковния живот и ритуал 
през епохата на ранното християнство V – VІ век. В центъра на комплекса се намира 
класическа трикорабна базилика, впечатляваща със своята монументалност, вътрешна 
архитектура и разкошни подови мозайки и стенописи. Базиликата е едноапсидна, с 
апсида вписана в правоъгълник, ориентирана в посока изток-запад. Сградата е градена 
от обли речни камъни с пояси от 3 до 5 реда тухли, представляващи късноримския 
начин на градеж, наречен „опус микстум”, т.е. смесен строеж. От сградата, която е била 
и седалище на епископа е ставало и фактическото управление на града и прилежащия 
район по долината на Средна Струма. 
 
Уникален паметник на раннохристиянската архитектура е и Баптистерия на 
Епископската базилика. Открит от войниците през 1917 г. той дълги години тъне в 
съвременните насипи на града и едва през 1996 г. се попадна отново и на останките от 
Баптистерия. Археологическите проучвания напълно изясниха плана на помещението и 
стратиграфията на културните пластове давайки възможност за почти пълна 
възстановка на Кръщелната (фиг. 49). Баптистерият бил построен като самостоятелно 
тяло в югозападния ъгъл на църквата. Пода на писцината е покрит с мозайки в стил 
опус сектиле (фиг. 50). 

 

  
 Фиг. 49  Баптистерия на Епископската базилика                                                  Фиг.50 
 
В древния град са открити много находки от мозаечни фрагменти и стенописни, 
мраморни детайли от колонки, капители в йонийски стил, части от бази и др. Някои от 
детайлите са със златна украса - боя, което говори за луксозна декорация на 
баптистерия и значимостта, която той е имал в раннохристянската религия и практика. 
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Броят и качеството на находките – особено на фрагменти от мозайки, нареждат 
градския музей в Сандански сред най-богатите и значими Европейски музеи (фиг. 51). 
 

  
 Фиг. 51  Мозайки 
 
Особена роля в живота на християнския град е имала и погребалната архитектура . В 
резултат на археологическото проучване на територията на гр. Сандански се разкри 
част от раннохристиянския некропол на късноантичния и раннохристиянски град от 
периода V-VІ в., ситуиран южно от очертанията на античния град. Най-голям интерес 
предизвика откриването на три големи погребални съоръжения – комплекс от зидани 
раннохристиянски засводени с полуцилиндрични сводове гробници: една единична, 
една фамилна двукамерна гробница и една гробница–мавзолей (фиг. 52).  
 

 

ДВУКАМЕРНА ГРОБНИЦА 

 

ГРОБНИЦА-МАВЗОЛЕЙ 

      Фиг. 52 
 
Разположението на гробницата с кръстовете и двукамерната фамилна гробница 
показва, че те вероятно са част от погребалната алея преминаваща източно пред 
техните входове и идваща от север на юг. Вероятно същата посока (север-юг) е следвал 
и пътят, който е излизал от античния град, за да се свърже с главния път, свързвал 
поречието на Струма с via Egnatia. Правилото на античността – некрополите да се 
разполагат от двете страни на пътя към градския център се установява и в този случай.  



 
 

Проект DIAS-NET "Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно 
планиране на политиката на туризма" 

 

98 

Третата гробница от комплекса е гробницата–мавзолей едно великолепно 
архитектурно погребално съоръжение (фиг. 52). Ориентирана в посока север-юг 
Гробницата-мавзолей напомня езическите постройки и дава достатъчно основания за 
предположение, че е изградена още в езическия период от развитието на селището, а 
именно ІІ-ІІІ в. Преустройството на гробницата в сегашния к вид най-вероятно е станало 
след приемането на християнството за равнопредставено с езичеството. В района на 
древния град, според досегашните археологически проучвания, християнството 
открито и масово се е наложило в края на третата и началото на последната четвърт на 
ІV в. След управлението на Юлиан Апостат (Отстъпник) (360-363), управляващите в 
Константинопол и респективно провинция Илирик, предприемат радикални стъпки за 
налагане на християнската религия. В резултат на тях, в Балканските провинции бързо 
се разпространила християнската вяра. Предполага се, че по същото това време видна 
фамилия от античния град, която е приела християнството е решила да преизползва 
фамилната си гробница-мавзолей, превръщайки я в християнска. 
 
Със славянските нашествия и последвалото заселване раннохристиянският град е 
разрушен и на неговото място до началото на 20 век съществува малкото село Свети 
Врач. Балканските войни са събитието което отново превръща град Сандански в 
градски център с регионално значение.  
 
Петрич  

Въпросът за името на античния град до Рупите е решен едва през 2002 г. Тогава във 
фонда на Исторически музей - Петрич, е предадена масивна мраморна стрела с надпис 
на латински език, от който става ясно името на античния град - Хераклея Синтика. 
Епиграфските сведения намират потвърждение в книгите на Тит Ливий, Диодор, 
Страбон, Плиний Стари и Клавдий Птолемей.   
 
Градът е бил населяван първоначално от тракийското племе синти. През античността те 
са живели в земите на Стримон (териториите по течението на река Струма). Изглежда 
че обществено-икономическото състояние на синтите в долината на Стримон било 
толкова напреднало, че започнала появата на селища от градски тип в техните земи. 
Намерените писмени находки са основно на гръцки език, но съществуват и такива с 
латински надписи. Открити са останки и от население с трако-гръцки произход, като не 
се изключва възможността да е имало и романизирана класа. При проведени 
археологически проучвания се установява, че градът е имал интензивен живот, за 
времето си е бил модерен – има наличие на канализация и са открити останки от 
занаятчийски работилници с множество готови и недовършени фигури. Открити са още 
монети и две оброчни плочки – на Херакъл и на Артемида. Влиянието на 
средиземноморския климат, наличието на извори с топла минерална вода, 
естествената природна защита, икономическата стабилност на местността и минаващия 
от тук път от Егейско море към вътрешността са предпоставка за активен културен и 
търговски живот. В резултат на направените научни публикации заключението е, че 
Хераклея Синтика е един от малкото сигурно локализирани големи антични центрове в 
района на Средна Струма. 
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Гоце Делчев  

В древността районът около града е населяван от различни племена и племенни групи. 
Най-трайни следи оставят траките, славяните и прабългарите. В поречието на Горна и 
Средна Места и по склоновете на Западните Родопи се настанява главно тракийското 
племе беси. Свидетелства за богатия живот на траките по тези места са останките в 
множеството могили, пръснати из Гърменското поле. При направените последни 
проучвания на някои от тях са намерени фрагменти от атически съдове, особено в 
местността Драача над селото. Могилни некрополи има и в землищата на съседните 
села Блатска, Дебрен, Дъбница, Хвостяне. След продължителни борби между 
настъпващите римски воини и местните траки към 146 година от н.е.  Гоцеделчевският 
край е вече под римско владичество. В местността Драача римляните заварват 
тракийското селище Кейрпара. Недалеч от него император Траян (98-117) изгражда нов 
град и в чест на победата над даките в Добруджа го нарича Никополис ад Нестум (град 
на победата на Места). Градът е построен през 102-106 г. от н.е. на левия бряг на река 
Места и отстои на около 7.5 км от Гоце Делчев. Издигнат е вероятно върху останките на 
тракийско селище. В Никополис са сечени монети по времето на императорите Комод 
(176-192), Септимий Север (193-211), Каракала (192-217) и Гета (209-212), убит от брат 
си Каракала. Намерени са монети с образа на Юлия Домна - жена на император 
Септимий Север и майка на Каракала и Гета. Градът е разрушен в края на VІ век от 
славяните.  
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ГЛАВА 2: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ 
  

2.1. МЕТОДОЛОГИЧЕН ПОДХОД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ 

СЕКТОР 

 
Туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на Република 
България може да се извършва само от регистрирани по Закона за туризма лица. 
Туроператорска и/или туристическа агентска дейност се извършва от лице, което е 
търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по 
силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по 
законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - 
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 
 
За извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в Регистъра на 
туроператорите и туристическите агенти, част от Националния туристически регистър, 
се вписва лице, което отговаря на определени изисквания, конкретизирани в 
Наредбата за изискванията към персонала на туроператори и туристически агенти, към 
лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа 
агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или 
туристическа агентска дейност. 
 
Регистрацията се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. 
Регистърът на туроператорите и туристическите агенти е публичен.  
 
Съпътстващите дейности - хотелиерство или ресторантьорство се извършват от лице, 
което е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има 
право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по 
законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - 
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Лицата, 
извършващи хотелиерство или ресторантьорство и категоризираните туристически 
обекти се вписват в Националния туристически регистър. Всички регистрационни и 
лицензионни услуги по категоризиране на туристически обекти са подробно описани в 
сайта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (към май 2013 год.) 
на адрес http://www.mi.government.bg/bg/services-c36-1.html . 

http://www.mi.government.bg/bg/services-c36-1.html
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2.1.1 КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И 

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Изисквания, процедури, инструкции 

Правно основание: 

 Закон за туризма; 

 Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за 
настаняване и заведенията за хранене и развлечения; 

 Наредба за организацията на единната система за туристическа 
информация; 

 Устройствен правилник на Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма; 

 Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма; 

 Правилник за организацията и дейността на Експертната комисия по 
категоризация на туристически обекти. 
 

Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в 

съответния регистър - Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което: 

 е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което 
има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, 
включително по законодателството на държава - членка на Европейския 
съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство; 

 не е в производство по ликвидация или несъстоятелност. 
 

Необходими документи за категоризиране на средства за подслон, места за 

настаняване и заведения за хранене и развлечения: 

1. Заявление за категоризиране средство за подслон или място за настаняване 
или заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения – 
по образец; 

2. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в 
обекта - по образец; 

3. Копия от документи за завършено образование, професионалната и 
езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно 
изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия 
обект, посочени в съответното приложение към Наредба за категоризиране 
на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене 
и развлечения; 

4. Формуляр за определяне на категорията - по образец; 
5. Копия от документите за собственост на обекта (при подаване на заявление 

за категоризиране на апартаментен-хотел да се представи опис на 
апартаментите, включени в капацитета като за всеки апартамент се посочи 

http://www.mi.government.bg/bg/services/kategorizirane-na-sredstva-za-podslon-mesta-za-nastanyavane-i-zavedeniya-za-hranene-i-razvlecheniya-56-c61-1.html
http://www.mi.government.bg/bg/services/kategorizirane-na-sredstva-za-podslon-mesta-za-nastanyavane-i-zavedeniya-za-hranene-i-razvlecheniya-56-c61-1.html
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№ и собственик; препоръчително е описът да се представи и на електронен 
носител); 

6. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация; 
7. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са 

налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в 
обекта; 

8. Нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се 
подава от пълномощник; 

9. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, 
които се събират по Закона за туризма. 

10. Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или 
ресторантьорство, или упълномощено от него лице с нотариално заверено 
пълномощно – оригинал подава лично заявление за категоризиране на 
средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и 
развлечения и изискуемите документи в деловодството на Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма – гр. София, ул. "Леге" №4 и гр. 
Пловдив, ул. Железарска №1. 

11. Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) 
разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването 
му и след като констатира, че представените документи съответстват на 
изискванията, посочени по-горе, предлага на министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма да открие процедурата по категоризиране на 
туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата 
процедура, валидно за срок 3 месеца. 

12. Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до 
заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 14-
дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по 
категоризиране. 

13. В случай че ЕККТО констатира нередовности в представените документи, 
заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за 
тях. 

14. Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани 
нередовностите в 14-дневния срок, той може да направи писмено 
обосновано искане до председателя на ЕККТО за удължаване на срока. 
Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок. 

15. Комисията може да вземе решение за удължаване на срока с не повече от 
30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите 
членове на комисията. 

16. Експертната комисия по категоризация на туристически обекти с мнозинство 
от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за 
създаване на експертни работни групи за проверка на място на 
туристическите обекти за изпълнение на изискванията по приложение № 1 и 
на минималните задължителни изисквания към съответния туристически 
обект, определени в приложения № 2, 3 и 4 съобразно заявената категория 
от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за 
настаняване и заведенията за хранене и развлечения 

17. Експертните работни групи се състоят от председател и членове. 
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18. Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав 
най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, 
който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на 
вид и категория на туристическия обект. 

19. Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от 
извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол 
изготвят доклад до ЕККТО, който съдържа предложение за определяне 
категория на туристически обект или за отказ за определяне. 

20. Определянето на категорията на средства за подслон, места за настаняване 
и заведения за хранене и развлечения се извършва в срок до три месеца от 
датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на 
министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на 
ЕККТО. 

21. На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика 
в 14-дневен срок от датата на заповедта. Категорийната символика, 
включваща удостоверение и табела, е унифицирана и се издава по образец, 
утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. 

22. Заповедта за определената категория може да се обжалва по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

23. Такси. Таксите са различни в зависимост от вида и големината на обекта. 
24. При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от 

съответната такса, а при получаване на категорийната символика, 
включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата. 

25. Таксата се превежда по сметката на Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма. 

 
 
2.1.2 РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ 

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ 

Изисквания, процедури, инструкции 

Правно основание: 

 Закон за туризма; 
 Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически 

агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на 
туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за 
извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност; 

 Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, 
покриваща отговорност на туроператора; 

 Наредба за организацията на единната система за туристическа 
информация; 

 Устройствен правилник на Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма; 

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма; 
 Правилник за организацията и дейността на Експертната комисия по 

регистрация на туроператори и туристически агенти. 
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Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в 

съответния регистър - За извършване на туроператорска или туристическа агентска 

дейност в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от Националния 

туристически регистър се вписва лице, което отговаря на следните изисквания: 

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което 
има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност; 

2. има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж; 
3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или 

туристическа агентска дейност, има подходящо образование, езикова 
квалификация и стаж; 

4. е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или 
туристическа агентска дейност; 

5. е сключило предварителен договор за застраховка по чл. 42, ал. 1 от Закона 
за туризма; 

6. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност; 
7. не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без 

лиценз/регистрация през последните 12 месеца; 
8. не е с отнет лиценз/заличена регистрация за извършване на съответната 

дейност през последните 12 месеца. 
Туроператорска или туристическа агентска дейност може да се извършва и от лице, 

установено в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, ако при установяване на 

територията на Република България представи копие от документ, удостоверяващ 

правото му да извършва такава дейност, и удостоверение или друг документ от 

кредитна или застрахователна институция, съдържащ данни за наличието на 

застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди, които могат да настъпят 

вследствие на виновно неизпълнение на професионалните задължения. 

 

Необходими документи за туроператорска и/или туристическа агентска дейност: 

1. Заявление за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска 
дейност - по образец; 

2. Справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, 
който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност; 

3. Копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и 
езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление 
на туроператорска или туристическа агентска дейност. Изисквания за 
образование, езикова квалификация и стаж на лицето, което ще 
осъществява функции по управление: 

 висше образование в областта "Социални, стопански и правни науки" – 
професионално направление "Туризъм" и най-малко 3 години стаж в 
туризма; 

 висше образование и най-малко 5 години стаж в туризма; 

http://www.mi.government.bg/bg/themes/registar-na-registriranite-turoperatori-i-turisticheski-agenti-611-397.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes-c307.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes-c307.html


 
 

Проект DIAS-NET "Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно 
планиране на политиката на туризма" 

 

105 

 средно образование и придобита професионална квалификация в 
областта на туризма и най-малко 7 години стаж в туризма; 

 Лицето трябва да владее български и най-малко един чужд език. 
4. Справка за местоположението, пригодността и оборудването на 

помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска 
дейност; 

5. Копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг 
документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по т. 5, с 
валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението (за 
туристическа агентска дейност - помещението трябва да се намира на 
партерния или първия етаж на жилищна сграда или до третия етаж в офис 
сграда); 

6. Копие от предварителния договор за застраховка по чл. 42, ал. 1 от Закона 
за туризма (за туроператорска дейност); 

7. Декларация, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението 
заявителят не е извършвал туроператорска или туристическа агентска 
дейност без лиценз/регистрация и не е с отнет лиценз/заличена 
регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност; 

8. Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно 
Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма. 

Забележки: 

1. Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от 

заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат. 

2. Всички представени документи, които са на чужд език, следва да са с 

превод на български език, удостоверен от оторизирана фирма за преводи. 

3. Всички туроператори и туристически агенти от страни-членки на ЕС, 

подали заявление за служебна регистрация до министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма, следва да посочат и адрес за кореспонденция в България, 

телефон, факс и e-mail. 

 

Процедура по извършване на административната услуга: 

1. Лицeто, което ще извършва туроператорска и/или туристическа агентска 
дейност подава заявление за извършване на туроператорска и/или 
туристическа агентска дейност в деловодството на МИЕТ. 

2. Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти 
(ЕКРТТА) разглежда заявленията и документите в двумесечен срок от датата 
на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до 
министъра на икономиката, енергетиката и туризма за извършване на 
регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията. 

3. В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените 
документи ЕКРТТА дава на лицето 30-дневен срок за отстраняването им. 
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4. Горепосоченият 2-месечен срок започва да тече от датата на отстраняване 
на непълнотата, съответно нередовността. 

5. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма въз основа на 
предложението на ЕКРТТА в срок до два месеца от постъпването на 
заявлението в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация или 
мотивирано отказва извършването на регистрация. 

 
Такси - Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма. 

 

2.1.3 КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ХИЖИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ ТЯХ 
ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ 

Изисквания, процедури, инструкции 

Правно основание: 

 Закон за туризма; 
 Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и 

прилежащите към тях заведения за хранене; 
 Наредба за организацията на единната система за туристическа 

информация; 
 Устройствен правилник на Министерство на икономиката, енергетиката и 

туризма; 
 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма; 
 Правилник за организацията и дейността на Експертната комисия по 

категоризация на туристически обекти. 
 

Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в 

съответния регистър - За определяне категория на туристическа хижа може да 

кандидатства лице, което: 

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което 
има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, 
включително по законодателството на държава - членка на Европейския 
съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство; 

2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност. 
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Необходими документи за категоризиране на туристически хижи и прилежащи 

заведения за хранене: 

1. Заявление за категоризиране на туристически хижи или за заведение за 
хранене – по образец; 

2. Формуляр за определяне на категорията - съгласно приложение № 6 или 7 
от Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи 
и прилежащите към тях заведения за хранене; 

3. Копия от документите за собственост на обекта или удостоверение от 
публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по 
чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта; 

4. Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са 
налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в 
обекта; 

5. Нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се 
подава от пълномощник; 

6. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифата за таксите, 
които се събират по Закона за туризма. 

Забележки: 

1. Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от 
заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат; 

2. Всички представени документи, които са на чужд език, следва да са с 
превод на български език, удостоверен от оторизирана фирма за преводи. 
 

Процедура по извършване на административната услуга: 

1. Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или 
ресторантьорство, или упълномощено от него лице с нотариално заверено 
пълномощно – оригинал подава лично заявление за категоризиране на 
туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене и 
изискуемите документи в деловодството на МИЕТ – гр. София, ул. "Леге" 
№4; 

2. Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) 
разглежда заявлението в 14-дневен срок от постъпването му и след като 
констатира, че представените документи съответстват на изискванията, 
предлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да открие 
процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде 
временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 3 месеца, 
а за високопланинските, труднодостъпните и отдалечените туристически 
обекти, валидно за 5 месеца; 

3. Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до 
заявителя на посочен от него адрес в 14-дневен срок от заседанието на 
ЕККТО; 

4. В случай, че ЕККТО констатира нередовности в представените от лицето 
документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от 
уведомяването му за тях; 
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5. Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани 
нередовностите в срока в 14-дневния срок, той може да направи писмено 
обосновано искане до председателя на комисията за удължаване на срока. 
Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок; 

6. Комисията може да вземе решение за удължаване на 14-дневния срок с не 
повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от 
присъстващите членове на комисията; 

7. ЕККТО с мнозинство две трети от състава й, присъстващ на заседанието, 
взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на 
място на туристическите обекти за изпълнение на изискванията по 
Приложение № 1 и на минималните задължителни изисквания към 
съответния туристически обект, посочени в Приложения № 2 и 3, съобразно 
заявената категория на Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на 
туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене; 

8. В експертните работни групи за проверка на място се включват експерти, 
посочени от управителния съвет на Българския туристически съюз и 
одобрени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Външните 
експерти работят по граждански договор; 

9. Експертните работни групи се състоят от председател и членове; 
10. Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав 

най-малко 3 души. За проверката се съставя констативен протокол, който 
съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и 
категория на туристическия обект; 

11. Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от 
извършване на проверката на място въз основа на констативния протокол 
изготвят доклад до комисията, който съдържа предложение за определяне 
категория на туристически обект или за отказ за определяне; 

12. Определянето на категорията на туристическите хижи и прилежащите към 
тях заведения за хранене се извършва в срок до три или пет месеца от 
датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на 
министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на 
ЕККТО; 

13. На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика 
в 14-дневен срок от датата на заповедта. Категорийната символика, 
включваща удостоверение и табела, е унифицирана и се издава по образец, 
утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма; 

14. Заповедта за определената категория може да се обжалва по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

Такси - съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма за 
категоризиране на туристически обекти. При подаване на заявлението за 
категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на 
категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от 
таксата. Таксата се превежда по сметката на Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма. 
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2.1.4 ВПИСВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ В 
НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР 

Изисквания, процедури, инструкции 
Заявител/задължено лице: община, търговско дружество или юридическо лице с 
нестопанска цел. 
 

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде 
издаден съответният административен акт: Няма нормативно определени 
изисквания. 
 
Необходими документи - Заявление в свободен текст, което съдържа следната 
информация: 

1. правно-организационна форма; 
2. наименование, седалище и адрес на туристическия информационен център; 
3. имена на лицето, управляващо туристическия информационен център; 
4. телефон, факс, електронна поща на туристическия информационен център; 
5. предлагани услуги. 

 
Процедура по извършване на административната услуга: 

1. Искания за извършване на административната услуга могат да бъдат 
подадени лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно 
в някое от деловодствата на МИЕТ (в гр. София, ул. "Славянска" №8 или ул. 
"Леге" №4 или в гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1), като същите се 
завеждат по реда на постъпването им с входящ номер. Искания за 
извършване на административната услуга могат да бъдат подавани и по 
поща, факс или електронната поща на МИЕТ, като същите се завеждат по 
реда на постъпването им и се регистрират с входящ номер. 

2. Формата на исканията, редът и сроковете за отстраняване на недостатъци в 
тях, препращането на компетентен орган, са определени в глава пета, 
раздел първи от Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 
2.1.5 ВПИСВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ 

РЕГИСТЪР 

Туристическите сдружения са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чийто предмет на дейност са 

включени дейности свързани с туризма. 

Съгласно Закона за туризма, туристическите сдружения биват: 

1. според териториалния принцип - национални, регионални и местни 
туристически сдружения; 

2. според продуктовия принцип - браншови и продуктови туристически 
сдружения. 

Туристическите сдружения представят в Министерството на икономиката, енергетиката 

и туризма документи за вписване в Националния туристически регистър, посочени в 

http://www.mi.government.bg/bg/themes-c307.html
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Закона за туризма и Наредбата за организацията на Единната система за туристическа 

информация. 

 
Изисквания, процедури, инструкции 

Правно основание: 

 Закон за туризма; 
 Наредба за организацията на единната система за туристическа 

информация; 
 Устройствен правилник на МИЕТ. 

 

Заявител/задължено лице: юридическо лице, с нестопанска цел, създадено с цел 

развитие на туризма. 

 

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде 

издаден съответният административен акт - Няма нормативно определени изисквания. 

 

Необходими документи - Заявление в свободен текст, което съдържа следната 

информация: 

1. наименование, седалище и адрес на сдружението, телефон, факс, 
електронна поща; 

2. вид на сдружението; 
3. съд, номер на делото, партида, регистър, том и страница по съдебната 

регистрация на сдружението, единен идентификационен код, 
регистрационен номер в регистъра към Министерството на правосъдието, 
когато сдружението извършва общественополезна дейност; 

4. имена и постоянен адрес, телефон, факс, електронна поща на 
представляващия; 

5. вид и състав на колективния орган на управление; 
6. брой на членуващите в сдружението организации и лица. 

 

Процедура по извършване на административната услуга: 

1. Искания за извършване на административната услуга могат да бъдат 
подадени лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно 
внякое от деловодствата на МИЕТ (в гр. София, ул. "Славянска" №8 или ул. 
"Леге" №4 или в гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1), като същите се 
завеждат по реда на постъпването им с входящ номер. На заявителите се 
предоставя и информация относно срока, в който следва да бъде извършена 
административната услуга. 
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2. Искания за извършване на административната услуга могат да бъдат 
подавани и по поща, факс или електронната поща на МИЕТ, като същите се 
завеждат по реда на постъпването им и се регистрират с входящ номер. 

3. Формата на исканията, редът и сроковете за отстраняване на недостатъци в 
тях, препращането на компетентен орган, са определени в глава пета, 
раздел първи от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Линк: http://www.mi.government.bg 

http://www.mi.government.bg/bg/themes-c307.html 

 

2.2. АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ  

Прекрасната природа на 10-те планини с високи върхове, кристални езера, заоблени 
била и просторни планински поляни, живописните долини и котловини на Струма и 
Места с мрежата от десетки притоци, южната земя, от която бликат безброй топли и 
студени минерални извори (над 230), са изключителна предпоставка за развитието на 
региона. Не по-маловажни са благоприятните климатични условия за целогодишен 
отдих и туризъм, крайграничното местоположение, богатото културно-историческо 
наследство, националните и международни прояви, организирани от общините и 
висшите учебни заведения. 
 

2.2.1 ПРИРОДНИ И АНТРОПОГЕННИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ 
 
Основните туристически ресурси на територията на областта са:  

- Банско – ски курорт от международно значение с най-добрата хотелска 
инфраструктура за зимен и летен туризъм и гр. Добринище – балнеокурорт 
от регионално значение;  

- Сандански – най-известният балнеокомплекс в страната – с прилежащите 
към общината природни и културно-исторически забележителности в 
Пирин, Рожен и гр. Мелник;  

- Разлог със СПА център “Катарино”, селата Баня и Добърско, резерватът 
“Баюви дупки – Джинджирица” и курортната местност “Предел”; 

- планинските общини Белица и Якоруда с курортните местности “Семково” и 
“Трещеник” за летен рекреативен и зимен ски туризъм. Якорудските 
минерални извори, към които има изградена плувна и хотелска 
инфраструктура от неголям мащаб. Край Белица се намира най-големият 
природозащитен проект на Балканите – Центърът за реадаптация на 
танцуващи мечки, съвместен проект на две от най-големите фондации в 
Европа за защита на природата – “Четири лапи” и “Бриджит Бардо”;  

- районът на Гоце Делчев с архитектурните резервати Ковачевица, Лещен и 
Долен, в които успешно се развива селски туризъм. Огняновските 
минерални бани където са изградени много нови хотелски бази; 

- Петрич – с минералните извори в с. Марикостиново и Рупите. Историческите 
местности Самуилова крепост и античния град Хераклея Синтика. Църквата 
“Света Петка” в местността “Рупите”. Природен парк “Беласица”. 

http://www.mi.government.bg/
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- районът на гр. Благоевград с богатата база за културен, фестивален и 
конгресен туризъм, с минералната вода, ски базата в м. “Картала”, 
близостта до Рилския манастир и най-старият природен резерват в страната 
“Парангалица”; 

- долината на Струма не е обособена като туристическа дестинация. Тук все 
пак е важно да бъдат споменати минералните извори в общините Кресна и 
Симитли. Кресненското дефиле с възможностите за воден туризъм – 
рафтинг. Резерватът “Тисата” - задължителна спирка при орнитологичен 
туризъм и община Струмяни с грандиозните скални комплекси над село 
Илинденци; 

- планините и в частност Пирин планина са основен туристически ресурс в 
областта. Освен зимния туризъм в районите на Банско, Добринище и Разлог, 
от особена важност е летният трекинг и екотуризъм. Национален парк 
“Пирин” е обявен за Обект на световното природно и културно наследство 
от ЮНЕСКО. Тук има добре развита мрежа от хижи и маркирани маршрути. 

- Биологическия резерват “Славянка” и Малешевска планина са основа за 
развитието на сериозен еко-туризъм в областта. 

 

2.2.2 ИКОНОМИЧЕСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ 
 

Освен природните дадености в туристическите ресурси се включват още 

инфраструктурата на района и наличието на база за настаняванe, хранене и 

развлечения. Може точно да се определят наличните ресурси за настаняванe и хранене 

на територията на област Благоевград. Към месец май 2013 г. същeствуват два 

регистъра, в които се вписват данните за съответните места за настаняване и хранене, 

адресите им, категорията, капацитета им – места или брой легла, управители и т.н. 

Единият регистър е на „Категоризирани от министъра на икономиката/ министъра на 

културата и туризма/ председателя на Държавна агенция по туризъм/ министъра на 

икономиката, енергетиката и туризма средства за подслон, места за настаняване и 

заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и заведения за хранене към 

тях с валидна категория” и се попълва от МИЕТ, а другият регистър е „Регистър на 

категоризираните туристически обекти на територията на общините в Република 

България” и се попълва от кметовете на общините, където се намират обектите. 

Информацията в двата регистъра е идентична. В тях обектите са разделени по видове. 

Обособени са следните различни видове туристически обекти: 

- средство за подслон (сп) - хотели, балнеохотел, апартаментен хотел, СПА-
хотел; 

- място за настаняване (мн) - хотели, вили; 

- заведение за хранене и развлечения (зхр) - кафене, лоби бар, бар-казино, 
класически ресторант, специализиран ресторант, бар-клуб, снек-бар, нощен 
бар, пиано-бар, коктейл-бар, бистро, бар - спортен център, бар-фоайе, 
пивница, закусвалня, павилион; 
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- туристическа хижа (тх) - туристическа хижа, туристическа спалня; 

- заведение за хранене (зх) - туристическа столова, туристически бюфет. 
 

Всеки от тези обекти има съответна категоризация – “звезди” за местата за настаняване 

и заведенията за хранене и “еделвайси” за туристическите хижи и туристически спални. 

Съгласно чл.52, ал.1 и 2 от Закона за туризма, действащ към настоящия момент, 

категоризиращи органи са кметът на общината или председателя на Държавната 

агенция по туризъм.  

 

Кметът на общината определя категория на: 

1. Средствата за подслон - хотели, мотели - категория "една звезда", и 
прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения; 

2. Местата за настаняване - семейни хотели, пансиони, къщи и самостоятелни 
стаи - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди", както и 
прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;  

3. Други места за настаняване - почивни станции, къщи, бунгала, къмпинги - 
категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения 
за хранене и развлечения;  

4. Самостоятелни заведения за хранене и развлечения - категория "една 
звезда" и "две звезди". 

 

Председателят на Държавната агенция по туризъм определя категория на:  

1. Средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища – 
категория "две звезди", "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди”, и 
прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;  

2. Местата за настаняване - почивни станции и вили - категория "три звезди", 
"четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за 
хранене и развлечения; 

3. Туристическите хижи, туристическите спални, туристическите учебни 
центрове - "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса", и 
прилежащите към тях заведения за хранене; 

4. Самостоятелни заведения за хранене и развлечения - категория "три 
звезди", "четири звезди" и "пет звезди". 

 

На база наличната информация в туристическите регистри се вижда, че след 

черноморските курорти Пиринският край разполага с най-добре развитата хотелска 

база и съответно има добра база за хранене на туристите. В табл. 17 са показани 

данните за наличната леглова база и места в заведенията за хрaнене за общините в 

Благоевградска област на база обединената информация от двата регистъра. Трябва да 

отбележим, че данните, показани в табл. 17 са непълни, защото и в двата регистъра 
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няма информация за общините Гърмен и Кресна, а в общинския регистър липсват 

данни за община Петрич, Симитли и Якоруда. Въпреки липсващите данни 

информацията достатъчно добре илюстрира наличния (значителен) капацитет на 

района.   

 

Обекти в 

община 

Места за 

настаняване 
Легла 

Зав.за 

хранене 
Места Тур.хижи Легла ЗХ Места 

Банско 804 13683 372 27037 2 176 - - 

Белица 6 510 10 710 - - - - 

Благоевград 41 1329 546 28511 - - - - 

Гоце Делчев 32 842 12 840 3 122 3 86 

Гърмен - - - - - - - - 

Кресна - - - - - - - - 

Петрич 3 342 8 702 1 60 - - 

Разлог 62 3426 111 6026 - - - - 

Сандански 160 3530 406 21538 3 108 4 140 

Сатовча 2 78 2 92 - - - - 

Симитли 1 48 2 90 1 - 1 20 

Струмяни 2 100 4 110 - - - - 

Хаджидимово - - 28 1164 - - - - 

Якоруда 1 236 2 234 - - - - 

Общо 1114 24124 1503 87054 10 466 8 246 

            Табл. 17  

Трябва да се направи и още едно пояснение на представените данни. Данните в табл. 

17, обработени на база регистрираните обекти към месец май 2013 г. в регистрите на 

категоризираните туристическите обекти в МИЕТ и общините, се различават 

съществено от данните на НСИ за легловата база в Благоевградска област и в частност в 

общините в нея. На база данни от НСИ наличната леглова база в някои от общините на 

област Благоевград през 2011 г. е дадена в табл. 18 
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СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В КРАЯ НА 2011 ГОДИНА  (НСИ) 

Области / 
Общини 

Ср-ва за 
подслон 
и места 

за 
настан. 

Легла Леглоденонощия 
Брой 
стаи 

Реализирани нощувки Пренощували лица 

Използваемост на 
леглоденонощията 

Приходи от нощувки 

Общо 
от 

българи 
от 

чужденци 
Общо българи чужденци Общо 

от 
чужденци 

БЛАГОЕВГРАД 189 15862 4196138 6533 752002 408578 343424 320428 193438 126990 17.9 32770497 17771757 

Банско 77 8391 2121614 3558 374138 133927 240211 140250 61272 78978 17.6 16082948 11190538 

Белица * * * * * * * * * * * * * 

Благоевград 29 1014 327865 503 41920 31592 10328 30448 23465 6983 12.8 1238192 340728 

Гоце Делчев 7 337 109430 147 12610 9755 2855 9245 7777 1468 11.5 293017 75443 

Гърмен 8 305 89352 137 19434 18736 698 9341 8991 350 21.7 656768 22046 

Кресна 3 774 21120 39 3135 3132 3 843 840 3 14.8 42572 60 

Петрич 12 397 100688 198 13789 9398 4391 7878 5128 2750 13.7 562728 223086 

Разлог 14 1355 394120 584 79125 58433 20692 29397 22675 6722 20.1 3445693 1187887 

Сандански 35 2760 885872 1179 193692 129601 64091 88351 58750 29601 21.9 10117255 4723346 

Сатовча * * * * * * * * * * * * * 

Струмяни * * * * * * * * * * * * * 

                Табл. 18
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Методологията на НСИ е да обработва данни от обекти с повече от 10 места за 

настаняване, но дори и като се редуцират данните от регистрите и се сравнят с  

данните на НСИ се получава значително разминаване между официално отчетените и 

налични данни за легловата база.  

Например за община Сандански наличните обекти, регистрирани като средства за 

подслон и места за настаняване в регистъра на МИЕТ и регистъра на категоризираните 

туристически обекти на територията на общините, с повече от 10 регистрирани легла са 

77 (табл. 19), от които 68 обекта с 3169 легла са действащи, което като бройка е близо 

два пъти повече от отчитаните от НСИ (35 обекта), а легловата база е с 15 % по-голяма. 

 
Тип 

Наименование на 

обекта 

Категория 

(звезди) 

Брой 

стаи 

Брой 

легла 
Адрес 

1 Къщи "ПРИ ГОРАН" 1 10 27 м. "Попина лъка" 

2 Къщи "ВИКТОРИЯ" 2 10 20 ул. "Петър Сарафов" N: 6 

3 Къщи МОНИ 3 8 16 ул. "Първи май" N: 14 

4 Къщи "УЗУНОВА КЪЩА" 2 8 19 гр. Мелник 

5 Къщи "ГРОЗДАН И Н" 2 9 20 ул. "Гоце Делчев" N: 4 

6 Къщи ГРОЗДАН И Н 2 9 19 ул. "Гоце Делчев" 

7 Къщи "БИСЕРОВА-ГОФ" 2 6 12 село Пирин 

8 Къщи "МАРИО" 2 8 19 гр. Мелник N: 120 

9 Къщи "ПОПИНА ЛЪКА" 2 10 20 с. Лиляново 

10 Къщи "НИКИ" 1 7 19 ул. "Гоце Делчев" N: 4 

11 Къщи "ЧИНАРИТЕ" 3 10 20 гр. Мелник 

12 Къщи "ЧИНАРИТЕ" 3 10 20 гр. Мелник 

13 Мотел "ГАРАНТ" 1 8 16 ул гл.път Е-79 м. Ушите 

14 Мотел "ДРАГ ДАЛАС" 1 13 26 ул гл.път Е-79 

15 Мотел "СЕЛЕКТА" 1 11 22 СЕЛО ЛЕВУНОВО 

16 Мотел "ЕЛЕГАНС" 1 9 18 ул. "Стефан Стамболов" N: 43 

17 Мотел ЛУКСОР 1 9 19 ул гл.път Е-79 

18 Мотел "ГАРАНТ" 1 8 16 ул гл.път Е-79 

19 Мотел "РОЖЕН" 1 6 12 село Рожен 



 
 

Проект DIAS-NET "Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно 
планиране на политиката на туризма" 

 

117 

20 Мотел "ЕРОС" 1 24 48 ул. "Стефан Стамболов" N: 65 

21 Мотел "ПРИМ" 1 13 26 ул. "пътя за Хидрострой" N: 4 

22 Мотел "ШАТРА" 1 9 22 ул. "Околовръстно шосе" 

23 Мотел "ЕДИА" 1 17 26 ул. "Лилянска" N: 17 

24 Почивна станция "10-ТИ КИЛОМЕТЪР" 2 9 24 м. "10-ти километър" 

25 Почивна станция "ТРЕМОШНИЦА" 2 8 17 м. "Тремошница" 

26 Почивна станция "ТЕВНОТО ЕЗЕРО" 2 6 16 м. "Попина лъка" 

27 Почивна станция "МРАМОР" 1 26 82 ул. "Тодор Каблешков" N: 1 

28 Почивна станция "ЗДРАВЕЦ" 1 60 210 ул. "Първи май" N: 25 

29 Семеен хотел "ПАУТАЛИЯ" 2 15 30 ул. "Асен Златарев" 

30 Семеен хотел "БАЛЕВУРОВ" 2 15 36 ул. "Мара Бунева" N: 14 

31 Семеен хотел "СВЕТИ ГЕОРГИ" 2 19 38 ул. "Пере Тошев" N: 2 

32 Семеен хотел "БЛАЖИ" 2 14 28 ул. "Башлийца" N: 13 

33 Семеен хотел АЛЕКС 3 20 0 ул. А.Попостолинчев N: 1 

34 Семеен хотел ФИНИКС 3 20 40 ул гл.път Е-79 

35 Семеен хотел БОЛЯРКА 3 19 30 гр. Мелник 

36 Семеен хотел ОФИР 3 12 30 ул. "Младост" N: 1 

37 Семеен хотел "САНТАНА" 

3 

16 33 

ул "Христо Смирненски" N: 

15 

38 Семеен хотел АДЖЕВ ХАН 3 19 38 ул. "Стефан Стамболов" N: 51 

39 Семеен хотел "ЮГ" 

2 

11 19 

ул. "Александър” Буйнов" N: 

16 

40 Семеен хотел "БЛАЖИ" 2 14 14 ул. "Башлийца" N: 13 

41 Семеен хотел "ВИКТОРИЯ" 2 12 27 ул. "Петър Сарафов" N: 6 

42 Семеен хотел "АНДОНИ" 2 14 28 ул. "Воден" N: 18 

43 Семеен хотел "МАМИН КОЛЬО" 2 14 28 ул гл.път Е-79 

44 Семеен хотел "АСТРА" 2 20 40 ул. "Васил Кънчев" N: 7 

45 Семеен хотел "АНЕЛИ" 2 9 18 ул. "Гоце Делчев" N: 1 
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46 Семеен хотел "РОЖЕНА" 2 8 12 село Рожен 

47 Семеен хотел   2 12 27 ул. "Петър Сарафов" N: 16 

48 Семеен хотел ЮГ 

2 

9 18 

ул. "Александър Буйнов" N: 

16 

49 Семеен хотел "АНДОНИ" 2 14 28 ул. "Воден" N: 18 

50 Семеен хотел "РОЖЕНА" 2 9 22 село Рожен 

51 Семеен хотел СЛАВОВА КСРЕПОСТ 3 16 37 гр. Мелник N: 101 

52 Семеен хотел "ЛИТОВА КЪЩА" 3 11 22 гр. Мелник 

53 Семеен хотел "БОЛЯРКА" 3 19 30 гр. Мелник 

54 Семеен хотел "ЛИТОВА КЪЩА" 3 11 11 гр. Мелник 

55 Семеен хотел 

"ПАРК ХОТЕЛ-

САНДАНСКИ" 

3 

17 34 

ул "Христо Смирненски" N: 

13 

56 Семеен хотел "ДЕВА" 3 16 24 ул. "Стефан Стамболов" N: 6а 

57 Семеен хотел "АВИС" 3 14 30 ул "Стою Хаджиев" N: 5 

58 Семеен хотел "ПАУТАЛИЯ" 3 15 35 ул. "Асен Златарев" N: 1 

59 Семеен хотел "БУЛГАРИ" 3 20 40 гр. Мелник N: 92 

60 Семеен хотел МАКЕНЗЕН 3 17 34 гр. Мелник 

61 Семеен хотел "КОЛОЗЕО" 3 14 30 село Поленица N: 30 

62 Хотели "БОЯНА" 1 12 24 село Поленица N: 6 

63 Хотели "КАРТАЛОВЕЦ" 1 15 30 село Поленица 

64 Хотели "ЕЛЛИ ГРЕКО" 1 36 88 гр. Мелник 

65 Хотели "ПЕРУН" 

1 

28 64 

ул. "пътя за Хидрострой" N: 

22 

66 Хотели "ГАРАНТ" 1 0 0 ул гл.път Е-79 

67 Хотели "ЛЯПЧЕВ" 1 23 43 село Катунци 

68 Хотели "СОКОЛ" 1 20 42 ул. "Скопие" N: 21 

69 Хотели "ЛЯПЧЕВ" 1 29 55 село Катунци 

70 Хотели "ЛУМПАРОВА КЪЩА" 1 6 15 гр. Мелник 

71 Хотел Панорама 3 66 132 Сандански 2800, ул. 
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"Околовръстно шосе" №1  

72 Балнеохотел Сандански 4 285 570 Сандански 

73 Хотел 

Свети Никола 3 91 

182 

Сандански, ул. "Македония" 

№1 

74 Хотел Европас 2 26 52 

Сандански, ул. "8-ми март" 

№ 11 

75 Спа-хотел Медите 4 27 54 общ. Сандански, Поленица 

76 Спа-хотел Парк хотел Пирин 5 84 172 

гр.Сандански, район 

"Хидрострой" №27 

77 Спа-хотел Свети Врач 3 30 60 Сандански 

    Общо: 3325   

       

Табл. 19 

От данните се вижда, че този туристически ресурс не е разпределен равномерно сред 

общините в областта. Пет общини – Банско, Благоевград, Гоце Делчев, Разлог и 

Сандански притежават около 95% от легловата база и местата за хранене от всичките 

регистрирани туристически обекти (табл. 20). Резултатите са разбираеми, като се има 

предвид, че това са общините с най-добре развит туризъм, а Благоевград е най-

голямата по население и икономически дадености община. 

Обекти 

 в община 

Ср-ва за 

подслон 

и места 

за наст. 

легла 
ср. брой 

легла 

завед. 

за 

хранене 

места 
ср. брой 

места 

Банско 804 13683 17.0 372 27037 72.7 

Благоевград 41 1329 32.4 546 28511 52.2 

Гоце Делчев 32 842 26.3 12 840 70.0 

Разлог 62 3426 55.3 111 6026 54.3 

Сандански 160 3530 22.1 406 21538 53.0 

Общо 1099 22810  1447 83952  

 Табл. 20 
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В община Благоевград има най-много регистрирани места за хранене и развлечение, 

но това са по-скоро заведения за обслужване на населението в областния център, а не 

места, които са създадени да посрещат туристи. В подкрепа на това твърдение е 

малкия брой регистрирани „средства за подслон” и „места за настаняване” едва 41 

обекта и малката леглова база, която не може да посрещне един по-голям 

туристопоток. 

Двете големи туристически дестинации Банско и Сандански съответно разполагат с 

най-голям ресурс за развитието на туристическа дейност. Като потенциал Банско е 

първи – малката по население община разполага с повече от половината легла за 

настаняване в областта. Има обаче баланс между легловата база и местата за хранене, 

което показва, че туристите пребивават на територията на общината за по-

продължително време – за няколко нощувки и с ползване на заведенията за хранене и 

развлечения в общината. Това показва, че туристическият бизнес в общината е добре 

развит и структуриран. Анализирайки данните за община Сандански се вижда една 

значителна диспропорция между легловата база и местата в заведенията за хранене. 

Съотношението между тях е 1:6 – докато в община Банско е 1:2. Това показва, че в 

общината туристопотокът не се задържа за по-продължително време. Посещенията са 

кратки и обикновено без нощувки. 

Развиващият се като туристическа дестинация през последните години Разлог има 

добро съотношение между наличните места за настаняване и местата в заведенията за 

хранене – приблизително 1:2, което показва балансираност и пълнота в ползването на 

туристическите услуги на територията на общината. В общината са създадени 

сравнително големи хотели средно с над 55 легла в сравнение с другите две общини, 

където тeзи показатели са съответно – за Банско 17, а за Сандански 22. Тук се 

наблюдава и още един балансиран показател – средния брой места в заведенията за 

хранене в община Разлог е 54, което позволява едно по-добро планиране и 

провеждане на туристически дейности от затворен тип. Такъв тип туристически 

дейности са характерни за бизнес и спа туризъм и икономическият ефект от тях е най-

голям. 

Предстои създаването на единен регистър с данните за всички регистрирани 

туроператори и туристически агенти, хотели, други места за настаняване, ресторанти, 

получили категоризация от министерството или общините. В него ще има информация 

и за туристическите сдружения в България, за туристическите информационни 

центрове в градовете, както и за редица нови дейности и обекти, които се предвижда 

да бъдат лицензирани според последните промени в Закона за туризма. 
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2.3. ТУРИСТИЧЕСКО  ПРЕДЛАГАНЕ      

Съществуват множество различни видове туризъм, някои от които са официално 

дефинирани, а други се подразбират интуитивно. В България са представени 

практически всички основни видове туризъм. Дори любителите на екзотични, 

ексцентрични и екстремни видове туризъм могат да намерят в България място, където 

биха могли да ги практикуват или да получат съответната услуга. 

 

Най-разпространените видове туризъм в България са морски туризъм (летен туризъм) 

и планински туризъм (планинарство, зимен туризъм, ски-туризъм). Милиони туристи 

(български и чуждестранни) всяка година пристигат за своята почивка на море в някой 

от многобройните български морски курорти и курортни селища или практикуват 

зимен ски-туризъм в някои от нашите ски-курорти. Една част от тези туристи са 

представители на практикуващите спортен туризъм, тъй като посещават страната ни 

основно с цел да практикуват някакъв вид спорт – голф, уиндсърфинг, скуба-дайвинг 

(гмуркане с акваланг) и други водни спортове, които се практикуват в морските 

курорти, зимни спортове – спускане със ски, сноуборд и др., които се практикуват в 

зимните курорти или пък ловен и риболовен туризъм, за целта се посещават 

съответните ловни стопанства и водоеми. 

 

Трекинг туризъм. Този вид туризъм е свързан с преходи в планината и краткосрочен 

престой в населените места. Основни потребители тук са българите и туристите от 

Англия, Франция, Германия (организирани в групи). От особена важност за този 

продукт е поддържането на добра маркировка, изходните и крайните пунктове на 

маршрутите.  

 

Любителите на екстремния туризъм могат да вдигнат адреналина си с рафтинг 

(спускане с плоскодънна лодка по буйна река) – подходящи за целта са множество 

реки в България, най-вече Арда, Струма, Велека и Места. Най-подходящо време за 

рафтинг е пролетта, от март до май месец, когато реките са най-пълноводни и бързи. 

Друга възможност е алпинизма в планините Рила и Пирин. В последните години се 

разработват и локални алпинистки маршрути в подходящи за целта места – 

традиционно в района на Враца и Лакатник и не толкова традиционно в някои райони 

на северното ни черноморие. 

 

Вече се е наложило мнението, че България е рай за тъй наречения алкохолен туризъм 

– млади и не съвсем млади хора, предимно от скандинавските страни, посещават през 
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лятото морските курорти на България, предимно Слънчев бряг, с цел да изконсумират 

колкото се може повече евтин алкохол. Макар че терминът алкохолен туризъм не е 

официално формулиран, все пак тази фраза се използва широко за описание на типа 

почивка, който си осигуряват точно този тип туристи. Може да се каже, че алкохолния 

туризъм е "улична" под-категория на кулинарния туризъм, който също може да бъде 

практикуван в България. Всеки турист, който посещава страната основно с цел да опита 

ястията на българската национална кухня, може да бъде определен като кулинарен 

турист. Подкатегория на кулинарния туризъм, и аристократичен братовчед на 

алкохолния туризъм, е винения туризъм. Все повече производители на българско вино 

рекламират своята продукция като организират посещения на туристи, български и 

чуждестранни, с цел да дегустират различни видове вино на територията на заводските 

изби или в специално изградени винарни. 

 

Екотуризъм също се практикува широко в България. У нас вече има множество зони, 

които влизат в европейската екологическа мрежа Натура-2000. В тези зони може да се 

наблюдават редки и екзотични видове птици, животни и растения. Има туристи, които 

посещават България с единствената цел да наблюдават с телескопи и бинокли дивите 

птици например в резервата Атанасовско езеро и защитената местност Пода край 

Бургас. Те са пример за туристи, практикуващи екотуризъм в най-чист вид. 

 

Почитателите на религиозния туризъм също имат богата база за избор – България 

предлага множество възможности и за този тип туристи. Мюсюлманите може да 

посетят най-старата джамия в България, построена през 14 век – Джумая джамия в 

Пловдив, както и най-голямата джамия в България – Томбул джамия в Шумен. 

Християните, практикуващи религиозен туризъм в България, обикновено правят турове 

по най-известните манастири и църкви в България, като посещават Рилския манастир 

„Свети Иван Рилски”, Бачковския манастир „Света Богородица”, скалния Аладжа 

манастир „Света Троица” край Варна, Троянския манастир „Успение Богородично”, 

църквата „Свети Александър Невски” и Боянската църква в София, църквата „Света 

Богородица” в Пазарджик, древните църкви в Несебър, Роженския манастир край 

Мелник и др. Някои храмове, например църквата „Света Богородица” в Пазарджик, 

която се слави с уникалния си дърворезбован олтар, се посещава освен от 

практикуващи религиозен туризъм, също и от практикуващи архитектурен туризъм. 

Архитектурните туристи се интересуват от сгради с уникален интериор и/или 

екстериор. Тези туристи посещават обикновено старата част на Несебър, старата част на 

Созопол, старата част на Пловдив, Велико Търново, село Арбанаси, село Жеравна, гр. 

Мелник, с. Ковачевица, някои храмове и манастири в България и други места, запазили 

сгради с уникална българска възрожденска или средновековна архитектура.  
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Балнеоложки (медицински) туризъм практикуват туристите с цел да решат някакъв 
свой здравен проблем. Балнеоложките курорти в България имат най-дълга история. 
Траките, които населяват българските земи издигат в култ изворните води. Курортното 
дело се заражда на базата на тракийската медицина, утвърдена като природолечебна. 
Древните гърци също използват широко българските минерални води и ги боготворят, 
което личи по сечените от тях монети. Край минералните извори се строят плувни 
басейни; използува се балнеолечението. През римската епоха (I-VII в.) 
балнеологичните курорти са на почит, което е свързано с грижите за укрепването на 
физическата мощ на легионите. Дават се първите класификации на минералните води. 
Римляните благоустрояват местностите около лечебните извори. На почит са 
божествата, свързани с култа към водата и здравето. Запазени са останки от терми, 
балнеологични съоръжения, асклепиони, нимфеуми край изворите в Кюстендил, 
София, Хисаря, Сапарева баня и др. През средновековието минералните води се 
използват предимно за хигиенни нужди. Засиленият интерес към балнеолечението 
през 20 век привлича още в началото му чуждестранни туристи. България разполага с 
редица красиви, богато озеленени и екологично съхранени курорти с ценни минерални 
води. Ежегодно те се посещават от много хиляди пациенти, а също така и от търсещи 
пълноценен отдих и отмора през ваканционните периоди на годината. Голяма част от 
тях са започнали много отдавна развитието си. В тях функционират целогодишно 
балнео-физиолечебници, курортни поликлиники, летни плажове с хидротермални 
басейни и др. Главни балнеоложки дестинации са: Поморие, Сандански, Велинград, 
Хисар и др. 
 

Селския туризъм също има вече много почитатели. Големи групи чуждестранни 

туристи практикуват селски туризъм, като прекарват почивката си в старинни селски 

къщи в селата в Странджа или Родопите. По същество става въпрос за летен туризъм, 

който се опира на множеството дадености на съответното населено място. Този вид 

туризъм е от основна полза за местното население, тъй като осигурява дългосрочен 

локализиран престой на територията на съответното населено място с възможности за 

преминаване по различни локални маршрути. От особена важност за предлагането на 

този вид туристически продукт е общата инфраструктура, както и доброто поддържане 

на основните културно-исторически и природни ресурси. 

 

СПА и уелнес туризъм  

СПА и уелнес туризмът се свързват с процедури за отпускане и постигане на комфорт на 

тялото и душата, основано на различни природни ресурси: минерална вода, етерични 

масла, лечебна кал, камъни и др. СПА центърът трябва да предлага разнообразни 

водни и козметични процедури, както и спортни занимания, чрез прилагане на 

природосъобразни форми и методи за релакс, физическо и естетическо поддържане на 

тялото и части от него, консултирани и реализирани от квалифициран персонал. 

Предлагането на уелнес туризма включва разнообразни услуги, процедури, терапии и 

програми, както и спортни, културно-развлекателни и хоби занимания, предназначени 
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за релакс, психо-физическо възстановяване и поддържане на здравето и творческите 

възможности на туриста.  

 

В България няма да бъдат разочаровани и поклонниците на историческия туризъм, 

който представлява посещение на исторически значими сгради и местности, на 

културно-исторически и природни паметници. Туристите от Русия например с 

удоволствие посещават паметника на връх Шипка, издигнат в чест на падналите тук 

руски войници и български опълченци. На силен интерес се радват също тракийската 

гробница в Казанлък, крепостта Царевец във Велико Търново, архитектурния комплекс 

Перперикон в Родопите край Кърджали и др. 

 

Друг подобен вид туризъм, само че основан на базата на културно-исторически 

дадености, е културно-познавателния туризъм. Той е свързан с посещения на културни 

мероприятия в различни райони на страната. Като се започне с посещения на театри и 

опера в големите градове и се продължи с посещения на различни фестивали и 

културни форуми по цялата територия на България.  

 

През последните години и в условията на икономическа криза стана модерно 
практикуването на шопинг туризъм. Той се практикува основно в пограничните райони 
и при него става въпрос за движение на хора, живеещи близко до границата, с цел 
покупка на стоки в България поради по-благоприятни ценни. В някои югозападни 
райони през почивните дни стотици туристи пристигат на пазар в пограничните 
български градове. 
 

 
СПЕЦИАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ  И УСЛУГИ НА РЕГИОНАЛНО НИВО 

 
Територията на областта се обслужва от един от четирите Трансевропейски 
транспортни коридори, минаващи през нашата страна - МТК №4 - Видин/Лом – София – 
Благоевград – Кулата - Солун, който провежда международните транспортни потоци от 
посока север /запад/ на юг, като осигурява и връзка с МТК №8, посредством 
националната транспортна система на страната. 
 
Територията на областта се обслужва от V главна ж.п. линия – София – Благоевград - 

Кулата с дължина 93 км /в участъка Бяло поле - Кулата/ и жп клона Генерал Тодоров – 

Петрич - с дължина 10 км. Общата дължина на ж.п. мрежата на територията на 

областта е 103 км. 
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Ж.п. линията София - Кулата е категоризирана в европейската мрежа за магистрални 

ж.п. линии под № 885 и европейската мрежа за комбинирани превози /СЕ-885/. 

Линията има важно значение в международен и балкански план, тъй като чрез нея се 

осъществява най-късата ж.п. връзка между пристанище Видин/Лом/ на р. Дунав и 

пристанище Солун на Бяло море. Железопътният граничен преход се осъществява през 

ГКПП Кулата у нас и ГКПП Промахон в Гърция. 

 

ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ 
 
На територията на област Благоевград са изключително добре развити услугите в 
областта на планинския туризъм и практикуването на зимни спортове. Географското 
разположение на областта, в чиято територия попадат планините Рила и Пирин, е 
предпоставка за изграждането на модерни бази и съоръжения за практикуването на 
планински туризъм. В региона са изградени няколко ски курорта с добре 
експлоатирани и поддържани писти, обслужвани от модерни съоръжения. Областта 
предлага отлични възможности за планински преходи. 
 
ПИРИН 
 
Ски курорт Банско 
Ски курортът е с национално значение и е много посещаван също и през лятото като 
начален пункт за ексурзии в планината. Разположен е на 936 м надморска височина, 
като най-ниската ски точка е на 990 м, а най-високата 2560 м. За удобство на 
любителите на зимните спортове работят шест влека, седем седалкови лифта и един 
кабинков лифт, които обслужват десетте най-известни писти - Тодорка, Балканиада, 
Шилигарника, Платото Юг, Платото Север, Бъндерица - Алберто Томба, Банско, Старата 
писта, Църна Могила, Чалин Валог. Дължина на ски пистите в курорта Банско е 65 км, 
като най-дългата писта е 16 км. Изложението на склоновете е северно. В курорта има 
изградени модерни съоръжения за производство на изкуствен сняг, както и системи 
позволяващи карането на ски през нощта.  
От Банско тръгват маркирани туристически маршрути за хижите “Бъндерица” (3.30 ч), 
“Вихрен” (4 ч) и “Дамяница” (4 ч), откъдето може да се продължи в различни посоки из 
Пирин, а от първите две да се изкачи и връх Вихрен за около 3 часа. 
 
Предела 
Местността "Предел" разполага с 60 почивни станции, с 2 500 легла. На разстояние 1,7 
км от “Предел” се намира ски писта "Кулиното" с дължина 1 500 м, на която е монтиран 
ски влек тип “Помагалски”, която на I етап е изградена. До самата писта има 
асфалтиран път. 
От местността “Предел” тръгват множество пътеки към Пирин. Местността се намира 
на 12 км от Разлог, на 15 км от Банско и на 40 км от Благоевград. Площта к е 4 000 дка и 
е на надморска височина 1000-1200 м. Основно предимство на местността е 
изобилието от питейна вода и добра инфраструктура. От “Предел” тръгва пътека за 
хижа “П.К.Яворов” с леглова база от 100 легла, а на 30 км. е хижа “Добърско” с 37 
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легла. В многото почивни бази на територията на общината, легловата база е с около 3 
000 места. 
 
Добринище 
Добринище е курорт с  база за ски туризъм през зимата с писта дълга 5 км. Началната 
точка е хижа “Безбог” ,а крайната - хижа “Гоце Делчев”. Има двуседалков лифт; ски 
влекове; ски гардероб и ски училище. Хижа „Гоце Делчев” е разположена в местността 
“Логовето”, на 1412 м.н.в. От нея започва седалковия лифт до хижа “Безбог”. До 
станцията има охраняем паркинг.  Хижа “Безбог” е разположена до Безбожкото езеро 
на 2236 м.н.в. Тя е най-високата хижа на Балканския полуостров. 
Ски зоната в Добринище предлага: 

 трекинг, алпинизъм и ски, 
 лифт до х. Безбог, 
 възможности за опитни и за начинаещи скиори, като общата дължина на 

пистите е 7 км, а най-дългата писта е около 5 км, 
 ски писти с възможност за слалом и гигантски слалом, 
 на 11 км от Добринище е х. Гоце Делчев от където започва седалков лифт до ски 

пистите на х. Безбог (2236 м). 
 ски училище за деца, начинаещи и напреднали. 

 

От Добринище тръгва маркиран туристически маршрут за хижа “Гоце Делчев” (1412м) 
(3 ч, има и 11 км асфалтов път), откъдето пеша (2 ч) или със седалков лифт се излиза на 
хижа “Безбог” (2236м) край едноименното красиво езеро. От там може да се продължи 
в различни посоки по маркирани пътеки. На 1.30 ч западно от хижа “Гоце Делчев” е 
туристическа база Мочарата. Може да се излезе и направо от селото (3-3.30 ч). 
 
 х.Каменица - Пирин 
Разположена е на левия бряг на Козя /Беговишка/ река на 1750 м надморска височина 
в близост до ски-писти, съоръжени с три ски-влека. 
 
х.Попови Ливади - Пирин  
Разположена е в м. Попови ливади на 1412 м н. в. В околностите има ски-писта, 
съоръжена с влекове и спортна площадка. Оформено е подходящо място за паркинг.  
           
РИЛА 
 
Бодрост - Благоевград 
Развитието на ски-туризма в Благоевградска област е свързано с курорта Бодрост и 
местността Картала. Тук е изградена ски писта с дължина 500 метра и денивелация 225 
м, влек тип Помагалски (900 м) и къс учебен влек (300 м). Съществува проект за 
удължаване на ски пистата до 3 500 метра и изграждането на дву-седалков лифт с 
дължина 2 800 м и капацитет 1 900 души/час. На територията на курорта са изградени 
две почивни станции. Планинският курорт Бодрост е изходен пункт за маршрути в Рила 
планина, които са добре маркирани и водят до национално известни природни обекти. 
На територията на общината се намират хижите “Македония” и “Чакалица”, които са 
собственост на Българския туристически съюз. 
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Възможностите за еко-туризъм в областта се свързват и с резервата “Парангалица”, 
както и с цялостното природно богатство на Народен парк “Рила” и възможностите за 
комбинирани продукти с Пирин планина. 
 
Семково  
Ски-пистата в м. Семково е с дължина 400 м и се обслужва от ски-влек с капацитет 150 
души за 1 час. На разположение са и осем ски-влека в Семково с дължина до 250 м., 
обслужващи ски-плацове с малка дължина и наклон, удобни за масов спорт. В района 
са изградени и много къмпинги и почивни станции. 
Ски-пистата в м. Орлите (Картала) е с дължина 800 м и се обслужва от 2 ски-влека с 
дължина 800 м и 1100 м с капацитети съответно 450 и 700 души за 1 час. 
 
х.Македония - Рила 
Разположена е на седловината Мечи проход, между Голям и Малък Мечи връх, на 2166 
м.н.в. Има ски-писта, съоръжена с два влека. 
Пътеките са маркирани. Хижата е пункт от европейския маршрут „Е-4".  
Изходно място: гр. Благоевград /по долината на р. Благоевградска Бистрица/ - 39 км по 
асфалт и път с трошено-каменна настилка и 0,40 ч. по маркирана пътека. 
 
х.Трещеник - Рила    
Намира се в едноименната местност, в северните подножни склонове на рида 
Букевица, на надм. вис. ок. 1760 м. Близо до х. “Трещеник” има ски-писта със ски-влек. 
Изходни места: до х. “Трещеник” води асфалтиран път от Якоруда (14 км). 
 
Наличието на двете планини определя и наличието на множество други туристически 
маршрути. 
 
От град Гоце Делчев по маркирана туристическа пътека се отива за хижа “Попови 
ливади” (“Папаз чаир”) - 4.30-5 ч (има и 16 км шосе, но без редовен транспорт). Оттам 
се продължава към Среден и Северен Пирин или в обратна посока - към Южен Пирин. 
В Гоце Делчев има възможности за нощувка и прехрана. 
 
На 18 км североизточно от град Сандански, в Пирин, се намира летовището Попина 
лъка с хижа “Яне Сандански”. До него няма редовен транспорт, но може да се наеме 
такси. От там тръгват маркирани маршрути за: хижа “Каменица” (2 ч), хижа “Синаница” 
(5 ч), хижа “Вихрен” (7 ч), летовище Туричка черква (1 ч) и др. 
 
От град Кресна тръгва маркиран маршрут за заслон Синаница (8-9 ч), откъдето може да 
се изберат различни посоки. 
 
От град Разлог тръгва маркиран маршрут за хижа “Яворов” (4.30-5 ч). Има и шосе (16 
км), но за по-проходими автомобили. 
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БАЛНЕОЛОЖКИ (МЕДИЦИНСКИ) ТУРИЗЪМ 

На територията на Благоевградска област се намират 42% от минералните извори на 

страната. Качествен балнеоложки туризъм в областта се предлага в град Сандански 

(преди всичко благодарение на отличната хотелска инфраструктура). Основните 

потребители тук са туристите от Западна Европа и Скандинавските страни. Другото 

място, с много добър потенциал са Огняновските минерални бани. Места с потенциал 

за развитие са: 

- в района на Кресна - изворите при “Тисата” (на първо място) и село Ощава; 

- в района на Сандански/Петрич - Марикостенските минерални извори; 

- Добринище; 

- Разлог –село Баня . 

КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН 

Този вид туризъм е свързан с максималното оползотворяване на даденостите на 

региона. Най-често се посещават Рилски манастир и град Благоевград; Сандански с 

град Мелник и Роженски манастир; град Банско с излет в Пирин планина. Особено 

популярни и добре посетени са фестивалите “Пирин пее”, фестивалите на 

македонската песен (Благоевград), “Пирин фолк” (Сандански), Джаз-фестивала в град 

Банско, кукерските празници и др. Основен потребител на този туризъм е чуждият 

пазар и преди всичко туристите от страни като Англия, Франция, Германия, страни 

Бенелюкс. 

 

2.4. ТУРИСТИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ 

2.4.1. НОЩУВКИ В ХОТЕЛИ   

2.4.1.1  За страната 

 

Броят на действащите средства за подслон и места за настаняване в България в края на 

2012 година, броя реализирани нощувки през 2012 година от български и 

чуждестранни туристи в България и тенденциите в заетостта на легловата база за 

различните категории средства за подслон и места за настаняване може да се види от 

официалните статистически данни обявени от Националния Статистически Институт 

(НСИ) през януари 2013. 

Данните се отнасят до всички средства за подслон и места за настаняване, които имат 

капацитет повече от 10 легла – всички категории хотели - от 1 до 5 звезди, включително 

семейни хотели и къщи за гости, както и вилни селища и отделни вили, планински 
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хижи, почивни домове, мотели и къмпинги. В края на 2012 година броят на работещите 

хотели и другите места за нощувка в България (според данни на НСИ) е бил около 1650. 

Общият брой стаи за настаняване на гости в хотелите и другите средства за подслон е 

около 48000, а общият брой легла – около 96000. 

Най-слабите месеци по отношение бройката реализирани нощувки са ноември, 

декември, януари, февруари и март. През тези месеци през 2012 година общият брой 

нощувки в хотелите и останалите места за настаняване в България е бил средно около 

500000 на месец. Нощувките, реализирани от българи, ползвали хотели и други 

средства за подслон през тези месеци, са около 72 % от общия брой, а на 

чуждестранните гости се падат около 28 % от общия брой нощувки. Българите са 

реализирали средно по 1,8 нощувки на човек, а чужденците – средно по 2,1 нощувки 

на човек. Средната заетост на леглата през зимните месеци е била около 18-20 %, като 

за най-луксозните 4 и 5 звездни хотели заетостта е била около 25 %, а при най-евтините 

1 и 2 звездни хотели – около 14 %. 

Чуждестранните туристи и пътуващи през зимните месеци са предпочитали луксозните 

български хотели – 66 % от всички нощувки, реализирани от чужденци в България през 

ноември 2012, са били в хотели с категория 4 или 5 звезди. В хотели с категория 1 или 2 

звезди са осъществени едва 10 процента от всички нощувки на чуждестранни 

граждани, докато нощувките, осъществени от българи в най-евтините хотели в 

България са 38 % от всички български нощувки.  

Тенденциите през 2012 година в заетостта на легловата база на хотелите и другите 

средства за подслон, показват ясно изразено нарастване на броя на нощувките от 

средата на месец май до средата на месец октомври, като пикът на бройката заети 

легла е от втората седмица на месец юли до третата седмица на месец август. Тези 

тенденции говорят за силен летен туристически сезон по Черноморието и относително 

слаб зимен сезон в ски-курортите. Разликата в бройката реализирани нощувки през 

зимните и летните месеци е значителна. Данните показват, че през летните месеци 

броят на нощувките нараства до над 400 процента в сравнение със зимните месеци. 

Ако през есента, зимата и пролетта средния брой нощувки е около 500 хиляди 

месечно, през летните месеци броят реализирани нощувки нараства до над 2 милиона 

месечно. През зимните месеци средната заетост на леглата е около 18-20 %, докато 

през летните месеци тя се покачва до около 60 %. Заетостта на луксозните хотели 

категория 4 и 5 звезди се е покачила през месец август 2012 година до над 70 

процента.  

Съответно, хотелите отчитат най-високите приходи от реализираните нощувки през 

месеците юли и август. Приходът, отчетен от нощувки, осъществени от чужденци през 

юли и август 2012 година, е около 160 милиона лева месечно, а от нощувки, 

осъществени от българи – около 37 милиона лева месечно – общо около 197 милиона 
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лева приход месечно. Средният приход от нощувки през зимните месеци е бил около 

25-30 милиона лева месечно, общо от българи и чужденци. 

 

2.4.1.2  За Благоевградска област 

През януари 2013 година в област Благоевград (според данни на НСИ Благоевград) са 
функционирали 213 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла – 
хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на 
стаите в тях е 6985, а на леглата – 14871. В сравнение с предходния месец общият брой 
на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.7%, на леглата в тях 
– с 8.5% (табл. 21).      
 

      Табл. 21 

 
Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за 
настаняване възлиза на 171333, като 36277 са на български граждани, а 135056 – на 
чужденци. В хотелите 4 и 5 звезди са реализирани 64.8% от общия брой нощувки на 
чужди граждани, докато от българите те са 41.8%. В средствата за подслон и местата за 
настаняване с 3 звезди са осъществени 15.1% от нощувките на чужденците и 29.9% от 
нощувките на българските граждани. В останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди 
дяловете на българските и чуждите граждани са съответно – 28.2 и 20.1%. 
 
Най-много са реализираните нощувки от чуждите граждани на БЮР Македония – 
23.7%, следвани от Русия – 18,9% и Румъния – 13.1%. 
 
Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през януари 
2013 година се увеличават – с 5.5% в сравнение със съответния месец на 2012 г. и 
достигат до 49755. Относителният дял на българите е 32.9% от всички пренощували 
лица. Пренощувалите чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване са с 
15442 (86.0%) повече в сравнение с предходния месец. 
 
Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през 
януари 2013 година е 39.2%, като най-висока тя е в хотелите с 4 и 5 звезди – 57.3%, 
следвана от тези с 1 и 2 звезди – 28.7% и с 3 звезди – 24.5%. 

ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА  - НСИ 

годишен отчет 

Област 

Средства за 

подслон и 

места за 

настаняване 

- брой 

Легла 

-брой 

Леглоден

онощия - 

брой 

Реализирани 

нощувки - брой 

Пренощували 

лица - брой 

Приходи от нощувки 

- левове 

Общо 

в т.ч. 

чужден

ци 

Общо 

в т.ч. 

чужден

ци 

Общо 

в т.ч. 

чужденц

и 

Благоевг

рад 249 18043 4179222 962067 435552 374011 143705 37400279 17906566 
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Приходите от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване в област 
Благоевград през януари 2013 година достигат до 8.55 млн.лв. или с 10.0% повече в 
сравнение с януари 2012 година. Регистрирано е увеличение на приходите от 
реализираните нощувки на чужди граждани с 19,5% и те достигат до 6.69 млн. лв., 
докато приходите от български граждани намаляват с 14.4% и достигат до 1.87 млн. лв. 
 
В статистическото изследване на средствата за подслон и местата за настаняване се 
включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно 
настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период. В 
показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и 
туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни 
квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване. 
 

2.5. ТУРИСТОПОТОК 

 
През януари 2013 г. България е посетена общо от 275 544 чуждестранни граждани (без 
транзитно преминалите). Техният брой е с 3.8% повече спрямо същия месец на 2012 г. 
Увеличение има при посещенията с цел почивка и ваканция, като са реализирани 176 
928 посещения и ръст от 7.2%, при посещенията с цел гостуване – 12 204 посещения и 
ръст от 2.6%. Спад има при посещенията с цел бизнес, като са реализирани 58 954 
посещения и спад от 8.2%. Транзитно през страната се преминали 76 192 чужденци, 
което е с 6.5% повече от същия месец на предходната година. 
 
През януари 2013 г. страните от Европейския съюз продължават да са най-важният 
генериращ пазар за международен туризъм на България с относителен дял 49.8%, общ 
обем - 137 091 туристи (-6.2%). 
 
Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс по данни 
на БНБ за периода януари-декември 2012 г. възлизат на 2 916,56 млн. евро, което е с 
2.2% повече в сравнение със същия период на 2011 г. Разходите на българските 
граждани за пътувания в чужбина за периода януари-декември 2012 г. са общо 1015,73 
млн. евро или с 5.9 % повече спрямо 2011 г. 
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ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2012 Г. ПО СТРАНИ И МЕСЕЦИ 

 (Брой) 

Страни Общо 

Месеци 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

О Б Щ О 8866552 337085 279510 336904 461712 605937 1116562 1682875 1637841 1082355 523971 404605 397195 

Европейски 

съюз 5350622 158880 149635 159604 269014 379431 635796 1078845 1052886 728914 296201 219638 221778 

 в. т.ч.                           

Австрия 185242 5761 4609 4549 7936 9838 12394 41135 45450 32295 9643 5946 5686 

Белгия 95678 2951 2390 2255 2076 3684 7434 25662 26798 15054 4241 1854 1279 

Обединено 

кралство 282076 13482 13515 11041 10842 17133 40205 63824 49688 35203 13447 6574 7122 

Германия 784678 12113 8966 9450 15626 31199 84905 218525 207495 141940 29477 13764 11218 

Гърция 1087260 77015 50501 48571 68800 103977 152176 131661 129158 107899 82399 66121 68982 

Дания 72216 654 668 789 1165 2125 4280 36817 15152 7303 1570 975 718 

Ирландия 26722 1148 2102 2867 1123 2052 2730 5626 5728 2058 449 223 616 

Испания 59322 1487 1767 2537 2993 3139 5268 10712 10926 11405 3036 3319 2733 

Италия 128851 6492 5404 4872 8827 9266 16634 18543 18828 18608 11473 5015 4889 
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Кипър 18689 1053 873 755 1073 1976 3079 3068 2948 692 744 1112 1316 

Малта 4369  - 497 613 946 288 628 714 70 131 47 65 370 

Нидерландия 144382 197 1391 1685 2907 4790 10992 46193 48509 19030 3476 2389 2823 

Полша 286267 3171 3664 4100 6989 8831 25554 80237 83419 49130 11213 4930 5029 

Португалия 7325 160 299 224 273 552 607 2145 1475 664 436 270 220 

Румъния 1468179 22164 41846 51076 117750 151902 204556 206734 209644 177324 98702 91270 95211 

Словакия 90076 825 934 1639 3107 3357 5332 31244 26388 9964 3103 2560 1623 

Словения 22459 975 743 782 1118 1095 2069 4708 4972 3056 1177 925 839 

Унгария 120883 1749 2201 3486 4094 5050 10537 32139 30466 20282 4989 3133 2757 

Финландия 38926 541 398 395 658 1564 4490 12361 11420 5485 891 426 297 

Франция 180060 4757 3608 3839 4546 8659 19079 44929 42318 32508 7655 4423 3739 

Чешка 

република 173739 1292 1852 2594 3633 4218 10593 44201 65156 28601 5863 3013 2723 

Швеция 44038 781 525 535 845 2704 7576 12639 9796 6129 1133 654 721 

Други страни от 

ЕС 29185 112 882 950 1687 2032 4678 5028 7082 4153 1037 677 867 

Други 

европейски 

страни 2796737 148453 108248 144580 154814 173978 370738 476584 463910 277638 181684 151061 145049 

БЮР Македония 424182 45387 25533 35759 34942 33438 33558 40378 40795 33610 39154 33564 28064 
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Норвегия 28993 263 125 139 412 566 3756 12442 13 9385 1010 578 304 

Русия 609630 15430 12548 12659 14105 27073 139968 158172 137657 49793 14092 11125 17008 

Сърбия 396448 25192 18320 28180 30272 30271 34796 50401 47563 37966 33106 30349 30032 

Турция 984212 50955 43446 57789 62417 67521 93619 138934 161494 107430 78500 63322 58785 

Украйна 325944 10856 7896 9428 11990 14225 61990 67368 76364 33054 12608 10126 10039 

Швейцария 27328 370 380 626 676 884 3051 8889 24 6400 3214 1997 817 

Други страни 192118 5875 5533 8189 9628 17164 30055 38472 31823 22294 11591 6292 5202 

Израел 95586 2673 3002 3210 3129 7507 16281 24131 19189 10915 2259 1452 1838 

Канада 16061 417 307 468 1104 1597 2365 2727 2316 2243 1472 631 414 

Съединени 

американски 

щати 69323 2290 1802 3051 4799 6626 9808 10666 8880 8300 6855 3681 2565 

Япония 11148 495 422 1460 596 1434 1601 948 1438 836 1005 528 385 

Останал свят 527075 23877 16094 24531 28256 35364 79973 88974 89222 53509 34495 27614 25166 

Табл. 22 
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Средната продължителност на престоя на чуждите туристи като цяло е 6 нощувки. Най-
дълго у нас са престояли руснаците (средно 8.5 нощувки), а най-малко - почиващите от 
балканските страни (3.8 нощувки). 
 
Според данните най-много са похарчили туристите с културна насоченост. Средният 
разход, който един чужденец прави в страната ни дневно е 67 евро. Цялата почивка му 
излиза средно 379 евро. 
 

2.6. ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ – ЗАЕТОСТ НА ХОТЕЛИТЕ   

 

Средната годишна заетост/използваемост на хотелите и другите местта за настаняване 

през последните години според данните на НСИ са видни от следващата таблица. 
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 Табл. 23 
 

ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 2008-2012 г.  

Средства за 

подслон и 

места за 

настаняване - 

брой 

Легла - 

брой 

Леглодено

нощия - 

брой 

Реализирани 

нощувки - брой 

Пренощували лица - 

брой 

Приходи от нощувки - 

левове 

Година 

Използваем

ост на 

леглоденон

ощията /%/ Общо 
в т.ч. 

чужденци 
Общо 

в т.ч. 

чужденци 
Общо 

в т.ч. 

чужденци 

249 18043 4179222 962067 435552 374011 143705 37400279 17906566 2012 23.02 

189 15862 4196138 752002 343424 320428 126990 32770497 17771757 2011 17.92 

207 17757 5078351 734639 368251 316149 133513 30882667 15584647 2010 14.47 

200 15407 4853103 671656 268896 291524 101454 30724236 13650938 2009 13.84 

186 14141 4484486 760022 332284 336047 118290 34828153 16437414 2008 16.95 
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В Таблица 23 наблюдаваме относително по-високо ниво на средната заетост в размер 
на 16.95%  през 2008 г. спрямо следващите три години. През 2009 г. средната заетост 
спада до 13.84%, като една от основните причини за това е световната икономическа 
криза. През следващите три години 2010, 2011 и 2012 г. имаме нарастване на заетостта 
– 14,47% за 2010, 17,92% за 2011 и стигаме до средна заетост 23,02% през 2012 г. За 
съжаление обаче това са много ниски параметри на заетост. Тези ниски показатели 
през призмата на богатството от туристически ресурси на района определят 
необходимостта от активни мерки в туризма в региона, за да се постигне по-добра 
познаваемост на даденостите и възможностите, по-добро качество на туристическите 
услуги и на тази основа по-голямо валоризиране на туристическото богатство на 
района. 

 

ГЛАВА 3: SWOT АНАЛИЗ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД КАТО 

РАЗВИВАЩО СЕ МЯСТО  
 

 3.1. МЕТОДОЛОГИЯ НА SWOT АНАЛИЗА 

 

SWOT анализа има за цел да оцени въздействието на външните фактори на околната 

среда върху някаква сфера на действие и това на нейните вътрешни фактори, 

подпомагащи и/или пречещи на това действие. Влиянието на средата очертава 

благоприятните възможности за развитието на това действие и потенциалните заплахи, 

които то ще изпитва от страна на неблагоприятните фактори. Оценката на вътрешните 

фактори за развитие откроява силните и слабите страни на разглежданата дейност. 

Оценките на външните и вътрешните фактори, разположени на координатна система, 

оформят множество комбинации, които могат да се разпределят в четири квадранта: 

- първи квадрант, при който добрите възможности на външната среда се 
съчетават със силните страни на вътрешните фактори; 

- втори квадрант, при който са налице добри възможности, но съчетани с 
вътрешни слабости; 

- трети квадрант, съчетаващ слабости и заплахи на външната среда; 

- четвърти квадрант, при който се съчетават външни заплахи със силни 
страни (фиг. 53). 
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ІV 

кв. 
В ъ з м о ж н о с т и 

І 

кв. 

 

С

л

а

б

и 

 

с

т

р

а

н

и 

Много добри 

възможности; 

Съществени 

слабости 

Много добри 

възможности; 

Преобладаващ

и 

слабости 

Много добри 

възможности; 

Преобладаващ

и 

силни страни 

Много добри 

възможности; 

Значителни 

силни страни 

   

С

и

л

н

и 

  

с 

т

р

а

н

и 

Добри 

възможности; 

Съществени 

слабости 

Добри 

възможности; 

Преобладаващ

и 

слабости 

Добри 

възможности; 

Преобладаващ

и 

силни страни 

Добри 

възможности; 

Значителни 

силни страни 

Неблагоприятн

а 

среда; 

Съществени 

слабости 

Неблагоприятн

а 

среда; 

Преобладаващ

и 

слабости 

Неблагоприятн

а 

среда; 

Преобладаващ

и 

силни страни 

Неблагоприятн

а 

среда; 

Значителни 

силни страни 

Застрашителна 

среда; 

Съществени 

слабости 

Застрашителна 

среда; 

Преобладаващ

и 

слабости 

Застрашителна 

среда; 

Преобладаващ

и 

силни страни 

Застрашителна 

среда; 

Значителни 

силни страни 

ІІІ 

кв. 
З а п л а х и 

ІІ 

кв. 

 Фиг. 53 SWOT матрица 
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В случая ще приложим методът на SWOT анализа, за да оценим силните и слабите 

страни в сферата на туризма в област Благоевград, както и за оценяване на 

благоприятните възможности, които външната обкръжаваща среда предоставя за 

неговото развитие и потенциалните заплахи, които външната среда отправя към него. 

Истинският смисъл на SWOT анализа обаче е не просто да се дадат някакви оценки и да 

се съпостави една сфера на икономическа дейност с друга или една област с други 

области, а да се комбинират оценките на изследваната сфера с тези на външната среда 

и в зависимост от това каква е тази комбинация да се предложат най-подходящите 

стратегии за действие за развитие.  

 

Възможни са 4 комбинации: 

1. Благоприятни възможности на външната среда и силни страни на областта – 
т.е. средата е благоприятна за развитието на туризма в областта, а нейните 
силни страни преобладават над слабостите к; 

2. Заплашителна външна среда и силни страни на областта;  

3. Заплашителна външна среда и преобладаващи слаби страни на областта; 

4. Благоприятна външна среда, съчетана с преобладаващи слабости на 
областта. 

 

Ако при оценките на SWOT анализа излиза, че за туризма в областта е характерна 

първата ситуация, т.е. в графиката пресечната точка на оценките на външната среда и 

на вътрешните фактори е в първи квадрант, то най-удачно е в сферата на туризма в 

област Благоевград да се прилагат инвестиционни стратегии, да се разнообразяват 

публичните услуги, да се пристъпи към въвеждане на иновации. Ако резултатът се 

получи във втората ситуация при която се комбинират застрашителна външна среда със 

силни страни на областта и пресечната точка на оценките е във втори квадрант, то 

подходящи са стратегии, насочени към използване на разнообразни методи за 

управление като извършване на съвместно (с публично-частно участие и\или с 

неправителствени организации) контролирани дейности, предоставяне на 

административна помощ и по-голяма самостоятелност на бизнес-структурите, 

изграждане на смесени публично-частни дружества, консорциуми и алианси за работа 

в сферата на туризма. При ситуации, попадащи в трети квадрант са препоръчителни 

стратегии на обединяване (на юридически субекти в туристическия бранш), 

ограничаване на дейностите, приватизация. Най-подходящи стратегии за четвърти 

квадрант са концентрация на усилията в най-важните направления, лобиране за 

осигуряване на подкрепа от висшестоящи организации, вертикална интеграция със 

структури на по-високо и по-ниско ниво. 

 



 
 

Проект DIAS-NET "Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно 
планиране на политиката на туризма" 

140 

Индексът на анализ I показва степента на въздействие на комбинацията от фактори 

върху туризма от SWOT-анализа. Индексът на анализ изразява зависимостта между 

външните и вътрешните фактори посредством площта на полето, заключено между 

координатните оси и конкретните значения на външните и вътрешните фактори. 

Неговата стойност е равна на произведението от оценката на външните фактори Ef и 

оценката на вътрешните фактори If. Така стойностите на индекса: I  = Ef х If. Във фиг. 53 

този индекс отговаря например на Сектор 1 и заема най-голямото възможно поле, като 

разглежданата сфера на дейност получава оценки, насочващи я към 3-ти квадрант. 

Това означава, че тази дейност силно е позиционирана в третия квадрант, който 

съответства на неблагоприятна външна среда и преобладаващи слабости. Ако оценките 

са други те може да формират други сектори, например 2 и 3, които на примерната 

графика попадат в един и същ квадрант. Оценките им I2 и I3 са равни, въпреки че се 

формират от различно комбиниране на вътрешните и външните фактори. 
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3.2. SWOT АНАЛИЗ НА ТУРИЗМА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

Оценяването на външните и вътрешните фактори за развитието на туризма се 

извършва на база експертното мнение на специалисти от съответната област. Оценките 

варират от 2-неблагоприятно влияние, до 6-благоприятно влияние на съответния 

фактор. В табл. 24 и табл. 25 подробно са разписани вътрешните и външни фактори за 

развитието на туризма в област Благоевград и са дадени съответните експертни оценки 

за всеки от тях съобразно ситуацията в сектора към месец май 2013 год.  

 

Избрали сме 20 вътрешни фактора, влияещи на развитието на туризма в област 

Благоевград. Разбира се биха могли да се покажат и други такива фактори, но 

извадката която сме направили е достатъчно представителна, за да може да се 

определи тенденцията и получената обща оценка да има голяма степен на 

достоверност. Разгледани са и 19 външни фактори влияещи на състоянието на 

туристическия бранш в областта. Наименованията и съответните експертни оценки на 

всеки един от факторите са показани в табл. 24  и табл. 25. Вижда се, че от така 

избраните фактори за анализ средната оценка на вътрешните фактори е 3.85, а 

средната оценка на външните фактори е 4.05. 
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Вътрешни фактори Оценка (от 2 до 6) 

Висока леситост, разнообразни и добре съхранени природни 

ресурси 
4 

Наличие на минерални извори - 40% от дебита на минералните 

извори в страната са в Благоевградска област 
5 

Наличието на университети, които повишават равнището на 

човешките ресурси и научния потенциал 
4 

Развите урбанистично-териториалната структура 3 

Развитие на институционална структура на туризма 3 

Наличие на културно-исторически обекти 5 

Наличието на воден отток, пасищен и горски фонд, подходящи 

условия за екологично чисто производство, модерно и 

алтернативно селско стопанство 

5 

Наличие на ресурси за въвеждане и използване на алтернатвни 

източници на енергия 
5 

Благоустройствени и инженерни мрежи на инфраструктурата 4 

Ниво на развитие на сектора на енергийната ефективност 3 

Използваемост на легловия фонд 4 

Инвестиционна политика 4 

Квалификация на персонала 4 

Наличност на обекти за забавление  3 

Наличието и изпълнението на програми за развитие на туризма в 

областта 
3 

Маркетинг и реклама на туристическия продукт в областта 4 

Съществуване и реализация на условия за улесняване достъпа на 

хората в неравностойно положение до туристическите обекти 
3 

Адекватност на общинските програми по опазване на околната 

среда 
3 
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Състояние на ВиК мрежата 4 

Управление на ТБО 4 

Средна оценка на вътрешните фактори 3.85 

 Табл. 24 

 

Външни фактори Оценка (от 2 до 6) 

Благоприятно географското и транспортното положение 5 

Наличие на МТК № 4, ГКПП, първокласни пътища и магистрали 4 

Достъпност до национални и международни програми, 

подпомагащи развитието на сектора 
3 

Мястото на областта и влиянието на различията и контраста 

между централните и периферни територии 
4 

Демографската ситуация в страната и отражението и върху 

областта 
4 

Икономическата ситуация и отражението и върху туризма 3 

Ролята на НПО за развитието на туризма 3 

Качество на нормативната уредба, касаеща дейностите в туризма  3 

Състояние на постъпленията в туризма, предвид доходите на 

населението 
4 

Наличието на публично-частни партньорства в туризма 3 

Качество на въздуха 4 

Екологично състояние на водните ресурси 4 

Степен на икономическа активност на частните предприемачи 4 

Наличие на защитени територии 6 

Качество на питейните води 5 

Състояние на трансгранични замърсявания 6 

Наличие на разнообразни форми на сдружения на бизнес 4 
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структурите от сферата на туризма 

Възможности за активен и равнопоставен диалог между частните 

туристически субекти и общинските и държавни органи за 

контрол и развитие 

3 

Използване на външни експерти и консултанти при 

осъщиствяването и управлението на дейностите в туризма 
5 

Средна оценка на външните фактори 4.05 

 Табл. 25 

 

Графичното отражение на оценките е показано на фиг. 55 и фиг. 56.  

 

В координатната система за изобразяване на резултатите от SWOT анализа оценката на 

вътрешните фактори се разполага по оста “Слаби страни - Силни страни”, оценката на 

външните фактори – по оста “Заплахи - Възможности”. Пресечната точка е със 

стойността на минималната възможна оценка (2). От коя страна на координатната 

система ще се разположи оценката зависи от експертно решение, например, ако се 

прецени, че вътрешните фактори като цяло оформят една среда със слаби страни, то 

средната оценка на вътрешните фактори се разполага отляво на пресечната точка на 

осите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Фиг. 55 
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                 Фиг. 56 

 

На база на разгледаните вътрешни фактори мoжем, да преценим, че вътрешната среда 

за развитие на туризма в Благоевградска област притежава по-скоро силни страни. 

Докато външната среда – главно поради сериозната икономическа криза обхванала 

България и Европа, е по-скоро неблагоприятна („заплашителна” по терминологията на 

SWOT анализа). В резултат индекса на SWOT анализ е в II квадрант, както е показано на 

фиг. 57 и обхваща зеленият триъгълник. 
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ІV 

кв. 
В ъ з м о ж н о с т и 

І 

кв. 

 

С

л

а

б

и 

 

с

т

р

а

н

и 

Много добри 

възможности; 

Съществени 

слабости 

Много добри 

възможности; 

Преобладаващи 

слабости 

Много добри 

възможности; 

Преобладаващи 

силни страни 

Много добри 

възможности; 

Значителни 

силни страни 

   

С

и

л

н

и 

  

с 

т

р

а

н

и 

Добри 

възможности; 

Съществени 

слабости 

Добри 

възможности; 

Преобладаващи 

слабости 

Добри 

възможности; 

Преобладаващи 

силни страни 

Добри 

възможности; 

Значителни 

силни страни 

Неблагоприятна 

среда; 

Съществени 

слабости 

Неблагоприятна 

среда; 

Преобладаващи 

слабости 

Неблагоприятна 

среда; 

Преобладаващи 

силни страни 

Неблагоприятна 

среда; 

Значителни 

силни страни 

Застрашителна 

среда; 

Съществени 

слабости 

Застрашителна 

среда; 

Преобладаващи 

слабости 

Застрашителна 

среда; 

Преобладаващи 

силни страни 

Застрашителна 

среда; 

Значителни 

силни страни 

ІІІ 

кв. 
З а п л а х и 

ІІ 

кв. 

 Фиг. 57 
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3.3. ОЦЕНКА НА СЛАБИТЕ СТРАНИ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ 

СЕКТОР В РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД 

 

Концентрацията на природни и антропогенни ресурси на територията на област 

Благоевград представлява предпоставка за разнообразно туристическо предлагане. 

Прилагането и правилното използване и/или неизползване на различните 

икономически, природни, социални, инфраструктурни и културно-образователни 

фактори в съчетание с богатите природни ресурси определят в крайна сметка 

състоянието на туристическия сектор в област Благоевград.  

 
Възможностите на туристическият сектор в областта се определят от наличието на 

многото и разнообразни по характер планински масиви на територията на областта – 

Рила, Пирин, Родопи, Беласица, Славянка, Малешевска, Огражден, Осоговска. От 

разположените тук природни паркове – „Пирин” и „Рила”, от природния парк 

„Беласица”, от боисферния резерват „Алиботуш”, от резерватите „Тисата”, „Байови 

Дупки”, от защитените територии „Мелнишки пирамиди”, от обширните защитени 

територии по “НАТУРА 2000” и др.  

Уникален е ресурсът от минерални извори, има над 160 естествени езера. Културно-

историческото наследство е представено от археологически, исторически, културни и 

архитектурни паметници, уникални фолклорни традиции, фестивали, занаяти и 

традиционни производства. В курортите  Банско, Сандански, Разлог  и др. се предлага 

целогодишно настаняване и е налична инфраструктура за ски и спа туризъм, която е в 

процес на развитие. Извън курортите настанителната база е представена от множество 

семейни хотели, къщи и стаи за гости. 

Освен популярния зимен и спа туризъм в района се развиват и екотуризъм, културен, 

ловен, опознавателен и религиозен, селски и здравен туризъм. Тяхното развитие е 

обусловено от необходимостта от разнообразяване на предлаганите туристически 

продукти, тенденцията в световен мащаб за развитие на алтернативните форми на 

туризъм и наличния ресурс на територията на областта.  

Значителните възможности на природната среда и големите естествени ресурси за 
развитиeто на туризма в област Благоевград се съпровождат от някои слаби страни, 
които оказват негативно влияние на развитието на отрасъла.  
 
На базата на анализ на общините в областта като слабости, пречещи за развитието на 
туризма в област Благоевград, можем да отбележим: 
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 Икономически:  

- Кризата на национално и международно икономическо ниво; 
 

- Ограничени са възможностите за разширяване на географския обхват 
на туристическото предприемачество и възникване на МСП в малките, 
планинските и полупланинските населени места; 

- Ниска усвояемост на фондовете на ЕС; 
 

 Административно-организационни:  

- Влошаващо се състояние на някои от обектите на културно-
историческото наследство ; 

- Проблеми за развитието на туристическия бизнес са недобре 
изградена инфраструктура извън основните туристически обекти;  

- Предлаганите туристически продукти са ограничени по обем. Липсват 
разнообразни и атрактивни услуги; 

- Разрастващи се негативни явления като проституция, продажба на 
наркотици и др. 

- Липса на конкретна маркетингова стратегия за равитието на туризма 
на територията на общините и в областта, като цяло; 

- Неефективна, нецеленасочена или недостатъчна реклама на 
туристическите услуги и на областта като туристическа дестинация в 
международен мащаб ; 

- Няма изградена единна туристическа информационна система за 
показване на туристическото богатство на района, в която освен 
описание на туристическите обекти и възможни услуги да са 
отбелязани необходимото време за достъп до обекта, категорията на 
трудност и възможността за посещение на обекта от хора с 
увреждания; 

- Амортизирана и недостатъчно добре развита водопреноснa и 
канализационна система ; 

- Липсва специализирана туристическа инфраструктура. 
 

 Антропогенни: 

- С изключение на националните и природни паркове в другите планини 
практически липсва изградена туристическа инфраструктура; 

- Голяма част от предприемачите не притежават управленска култура и 
изпитват дефицит на мениджърски умения; 

- Заетите в туристическия сектор, извън големите градски центрове, 
обичайно не притежават професионална подготовка и имат 
незначителни чуждоезикови познания.; 

- Задълбочаващи се тенденции на обезлюдяване на селата и 
застаряване на населението; 

- Недостатъчен интерес у селскостопанските производители към 
потенциала на екологичното земеделие; 

- Отсъствие на подходяща среда и атракции за посрещане на туристи;
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ГЛАВА 4: АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНЦИЯТА 

 4.1. НАЦИОНАЛНИ ДАННИ  

Благодарение на природното и историческо разнообразие в рамките на едно 
сравнително ограничено пространство, България има значителен потенциал за 
развитие на туризма. Такъв потенциал са не само черноморското крайбрежие и 
планините, които заемат повече от 1/3 от територията на страната, но също и 9 обекта 
включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, хиляди местни 
традиционни и културни атракции, национална кухня и качествени вина и др. В 
страната има официално обявени 142 курорта, от които 58 са балнеолечебни, 56 
планински климатични и 28 морски. 
 

 Многообразие на природни и антропогенни ресурси за устойчиво 
развитие на всички видове и форми туризъм. 

В България съществуват условия за развитие както на традиционен - морски и 

планински (ски) - туризъм, така и на специализиран – здравен (балнео, СПА и уелнес), 

културен, селски, еко, ловен, делови, приключенски и др. - туризъм. Всеки от тях може 

да се развива както самостоятелно, така и чрез ефективно комбиниране между 

различните видове туризъм. 

 Благоприятно географско разположение. Подходящ и благоприятен 
климат и температури; Красива и сравнително чиста околна среда 

България е страна, притежаваща богато разнообразие от туристически ресурси – 

умерен климат, съчетание на слънчево морско крайбрежие, красиви достъпни 

планини, уникална природа - повече от 5 % от територията на страната е със статут на 

защитена територия (вкл. 3 национални и 11 природни парка, 55 резервата , 441 

защитени местности 349 природни забележителности), повече от 600 минерални 

водоизточници; 

 Богато и международно признато културно-историческо наследство с 
уникални характеристики и голям потенциал за развитие; Добра 
национална кухня и качествени вина 

България притежава 6-хилядолетно културно наследство: около 40000 паметници на 
културата от различни исторически епохи; над 160 източно-православни манастира, 
много църкви и култови паметници на други религии, повече от 330 музея и галерии, 
богати традиции в провеждането на фестивали и празници, запазено етнографско 
наследство; 

 Наличие на Национален туристически регистър 
В него са вписани 75 туристически сдружения (местни, регионални, браншови и 

продуктови). 
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За подпомагане на прилагането на националната политика в областта на туризма е 

създаден Национален съвет по туризма (НСТ). Той функционира като консултативен 

орган към министъра на икономиката (2013 г.). Членове на Националния съвет са 

представители на централната власт и институции, свързани с туризма: местни и 

регионални туристически организации и туристически компании.  

Съгласно Закона за туризма, общинските администрации имат статут на основни 

институции за развитието на туризма на местно ниво. Това се осъществява чрез 

програми за развитие на сектора, подпомагане на местното предлагане на пазара, ИТ 

обслужване на туристите, категоризация на туристически обекти, както е предвидено в 

Закона за туризма, както и упражняването на контрол върху тяхната дейност. Общините 

разполагат със законови правомощия по отношение на развитието на местната 

техническа и туристическа инфраструктура, планирането на туризма (и свързаното 

планиране на градските територии). Общините са приели програми за развитието на 

туризма и неговата инфраструктура (изграждане и поддържане на инфраструктурата, 

на информационни туристически центрове и организация на информационното 

обслужване на туристите, реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти и 

др.), но те не са обвързани с държавната туристическа политика и не са обезпечени с 

финансови средства (общинските разходи в подкрепа на туризма и отдиха са около 0.1-

0.2% от общите), което ги прави трудно реализуеми. 

Създадени са 62 туристически информационни центрове - 73 % са създадени, 

функционират и се издържат от общини, 25 % са юридически лица по смисъла на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон, 2 % са 

изградени към национални паркове.  

Като цяло България разполага със сравнително добре развити морски и планински 
курорти, но все още има много да се работи за внедряването на европейските 
стандарти в българските туристически продукти и за разширяване на спектъра на 
предлагането със специализирани форми на туризъм. Анализът на българския туризъм 
показва, че по отношение на конкурентоспособност, качество и разнообразие на 
услугите и утвърдени дестинации на международния пазар, българският туризъм се 
намира на средно равнище спрямо развитите туристически държави. 

 

4.2. ОСНОВНИ КОНКУРЕНТНИ СТРАНИ  

По самата си същност туризмът означава придвижване на хора от едно място до друго 

и обратно връщане в първото място в рамките на не голям период от време. Човешкия 

стремеж е да се посещават различни места било поради любопитство, по-добри 

природни дадености или по-добри условия. Поради това е немислимо дадена 

туристическа дестинация или само една страна да обхване всички туристи. Може някои 

дестинации да се посещават по-чисто и от повече хора – това определя и по-голямата 

конкурентност на това място или страна спрямо другите, но винаги ще се намерят 
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туристи за всяко място стига до него да има изградена инфраструктура и да има 

необходимата информация.  

Конкуренцията в туристическия бранш можем да разглеждаме в два аспекта: 
1. Възможност да се привличат повече туристи от собствената страна.  
2. Възможност да се привличат туристи от чужбина. 

 

При двете положения, за да бъде конкурентен, туристическият обект трябва да 

притежава: 

1. Набор от природни (природни, животински, климатични) и/или 
антропогенни (архитектурни, културни, исторически) дадености, които да го 
правят интересен за голям кръг от посетители; 

2. Да има развита инфраструктура – пътна, информационна, леглова и 
обслужваща база. 

 

Това са необходимите, но не и достатъчни условия за добрата конкурентноспособност 

на туристическия обект. Следващите определящи фактори са със субективен характер и 

касаят: мениджмънта, финансовата осигуреност и защо не и известен талант и харизма. 

Доброто и ефективно съчетание между всички фактори определя степента на 

конкурентноспособност на даден туристически обект – не само сред подобните му в 

страната, но и сред туристическите обекти в чужбина. 

Ако разглеждаме туристическия бранш на национално ниво имаме един формален 

показател за определяне на конкурентноспособността на България спрямо другите 

страни – броя на българските граждани, посещаващи дадена страна и броя на 

чужденците от тази страна, посещаващи България. Тук трябва да направим 

уточнението, че данните на НСИ, касаещи пътуванията на български граждани в 

чужбина (табл. 26) и посещенията на чужди граждани в България не се отнасят само за 

туристически пътувания, а обхващат цялостния човекопоток. В тях не всички са туристи. 

Например: немислимо е да се твърди, че посетилите Русия български граждани през 

2012 год. - 33212 на брой, са били туристи. Докато с достатъчна точност можем да 

твърдим, че голямата част от 609 630 руски граждани посетили България през 2012 год. 

са били туристи. От този пример можем да заключим, че от една страна България е 

много по-конкурентноспособна в туристическия бранш от Русия, а от друга, че трябва 

внимателно да анализираме данните преди да формираме заключения, касаещи 

туристическия бранш. 
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ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПРЕЗ 2012 Г. ПО СТРАНИ  

Страни Общо 

Тримeсeчие 

I II III IV 

общо 3757882 787334 1041619 1151573 777356 

Европейски съюз 1888536 381231 489290 632184 385831 

Австрия 75824 15230 17177 29550 13867 

Белгия 28627 7096 6854 7944 6733 

Обединено кралство 85388 18487 26703 21310 18888 

Германия 189574 37091 40895 70970 40618 

Гърция 789842 179913 196567 241262 172100 

Дания 7481 454 941 3717 2369 

Ирландия 3340 67 357 2555 361 

Испания 100527 18361 23738 42693 15735 

Италия 92868 16285 25346 35083 16154 

Кипър 5861 3206 867 1275 513 

Малта 308 194 71 0 43 



 
 

Проект DIAS-NET "Интегрирана система за подобряване на стратегическото и оперативно планиране на политиката на туризма" 

Нидерландия 26906 4493 12599 5355 4459 

Полша 22160 3597 5354 7533 5676 

Португалия 6433 330 1432 3889 782 

Румъния 318112 61484 88494 107261 60873 

Словакия 4879 307 834 2927 811 

Словения 4964 386 1065 2478 1035 

Унгария 14542 2459 4207 4204 3672 

Финландия 3214 85 142 2464 523 

Франция 59969 6455 21290 19804 12420 

Чешка република 40046 4791 12965 15573 6717 

Швеция 4737 273 838 3105 521 

Други страни от ЕС 2934 187 554 1232 961 

Други европейски страни 1815394 397766 541624 497556 378448 

БЮР Македония 362021 74919 136465 96420 54217 

Норвегия 3588 106 276 2323 883 

Русия 33212 3491 10903 13121 5697 
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 Табл. 26 

Сърбия 301623 90550 89138 64347 57588 

Турция 1091214 224441 299033 314134 253606 

Украйна 10134 1645 1515 3112 3862 

Швейцария 13602 2614 4294 4099 2595 

Други страни 17016 1368 3332 8041 4275 

Израел 5280 493 1064 2110 1613 

Канада 2250 134 191 1273 652 

Съединени американски щати 9486 741 2077 4658 2010 

Останал свят 36936 6969 7373 13792 8802 
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Сравнявайки данните за пристигнали чужденци и отпътували българи за 2012 г. се 

вижда, че българите посещават най-вече съседните страни: Турция, Гърция и БЮРМ, а 

най-голяма е бройката на пристигналите чужденци от Румъния, Гърция и Турция (табл. 

27). 

 

страна 
пристиграли 

чужденци 

пътувания на български 

граждани 
пристигнали/отпътували 

Турция 984212 1091214 90.19% 

Гърция 1087260 789842 137.66% 

БЮРМ 424182 362021 117.17% 

Румъния 1468179 318112 461.53% 

Германия 784678 189574 413.92% 

Русия 609630 33212 1835.57% 

Италия 128851 92868 138.75% 

Испания 59322 100527 59.01% 

Австрия 185242 75824 244.31% 

  Табл. 27 

 

Единствено с Турция броят на българските граждани посетили тази страна е повече от 

броя на посетилите страната ни чужденци от там. С всички други страни имаме 

положителен баланс между „пристигнали/отпътували”. Във всички случаи голямата 

част от пристигналите чужденци са дошли на някъкъв вид туризъм. Можем да считаме, 

че болшинството от пътуванията на български граждани до БЮРМ, Румъния, Германия 

и Русия, не са свързани с туризъм. Това обаче не е така за пътуванията до Турция и 

Гърция. Това определя тези страни като основни конкуренти на България в сферата на 

туризма. Този извод се налага не само от броя и отношението на човекопотока между 

страните, но и от природните им и антропогенни дадености. 
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          Гърция 

Гърция е страна с многовековна история и интересна култура, които съчетани с 
необикновено красивата природа и някак различното балканско очарование, 
превръщат южната ни съседка в магнит за туристи от цял свят. С една екскурзия или 
почивка до Гърция и гръцките острови всеки посетител може да намери по нещо за 
себе си - от кипящия нощен живот на Миконос, до античната красота на Делос; от 
величието на Делфи до естествеността на Халкидики; от уюта и уединеността на 
стотиците малки островчета до пулсиращия ритъм на големите туристически центрове.  
 
Комбинацията от красива природа, топъл климат и изключително културно наследство, 
превръщат Гърция в предпочитана дестинация. Приемливите цени, близостта до 
България в комбинация с добрата инфраструктура и опростените процедури за 
преминаване на границата, по-дългият летен сезон, разнообразните курорти, хотели и 
възможности за почивка и забавления са едни от предимствата на тази страна. 
 
Конкурентността на Гърция се изразява и с: 

 ежегодните рекламни кампании;  

 над 30 туристически представителства в чужбина;  

 утвърдени пазари в близките и далечни страни (напр. САЩ, Япония);  

 добра практическа подготовка на кадрите;  
 
Подходяща дестинация за: 

 пътувания с цел морска рекреация (над 400 плажа отличени със син флаг); 

 културно-исторически туризъм; 

 религиозен туризъм (Атон, Метеора); 

 алтернативен и еко-туризъм (Крит, Закинтос, езерото Керкини, национални 
паркове Пиндос, Олимп, Преспес, Каменните гори на Лесбос, Пещерите 
Алистрати, Петралона, Лименес, водопадите в Едеса); 

 спортен туризъм - яхтинг, голф (Крит, Корфу, Глифада, Родос, Халкидики); 

 гмуркане (Йонийски острови, Македония, Атика, Пелопонес, Саронийски 
острови, Циклади, Додеканези, Крит); 

 конгресен туризъм; 

 шопинг туризъм; 

 Wellness & SPA. 
 
Не предполага възрастови ограничения за пътуващите. 
 
Гърция заема една от водещите позиции в класациите, изготвени от Световната 

организация по туризъм по брой чуждестранни туристи и приходи от международен 

туризъм – съответно 17-та и 12-та позиция в световен мащаб. През 2006 г. Гърция е 

била посетена от 14,3 мил. туристи, a през 2005 г. приходите от туризъм са в размер на 

14,3 млрд.щ.д.  
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        Турция 

Като цяло Турция има огромен потенциал за туристическо развитие поради богатството 

на природни и културни забележителности. Седемте различни климатични зони и 

облика на целия континент се проектират в една единствена държава. От степите на 

Анадола и обширните езера на Черноморското крайбрежие, към издигащите се на 

8.400 км вулкани в централната част, Турция предлага привлекателен туристически 

продукт. На територията на Турция се експлоатират 1 300 геотермални източника. 

 

Главни туристически центрове на страната са Истанбул, Анталия, Бодрум, Мармарис, 
Измир, Кушадасъ, Кемер, Белек и други. Силно развити са морският, културният и спа 
туризма. Само през 2008 страната е била посетена от 31 млн. туристи, които са донесли 
приходи на страната от 22 млрд. долара. През 2009 заетите в областта на туризма са 
били в порядъка на 3,6 милиона турци. Правителството на Турция има цел до 2023 
година държавата да се превърне в целогодишна дестинация, като големи инвестиции 
се правят и в зимния туризъм. В Турция и сега функционират няколко зимни ски 
курорта, между които заслужава да се споменат Улудаг и Паландокен. В южната ни 
съседка се намират едни от най-луксозните хотели в света. По турските курорти може 
да отседнете в 5-звездни хотели на прилични цени с включени пакети all inclusive и 
ultra all inclusive. Особено подходящи за посещение са месеците септември и 
октомври, когато при нас лятото е приключило, а в Турция активния сезон е отминал и 
цените са ниски. Хотелите в Истанбул се отличават с първокласно обслужване и 
разбира се поносими цени. Турция е посещавана най-вече от туристи, граждани на 
Германия, Великобритания, Русия, Холандия, Израел, Иран. Посещенията на български 
туристи се увеличават всяка година заради новите хотели, конкурентните цени и 
доброто и атрактивно обслужване. 
 

Според данни на Световната организация по туризъм (СОТ) за 2006 г. Турция заема 11-

то място в световен мащаб по брой привлечени туристи и 9-то място по приходи от 

международен туризъм. Данните са както следва: 18,9 мил.туристи и 16,9 млрд.щ.д. 

приходи от международен туризъм. 

 
Други страни 

Имайки предвид факта, че основното предлагане на България е в сегментите на летния 

морски и зимния ски туризъм, то и основните конкуренти (освен споменатите по-горе 

Гърция и Турция) на страната ни на този етап са сред дестинациите, предлагащи 

подобен род услуги, а именно:  

 Лятна рекреация: Република Хърватия, Италия, Испания, Румъния; 

 Зимен ски-туризъм: Австрия, Италия. 
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На база другите видове туризъм, съответно за привличането на чуждестранните 

туристи и на приходите от тази дейност (табл. 28) се конкурираме с: 

 Културния туризъм: Гърция, Италия, Турция; 

 Балнеология и спа-туризъм: Унгария и Чехия; 

 Екотуризъм: Република Хърватия, Испания, Румъния. 
 

Приходи от туризъм – EUROSTAT 2012 (в милион EUR) 

 2000 2005 2010 

Белгия  7 934 7 761 

България 1 163 1 956 2 747 

Чешка република 3 232 3 769 5 043 

Германия 20 007 23 449 26 156 

Гърция 10 068 11 037 9 611 

Испания 32 446 38 558 39 621 

Франция 33 301 35 385 34 939 

Италия 29 905 28 400 29 244 

Унгария 3 758 3 300 4 049 

Австрия 10 593 12 904 14 078 

Румъния 391 849 859 

Англия 23 702 24 672 23 038 

Хърватия  5 961 6 367 

Турция 8 268 14 591 15 847 

Табл. 28 
 
Хърватия е една от „новите” дестинации. Основното предлагане на Хърватия е в 

сегмента на „ваканция на море”, но предлага и много добри условия за алтернативен 

туризъм, както и за индивидуални туристи с каравани. Този туристически продукт носи 

сериозни преимущества на Хърватия поради нейната географска близост с основни 

генериращи пазари като Германия, Австрия, Италия и др. Основните целеви пазари са: 

Германия, Австрия, Италия, Холандия. Страната има традиции в областта на туризма, 

въпреки че хърватския туристически сектор бе прекъснат от войната през 1990 г. През 
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последните години държавата постигна значителен напредък в тази сфера. Според 

статистически данни Хърватия е сред първите пет най-бързо развиващи се 

средиземноморски държави. Хърватия е привлекателна туристическа дестинация, 

главно поради дългата си крайбрежна ивица и добре съхранените крайбрежни 

ренесансови градове. Поради това най-голям брой туристически посещения има през 

м. юли и август (около 60 % от всички посещения). Сезонността на туризма се счита за 

отрицателен аспект и експертите в бранша търсят начини за удължаването на 

туристическия сезон. 

 
Испания успя да утвърди имиджа си на дестинация от световна величина и години 
наред задържа водещите си позиции в класациите на Световната организация по 
туризъм (СОТ). През 2006 г. Испания заема второ място в света както по брой 
чуждестранни туристи, така и по реализирани приходи от международен туризъм. Тези 
успехи на Испания се дължат както на изключителното разнообразие от предлагани 
туристически продукти: морска ваканция, културно-познавателни турове, екотуризъм, 
сити-брейкс, вино и кулинария и др., така и на добрите ценови равнища, които 
испанската туристическа индустрия успя да задържи през изминалите години. 
Основните целеви пазари са: Германия, Русия, Великобритания. Страната е една от 
водещите дестинации в света и неоспорим лидер за морски почивки. Испанската 
брегова ивица се разпростира на 3 904 км на полуострова и цели 2036 км на островите, 
което обхваща разнообразни природни условия, забележителности и възможности за 
туризъм. Тъй като търсенето на плажни почивки е задоволено Испания предприема 
политика на разнообразяване на туризма. Това се съчетава с нови тенденции за по- 
чести и кратки почивки с различи видове транспорт, които да допринесат за 
намаляването на ефектите от сезонността и да стимулират развитието на вътрешността 
на страната. 
 
Туристическото предлагане на Италия е изключително разнообразно и се простира в 

сегментите на културния туризъм, ваканция на море, сити-брейкс, шопинг, вино и 

кулинария, ски-туризъм, спа-туризъм. Не е случайна популярността на страната като 

„най-големия музей на открито” в световен мащаб поради невероятното културно 

наследство на Италия. Основни целеви пазари са: Германия, Австрия, Русия, Япония, 

Корея и др. Устойчивите и алтернативните туристически продукти привличат 

вниманието на все по-голям брой местни и чуждестранни туристи. Разкриването на 

провинциалните области в Южна Италия и Сицилия ги превърна в модерни дестинации 

през лятото поради повишаването на търсенето на автентичния начин на живот, 

местната и регионална кухня, балнео и спа туризъм. 

 
Унгария е основен конкурент на България в областта на балнеологията и спа-туризма. 

Разполага с отлични балнео-центрове. Унгария привлича своите туристи основно със 

столицата Будапеща, Балатон, р. Дунав и балнеологията. Основни целеви пазари са: 

Австрия, Германия, Румъния, Словакия, Украйна, Хърватска, Полша и др. Туризмът в 

Унгария е доста фокусиран най-вече в столицата Будапеща, а селските райони не са 
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добре развити. Посетителите са предимно от Германия, (33 %), Австрия (7 %), Италия (6 

%). Основните стълбове на стратегията на развитието на туризма в Унгария са 

източниците на минерална вода, развитието на ключови туристически дестинации 

(като Будапеща, езерото Балатон, река Дунав и Тиса), използването на културното 

наследство, развитието на транспорта, тематичните паркове и здравния туризъм, 

независимост от пикови сезони и привличането на посетители не само в Будапеща, но 

и във вътрешността на страната. 

 

4.3. КОНКУРЕНТНАТА ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАРИ  

 

Водещ за нашата дестинация показател несъмнено са туристическите ресурси. 

Страната ни изобилства от природни и културни дадености. Благоприятните 

климатични условия и бреговата ивица, възлизаща на 378 км, е притегателна сила за 

много туристи през летния сезон, особено от европейски страни без излаз на море или 

с по-неблагоприятни условия. В същото време планинските ни курорти и изградената 

инфраструктура се явяват благоприятна алтернатива на пазари със сходни или по-

добри ресурси от гледна точка на морска рекреация. В това число можем да включим 

гръцките туристи, чиито брой е значителен, особено през тази част на годината. 

Географското ни разположение се разглежда като благоприятно и през призмата на 

туризма. Близостта до развити конкурентни пазари освен, че представя предпоставки 

за предлагане на съвместни продукти и комбинирани туристически пакети, допринася 

и за друга ниша. Говорим за ситуация на криза или размирици, които обхващат 

съседни туристически пазари. Кризата в Гърция ще накара много туристи да се 

преориентират в близко разположени дестинации, а тази в Египет допълнително се 

явява шанс за привличане на нови контингенти туристи. 

Разбира се не бива да пропускаме най-силният ни опонент Турция, с доказаните си 

традиции в сферата на гостоприемството. Макар и с по-скромни възможности, страната 

ни обаче се отличава с по-спокойна атмосфера и липса на размирици и терористични 

нападения, каквито често се случват в нашата южна съседка. Освен това периодът, 

който е по-подходящ за посещения там, е месец септември, докато у нас - август. Ето 

защо за традиционалистите, които предпочитат именно този месец, България би се 

явила по-добрата алтернатива. 

Степента на индустриализация у нас е много по-ниска от тази на високоразвитите 

западноевропейски страни. Именно подобен тип среда поражда необходимостта у 

туристите за търсене на антиподна среда. Ето защо България може да им я предложи с 

множеството си природни дадености. 
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Като добър конкурентен фактор трябва да се приеме и ценовото равнище у нас. 

Доходите на развитите западноевропейски страни са по-високи в сравнение с нашите. 

Този факт предопределя свобода на избор на дестинация, продължителен престой и 

повече разходи, съответно приходи за нашата страна. Става ясно, че нашата страна би 

била твърде привлекателна и евтина туристическа цел - факт, който във времето на 

финансова криза играе водеща роля в избор на туристически продукт. 

От изложените факти, можем да изведем няколко основни тенденции. България е 

предпочитана по традиция от западноевропейски пазари, които запазват своите 

позиции. Тук причисляваме и Русия, разбира се. Наблюдава се нарастване дела на по-

новите пазари, емитиращи значителен обем потоци към нас (Румъния). Най-

благоприятна е ситуацията в Германия по отношение на време за ваканции. 

Неслучайно западноевропейската страна заема челната позиция в структурата на 

нощувките. Поляците също имат потенциал със натоварената си програма и опциите за 

по-висока отпуска и повече празници. Не бива да пропускаме и румънците като много 

активни туристически потоци – особено по време на продължителни празници. 

Трендът на нарастване на населението в над-трудоспособна възраст в глобален мащаб 

е предпоставка за увеличаване предлагането на специализирани продукти, 

медицински и балнео туризъм. Именно с това перо България има голям потенциал и 

допринася за намаляване на свръхконцентрацията, поляризацията и сезонността. По 

отношение на разходите, страната ни трябва да насочи усилията си към увеличаване 

дела на допълнителните услуги спрямо основните. 
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ГЛАВА 5: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В РЕГИОН 

БЛАГОЕВГРАД 
 

Има изградени и се прилагат различни стратeгии за развитието на туризма в област 
Благоевград. Можем да класифицираме тези документи във вертикална и 
хоризонтална посока, както и да ги разглеждаме в развитие през периода до 
присъединяването на България към Европейския съюз и след това.  

 

При определяне на задачите по развитието на туризма в област Благоевград  
„Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград с 
административен център Благоевград за периода 2005 – 2015 год.” се явява 
надстройка (във вертикално направление) и допълнение на „Национален план за 
развитие на Република България за периода 2007-2013 год.” и „Регионалния план за 
развитие на Югозападен район за планиране 2007-2013 год.”. От своя страна 
общинските планове за развитие на общините от област Благоевград за периода 2007 – 
2013 год. (в хоризонтално направление) продължават да прилагат националната и 
областна политика за развитие и да конкретизират задачите за икономическо развитие 
и в частност за развитието на туризма на общинско ниво (фиг. 58).  

 

 

 

 

 

 

 

                                              Фиг. 58 

 

Всички национални, регионални и общински планове и стратегии в България са 
изградени и приети, освен всичко друго, и в отговор на изискванията на Европейските 
директиви – отначало в предприсъединителния период, а след това и като страна 
членка на Европейския съюз. В частност в частта посветена на развитието на туризма в 
тези документи са залегнали идеите и изискванията на два документа на Европейската 
комисия касаещи темата за туризма – фиг. 59 

Общински планове за развитие на Благоевград, 

Сандански, Петрич,  и другите общини на областта за 2007-

2013 год.  -   приети 2005-2007 год. 

Програма за устойчиво развитие на туризма в община 

Сандански 2012-2016 год.  – приета: ОбС Сандански, 2012 год. 
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                  Фиг. 59 

 

Поради необходимостта от корекция и допълнение на задачите, свързани с 
националното, регионално и областно развитие през програмния период се приемат и 
допълващи стратегически документи. Една част от тях са свързани с проблемите на 
стратегическото и устойчиво развитие на туризма в България, област Благоевград и 
общините от областта (фиг. 60).  

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

 

Обновена политика на ЕС в областта на турзима:  към по-силно 

партньорство за европейски туризъм 

     2006 год.  

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ 

И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 

Европа — водеща световна туристическа дестинация — нова 

политическа рамка за европейския туризъм 

  2010 год.  

Национален план за развитие на Република България за 

периода 2007-2013 год. – приет: 2005 год. 

Национална стратегическа референтна рамка програмен 

период 2007–2013 г.   – приета: Министерски съвет, декември 

2006 год. 
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                                                Фиг. 60 

 

На базата на тези документи можем да конкретизираме стратегическите задачи за 
развитието на туризма и неговата визия в област Благоевград.  

 

5.1. ЦЕЛ 

 
На база на природните, антропогенни и икономически фактори, действащи към 
момента и следвайки принципите на приемственост, целите и приоритетите на 
областната стратегия за развитие на област Благоевград, можем да определим 
следната цел на програмата за развитие на туризма в Благоевградска област:  
 
УТВЪРЖДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВОДЕЩИТЕ ПОЗИЦИИ НА ТУРИЗМА В 
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО. 
 

Регионален план за развитие на Югозападен регион за 

планиране 2007-2013 год.  –   приет: Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, 2005 год. 

Областна стратегия за регионално развитие на област с 

административен център Благоевград за периода 2005–

2015 год. –  приета: Благоевград,  

септември 2005 год. 

Регионален план за развитие на Югозападен район от 

ниво 2 за периода 2014-2020 год. –   приет: Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството,  

2012 год. 

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в 

Република България  2009-2013 год.  –  приета: Министерски 

съвет на  РБ, Агенция по туризъм  2009 год. 
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Реализирането на целта ще стане в партньорство и с целенасочени действия чрез 
оползотворяване на местните ресурси и привличане на средства по национални и 
международни програми. Ще трябва да се осъществи координация, ефективност и 
устойчивост в действията на всички институции, заинтересовани от развитието на 
областта, и стремежа за повишаване на качеството на живот на населението в областта.  

 

Стремежът е над всичко да бъдат поставени хората, които трябва да живеят в 
здравословна и удобна за живот среда в техните населени места, разположени сред 
красивата и величествена природа на областта, изпъстрена с културно-исторически 
забележителности. За това трябва да се запази природата все така красива и чиста, а 
културно-историческите паметници да бъдат развити и съхранени. 

 

Добре съхранените и достъпни за всички исторически и културни паметници и народни 
културни традиции трябва да вдъхват уважение, гордост и упование за бъдещето на 
поколенията. Хората трябва да имат достъпни и хигиенични места за рекреация и 
спорт. Децата трябва да се възпитават и образоват в достъпни, добре устроени и 
модерно обзаведени училища. При тях да не се пренасят отвън проблемите с алкохола, 
наркотиците, религиозните секти. 

 
На фона на една глобална световна политика за стабилност и добросъседски 
отношения с отварянето на границите, перспективите пред Благоевградска област по 
отношение на кръстопътното положение, ще се увеличат. Близостта с Република 
Македония и границата с Република Гърция дават големи възможности, които следва 
да се използват.  

 

5.2 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТ 

БЛАГОЕВГРАД. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА, СОЦИАЛНАТА И 

ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА ТУРИСТИТЕ ПОСЕЩАВАЩИ ОБЛАСТ 

БЛАГОЕВГРАД И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ТУРИЗМА. 
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5.3 ПРИОРИТЕТИ 

 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на туристическите продукти и 
услуги в областта. 

 

Мерки и  Дейности: 

 Внедряване на интегрирани системи за управление на качеството на 
международни стандарти, практики и изисквания на ЕС, системата за контрол 
върху безопасността на храните НАССР, европейските стандарти ISO 9001:2000 
за управление на качеството в туризма, ISO14001:2004 за управление и опазване 
на околната среда, ISO 22000:2005 системи за управление безопасността на 
храните, както и на Европейските схеми за управление по околна среда и 
одитиране – EMAS и за екомаркировка; 

 Разработване на механизми за трайни партньорства между обучаващите 
институции и бизнеса; 

 Насърчаване на работодателите в туризма за повишаване на инвестирането в 
продължаващото професионално обучение; 

 Стимулиране на работещите в туристическия сектор към учене през целия 
живот; 

 Участие в квалификационни курсове с цел повишаване на капацитета за 
човешките ресурси в сферата на туризма на областта; 

 Осъществяване на професионални обучения с цел повишаване на 
квалификацията и изграждане на нови умения на заетите в туристическия 
бизнес; 

 Създаване на регионална туристическа марка; 
 Разработване и прилагане на различни форми на конкурси и награди  в областта 

на туристическия бранш в областта; 

 Разработване на нови тематични маршрути; 
 Разработване на интегриран туристически продукт;  
 Развитие на алтернативния туризъм –  планински и балнеолечебен туризъм; 

познавателен туризъм; религиозен туризъм; екологичен туризъм; селски и 
аграрен туризъм; конгресен туризъм; крайпътно туристическо обслужване; 
приключенски: ски, планинарство, рафтинг, колоездене, конеездене и др.  

 

Приоритет 2: Развитие на сътрудничеството в сферата на туризма на регионално, 
национално и международно ниво.  

 

Мерки и дейности: 

 Изграждане на мрежи за сътрудничество и устойчиви партньорства между 
областна администрация, местни власти, бизнес, асоциации, медии, НПО, 
местната общност и други партньори; 
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 Съвместно разработване на програми и стратегии за развитие на туризма в 
областта на областно, междуобщинско и общинско ниво; 

 Разработване на пакети от туристически услуги за общините в областта; 

 Координиране на действията в сферата на туризма между местната власт и 
бизнеса; 

 Реализиране на съвместни партньорски проекти в областта на туризма с 
финансиране от собствени ресурси и спонсорство от бизнеса и общините; 

 Създаване на инструменти и механизми за взаимно информиране между 
различните субекти имащи отношение към туризма за проблеми на 
туристическата инфраструктура, природата, културните паметници в областта, 
както и за възможностите за тяхното преодоляване и решаване; 

 Създаване на съвместни комитети за действие при кризи; 

 Развитие на международни партньорства в областта на съвместното планиране, 
съвместното предлагане на туристически продукти, съвместната реклама, 
опазване на природното и културното богатство, разработване, кандидатстване 
за финансиране и изпълнение на съвместни туристически проекти и т.н.; 

 Обмен на проектни идеи с цел мултипликация и надграждане на вече 
осъществени проекти. 

 

Приоритет 3: Съхраняване и опазване на природното и културно богатство на 
областта. 

 

Мерки и дейности: 

 Съхраняване и развитие на културните традиции, историческото наследство и 
природните ресурси; 

 Реставрация и естетизиране на архитектурно-историческото наследство; 
 Провеждане на различни мерки за обучение и събуждане на обществения 

интерес; 
 Разработване на програми за управление на природното и културно богатство 

на областта; 
 Широко включване на населението в разработването на програми за 

управление на природното и културно богатство;  
 Създаване на единна база данни за културното богатство на областта и 

постоянната к актуализация; 
 Разработване и реализиране на комплекс от програми и проекти за съхранение 

и опазване на природното и културно богатство на областта използвайки 
различни ресурси на общинско и областно ниво, както и посредством 
пълноценното използване на финансовите ресурси на европейските програми и 
фондове; 

 Развитие на междуобщинското, националното и международното 
сътрудничество в областта на съхранението и опазването на природното и 
културното богатство на областта; 

 Създаване на центрове за действие при бедствия и кризи; 
 Подкрепа за развитието на екотуризма; 
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Приоритет 4: Ефективен маркетинг и реклама на туристическите обекти в област 
Благоевград като туристическа дестинация 

 

Мерки и дейности: 

- Провеждане на проучвания на пазара на местно и регионално ниво за нуждите 
на създаването на специфични туристически продукти на местно и регионално 
ниво, базиращи се на даденостите и силните страни на дадения регион / 
община; 

- Подготовка на средносрочни и дългосрочни стратегии и програми за развитие и 
маркетинг на различни (приоритетно избрани) видове туризъм на местно и 
регионално ниво;  

- Поставяне на специфични маркировки, табели, информационни табла, 
електронни информационни терминали, и други информационни средства в 
подкрепа на практикуващите различни видове туризъм; 

- Изработване на обща запазена туристическа марка за идентифициране на 
трансграничния район, като дестинация за развитие на различни видове 
туризъм през цялата година; 

- Идентифициране и разработване на съвместни местни и регионални 
туристически продукти и услуги; 

- Създаване на информационен уеб – портал за промоциране на туризма в 
района на база на изградената обща туристическа марка на района; 

- Изработване и разпространение на печатни маркетингови промоционални и 
рекламни материали – туристически карти, диплянки, гидове, списания, 
брошури, рекламни стикери, транспаранти, банери; 

- Изработване на интерактивни онлайн приложения за смартфони в подкрепа на 
туризма и туристите в региона – приложения с туристически карти, аудио 
турове, полезна информация за района, блогове, информация за наличните 
туристически забележителности и др.; 

- Включване на местния туристически потенциал на региона (обединени под 
общата марка) в предварително избрани събития; рекламни дейности; 
изложения, борси, панаири; социални мрежи, местни, регионални,национални 
и чуждестранни туроператори и агенти; 

- Промоциране на района като дестинация за развитие на различни видове 
туризъм през всички сезони на популярни национални и международни 
туристически портали; 

- Рекламиране на региона, като целогодишна туристическа дестинация чрез 
разпространение на информационни и рекламни материали на национално 
ниво, реклама в медиите, Интернет, списания, ТВ, екотуристически гидове; 

- Привличане на местни и чуждестранни медии, автори на туристически 
предавания, пътеводители и журналистически пътувания; 

- Изработване на иновативни онлайн базирани рекламни и информационни 
инструменти за практикуващите различни видове туризъм:  

- Изграждане на онлайн платформа на региона за споделяне на туристически 
маршрути, впечатления (любителски и официални), туристически истории, 
пътеписи;  
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- Рекламиране и поддържане на профили на региона в социалните мрежи 
(Facebook™, Twiter™, Pinterest™); 

- Изработване на специализирани рекламни филми промоциращи региона (или 
отделни туристически дестинации / забележителности) 

 

Приоритет 5: Повишаване конкурентоспособността на фирмите в туристическия 
сектор 

 

Мерки и дейности: 

 Създаване  на  силна  и  конкурентоспособна туристическа индустрия в областта, 
която да бъде продуктивна за местната икономиката и  местната общност; 

 Създаване на туристически клъстери на фирми от Благоевградска област; 
 Създаване на консултантски център / центрове за техническа помощ при 

разработване на бизнес – проекти; 
 Създаване на регионален гаранционен фонд за подпомагане на МСП в сферата 

на туризма; 
 Подкрепа на инициативи и дейности по разясняване на възможностите за 

кандидатстване на МСП от туристическия сектор за грантово финансиране по 
различни програми и фондове;  

 Разработване, кандидатстване и изпълнение на проекти способстващи за 
повишаване на конкурентоспособността на МСП в сферата на туризма; 

 Стимулиране създаването и развитието на иновационната култура, чрез участие 
в бизнес-структури. 
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Приоритет 6: Изграждане и модернизация на туристическата инфраструктура 

 

Мерки и дейности: 

 Ремонт и реконструкция на пътната инфраструктура, свързваща 
туристически обекти в рамките на областта и общините; Изграждане/ 
реконструкция на ВиК, енергийната и съобщителна инфраструктура, 
обслужваща туристическите обекти; 
 Реконструкция и ремонт на обществени сгради с историческо и културно 

значение, и подобряване на прилежащите пространства, включително 
вертикална планировка; 
 Изграждане на експо център в Благоевград; 
 Изграждане на инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен 

туризъм,  планински туризъм и други спортове; 
 Изграждане на съоръжения и атракции за посетителите; 
 Изграждане на информационни туристически центрове; 
 Изграждане/реконструкция на базата за развитие на спорта и 

провеждането на спортни мероприятия (стадиони, писти, спортни зали, 
басейни, кортове и т.н.); 
 Изграждане/реконструкция на базата за провеждане на културни 

мероприятия (концертни зали, изложбени зали, сцени и т.н.); 
 Адаптиране на туристическата инфраструктура за нуждите на хората с 

увреждания, изграждане на парапети, рампи и др.; 
 Изграждане, облагородяване и поддържане на адекватна допълваща 

инфраструктура, необходима за туристическия бизнес и за задоволяване на 
потребностите на туристите (туристически и колоездачни пътеки, алеи, места за 
пикник, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и 
маршрути, посетителски информационни центрове, детски площадки,  
паркинги, тротоари, зелени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за 
събиране на отпадъци и др.); 
 Възстановяване и обновяване на планински хижи, заслони и съоръжения 

за безопасност. 
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Източници на информация и използвана литература 

Интернет адрес - http://www.bl.government.bg/bg/2010-04-14-07-57-33 

Интернет адрес - http://www.wabd.bg 

Интернет адрес - http://www.riosvbl.org 

Интернет адрес - http://www.pirin-np.com/ 

Интернет адрес - http://belasitsa.net 

Интернет адрес - http://www.ncedi.government.bg/national%20strategy_final.htm  

Интернет адрес - http://bg.convdocs.org/docs/index-11108.html 

Интернет адрес - http://www.pd.government.bg/ 

Областни центрове: http://info.union-vuzrazdane.eu/Lists/List2/AllItems.aspx 
 
Екологична оценка на Регионален план за развитие на  Югозападен район за периода 

2014 – 2020 г.,  Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

 
Структурни фондове на ЕС - Единен информационен портал 
 
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) на Република България за 
периода 2012 – 2022 г. 
 
Образование в Република България 2012 год. 
http://statlib.nsi.bg:8181/FullT/FulltOpen/SO_26_2012_2012.pdf  
 
Българска инфраструктура за пространствени данни -  http://bsdi.asde-
bg.org/floods.php?vodosbori=struma&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6
%D0%B8  
 
Пътуващ семинар „Елини и траки по долината на струма“, 2012  
http://www.nbu.bg/public/images/file/departamenti/sredizemnomorski/izsledvaniya/dece
mvri2012/seminar_amphipolis_serres_24-25.11.12_zasite.pdf  
  
Георги Митрев, Долината на Струма през античността, племена и селища, 
http://www.academia.edu/2135936/_._._._the_valley_of_the_strouma_river_in_the_antiq
uity  
 

Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през февруари 2012 година 

- НСИ 

Областна стратегия за регионално развитие на област с административен център 

благоевград за периода 2005–2015 г. 

http://www.bl.government.bg/bg/2010-04-14-07-57-33
http://www.wabd.bg/
http://www.riosvbl.org/
http://www.pirin-np.com/
http://belasitsa.net/
http://www.ncedi.government.bg/national%20strategy_final.htm
http://bg.convdocs.org/docs/index-11108.html
http://www.pd.government.bg/
http://info.union-vuzrazdane.eu/Lists/List2/AllItems.aspx
http://statlib.nsi.bg:8181/FullT/FulltOpen/SO_26_2012_2012.pdf
http://bsdi.asde-bg.org/floods.php?vodosbori=struma&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8
http://bsdi.asde-bg.org/floods.php?vodosbori=struma&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8
http://bsdi.asde-bg.org/floods.php?vodosbori=struma&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/sredizemnomorski/Izsledvaniya/decemvri2012/Seminar_Amphipolis_Serres_24-25.11.12_zasite.pdf
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/sredizemnomorski/Izsledvaniya/decemvri2012/Seminar_Amphipolis_Serres_24-25.11.12_zasite.pdf
http://www.academia.edu/2135936/_._._._The_valley_of_the_Strouma_river_in_the_Antiquity
http://www.academia.edu/2135936/_._._._The_valley_of_the_Strouma_river_in_the_Antiquity
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Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма  в Република България 2009 – 

2013  -  Министерски съвет на Република България, Държавна агенция по туризъм   

Годишника на световната конкурентоспособност за 2012 г. (world competitiveness 

yearbook 2012), изготвен от института за развитие на управлението (institute for 

management development, или imd) 

Наръчник на туристическия бизнес – МИЕТ 

Национален туристически регистър - http://www.mi.government.bg/bg/themes-c307.html  

Интернет адрес - http://www.mi.government.bg  

Интернет адрес - 

http://computerworld.bg/40312_imd_konkurentosposobnostta_na_balgariya_se_podobrya

va_no_ostava_sred_naj 

СТО - http://www2.unwto.org/  

Eurostat  -   http://appsso.eurostat.ec.europa.eu  

 

 

 

http://www.mi.government.bg/bg/themes-c307.html
http://www.mi.government.bg/
http://computerworld.bg/40312_imd_konkurentosposobnostta_na_balgariya_se_podobryava_no_ostava_sred_naj
http://computerworld.bg/40312_imd_konkurentosposobnostta_na_balgariya_se_podobryava_no_ostava_sred_naj
http://www2.unwto.org/
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-191293_QID_-7B56A45F_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;DEST,L,X,1;DURATION,L,Y,0;GEO,L,Y,1;PURPOSE,L,Z,0;TINFO,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-191293UNIT,NBR;DS-191293TINFO,0000000;DS-191293INDICATORS,OBS_FLAG;DS-191293PURPOSE,HOL;&rankName1=TINFO_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=PURPOSE_1_2_-1_2&rankName4=UNIT_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=DEST_1_2_1_0&rankName7=DURATION_1_2_0_1&rankName8=GEO_1_2_1_1&sortR=CUSTOM_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&lang=EN&cfo=%23%23%23.%23%23%23%2C%23%23%23

