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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ПАЗАРДЖИШКА 

ОБЛАСТ 

ВЕСКА НЕДЯЛКОВА 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

 
 
Пазарджишка област се намира в централната 
част на Южна България и граничи със 
Софийска област, Благоевградска и 
Пловдивска области. Територията на областта 
заема 4457 кв. километра и представлява общо 
4% от територията на страната. Повече от 
половината на тази територия е горски фонд- 
57.10%, 35.9% са селскостопански фонд, 2.6% 
са реки и водни площи,0.6% пътна 
инфраструктура и 0.4% кариери и мини. 
Климатът е преходно континентален и 
планински. Средната температура за годината 
е 11.3 С. 
Рационално се използват съществуващите 
водни запаси. Главна река в района е река 
Марица и нейните по-големи притоци 
Тополница и Луда Яна,Крива река, Яденица и 
Чепинска река в западните Родопи за 
промишлени и битови цели. Използват се и 
водите от големите карстови извори, най-
значителният от тях е Клептуза. Намира се 
край Велинград. На територията на областта 
са изградени и множество язовири: Батак, 
Белмекен, Широка поляна, Голям Беглик, 
Доспат, Кричим и Тополница. Неоценимо 
ботатство са геотермалните води във 
Велинград, Баня, Стрелча, Брацигово, Белово 
и Варвара. 
Пазарджишка област има разнообразна и 
красива природа. Релефът на областта е 
равнинен и планински. Значителни са запасите 
на мрамор в околностите на Велинград, 
Бесапарските ридове и Сестримо. Почвите в 
Пазарджишкото поле са плодородни, 
алувиално ливадни, черноземни смолници и 
канелени горски почви. Отличното съчетание 
на климат, почви, водни ресурси дава създава 
благоприятни възможности за развитие на 
селското стопанство -зеленчукопроизводство, 
овощарство и производство на маслодайни и 
етерични култури. Високата горска част е 
заета от кафяви почви, подходящи за 
картофопроизводство, хмел и пасищно 
животновъдство. 

На територията на област Пазарджик има 
четири резервата - Дупката, Беглика, Купена и 
Манатарица. Има много защитени местности и 
природни забележителности. Най-известна е 
пещерата Снежанка. 
Иглолистните гори в тази част на Родопите са 
източник на дървен материал от високо 
качество. 
Наличието на ценни природни и антропогенни 
ресурси създава условия за балнолечение, 
планински туризъм, водни спортове 
маршрутно познавателен туризъм. 
Възможността за съчетаването им определя 
туризма като един от най-переспективните 
отрасли за бъдещото развитие на областта. 
Известни планински курорти са Юндола, 
Цигов чарк, Белмекен, Свети Константин и 
Атолука. 
Благоприятните климатични условия и водни 
ресурси стимулират развитието на планинския 
туризъм. Богатото дивечово разнообразие е 
предпоставка за развитие на ловния и 
риболовен туризъм. 
В Родопската зона и Горнотракийската низина 
има множество геотермални извори. 
В близост до Велинград и Ракитово е 
разположен терен, предвиден за изграждане на 
високопланински спортно туристически 
комплекс с национално и международно 
значение. 
В Пазарджишка област е съхранено и богатото 
историческо минало на земите ни. 
Град Пазарджик се намира на сто километра 
от София и на тридесет и шест километра от 
втория по-големина в страната град - Пловдив. 
Градът е основан през първата четвърт на 
петнадесети век и възниква като търговско 
средище на международния път, свързващ 
Европа с Мала Азия през османското 
владичество. 
Пазарджик се споменава от много 
пътешественици като голямо и богато селище, 
пазарен център, занаятчийско, търговско и 
транспортно селище. През седемнадесети и 
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осемнадесети век градът се развива като 
пристанищен склад на река Марица за зърнени 
храни, ориз, вино, дървен материал от 
Родопите и желязо от Самоков. 
На територията на Пазарджишка община са 
известни повече от четиристотин и 
четиридесет археологически и архитектурни 
исторически и художествени паметници на 
културата и историята. При село Синитево се 
намират останки от древния град на 
тракийското племе беси – Бесапара. 
В общината са обявени над сто и петдесет 
паметници на културата. Четири имат статут 
на архитектурно художествени паметници с 
национално значение. Църквата Света 
Богородица, построена през 1837 г., е известна 
с дърворезбован иконостас. Църквата Свети 
Димитър в село Паталеница е построена през 
дванадесети век. 
Многобройни са и къщите-музеи в областта. 
Батак е известен на България и света със 
своето историческо минало и чиста природна 
среда. Наличието на водни ресурси, интересна 
флора и фауна са благоприятни условия за 
развитието на различни видове туризъм. 
Язовир Батак, Голям Беглик, Широка поляна 
дават добри переспективи за отдих и спорт. 
Възможност има за екологичен и културен 
туризъм. На територията на общината се 
намират резерватите Голям Беглик и Дупката с 
редица защитени растителни и живатински 
видове. Забележителна е и защитената 
местност Фотински водопад. В региона на 
общината има двадесет тракийски и славянски 
крепости, над десет църкви и манастири, 
тракийски, римски, византийски и славянски 
крепости и други археологически обекти. 
Белово е разположен в Южна България между 
три планини. Територията на общината и 
надморското равнище създават възможности 
за производство на електроенергия. Тук е 
разположена каскадата Белмекен-Сестримо. 
Община Белово се развива като микро район с 
туризъм. Ливада бачия, Чаира, Юндола, 
Яденица, язовир Белмекен, Топлата вода са 
обекти за отдих и туризъм. 
Община Брацигово е разположена в Западно 
Родопската област на Осоговската Родопска 
зона, представляваща 5.15% от територията на 
областта. Разстоянието до областния център е 
двадесет и три километра. В Брацигово и 
околностите му са намерени ценни 
археологически находки от времето на 
Юстиниян II, монети от времето на Филип 
Македонски и бронзова статуетка на богинята 
Атина Палада. Експонати от Равногорското 

съкровище се намират в Историческия музей в 
град Пазарджик. 
Едни от първите строители на възраждането са 
Брациговските майстори. Паметници на 
архитектурата са редица къщи на територията 
на общината. Има обявени шест броя 
защитени територии. Курортът Атолука и 
местността Тъмра в землището на Брацигово 
са сред най-атрактивните места за посещение 
от туристите, както и историческото място 
„Винище“ в село Равногор, и архитектурния 
резерват в село Жребичко. 
Община Велинград е разположена на западния 
дял на Родопите и Чепинската котловина. 
Красивата природа се допълва от 
приятниятмек климат.Общината е богата на 
минерални извори, подходящи за лечение на 
редица заболявания. 
Велинград се нарежда на първо място по 
изобилие и разнообразие на минерални води. 
Общият дебит на 18-те минерални извора е 
117 л / с.Градът разполага с десет минерални 
открити и закрити басейна с градски плажове. 
Хотелите са двадесет на брой. Има 43 почивни 
домове, санаториум и 6 минерални бани. 
Най-големият карстов извор в България е 
Клептуза, от който всяка секунда на 
повърхността бликат 517 литра ледено студена 
вода. 
Историческият музей в града е създаден през 
1951 година.Той влиза в стоте национални 
туристически обекта. 
Община Лесичово е разположена в 
северозападната част на Пазарджишка област. 
Обхваща малка територия, но с голямо 
културно и историческо наследство. Тук са 
открити археологически находки, съкровище 
от златни накити и сребърни монети, 
тракийска колесница и златни съдове. В 
община Лесичово се намират Калугеровският 
манастир с възможност за преспиване и 
защитеният обект Бенковска поляна. 
Община Панагюрище е разположена в 
централната част на Средна гора в 
Панагюрската котловина. Общинският град е 
разположен изцяло върху южните склонове на 
Същинска Средна гора. Археологичните 
паметници в околността на града 
свидетелстват за древното му минало. 
Крепостта Красен е разположена на пет 
километра южно от града. 
Панагюрското златното съкровище е открито 
през 1949 година и е световно известно. 
Местността Оборище, къщата-музей на Райна 
Княгиня и Тутевата къща са сред най-
посещаваните места. 
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Община Пещера е разположена в Западно 
Родопската част на Осоговско Родопската зона 
на границата с Тракийската низина. 
Най-ранните човешки следи са от епохата на 
неолита. Праисторическата могила Банята 
свидетелства за това. В продължение на 
хилядолетия този край е обитаван от 
Тракийското племе Беси. 
Община Ракитово е населявана още през VIII 
VII преди Христа. Тук възникват първите 
селища от неолита. 
Известна е с крепостта Цепина от Българското 
средновековие. Мраморни релефи на 
апостолите Петър и Павел се съхраняват в 
Ермитажа в Санкт Петербург. 
Община Септември е разположена в най-
западната част на Горнотракийската низина, 

северните склонове на Родопите и крайните 
разклонения на Западна Средна гора. 
Районът е богат на останки от древни култури. 
С национално значение е църквата Свети Йоан 
Предтеча в село Карабунар. Иконостасът е на 
Самоковската резбарска школа. 
В село Славовица се намира къща – музей на 
Александър Стамболийски. 
Община Стрелча е разположена в подножието 
на Същинска Средна гора. В града са 
регистрирани над триста надгробни могили. 
 
Заключение 
В Пазарджишка област има благоприятни 
условия и неизползвани възможности за 
развитие на туризма.  

 
 


