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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Общият устройствен план на община Перущица е изработен на основание 

Договор за проектиране №183 от 17.11.2014г. между община Перущица, като 
Възложител и Сдружение по ЗЗД „ПЛАНС 4+“, като Изпълнител.  

ОУП е средносрочен стратегически планов документ обвързан с плановите 
документи от горна йерархическа степен: „Националната концепция за 
пространствено развитие 2013 – 2025г.“, „Националната стратегия за регионално 
развитие” на Република България 2012 – 2022г. „Стратегията за развитие на област 
Пловдив за периода 2014 - 2020г.”, при спазване параметрите, зададени в 
„Общински план за развитие на община Перущица 2014 - 2020г.” и „Планово 
задание за ОУПО Перущица” (от 2013 г.).  

ОУП на община Перущица е първият устройствен план за територията на 
общината след ЗРП на гр.Перущица, изготвен в края на деведесетте години на ХХ 
век. 

След 1990г. настъпват съществени промени в социално-икономическата 
среда на Република България, които са движещи сили за развитието на града и 
региона му и са от кардинално значение за формиране на устройствени решения: 

� Възникване на нови икономически субекти; 
� Инвестиционна активност; 
� Публични инвестиционни ресурси – собствени от общинския и държавен 

ресурс и външни от финансови фондове на ЕС.  
Необходимо е преминаване в режим на непрекъснато устройствено 

планиране с периодично актуализиране на устройствените решения и адаптирането 
им към новите социално-икономически реалности. 

Промените в социално-икономическата среда респективно се отразяват и в 
правно-нормативната база     
I.1. ПРЕГЛЕД НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, ПРИЛОЖИМА ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ 

НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН: 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

I.1.1. ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
I.1.2. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

Съгласно чл. 9 от ЗРР, системата от документи за стратегическо планиране 
и програмиране на регионалното развитие обхваща: 

� Националния план за развитие; 
� Националната стратегическа референтна рамка; 
� Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския 

съюз; 
� Националната стратегия за регионално развитие; 
� Регионалните планове за развитие; 
� Областните стратегии за развитие; 
� Общинските планове за развитие. 

ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 
I.1.3. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 
I.1.4. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА 
I.1.5. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ(ЗДС) 
I.1.6. ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗОС) 
I.1.7. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗОЗЗ) 
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I.1.8. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 
(ЗСПЗЗ) 
I.1.9. ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ (ЗГ 

ПРИРОДОЗАЩИТА; КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКА ЗАЩИТА 
I.1.10. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ (ЗЗТ) 
I.1.11. ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (ЗБР)                  
I.1.12. ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (ЗКН) 

ОПАЗВАНЕ НА АКОЛНАТА СРЕДА 
I.1.13. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС) 
I.1.14. ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 
I.1.15. ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (ЗЧАВ) 
I.1.16. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО) 
I.1.17. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗЗШОС) 
I.1.18. ЗАКОН ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА (ЗПБ) 

ГЕОЗАЩИТА 
I.1.19. Наредба № 12 от 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и 
съоръжения в свлачищни райони 
I.1.20. Наредба № 1 от 2004 г. за борба с ерозията и свлачищата в горския фонд и 
строежът на укрепителни съоръжения 

ТРАНСПОРТНА И ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА 
I.1.21. ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА (ЗП) 
I.1.22. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ЗЕ) 
I.1.23. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ (ЗЕС) 

 
II. ИНФОРМАЦИОННА И ТЕХНИЧЕСКА ОСНОВА /СЪГЛАСНО ЧЛ.115. АЛ.1 

ОТ ЗУТ/ 
Общият устройствен план на община Перущица с План-схема на 

комуникационно– транспортната система и схеми на инженерната инфраструктура е 
изработен върху предоставени от Възложителя данни от топографските карти, 
кадастъра, карта на възстановената собственост, нивелационните планове, 
специализираните карти и регистри и други в цифров и графичен вид, както и други 
данни от специализираните информационни системи на централни и териториални 
администрации и дружества. 

За територията на Община Перущица няма изработена и одобрена 
кадастрална карта по ЗКИР, поради тази причина цифровият модел на общия 
устройстен план е съставен чрез конвертиране на: 

� Цифров модел на действащия  кадастрален и регулационен  на 
гр.Перущица, изработен в координатна система 1950г., трансформиран в 
координатна система 1970г.  Действащото ЗРП е одобрен през 1989г. ,  предоставен 
от Община Перущица в  *cad формат 

� Цифров модел на кв. Пастуша, изработен в координатна система 1970г.  
Действащото ЗРП  е  предоставен от Община Перущица в  *cad формат. 

� Цифров модел на подземен кадастър с данни за налични подземни 
проводи от техническата инфраструктура, предоставен от Община Перущица в  *cad 
формат. 
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� Цифров модел на територии по параграф 4 от ЗСПЗЗ, изработени в 
координатна система 1970г., одобрени със заповед на Областен управител дш 
2008г.,  предоставен от Община Перущица в  *cad формат. 

� Цифров модел на Карта на възстановена собственост (КВС) в координатна 
система 1970г., в   * zem формат, предоставен от Министерството на земеделието. 

 В цифровия модел са отразени по координати защитените зони по данни 
от МОСВ. Генерирана е  тематична карта на земеделските поземлени имоти по 
категории. Въведени са в слой новите и изменените подробни устройствени планове 
за поземлени имоти със сменен статут по ЗОЗЗ,  оценена тенденцията в 
инвестиционно отношение. Въведен е в цифровия модел на Общия устройствен 
план като векторно или растерно изображение в същата координатна система 
топографските карти, изискани от Геокарт фонд при АГКК.  

Моделът на ОУП е  изработен в координатна система 1970г. Съставени са 
слоеве в основния модел, които съдържат логически еднородни елементи от плана 
като граници, устройствени модули и други. 

Данните са обработени със  софтуерен пакет CIVIL 3D, AutoCAD LT 2011  за 
които изпълнителят има лиценз. Форматът на така въведения цифров модел 
позволява същият да се ползва впоследствие и с други продукти за електронна 
картография, с които община Перущица разполага. 

 
III. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ НА ОУП 
III.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 
III.1.1. Да служи като управленски инструмент в устройствената политика на 
местната власт, както за създаване на оптимална пространствена и функционална 
структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града в хармонично 
единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и 
антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия и успешно 
да го интегрират в националното и европейско пространство. 
III.1.2. Да създаде планова основа (по смисъла на ЗУТ) за дългосрочно устойчиво 
развитие на урбанизираните територии  и на териториите извън тях, обвързано с 
Общинския план за развитие (20014 -2020 г.) и другите стратегически и планови 
документи, визиращи комплексното социално-икономическо развитие и 
устройствено планиране на община  Перущица и териториите в землищните и 
граници и в съответствие със специфичните за общината природни, културно-
исторически, туристически и други ресурси 

Стратегическите цели ще се постигнат чрез устройствени решения, 
ориентирани към: 

� Отчитането на местните природни и човешки ресурси и тяхното 
максимално ефективно взаимодействие; 

� Ефективна интеграция за постигане на съвместни цели със съседните 
общини, при отчитане на взаимния интерес; 

� Отчитане на благоприятни и неблагоприятни въздействия на външни 
фактори на локално, регионално, национално и европейско ниво; 

III.2. ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО И ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ; 
III.2.1. Развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции на 
града; 
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III.2.2. Обосноваване необходимостта от разширяване на площта на 
урбанизираните територии и обособяване на нови територии, подлежащи на 
урбанизиране с цел: 

� Експониране на недвижимите културни ценности - археологически обекти, 
историческо наследство и движимо културно наследство - емблематични за града 
традиции и обичаи, като предпоставка за изграждане на туристическата 
инфраструктура; 

� Развитие на нови дейности за спорт, атракции, еко и винен туризъм, чисти 
производства; 
III.2.3. Локализация и решаване на проблема с установени диспропорции във 
функционалните подсистеми; 
III.2.4. Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на 
стратегическите документи по Закона за регионално развитие – Регионален план за 
развитие, Областна стратегия и Общински план за развитие 2014-2020, както и на 
общинските, регионални и национални инфраструктурни проекти;  
III.2.5. Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и 
техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите 
обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и 
стандарти, при съобразяване с уникалността на територията; 
III.3. ЗАДАЧИ 
III.3.1. Развитие и усъвършенстване на средата за обитаване; 
III.3.2. Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура; 
III.3.3. развитие и усъвършенстване на производствената инфраструктура, в 
нейните два основни отрасъла – земеделие и промишленост, чрез осигуряване на 
необходимите за целта функционално-пространствени условия; 
III.3.4. развитие и усъвършенстване на рекреативната инфраструктура, като се 
използват наличните екоресурси и ресурсите на недвижимото културно наследство 
и се създадат нови такива, на цялата територия на общината; 
III.3.5. Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на 
културно-историческото наследство и природните забележителности. Изработване 
на строга концепция за развитието на туризма в дадената територия би довело до 
балансирано използване на урбанизираните и неурбанизирани терени 
III.3.6. Създаване на условия за доразвиване и изграждане на 
благоустройствената инфраструктура; 
III.3.7. Да се доразвие и изгради пътната и инженерна инфраструктура на 
общината; 
III.3.8. Да се осигурят оптимални екологични условия с оглед съхраняване на 
биоразнообразието с растителен и животински характер; 
III.3.9. Осигуряване реализацията на външни инвестиции, значими за социално-
икономическото развитие; 

 
IV. ОБВЪРЗВАНЕ НА ОУП В СИСТЕМАТА ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА 

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ / ПЛАНИРАНЕ НА 

ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ 
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IV.1. СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
Дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие се 

регламентират в Закона за регионално развитие. Обхващат система от документи за 
планиране на регионалното развитие на национално, регионално и общинско ниво: 

� Национална стратегия за регионално развитие 
� Регионален план за развитие на район от ниво 2 
� Областна стратегия за развитие 
� Общински план за развитие 

IV.2. СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ 
Регламентирано в Закона за регионално развитие и в Закона за устройство 

на територията. Обхваща разработването и актуализацията на система от документи 
за пространствено развитие на национално, регионално и общинско ниво: 

� Националната концепция за пространствено развитие 
� Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 
� Регионалната схема за пространствено развитие на област 
� Концепцията за пространствено развитие на община. 

Разработването на общи устройствени планове се регламентира от Закона 
за устройство на територията. Те са основа за цялостно устройство на територията на 
общините. 

ЗРР предвижда разработването на концепция за пространствено развитие 
на общината да предхожда общия устройствен план и да определя стратегията за 
пространствено развитие на територията и връзките и със съседните общини. Тази 
концепция се разработва в съответствие с действаща Регионална схема за 
пространствено развитие на район от ниво 3 (област) и специализираните схеми към 
нея. Концепцията за пространствено развитие на общината определя средносрочни 
перспективи и цели за пространствено развитие на територията и по отношение на 
мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, 
както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, 
енергийна и телекомуникационна мрежа. 

Тя трябва да съдържа: 
� Йерархичната структура и връзки на общината с центрове на други 

общини, областния център и други градове, включени в зони на активно влияние 
� Оси на развитие с регионално значение и връзките с осите на развитие на 

съседни общини и с националните оси. 
� Обвързване с транспортни и инфраструктурни коридори на областно и 

национално ниво, включително връзки със съседни общини. 
� Пространствена организация и обвързване на функционалното зониране - 

индустриални, бизнес и логистични зони, зони за отдих, спорт, туризъм с регионално 
и местно значение, организация на социалната инфраструктура в областта на 
здравеопазването, образованието, социални услуги, държавна администрация. 
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СИСТЕМА ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ / 
УСТРОЙСТВЕНО ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ  
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НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ        
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

 
НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ  
ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 

С
ТР

А
ТЕ

ГИ
Ч

ЕС
К

О
 
П

Л
А

Н
И

РА
Н

Е 
Н

А
 П

Р
О

С
ТР

А
Н

С
ТВ

ЕН
О

ТО
 

РА
ЗВ

И
ТИ

Е 

 
РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 

РАЙОН ОТ НИВО 2  
(ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 2014-2020 Г.) 

 

 
РЕГИОНАЛНА СХЕМА   
ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО  РАЗВИТИЕ  
НА РАЙОН ОТ НИВО 2  
(ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН) 

 
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  
(ОБЛАСТ ПЛОВДИВ) 

 
РЕГИОНАЛНА СХЕМА  
ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО  РАЗВИТИЕ НА РАЙОН 

ОТ НИВО 3 (ОБЛАСТ ПЛОВДИВ) 
 

 
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ   
НА ОБЩИНА  (ПЕРУЩИЦА) 

  

    ОУП 
 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА 

ПРОСТРАНСТВЕНО   РАЗВИТИЕ  
НА ОБЩИНА 

  ЛИПСВАЩИ КЪМ 2015Г.  
ДОКУМЕНТИ 

 
Дейностите по регионално развитие и устройствено пространствено 

развитие са взаимообвързани, преливащи се дейности, които решават общи цели и 
задачи за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие, съобразено с 
екологическите и пространствени аспекти.  

Видно от схемата - илюстрация на взаимовръзките на системата документи 
за стратегическо планиране и устройствено пространствено развитие ОУП на община 
Перущица се разработва преди създаване на документи от по-високо йерархично 
ниво. Налична е единствено глобалната рамка за пространствено развитие на 
Националната концепция за пространствено развитие. 

Логичният подход при устройственото планиране на ОУП е устройственият 
план да се възприема, като максимално отворена система, с възможности за 
развитие и адаптиране към планови документи от горно йерархично ниво, които 
предстои да бъдат създадени.  

   
V. СТРАТЕГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

V.1. НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 
НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 

2025 г. е средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, 
управление и опазване на националната територия и акватория и създава 
предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните 
политики. 

Основна цел на Националната концепция за пространствено развитие за 
периода 2013-2025 е „Пространствено координиране на процесите, протичащи в 
националната територия чрез създаване на пространствено-устройствена основа и 
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регулатор за осъществяване не само на регионалното, но и на отделните социално-
икономически секторни планирания на национално ниво в контекста на 
общоевропейското пространствено развитие, за постигане на комплексно, 
интегрирано планиране“. 

Стратегически цели на НКПР:  
� Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство” 

Развитие на национални и трансгранични транспортни, енергийни, 
урбанистични, културни и екологични коридори с оглед постигане на териториална 
свързаност, сътрудничество и интегриране в региона и в европейското пространство. 

� Стратегическа Цел 2 “Полицентрично териториално развитие” 
Укрепване на умерено полицентрична мрежа от градове-центрове с 

подобрено качество на градската среда, способстващо за постигане на балансирано 
териториално развитие и намаляване на неравенствата между централните градски 
и периферните селски райони. 

� Стратегическа Цел 3 “Пространствена свързаност и достъп до услуги” 
Развитие на националната техническа и социална инфраструктура за 

подобряване на пространствената свързаност на районите и урбанистичните 
центрове и достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги. 

� Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и културно наследство” 
Съхраняване и развитие на националната система от защитени природни и 

културни ценности за поддържане на биологичното равновесие, пространствената 
природна и културна идентичност и за интегриране на техните стойности в 
съвременния живот. 

� Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии” 
Интегрирано планиране и стимулирано развитие на територии със 

специфични характеристики (крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, 
планински гранични и периферни) с оглед съхраняване и ефективно използване на 
техния природен, икономически, социален и културен потенциал за развитие. 

� Стратегическа Цел 6 “Конкурентоспобност чрез зони за растеж и 
иновации” 

Повишаване на конкурентоспособността на българската територия чрез 
държавно подкрепени зони за растеж и иновации в урбанистичните центрове от 
високите нива на полицентричния модел.  

Предлага се специална политика за стабилизиране на мрежата от малки 
градове от 4-то йерархично ниво, тъй като от състоянието на тези градове ще зависи 
насоката на развитие на периферните селски и планински райони. НКПР не 
пренебрегва най-малките и най-много на брой градове и села от 5-то йерархично 
ниво, където се осъществява първичното обслужване на населението на общините и 
където са налични работни места извън селскостопанската заетост – в сферата на 
социалните услуги, търговията, администрацията, промишленото и занаятчийското 
производство, образованието, културата. 

Предложенията за развитието на транспортните мрежи са свързани с най-
важните оси от Трансевропейската транспортна мрежа (ТЕМ-Т) и връзките със 
съседните държави и региони, както и направленията на Общоевропейски 
коридори.   

С не по-малко значение са и елементите на инженерната инфраструктура;  
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Специално внимание се отделя на туризма. Приоритетно ще се развиват 
териториите с потенциал за съчетаване на природни и културни ценности, с 
утвърдени традиции и положителен опит и с потенциал за формиране на клъстери.   

Съхраняването на културните ценности следват принципите за опазване, 
залегнали в Закона за културното наследство. Дефинирането на основните цели за 
развитие на културното наследство в НКПР се извършва на фона на европейските 
културни политики за опазване и представяне на културното многообразие.  

Важна, заключителна част под заглавие „Новата философия на 
пространственото планиране“ предвижда това да не е концепция само на 
публичните институции.  НКПР създава база за пълноценно участие и на частния 
сектор чрез привличане с публични намеси на значими инвестиционни инициативи. 

  
V.2. РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ 
V.2.1. РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 2014-

2020г.  
Регионалният план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР), като 

един от шестте плана за развитие на райони от ниво 2 за периода 2014-2020 г. е 
съществен елемент в йерархичната система от документи за стратегическо 
планиране на регионалното развитие. Той определя средносрочните цели и 
приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията 
на района, отчитайки специфичните му характеристики и потенциал за развитие.  

РПР е разработен на интегрирано териториално равнище като фокусна 
точка, в която се срещат два планови подхода: подходът „отгоре-надолу“, т.е. от 
националното равнище, с подхода „отдолу-нагоре“ – инициативите за развитие от 
областите и общините. Важна задача на РПР е да следва зададената в Националната 
стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. (НСРР) обща стратегическа 
платформа, като същевременно я пренесе на по-ниските териториални нива. 
V.2.2. ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  

Областната стратегия за развитие е средносрочен документ за 
стратегическо планиране на регионалното развитие на съответната област, който се 
разработва в съответствие с регионалния план за развитие на района от ниво 2. С 
областната стратегия за развитие се определят целите и приоритетите за устойчиво 
интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и 
потенциала на областта. 

Областната стратегия за развитие (ОСР) е важна част от системата за 
стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие и 
се разработва в контекста на актуалното социално-икономическо състояние на 
областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика 
в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие при 
съобразяване с нормативната и институционалната среда за нейното прилагане, 
наблюдение и оценка. 

ОСР е разработена във взаимодействие и съгласувано с предвижданията 
на действащите устройствени схеми и планове и перспективите за пространствено 
развитие за територията на областта, като специално внимание е обърнато на 
актуалното състояние и перспективите за развитие на мрежата от населени места и 
градски центрове, селските райони и връзката град-прилежащ регион, както и 
проблемите на териториите с периферен характер и затруднен достъп.  
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Област Пловдив попада в териториалния обхват на Южния централен 
район на Република България. Областта е разположена в северната част на района. 
На север граничи с област Ловеч, на изток – с област Стара Загора, на югоизток – с 
областите Хасково и Кърджали, на юг – с област Смолян, на запад – с област 
Пазарджик, а на северозапад – със Софийска област. Общата площ на областта 
възлиза на 5972.89 км2, което представлява 5,4% от площта на страната и 26,7 от 
площта на района.  

Населението е 683 027 души (преброяване 2011 г.). Географското 
положение на областта е и нейно важно стратегическо предимство. Главните 
икономически и транспортни връзки на областта са по направлението запад-изток и 
следват трасетата на общоевропейските транспортни коридори VIII и IV (като ЕТК X 
на територията на област Пловдив съвпада с ЕТК IV). Евро-азиатският транспортен 
коридор по трасето на коридор №8 е от изключително значение за България, тъй 
като се явява връзката между страните от Средна Азия и тези от северното 
Черноморие. Връзките се осъществяват по АМ „Тракия“ и по международните 
пътища Е-80 (от София през Пловдив за Хасково и ГКПП „Капитан Андреево“), път Е-
773 (Пловдив-Стара Загора-Сливен-Бургас) и по жп линия от София през Пловдив с 
разклонение на Свиленград и Бургас/Варна. Важно значение също имат 
преминаващите през северната част на областта път Е-871 (София-Карлово-Сливен) и 
дублиращата го жп линия от София през Карлово за Карнобат (Варна) и Бургас. 
Връзките по направлението север-юг са по-слабо развити и имат предимно 
регионално, областно и местно значение. Като цяло връзките със Северна България 
и с родопските общини са силно затруднени, от една страна, поради естествените 
прегради, които създават Стара планина и Родопите, а от друга, и поради недобрата 
транспортна инфраструктура, представена от второкласни, третокласни и общински 
пътища. С по-голяма важност са пътищата II-86 (от Пловдив през Асеновград за 
Смолян) и II-58 (от Пловдив през Асеновград за Кърджали/Хасково). Пловдив е 
третият по значение жп възел в страната след София и Горна Оряховица. Летище 
Пловдив осигурява авиотранспортните връзки на областта, като се обслужват 
граждански и товарни полети. На територията на област Пловдив функционира 
свободна безмитна зона. 

В административно отношение област Пловдив е съставена от 18 общини – 
Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, „Марица“, 
Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, „Родопи“, Садово, Сопот, Стамболийски, 
Съединение и Хисар. 

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 
Повишаване на качеството на живот на населението в област Пловдив чрез 

изградена конкурентна икономика и създадена привлекателна жизнена среда. 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

� Стратегическа цел 1: Ускоряване на социално-икономическото развитие на 
областта чрез подкрепа на иновациите и модернизацията на 
икономическата структура. 

�  Стратегическа цел 2: Повишаване на инвестиционната и туристическа 
атрактивност. 

� Стратегическа цел 3: Подобряване на инфраструктурната осигуреност на 
територията 
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� Стратегическа цел 4: Стимулиране на интегрираното градско развитие и 
подобряване на свързаността на градовете с околните територии. 

� Стратегическа цел 5: Социално сближаване и намаляване на 
междуобщинските диспаритети чрез инвестиции в човешкия капитал и 
социалната инфраструктура. 
ОБЩИНСКИ АСПЕКТИ, ВИЗИЯ,  ЦЕЛИ  И  ПРИОРИТЕТИ  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА - 2014-2020г. 

V.2.3. ВИЗИЯ 
Община Перущица – привлекателно място за бизнес, инвестиции и 
живот, със съхранена природа, културни ценности и развит туризъм 

V.2.4. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ 
� Стратегическа цел 1: Развитие на динамична и конкурентоспособна 

икономика 
Приоритет      1.1: Развитие на местната икономика чрез използване на 
местния потенциал 
Приоритет              1.2: Развитие на селското стопанство чрез въвеждане на 
иновативни технологии 
Приоритет              1.3.:Развитие на туризма 
Приоритет              1.4.: Насърчаване на инвестиционната активност 

� Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване на общината, 
съчетано с опазване на околната среда 
Приоритет               2.1: Подобряване състоянието и развитие на 
инфраструктурата 
Приоритет              2.2.: Опазване на околната среда 

� Стратегическа цел    3: Социално развитие 
Приоритет              3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и 
достъпа до тях 
Приоритет       .2.: Подобряване качеството на и достъпа до образованието 
и създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение 
Приоритет             3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и 
интегриране на групи в социална изолация и малцинствени групи 
Приоритет               3.4.: Повишаване на културния статус на населението 

� Стратегическа цел    4: Повишаване на административния капацитет и 
подобряване на териториалното сътрудничество 

 
VI. РЕГИОНАЛНИ УСЛОВИЯ И ВРЪЗКИ 
VI.1. НАЦИОНАЛНО НИВО 

ОСИ НА УРБАНИСТИЧНО РАЗВИТИЕ 
Осите на урбанистично развитие, заложени в НКПР, следват предложената 

схема в Съвместния документ на страните от Вишеградската четворка плюс България 
и Румъния (V4+2) и доразвиват идеите от Националната стратегия за регионално 
развитие 2012-2022. От тяхното рационално изграждане и разположение в 
територията на страната зависи постигането на стратегическите цели на НКПР. За 
целта е необходимо: 

� Доизграждане на важните геостратегически оси за връзките на страната с 
Европа и Азия, с държавите от Дунавския и Черноморския регион;  
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� Изграждане на основните свързващи връзки на област Пловдив с осите на 
урбанистично развитие,  заложени в НКПР;  

� Изграждане на липсващите второстепенни връзки на община Перущица, 
които имат първостепенно значение за достъп до природни и културни туристически 
ресурси. 

Основните оси, които имат важно структуриращо значение за 
националната територия се развиват по протежение на главните национални и 
международни транспортни коридори, по които мрежата от населени места на 
страната се интегрира в европейската. 

Второстепенните оси имат значение предимно за структурирането на 
територията на районите. Те са разположени по транспортните коридори с 
регионално значение. Като главни оси на урбанистично развитие в националната 
територия се налагат две паралелни и три меридиални оси.  

Паралелните оси са: 
� Драгоман–София–Пловдив–Свиленград-Истанбул, част от общоевропейски 

транспортен коридор № 4 (ТРАСЕКА), и отклонението Пловдив–Стара Загора–Бургас, 
като важна национална ос; 

� София–Плевен–Русе и връзка с общоевропейски транспортни коридори № 
7 и № 9 и отклонението София–Ловеч–Велико Търново–Шумен–Варна. 

Главните меридиални оси по направление север-юг са следните: 
� Западна - Видин–Враца–София–Благоевград–Кулата, част от 

общоевропейски транспортен коридор № 4; 
� Средна - Русе–ВТърново–Габрово-Ст. Загора–Хасково-Кърджали-Маказа, 

част от общоевропейски транспортен коридор № 9 и свързващ страната с Румъния и 
Гърция. 

� Източна – бъдещата АМ “Черно море”, обвързваща националното 
пространство със страните от Черноморския регион. 

Главните оси осъществяват важни за страната връзки посредством 
общоевропейските транспортни коридори №№ 4, 7, 8, 9 и 10, със страните от 
Дунавския, Черноморския и Средиземноморския регион, обвързват националните 
летища, пристанища и жп гари. 

Някои от тях следват утвърдени във вековете трасета (Via Pontica, Via 
Diagonalis) и са важни културни коридори, свързващи културни ценности от 
различни епохи, или са важни за опазване на биоразнообразието миграционни 
пътища (Via Pontica, Via Aristotelis). Те са оси на урбанизация между центровете на 
растеж, иновации, бизнес и култура и имат геостратегическо значение. 

Второстепенните оси завършват пространствения модел на развитие и се 
очаква да активизират агломерационните процеси и урбанистичното развитие. 
Наличието на добра комуникационно-транспортна свързаност ще стимулира 
обитаването в малки населени места и ще привлече бизнес, развиващ алтернативни 
работни места в селските райони. 

На регионално равнище са важни второстепенните оси на развитие, които 
осъществяват достъпността и свързаността на районите и градските центрове от 3-то 
и 4-то ниво в тях. 
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Източник: НКПР 
 

VI.2. ОБЛАСТНО НИВО 
Главните икономически и транспортни връзки на областта са по 

направлението запад-изток и следват трасетата на общоевропейските транспортни 
коридори VIII и IV (като ЕТК X на територията на област Пловдив съвпада с ЕТК IV). 
Евро-азиатският транспортен коридор по трасето на коридор №8 е от изключително 
значение за България, тъй като се явява връзката между страните от Средна Азия и 
тези от северното Черноморие. Връзките се осъществяват по АМ „Тракия“ и по 
международните пътища Е-80 (от София през Пловдив за Хасково и ГКПП „Капитан 
Андреево“), път Е-773 (Пловдив-Стара Загора-Сливен-Бургас) и по жп линия от София 
през Пловдив с разклонение на Свиленград и Бургас/Варна. Важно значение също 
имат преминаващите през северната част на областта път Е-871 (София-Карлово-
Сливен) и дублиращата го жп линия от София през Карлово за Карнобат (Варна) и 
Бургас. Връзките по направлението север-юг са по-слабо развити и имат предимно 
регионално, областно и местно значение. Като цяло връзките със Северна България 
и с родопските общини са силно затруднени, от една страна, поради естествените 
прегради, които създават Стара планина и Родопите, а от друга, и поради недобрата 
транспортна инфраструктура, представена от второкласни, третокласни и общински 
пътища. С по-голяма важност са пътищата II-86 (от Пловдив през Асеновград за 
Смолян) и II-58 (от Пловдив през Асеновград за Кърджали/Хасково). Пловдив е 
третият по значение жп възел в страната след София и Горна Оряховица. Летище 
Пловдив осигурява авиотранспортните връзки на областта 
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VII. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА  
ТЕРИТОРИАЛНИ, ИСТОРИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ АСПЕКТИ 
АНАЛИЗ НА ТЕРИТОРИЯТА  (ДИАГНОЗА)  

VII.1. ИСТОРИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Територията на Община Перущица има хилядолетна и богата история. 

Множеството разкрити археологически ценности в района показват богато културно 
наследство,  което са оставили траки, римляни, византийци, славяни, българи и др. 

Най-ранните останки са от праисторическо селище, което е съществувало 
през неолита, халколита и бронзовата епоха или в периода от 7 - 6 000 г. пр. Хр до 
към 1 000 пр. Хр. Намерени са на около 1,5 км североизточно от града (при 
карстовия извор Пастуша и скално светилище, върху което е построена по-късно 
Червената църква). На същото място се формира и тракийско селище, 
просъществувало през римската епоха (I–IV в. сл. Хр)  и през последвалите 
исторически периоди. За съществено тракийско присъствие в района свидетелства и 
наличието на значителен брой надгробни могили (29 на брой по неофициални 
данни). Предполага се, че днешната Перущица е наследник на античното селище, 
което след заселването на славяните по тези земи приема името Драговец. 
Селището и  прилежащите му отбранителни съоръжения продължили живота си и 
през средновековието. По време на Второто българско царство (XII-XIV в.) тези 
крепости са играели важна роля при сблъсъците между Византия и България и са 
преминавали ту в едни, ту в други ръце.  

Характерно за Перущица е, че през всичките векове на османското робство 
населението му запазило българско – християнско самосъзнание. През 
Възраждането е кулминацията на будното национално самосъзнание и ревностният 
дух на перущинци. В Перущица са живеели и работили видни Възрожденски 
просветители и дейци на национално-освободителното движение, като: Петър 
Бонев, Спас Гинов, Кочо Честименски, Васил Соколски – Докторът. 

В този период се отчита забележителен стопански и духовен просперитет. 
Тя е едно от първите селища, започнали подготовка за Априлското въстание. През 
1869 г. самият Васил Левски полага основите на таен революционен комитет, чиято 
дейност е възобновена по-късно (през 1876 г.) от Георги Бенковски. Перущица е 
освободена от османско иго на 3 януари 1878 г., но след Берлинския договор от 13 
юли 1878 г., селото попада в автономната и васална на Османската империя област 
Източна Румелия. Според първото официално преброяване от 1884 г. населението 
наброява 2 053 жители. Жителите на Перущица са от първите, обявили се за 
Съединението на Княжество България с Източна Румелия през 1885 г. 

През XX в. в Перущица основен дял от икономиката заема селското 
стопанство и по-точно лозарството и овощарството. През 1929 г. в селото е 
образувано първото в България дружество на тютюнопроизводителите, а през 1935 
г. и лозаро-винарска производствена кооперация „Напредък“. По-късно е основано 
средно професионално-техническо училище. 

След 9.IX.1944 г., в годините на социалистическата планова икономика, в 
Перущица работят: електроапаратурен завод за командни ел. табла, предприятие на 
„Винпром“ за естествено пенливи вина, 2 предприятия за производство на 
туристически принадлежности, Дирекция „Лозарство“ към националния 
производствен комплекс „Г. Димитров“ в Пловдив, дивечова ферма „Норка“ и др. 

През 1969 г. село Перущица е признато за град.  
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VII.2. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Информацията е структурирана в съответствие с плановото задание. 
Специализирана информация, която е необходимо да присъства в подкрепа на 
целите на плана и на логиката на изложението: 
VII.2.1.1. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ 

Община Перущица е разположена в южна България, в централните части 
на Южен Централен район и в югозападната част на Пловдивска област. Тя е сред 
най-малките в страната административни единици от този тип (48,7 кв.км). 
Общината включва само едно населено място – град Перущица. Територията 
обединява части от южната периферия на Пазарджишко-Пловдивското поле със 
северозападните склонове на Западнородопския рид Чернатица и неговите 
нахълмени подножия. Отводнява се от река Въча, както и от река Перущенска в 
десния водосбор на река Въча (приток на Марица) (фиг. II – 1.1). Северната част на 
територията традиционно се усвоява в обработваеми земи и трайни насаждения. 
Родопските склонове са заети от широколистни гори и пасища (фиг. II – 1.2.). 

Географското разположение на Общината създава отлични предпоставки 
за развитие на ефективно сътрудничество на всички нива в областта и региона. 
Основно значение в тази насока има разработването и прилагането на обоснована и 
ресурсно осигурена инфраструктурна, и главно транспортна и стопанска политика. 
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Фиг. II – 1.1. Географско положение на община Перущица. Източник: 
Общински план за развитие на община Перущица 2014-2020. 
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Фиг. II – 1.2. Карта на земното покритие на община Перущица (CORINE Land 
Cover 2000). Картата е създадена за целите на ОУПО Перущица. Консултант 
Е.Иванова 

 
VII.2.1.2. Релеф 

Релефът е разнообразен. В посока от север на юг той се преминава от 
низинен в поречието на река Въча в хълмист на прехода към планинското подножие 
на Родопите, до ниско и среднопланински в пределите на родопския рид Чернатица 
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(Върховръшки дял)1. Наклонът на топографската повърхнина е на север-
северозапад. Наблюдава се голяма денивелация по територията - надморската 
височина се променя от 185,5 м в терасата на река Въча до 1212 м (вр.Момица) в 
близост до южната граница на общината. 

За северната част на общината са характерни много ниски стойности на 
морфометричните показатели – под 50 м/км2 вертикално разчленение, до 0,5-1,0 
км/км2 хоризонтално разчленение и под 3º средни наклони (фиг. II - 2.1.1.). За 
южните сектори типични са дълбоко вкопаните речни долини (вертикално 
разчленение 400-700 м/км2) и стръмни склонове 15-20º, а в северната периферия и 
над 25º (фиг. II - 2.1.2.). 

Планинската част от територията е изградена предимно от допалеозойски 
и палеозойски метаморфни скали. В най-високите сектори на повърхността се 
разкриват карбонатни шисти, гнайсошисти и мрамори. В нископланинските сектори 
и в подножието те преминават в масивни и слоисти мрамори2. На прехода към 
полето са формирани мощни пролувиални (наносни конуси) и пролувиално-
делувиални образувания, формирани от валуни, чакъли и пясъци. В заливните 
тераси на река Въча се акумулират алувиални наноси от чакъли, пясъци и глини. 
Съвременните морфогенетични процеси са много разнообразни - ерозионни, 
акумулационни, денудационни, а в мраморите - и карстови процеси.   

Изследваната територия е под влиянието на Севернородопската разломна 
зона3. В тази връзка следва да се отбележат средните по-важни обстоятелства: 

 

                                                      
1 Топографска карта в мащаб 1:50 000, лист Пловдив, 1989; 
2 Кожухаров и кол., Геоложка карта, лист Пловдив, в М 1:100 000, 1990. 

3 Канев, Д. Геоморфология на България. Изд. СУ „Св.Кл.Охридски“, С., 1989 
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Фиг. II - 2.1.1. Карта на действителните наклони в териториалния обхват 
на община Перущица. Картата е създадена за целите на ОУПО Перущица. 
Консултант Е.Иванова 
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Фиг. II - 2.1.2. Карта на експозициите в релефа в териториалния обхват на 
община Перущица. Картата е създадена за целите на ОУПО Перущица. 
Консултант Е.Иванова 
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� Територията се определя като част от зона с висока сеизмогенна дейност и 
възможен магнитуден диапазон от 7,1 до 7,54.  

� Характерни са склоновите срутища и свлачища.  
Съгласно Регистъра на свлачищните тела в България (МРРБ, Геозащита 

Перник) в южната периферия на град Перущица е регистрирано съвременно 
свлачище с детрузивен механизъм на свличане, проявено в терен с наклон от 10-
12º.5  

 
VII.2.1.3.  Климат и климатични ресурси 

Територията на Община Перущица се отнася към Преходната климатична 
област6. Характерна особеност на климата в района е топлото лято, по-меката зима 
и по-малките годишни температурни амплитуди. Средните годишни температури са 
по-високи от тези за страната – 12,7ºС. Температурната сума за периода с 
температури над 10ºС варира от 1900ºС в Западните Родопи до 3900ºС в низината. 
Годишната температурна амплитуда се изменя в границите на 19,3ºС - 23,2ºС7.  

Средномесечните стойности на температурата на въздуха показват 
максимум през август (23,7ºС) и минимум през януари (0,8ºС).  Често октомври е по-
топъл от април, а с увеличаване на надморската височина тази разлика в полза на 
есента се увеличава до 4-5 ºС. Честите температурни инверсии са причина за силни 
застудявания и спад на абсолютните минимални температури до 23-24ºС под 
нулата8. Абсолютните максимални температури в низината могат да достигнат 36-
40ºС.  

Продължителността на периода с устойчиво задържане на температурата 
на въздуха над 5ºС трае около 275 дни (4.ІІІ – 5.ХІІ), а периодът с температури над 
10ºС – 184 дни (30.ІV – 5.ХІ). Най-ранната дата на мразовете се формира около 8 
ноември, а най-късната възможна дата на проява на мразови явления – 2 май. 
Възможността за проява на първи есенни слани е най-висока към края на октомври, 
последните пролетни се наблюдават най-късно във втората половина на месец май. 

Валежите са по-ниски от средните за страната, което се обяснява преди 
всичко с факта, че територията попада във „валежна сянка”. Годишната сума е около 
550 мм в предпланинските сектори и нараства (900 мм) с увеличаване на 
надморската височина. В ниските сектори съществуват условия за изразителни 
засушавания, проявявани в края на лятото и на зимата. Снежната покривка е 
ежегодна, но неустойчива, със средна продължителност на задържане от около 85 
дни (XI-III).  

Преобладаващите ветрове са западните и северозападните (40% от 
случаите9. Броят на случаите с тихо време се определя като относително висок – 
34%.  
VII.2.1.4. Агроклиматични ресурси 

Областта разполага със значителен агроклиматичен потенциал (фуражни, 
технически, зеленчукови култури и трайни насаждения), въпреки че община 
Перущица е определяна като територия с висок риск от засушаване10 и е зависима 
от ефективното използване на водните ресурси (напояване). Условията 

                                                      
4 Bonchev et al., 1982, цитиран от Алексиев, Г. Неблагоприятни и опасни геодинамични процеси. 
В: География на България (2002). БАН, изд. „ФорКом”, С., с. 115 
5 Източник: Регистър на свлачищните тела в България (МРРБ, Геозащита Перник) - 
http://83.228.4.94/map/  
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благоприятстват отглеждането на топлолюбиви, късни култури (в т.ч. царевица, 
тютюн, лозя), средно топлолюбиви (царевица, фасул, соя, слънчоглед, цвекло, 
тютюн) и ранни малко топлолюбиви (овес, лен, картофи) 11. 
VII.2.1.5. Потенциал за използване на ВЕИ 

Данните за териториалното разпределение на пряката слънчева радиация 
дават основание да се твърди, че в района съществува потенциал за използването на 
слънчевата енергия в качеството й на възобновим източник на енергия - районът 
разполага с ресурси в границите на 4 kWh/m2/дневно или 1450 kWh/m2/ 
годишно12. Предвид на благоприятните почвени и климатични условия възможност 
съществува и по отношение на добива на култури (рапица, соя, слънчоглед и др.) за 
производство на биогорива. 
VII.2.1.6. Води и водни ресурси 

Речната мрежа в пределите на община Перущица се формира от долината 
на река Въча (част от долното поречие след навлизането й в Горнотракийската 
низина) и от река Перущенска (извира източно от вр. Момица), която северозападно 
от гр. Перущица се влива в река Устинска, десен приток на река Въча. 

Планинската част от територията попада в район с голяма водоносност при 
значителен отточен коефициент (63% от валежите) с априлско-майски максимум 
(60,1% от годишния отток) и с добре изразено вторично есенно-зимно пълноводие. 
Северната, низинна част от територията показва преходни черти в режима на оттока 
и силно регулиран отток поради обилното подхранване с грунтови води13.  

В алувиалните речни наслаги и в пролувиалните наноси се разкрива 
обилие на акумулирани грунтови води, чийто модул на оттока е 4,1 л/сек/км2. 
Окарстените мраморните тела в района са основен колектор на карстови води. 
Средният минимален дебит на басейна е 1020 l/s. Сред по-голямите извори се 
откроява „Червената черква” при Перущица-Пастуша.14. 

През землището на общината преминават „Горнокричимският”, 
„Долнокричимският” и „Южнобългарският” напоителни канали, които се използват 
за напояване на земеделските земи. Прекратено е използването за напояване на 
микроязовира с вместимост 90 000 м3, разположен югоизточно от гр.Перущица. 

Долното поречие на Въча на прехода Родопи/Горнотракийска низина се 
определя като рисков район, застрашен от наводнения и зависим от изграждането 

                                                                                                                                                                      
6 Велев, Ст. (2010). Климат на България. Херон прес, С., 185. 
7 Поради ограничения обем на данни от ст. Перущица (257 м н.в.), в анализа на режима на 
климатичните елементи са взети под внимание данни от други станции, разположени в 
териториална близост (ст.Пловдив, Кричим, Бойково) или в сходни природо-географски условия 
(ст. Асеновград, 232 м н.в.). Климатичен справочник на България (1983), НИМХ, БАН, том 3, 
изд. „Наука и изкуство” 
8 Велев, Ст. (2010). Климат на България. Херон прес, С., 185 
9 Анализът се основава на косвени данни и не позволява изработването на роза на ветровете за 
гр. Перущица. 
10 http://meteorology.meteo.bg/v_alexandrov_e.htm  

11 Хершкович, Е. (1984). Агроклиматични ресурси на България. Изд. на БАН, С., 112 
12 Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България, програма PHARE, 1997 
13 По данни на Йорданова, М., (2002). Хидроложки райони. В: География на България 
(2002). БАН, изд. „ФорКом”, С., 242-246 
14 По данни от http://www.bd-ibr.org/files/File/2010-
PURB/EARBD_PURB_new/TOM%204%20Maritsa/R01/MARITZA_R1_G3.pdf  
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на хидромелиоративни защитни средства15 (в непосредствена териториална 
близост от обхвата на община Перущица). 
VII.2.1.7. Почви 

Тук са разпространени кафяви планинско-горски (Cambisols), лесивирани 
канеленовидни (Luvisols), рендзини (Leptosols), делувиални (Colluvisols) и наносни 
почви (Fluvisols)16. С най-голямо значение за стопанството на общината са 
алувиалните, алувиално-ливадните (в Пазарджишко-Пловдивското поле), 
алувиално-делувиалните и делувиално-ливадни почви (в северните предземия на 
Родопите - т.нар „родопска яка”). Много подходящи са за отглеждане на зеленчуци, 
тютюн, овощия и лозя, ливади. Алувиално-ливадните почви се отличават с добре 
изразен хумусен хоризонт с мощност 25-40 см и съдържание на хумус в целините – 
4-5%. Делувиално-ливадните се нуждаят от предпазване от ерозия и поливане. 

В среднопланински условия, под букова растителност, широко 
представени са кафявите горски почви. Малък дял от тях (върху обезлесени 
вторично затревени пространства) имат значение за земеделието (картофи, малини) 
или използването им за пасища и ливади. Силно податливи са на деградация при 
наличие на несъобразено антропогенно натоварване. 
VII.2.1.8. Биологично разнообразие 

Районът е със ясно изразен антропогенен характер в северната част на 
общината, където коренната растителност е силно органичена17. В родопските 
склонове най-голямо разпространение има растителността на габъро-горуновия 
пояс. Наблюдават се полидоминантни съобщества от мизийски бук (Fageta 
moesiacae), зимен дъб (Querceta dalechampii), воден габър (Ostryeta carpinifoliae), 
сребролистна липа (Tilieta tomentosae), черен бор (Pineta nigrae). На по-висока 
надморската височина (до 1100-1500 м) се развиват съобществата на обикновения 
бук (Fageta sylvatica). Важно място в структурата на растителните съобщества заемат 
пасищата и ливадите, тук представени от типове Chrysopogon gryllus и Agrostis 
capillaris. 

Бозайниците са представени с ограничен брой от благородния елен 
(Cervus elaphus), сърната (Capreolus capreolus), дивата свиня (Sus scrofa). Сред 
птиците най-многобройни са представителите на пойните птици, дневните грабливи, 
дъждосвирци и кълвачови.  
VII.2.1.9. Ландшафтно разнообразие 

 

                                                      
15 Предварителна оценка на риска от наводнения. В: План за управление на риска от наводнения, 
Беломорски регион. http://www.bd-ibr.org/files/R05_G4_Marica.pdf  
16 Нинов, Н. (1997). Основни закономерности в географското разпространение на почвите. 
В: География на България (2002). БАН, изд. „ФорКом”, С., 299-315. 

17 Асенов, А. (2006). Биогеография на България, Изд. АН-ДИ Адриан Тасев, С., 540 
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Фиг. II -  Съвременни ландшафти в община Перущица. Източник: Гиков, С., Недков, 

С., (2008). Атлас на съвременните ландшафти в Родопите. Проект Родопи – 

програма на ООН за развитие. 
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Анализът на съвременната ландшафтна структура18 в общината показва 
ясна пространствена диференциация - съсредоточаване на антропогенни ландшафти 
в северната й част и съхраняване на природни в планинската й южна част. Най-
високо процентно участие в структурата имат агроландшафтите с трайни насаждения 
(около 33%), следвани от тези на обработваеми земи (28%). Около 18% от 
територията е представена от естествени горски ландшафти. 
VII.2.1.10. Изводи и препоръки 

� Територията се отличава с изразителна денивелация и производен на нея 
ефект на контрастност в природните характеристики на северната и на южната част 
на общината. Налице е повишена динамика на естествените природни процеси на 
границата планина/низина, което следва да се вземе предвид при изграждането и 
поддържането на стопанска и селищна инфраструктура. 

� Територията се определя като потенциално сейзмично активна. Това крие 
определени рискове за населението и стопанството на Общината и следва да бъде 
предмет на целенасочено планиране за защита от бедствия. 

� Характерни за района са склонови срутища и свлачища. Специално 
внимание изисква поддържането на подножните участъци в общината, податливи 
на свлачищни деформации. 

� Единственото населено място в Общината – град Перущица, е разположен 
в подножието, което от гледна точка на комплексните природно-географски и 
ландшафтно-екологични анализи е най-уязвимата част от територията. На това 
основание, считаме за необходимо прецезиране на антропогенното натоварване в 
селищна среда във високите подножни сектори на прехода към склона. В 
допълнение, намираме за необходимо разработването на устойчива във времето 
стратегия за адаптивно вписване на селището всред оградните му ландшафти, (напр. 
чрез увеличаване на процента на дървесна растителност в тази буферна зона). 

� Климатичните режими по територията като цяло благоприятстват 
комфорта на населението. В същото време следва да се отбележи наличието на 
условия за проява на редица неблагоприятни за стопанската практика явления – 
изразителни засушавания, дефицит на атмосферна и почвена влажност, мъгли, 
температурни инверсии, екстремни температури, задържане на замърсители във 
въздуха. Основна роля за омекотяване на негативните ефекти има естествената 
растителност. Поддържането й би имало и превантивна роля по отношение на 
зачестилата проява на обилни денонощни валежи в страната, с висок риск от 
провокиране на наводнения и деструкция на земите. 

� Анализите показват, че районът се характеризира с добри водни ресурси, 
но в условията на високо изпарение и висок потенциален риск от наводнения (в 
непосредствена териториална близост от обхвата на община Перущица). На това 
основание важно значение за стопанската практика имат хидромелиоративните 
защитни средства и завиряванията.  

� Пресните води, използвани за питейно-битово водоснабдяване в 
Общината, се формират от подземните порови и карстови води, което изисква 
повишено внимание към опазването на водите поради опасността от замърсявания 
в земеделието. 

                                                      
18 По картографски материал от Гиков, С., Недков, С., (2008). Атлас на съвременните ландшафти 
в Родопите. Проект Родопи – програма на ООН за развитие. 
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� Анализът показва, че районът се отличава с наличието на продуктивни 
почви, благоприятни за отглеждането на широка гама земеделски култури. 
Низинните участъци създават добра среда за организирането на обработваеми 
земи. Хълмистите терени предполагат условия за отглеждането на лозя и овощия, а 
нископланинските - развитие на пасищно животновъдство. 

� Предвид на комплексните природно-географски условия почвите в обхвата 
на общината са уязвими на засушаване (северна низинна част) и ерозия (южна 
планинска част), което е основен проблем за ефективното усвояване и опазване на 
почвените ресурси. 

� Естествената растителност има функциите на основен фактор за 
формирането на водните и почвените ресурси в Общината, за предотвратяване на 
наводненията и смекчаване на негативните ефекти от ерозията и гравитационната 
денудация. На това основание е необходимо нейното поддържане и опазване в 
близки до естествените й характеристики, както и ограничаване на 
антропогенизацията в горски условия за недопускане на процеси на фрагментация и 
деструкция. 
VII.3. ГЕОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА, АСПЕКТИ 
VII.3.1. ГЕОМОРФОЛОГИЯ, ХИДРОЛОГИЯ 
VII.3.1.1. Релеф и геоморфология 

Територията на община Перущица попада в подножието на северните 
склонове на Западните Родопи, в т.нар. „Родопска яка”.  

Градът е разположен на прехода, където Пазарджишко-Пловдивското поле 
допира до северните склонове на Родопите. Това изцяло предопределя релефа – 
хълмист с преход към склоновете на планината. 

Над гр. Перущица, южно от него, се издигат сравнително ниски върхове 
около 500 m, а равнината в подножието на планината е с надморска височина около 
220 - 230m. 
VII.3.1.2. Хидрология и хидрография 

В хидроложко отношение разглежданият район попада в област със 
Средиземноморско климатично влияние, с дъждовно-снежно подхранване и 
неустойчиво фазово разпределение на оттока и с частично пресъхващи реки.  

Гъстотата на речната мрежа е от 0,8 до 1,0 km/km2. Модулът на годишния 
отток е от 2,0 до 3,0 l/s/km2. Коефициентът на вариация на годишния отток е 0,5. 
Средногодишната температура на речните води е 10*120С. 

Периодът на пълноводие за разглеждания район е неустойчив. През този 
период се оттича 70 – 80 % от годишния отток. Средна дата на настъпване на 
пълноводието е през януари, а датата на завършването му – през май. 
Продължителността му е 5 месеца.  

Периодът на маловодие има продължителност 3 месеца. През този период 
се оттичат 1-3% от общия обем на оттока. Маловодието настъпва през август и 
завършва през октомври.  

Главна отводнителна артерия в района е река Въча. Тя събира води от 
Родопския масив и е естествен отток на язовирите “Въча” и “Кричим”. Река Въча е 
оформила своеобразна тераса, която формира равнинната част на територията на 
община Кричим и община Перущица.  

Река Въча е западнородопска река, десен приток на р.Марица. Дължината 
и е 112 km, а площта на водосборния басейн – 1645 km2. Под името Кричим или 
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Буйновска река извира от СИ подножие на връх Каинчал, в съседство с българо-
гръцката граница. Отводнява големи части от Баташка планина, Велишко – 
Виденишкия дял, Переликския дял и рида Чернатица. В началото басейнът е 
разгърнат нашироко и приема многобройни притоци ( десни – Чаирдере, Мугленска 
река, Широколъшка река, леви – Девинска река и др.), но след долинното 
разширение  Забрал, навлиза  в тясна проломовидна долина и притоците и вече са 
малки реки. След град Кричим от нея се отделят ръкави и се влива в Марица 
североизточно от с.Кадиево.  

Един от притоците на р.Въча, на територията на община Перущица  е река 
Перущинска - малка планинска река, която е с непостоянен отток, значителен след 
валежи и снеготопене и незначителен през сухите периоди. 
VII.3.2. ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОГЕОЛОГИЯ 
VII.3.2.1. ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ 

Литостратирафските единици, изграждащи разглеждания район обхващат 
широк хроностратиграфски диапазон от докамбрия до кватернера. 

Докамбрий 
Докамбрият в района е представен от скалите на Добростанската 

мраморна свита. Скалите на тази свита се проследяват по северните склонове на 
Централните и Западните Родопи. Във всички разкрития контактите ú с околните 
скали са тектонски.  

В типовата област Добростанската свита се сьстои от три за¬други, 
изградени от различии по състав мрамори. Към долната задруга се отнасят 
сивобелите до сини и нечисти мрамори, прехож¬дащи в по-високите стратиграфски 
нива в доломитни мрамори между Кричим и Жребичко, по Бесапарските хълмове и 
на запад до към Малко Белово. В тези разкрития мраморите съдържат различни по 
дебелииа прослойки от амфиболити, разнообразни слюдени шисти, кианит-
гранатови шисти, калкошисти и мусковито¬ви гнайси. Дебелината на тази задруга 
достига до около 500 m. 

Към средната задруга се отнасят предимно бели и сиво бели дребно- до 
среднозърнести мрамори с масивна текстура с прослойки от доломитни и 
доломитови мрамори от областта на Еленски връх, между селата Радилово и 
Дебращица, южно от с.Ветрен дол и севрено от вр.Ветровата воденица. 

Горната задруга се установява само по долината на р.Марица в Белово, 
където е представена от сиви и сивобели до бели доломи¬тови и доломитни 
мрамори по отделим прослойки с графит, кварц и слюда. 

Общата дебелина на Добростанската свита трудно се оценява поради 
разкриващи се нееднакви части от профила в несвързаните помежду си разкрития, 
но тя не превишава 1000-1200m. 

Палеоген 
Брекчоконгломератна задруга (5 Рg31) 
Задругата се разполага трансгресивно върху метаморфитите от Родопската 

надгрупа и се покрива от кватернерни образувания. На места границата е тектонски 
усложнена. Представена е изключител¬но от полигенни брекчоконгломерати, 
изградени от различни по големина и степен на заобленост късове, споени с 
песъчливо-глинеста, варовито-песъчлива, на места доста оскъдна спойка. В късовия 
състав на брекчоконгломератите участвуват амфиболити, мрамори, гнайси, гранити, 
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гранодиорити и седиментни скали, вероятно с горнокредна възраст. Седиментните 
скали преобладават в долните нива на задругата. 

Дебелината на брекчоконгломератната задруга в разкриващата се част 
достига до 50m. 

Палеоген - Неоген 
Палеогенски вулканити (μξPg3-N1) 
Вулканските скали са представени предимно от риолити и риодацити, 

които изграждат неправилни тела, привързани към регионални разломи, с посока 
запад—северозапад. 

Най-голямо площно разпространение имат южно от с.Устина. Покриват 
всички по-стари скали, като контактната повърхност има наклон на север. На места 
контактите с палеогенските седимен¬ти са интрузивни, усложнени от малки апофизи 
и дайки. Южно от с.Устина върху риолитите са навлечени мрамори от 
Добростанската свита. Около вр. Коруджитепе риолитите се покриват от неогенски 
седименти. 

Риолитите от всички разкрития са еднообразни в петрографско отношение, 
като на места показват слаби фациални изменения. Те са сиворозови, розови, 
пъстри. Текстурата им е масивна, неравно¬мерно зърнеста, а структурата — 
порфирна и хиалинна за основ¬ната маса. 

Кватернер(Q) 
Кватернерните наслаги в разглеждания район са представени от няколко 

генетични типа: 
Пролувият е привързан към подножията на оградните родопски склонове, 

но единични конуси се вдават и навътре в полето. Пролувиалните образувания, 
засебени като наносни конуси, са при¬вързани към северното подножие на 
Родопите между Асенов¬град и с.Устина. 

Наносните конуси са развити в две разновъзрастни генерации — 
плейстоценски и холоценски. Първите са образувани при излаза на големите реки, а 
вторите заемат междуконусните пространства, като образуват пролувиални 
шлейфове. 

Плейстоценските наносни конуси са изградени от несортирани добре 
заоблени валуни, чакъли, гравии и пясъци, които с отдалеча¬ване от подножието 
постепенно издребняват и се налагат песъчли¬вата и гравийната компонента. 
Късовият състав на пролувиалните отложения е в за¬висимост от подхранващата 
провинция.  

Холоценските наносни конуси са изградени от полузаоблени до 
полуръбести чакъли с песъчлив запълнител. Късовият състав е сравнително 
еднообразен. 

Алувиални образувания - руслови и на заливните тераси на р.Въча. Те са 
представени от чакъли и валуни със глинесто-песъчлив запълнител. В сравнение с 
пролувия се отличават с най-голяма степен на транспортна обработеност и най-
разнообразен късов състав. 

 
VII.3.2.2. ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ 

Хидрогеоложките условия в региона са следствие на съществуващите 
геоложки и тектонски условия. Тези условия определят формирането на различни 
типове подземни води, привързани към различните литосратиграфски единици.  
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Структурните особености на разглеждания район обуславят наличието на 
порови подземни води, привързани и към кватернерните отложения, пукнатинни и 
карстово-пукнатинни води, формирани в докамбрийските мрамори. 

Порови води в кватернера 
Формирани в алувиалните отложения на р.Въча, алувиално-пролувиални и  

пролувиални отложения, които образуват общ водоносен хоризонт. Този хоризонт, 
особено в обсега на смесените отложения, е разслоен от глинестите прослойки на 
редица пластове, които са хидравлически свързани. Дебелината на алувиалните 
отложения достига до 10 m, а на смесените отложения – до 90m. 

Подземните води са безнапорни и в пряка хидравлична връзка с р.Въча. 
Всъщност, реката е главият фактор, контролиращ структурата на подземния поток. 
Генералната посока на движение на подземните води в разглеждания район следва 
речното течение (от югозапад на североизток), като средният напорен градиент е 
около 0.005. Обикновено долните водоносни пластове са с напорна вода, чието 
пиезометрично ниво се изравнява със свободното водно ниво на най-горния 
водоносен пласт. Това недвусмислено говори за хидравлична връзка между 
пластовете и наличието на общ слоест водоносен хоризонт.  

Проводимостта на водоносния хоризонт е около 100 - 400 m2/d. 
Нивото на подземните води на кватернерния водоносен хоризонт в 

разглеждания район е на около 2,0 m от терена. Посоката на движение на 
подземния поток в пролувиалните отложения е на север. Режимът, респективно 
амплитудата на изменение на водното ниво, във връзка с подхранването и 
дренирането е различно. Най-високи са нивата през месеците февруари - април, а 
най-ниски - през септември-ноември. Средногодишната амплитуда на колебание е 
около 2,0 – 3,0 m. Според своя генетичен тип подземните води са порови. 

Водоносния хоризонт се дренира от р.Марица. Подхранването на 
водоносния хоризонт е: от р.Въча; от инфилтрация на води, подавани за напояване 
на селскостопанските площи; от инфилтрация на валежни води и от съседни 
водоносни хоризонти – в случая от карстовите води от южната оградна верига, които 
подземно се изливат в алувия, при Кричим. 

Карстови води 
Най-водообилната скална формация в целия Рило-Родопски регион са 

мраморите. Те имат протерозойска възраст и са разпространени в карбонатната и 
силикатно-карбонатната свита на метаморфния комплекс. 

В мраморите, които се разкриват на повърхността, но са издигнати над 
ерозионния базис и са напълно дренирани, постоянна водонаситена зона отсъства. 
Те са окарстени, но инфилтриращата се валежна вода бързо се оттича, като дава 
началото на временни извори. В мраморите, които се разкриват шроко на 
повърхността и не са напълно издигнати над местния ерозионен базис, са се 
обособили типични карстови потоци. Тези мрамори са най-водообилните и 
образуват редица самостоятелни карстови басейни, които териториално се групират 
в три района: Пирински, Западноропски и Източнородопски. 

По-важни карстови басейни в мраморите на Западноро¬допския район са 
Велинградски, Настан -Триградски, Смолян¬ски, Малкобеловски, Перущица - 
Огняновски, Куклен -Добростански, Лъки - Хвойновски и Михалковски. На 
територията на община Перущица попада Перущица-Огняновски карстов басейн. 

Перущица-Огняновски карстов басейн 
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Разположен е в северното бедро на Севернородопската антиклинала 
(между реките Въча и Чепинска) и е блоково разломен. Централната му част 
(Испериховски грабен) е запълнена с палеогенски и кватернерни материали. Към 
басейна отнасяме и блоковете южно от гр.Пещера и западно от с.Радилово, при 
гр.Перущица – кв.Пастуша. В окарстените мрамори се е формирал карстов поток с 
генерална посока от юг на север. Основното му подхранване в южните блокове е от 
валежи, а в северните и от водите в алувия на реките. Дренирането се осъществява 
от извори и директно в кватернерните наслаги. Най-големият карстов извор, 
дрениращ централната част на басейна е при с.Три водици, с дебит (е от 402 до 1770 
l/s (средно 1112 l/s), като това не е цялото количество дренирано в тази част. Още 
около 250 l/s се дренират директно в алувия на река Марица. Освен от тази част, в 
терасните наслаги се дренират и води от другите блокове, като техните количества 
са включени в ресурсната оценка на алувиалния водоносен хоризонт на 
Горнотракийската депресия.  

Между Перущица и кв.Пастуша, от слабо потънал мраморен блок, е 
изходището на изворът Червената църква. Дебитът му е около 30 – 50 l/s, а 
температурата на водата 13-15°С. На около 400m от този извор е изходището на 
извор Сивиник, каптиран в чешма с 6 чучура. Дебитът на извора е от 8 до 15 l/s, а 
температурата на водата 15,2°С. Средният минимален дебит на басейна е бил 1020 
l/s, като с най-голямо участие в него е на извора “Три водици”. Каптирани са и по-
малки извори. Водите от този басейн са хидрокарбонатни-калциеви, с 
минерализация от 0.3 до 0.5 g/l. В северните блокове, поради подхранване от 
алувиални води, в някои извори се установяват нитрати.  
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Фиг.1 

 

 

Пукнатинни води 
В разглеждания район широко разпространение имат пукнатинните води с 

плитка циркулация. Това са студени води, разпространени в зоната на регионалната 
напуканост на скалите. С най-голяма водообилност от този тип води се явяват 
риолитите. 

Риолитите се срещат главно като покрови и лежат върху пъстра скална 
основа. Най-широко разпространение те имат в Западните Родопи. Характерно за 
тях е призматичното и плочесто напукване, наличие на диастроми, тектонски и 
изветрителни пукнатини, което ги прави добър акумулатор на подземни води. Във 
високите заравнени площи в риолитите се е формирал общ ненапорен пукнатитнен 
поток, от който в понижените участъци водата излиза и дава началото на почти 
всички реки и долове. Основното подхранване на тези води е от валежите и 
топенето на снеговете. През периоди на засушаване, по-малките извори напълно 
пресъхват, а другите силно намаляват дебита си.От потока взимат началото си и 
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редица съсредоточени извори с дебит от 2 до 50 dm3/s. Температурата на водата в 
риолитовите покрови е ниска – от 4-5 до 9°С. Поради значителния водообмен тя е 
прясна и ултрапрясна, има обща минерализация от 0,05 до 0,1g/dm3, обща твърдост 
от 1,13 до 2,2 mg/eqv и по химически състав е хидрокарбонатно-калиево-натриева. 
Основното подхранване на тези води е от валежите и топенето на снеговете. 

 
VII.3.2.3. ВОДОВЗЕМНИ УЧАСТЪЦИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА 

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 
Водоснабдяването на град Перущица се осъществява от каптиран извор 

„Червената черква” и два шахтови кладенеца, разположени в терасата на р.Въча. 
Изворът „Червената черква” се намира на около 1300 m северно от 

Перущица, непосредствено западно от ранновизантийската базилика „Червената 
черква”, от където носи името си. 

Подземните води, експлоатирани с каптиран извор „Червената черква” са 
акумулирани в протерозойския водоносен хоризонт, който е част от подземно водно 
тяло „Карстови води -Централно Родопски масив, с код BG3G00000Pt041”  

Каптажната шахта е изпълнена като спускащо се тяло от бетонови пръстени 
с диаметър Ø4200 и дълбочина 4,70m. Минималният дебит на този извор, измерен 
по време на каптирането му през 1956 г е 25,5 l/s, а средно годишния – 32 l/s. 

Каптажната шахта служи за черпателен резервоар на ПС „Перущица 1”. 
Водата от каптажа се отвежда до напорен резервоар с обем V=700 м3, от който по 
гравитачен водопровод се довежда до водопроводната мрежа на Перущица. 

Другите водоизточници са 2 броя шахтови кладенци на ПС „Перущица 2”, 
експлоатиращи подземни води, формирани в алувиалните отложения в терасата на 
р.Въча.  

Подземните води, експлоатирани с шахтовите кладенци са акумулирани в 
кватернерния водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло „Порови 
води в Кватернер - Горнотракийска низина”, с код BG3G000000Q013.  

Шахтовите кладенци са с дълбочина по 7,50m всеки, с вътрешен диаметър 
3,00 m и дебелина на стените 0,50 m. За водоприемна част служат 141 броя отвори 
от етернитови тръби Ø60, разположени под 45º наклон спрямо стените в три 
хоризонтални реда, в един пръстен непосредствено след ножа. Кладенците са 0,80 
m над терена и са покрити с железобетонна плоча с дебелина 0,10 m. В единия край 
на плочата е изградена входна шахта с размемри 0,70/0,70 m, височина 0,50 m, 
покрита с метален капак и заключени със секретен ключ. 

Водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване са важна част при 
определяне на предназначението на териториите в общината, тъй като част от тези 
територии са санитарно-охранителни зони. Това са най-вече пояси II и III, в които се 
прилагат определени забрани и ограничения, като дейности. 

ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОЯСИ I, II И III НА СОЗ 
В съответствие с изискванията на Наредба No.3 от 2000 г. на МОСВ около 

вододобивни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване се организират три 
зони (пояси) за санитарна защита (СОЗ) — пояс I (за строга охрана), пояс II (срещу 
биологични, бързоразпадащи се и силносорбируеми химически замърсители) и пояс 
III (срещу стабилни несорбируеми химически замърсители). 

 Пояс I - за строга охрана има за цел защитата на самите водовземни 
съоръжения (повърхностни и подземни) като предотврати външния достъп до тях. 
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В пояс І се разрешават само дейности, свързани с експлоатацията на 
водоизточника и/или съоръжението. Достъп в пояс І имат само съответните 
длъжностни лица от експлоатиращата фирма и контролните органи. 

Границите на пояси II и III най-общо се оразмеряват в съответствие с 
хидрогеоложките и геоморфоложки условия, и режима на експлоатация на 
съоръженията. 

Границите на санитарно-охранителните зони – пояси II и ІІІ на 
водовземните съоръжения , от които се водоснабдява град Перущица са нанесени 
топографска основа в М 1:25000. 

Експлоатираните с каптираня извор и шахтовите кладенци водоносни 
хоризонти са незащитени от евентуални замърсители, постъпващи от земната 
повърхност. Ето защо, следва да се разглеждат като незащитени водни обекти по 
смисъла на Наредба No.3/2000. 

Съгласно чл.10.ал.1 от Наредба 3 и Приложение 2 към същата, в границите 
на пояси II и III в незащитени водни обекти трябва да бъдат наложени следните 
забрани и ограничения. 
VII.3.2.4. 4.1. Забрани 

В пояс II се забранява: 
� Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в 

подземните води; 
� Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч. (а) 

на земната повърхност и (б) между земната повърхност и водното ниво; 
� Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между 

земната повърхност и водното ниво; 
� Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци; 
� Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали 

вещества под водното ниво; 
� Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l; 
� Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им 

с въздухоплавателни средства; 
� Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества. 

 В пояс III се забранява: 
� Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в 

подземните води; 
� Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 

VII.3.2.5. Ограничения 
В пояс II се ограничава: 

� Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на 
земната повърхност; 

� Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали 
вещества между земната повърхност и водното ниво; 

� Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 mg/l; 
� Напояване с подземни води от същия подземен воден обект; 
� Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки 

проучвателни изработки, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

В пояс III се ограничава: 
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� Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч. (а) 
на земната повърхност и (б) между земната повърхност и водното ниво; 

� Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между 
земната повърхност и водното ниво; 

� Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали 
вещества под водното ниво; 

� Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l; 
� Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им 

с въздухоплавателни средства; 
� Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.4.3. Ограничения 

при доказана необходимостване с води, съдържащи опасни и вредни вещества. 
VII.3.2.6. Ограничения при доказана необходимост 

В пояс III се ограничава, при доказана необходимост (ОДН) 
� Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на 

земната повърхност; 
� Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали 

вещества между земната повърхност и водното ниво; 
� Напояване с подземни води от същия подземен воден обект; 
� Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки 

проучвателни изработки, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

 
VII.3.2.7. ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 

В таблица 1 са указани водоизточниците, включени за водоснабдяване на 
град Перущица и разрешените средногодишни и максимални дебити .  

За тези водоизточници, през 2005 година, Басейнова дирекция 
Източнобеломорски район, с център Пловдив е издала на ВиК Пловдив 
разрешителни за водовземане от съществуващи водовземни съоръжения. 
Параметрите на разрешеното водовземане са посочени в таблица 1. 

 

Таблица 1. Водоизточници в експлоатация 

Населе

но 
място 

Водоизточници 
Дълбочина 

(m) 

Средногодишен 
дебит 

Максимален 
дебит 

l/s m3/d l/s m3/d 

гр. 
Перущица 

 

ПС «Перущица 1» 
ШК 1 
ШК 2 

 
 

7,50 
7,50 

28,60 900800 35,00 
3024,

0
0

ПС «Перущица 2» 
каптаж  

«Червената черква» 

 
- 

 

 
12,70 

 
400507 

 
32,00 

 
2764,

8
0
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Водопроводната мрежа на град Перущица е изградена предимно от 
етернитови тръби и от стари стоманени тръби, които са компроментирани. Частично, 
при ремонти, се извършва замяна на старите тръби с PVC. 

Лошото състояние на водопроводната мрежа води до големи  загуби на 
вода, достигащи до 82%, което надхвърля допустимите норми. 

Основен проблем за преодоляване на лошото състояние във 
водоснабдителната мрежа  е липсата на финансиране. 

Общата дължина на водопроводната мрежа на гр.Перущица е 12 000 m, а 
засега са реконструирани 6503 m, което е равно на 54,2%. 

  

VII.3.3. ФИЗИКО - ГЕОЛОЖКИ ЯВЛЕНИЯ. СЕИЗМИЧНОСТ. 
В разглеждания регион се наблюдават следните физико - геоложки 

явления и процеси:  
Карст възможен е на места, където се разкриват мраморите от 

Добростанска мраморна свита (doP*F).  
Мраморите, които се разкриват на повърността, но са високоиздигнати над 

ерозионния базис са окарстени. В тези райони се наблюдават множество карстови 
образувания. 

Според картата на геоложката опасност, мраморите на Добростанската 
свита на територията на община Перущица се наблюдават площи с открит карст. 

Геоложката опасност от това явления е свързана с високата  
водопроницаемост и водообилност на окарстените скали, както с понижената им 
устойчивост. Създава се възможност за развитие и активизиране на различни 
явления и деформации, като пропадане, слягане, обрушване и др. 

Зоната с открит карст на територията на община Перущица, попада в 
защитена зона BG 0001033 „Брестовица” по Натура 2000. 

Ерозия. Разглежданата територия от началото на неогена до днес е 
подложена на равномерно издигане, което благоприятства развитието на 
изветрителните и ерозионните процеси. От представените в района геоложки 
разновидности най-засегнати от ерозия са слабосвързаните палеогенски седименти. 
Значително по-слабо ерозионните процеси се отразяват в терените, изградени от 
метаморфни скали. В тях ерозията засяга най-силно тектонските зони, където 
скалите са силно натрошени и изветрели. 

Свлачища. Според картата на геоложката опасност, на територията на 
община Перущица се наблюдава и едно затихнало свлачище, което се намира южно 
от кв.Запад на гр. Перущица.  

Сипеи и срутища в района не са установени. 
По степен на сеизмичност районът попада в земетръсна зона със 

сеизмична интензивност -  IX степен по скалата на МШК-64 и коефициент на 
сеизмичност Кс = 0,27. Той е определен от картата за сеизмично райониране на 
територията на България за период от 1000 години - вж. “Норми за проектиране на 
сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 1987 г. 
VII.3.4. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ПЕРУЩИЦА 
Инженерно-геоложките условия на територията на община Перущица, са 

обусловени от природните дадености – релеф на земната повърхност, геоложки 
строеж, литоложки състав и физико-механични свойства на скалите, условия на 
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залягане, подземните води в скалните масиви, физико-геоложките процеси и 
явления. 

Северната половина от територията на община Перущица е изградена 
основно от кватернерни отложения – пролувиални, делувиално-пролувиални и в 
терасата на р.Въча от алувиални седименти.. Същите залягат върху докамбрийски 
мрамори, изветрели в горната си част. Преходът между тях, както във вертикална, 
така и в хоризонтална посока не е закономерен.  

Инженерно-геоложките условия в тази част от територията на общината са 
благоприятни за извършване на строителни дейности 

Южната половина е изградена от седиментите на палеогена и мраморите 
на Добростанската свита. 

В мраморите на Добростанската свита, в района на гр. Перущица се 
наблюдава открит карст. Геоложката опасност от това явления е свързана с високата  
водопроницаемост и водообилност на окарстените скали, както с понижената им 
устойчивост. Създава се възможност за развитие и активизиране на различни 
явления и деформации, като пропадане, слягане, обрушване и др. 

Особено голямо значение има карстът при хидротехническото 
строителство. Повишената проницаемост на геоложката среда е сериозна пречка за 
строежа и експлоатацията на язовири, изравнители и други съоръжения. По 
карстовите пукнатини и празнини, образувани в дълбочина на скалния масив, може 
да протече интензивен поток от подземни води, нерядко водещ до трудно 
отстраними аварии. 

Както е посочено в т.6 южно от кв. Запад на гр. Перущица са регистрирани 
свлачищни процеси. При бъдещо строителство на тази територия се изискват 
допълнителни проучвания и заздравяване на земната основа чрез конструктивни 
мерки, съгласно Наредба No12/ 2001г. На МРРБ за проектиране в свлачищни 
райони. 

На топографска основа в мащаб 1:25000 са очертани рисковите и 
проблемни за строителството зони и терените със специален режим на застрояване. 
Това са зоните с открит карст и територията на затихналото свлачище. 

Инженерно-геоложките условия на територията на общината като цяло са 
благоприятни за извършване на строителни дейности. Независимо от това, за всяка 
конкретна строителна площадка следва да се извършат допълнителни инженерно-
геоложки проучвания, чрез които да се получи по-детайлизирана представа за 
инженерно-геоложките и хидрогеоложки условия на терена, върху който ще се 
осъществи проектираното строителство. 

 
 

VII.4. СЕЛИЩНА СТРУКТУРА   
Общината - според Конституцията на Република България, е основната 

административно-териториална единица (АТЕ), в която се осъществява местното 
самоуправление. Тя е юридическо лице, има самостоятелен бюджет и право на 
собственост, която използва в интерес на териториалната общност. 

Община Перущица е създадена с Указ №111 от 1998 г. на президента на 
Република България за утвърждаване на границите и административните центрове 
на общините Стамболийски, Перущица и Кричим и промяната на границите на 
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община Родопи, Пловдивска област, след Решение № 126 от 30 март 1998г. на 
Министерски съвет,  Обн. ДВ. бр.39 от 7 Април 1998г. 

Намира се в югозападната част на Област Пловдив в така наречената 
“Северна родопска яка”. Заема част от Пазарджишко-Пловдивско поле и е 
разположена в подножието на северните склонове на Родопите. Общината граничи 
с Общините: Стамболийски, Кричим, “Родопи”. Освен град Перущица няма други 
населени места. Град Перущица е разположен на около 23 км. югозападно от 
областния център – град Пловдив. 

Исторически формирана, Община Перущица, заедно с община Кричим 
заемат важно място във връзката “Централни Родопи – вътрешността на страната”. 
През нейната територия протича река Въча, която е оформила естествен пролом за 
изграждане на пътната артерия за родопския град Девин. Тази артерия свързва три 
области – Смолянска, Пловдивска и Пазарджишка. 

Община Перущица е новосъздадена община, която към момента не 
отговаря на изискванията на  чл. 8 (1) т. 1 от Закона за административно-
териториалното устройство на Република България (изм. - ДВ, бр. 154 от 1998 г.)  за 
наличие на население над 6000 души и се състоят само от едно населено място. 

Със своето население от 5029 души (по данни НСИ/ 2011г.) и площ от 48,7 
кв.км. тя е сред най-малките в страната административни единици от този тип и се 
квалифицира, като много малка община. 

Община Перущица попада в списъка на 178“те  общини на Република 
България, които са извън градските агломерационните ареали, независимо от факта, 
че попада в зоната на активно влияние на областният център – гр.Пловдив. 
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VII.4.1. ИЗВОДИ 
Налице е тенденция на привличане на периферните населени места от 

състава на малки и относително по-слабо развити общини към по-големите общини. 
Това е много силно изразено в случаите, когато приемащата община е и областен 
център. 

Характеризирането на община Перущица, като „Много малка община“ и 
фактът, че попада в зоната на активно влияние на Пловдив предполага действия по 
сдружаване с други общини, формиращи агломерационният ареал на Пловдив за 
общи действия в сферата на социално-икономическото развитие, опазването на 
околната среда, транспортната и туристическата политика. 

 

 
 
VII.4.2.  Положителни тенденции: 

� Подобрена ефективността на административното обслужване на 
гражданите и бизнеса на територията след създаването на новата АТЕ. Намалява се 
срокът за получаване на административната услуга, като в същото време се 
намалява цената за достъп до услуга.  

� Повишена възможност на гражданите за по-активно включване в 
обществените и политически процеси на местно ниво. Възможността за включване в 
тези процеси създава предпоставки за по-голяма демократичност в управлението на 
територията. 
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� Повишена е възможността за привличане на публични инвестиции, 
водещи до изграждане на съоръжения и обекти на социалната и комунална 
инфраструктура, като в резултат се повишава качеството на средата на живот. 

� По-голяма заинтересованост от по-ефективно управление на общинската 
собственост (земеделски земи, сграден фонд по селата и т.н.), по-ефективно и 
съобразено с местните потребност организиране на редица услуги като улична 
чистота, зимно поддържане на общинската пътна мрежа, и др.).  
VII.4.3. Негативни тенденции 

� Наблюдават се негативни тенденции в състоянието и, като силно влошени 
демографски характеристики и процеси, ограничен и постоянно намаляващ 
ресурсен потенциал (в т.ч. човешки и финансов), слабо икономическо развитие и 
ниска данъчна база. Това са пречки, които силно ограничават бъдещото и развитие и 
налагат предприемане на мерки за повишаване на ефективността от 
функционирането и. 

� Налице е тенденция на привличане на периферните населени места от 
състава на малки и относително по-слабо развити общини към по-големите съседни 
градов 

 
VII.5. ТЕРИТОРИАЛНИ РЕСУРСИ, СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА 

Съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), община Перущица попада в 
границите "Югозападна и Южна централна България" на ниво 1, Южен централен 
район на ниво 2 и Област Пловдив на ниво 3. 

Територията на общината обхваща площ от 4 872 хектара. 
VII.5.1. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА ПО НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ 
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ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА ПО НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ 

ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  ПЛОЩ /ха/ %

1 Жилищни функции 130,415 2,677

2 Общественообслужващи функции 7,673 0,157

3 Производствени дейности 38,074 0,782

4 Складови дейности 15,201 0,312

5 Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0,000 0,000

6 Озеленяване, паркове и градини 2,147 0,014

7 Спорт и атракции 5,844 0,120

8 Комунално обслужване и стопанство 0,000 0,000

9 Земеделски територии, в т.ч.:

9.1.обработваеми земи - ниви 1293,522 26,580

9.2.обработваеми земи – трайни насаждения 800,811 16,437

9.3.необработваеми земи 519,687 10,667

9.4.земеделски терит по Параграф 4 118,851 2,440

10 Горски територии 1683,134 34,548

11 Водни течения, водни площи 111,008 2,279

12 Транспорт и комуникации 143,283 2,941

13 Техническа инфраструктура 2,260 0,046

ОБЩО 4871,910 100,000

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ

А. За природозащита – защитени територии и зони 226,007 89,143

Б. За опазване на културно наследство 3,030 1,195

В. С особена териториалноустройствена защита - -

Г. За възстановяване и рекултивация 5,810 2,292

Д. С активни потенциални свлачища и срутища, дерета 18,068 7,126

Е. Други нарушени територии 0,619 0,224
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VII.5.2. СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА  

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 
СТРУКТУРА НА 
СОБСТВЕНОСТТА  

                  
ГРАД 
ПЕРУЩИЦ
А /не са 
налични 
коректни 
данни/

ЗЕМИ ПО 
параграф 
4                                           

С 
припокрива
не със 
земите 
извън 
урбанизира
ни 
територии

ИЗВЪН 
УРБАНИЗИ
РАНА 
ТЕРИТОРИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ВИД СОБСТВЕНОСТ ИМОТИ ПЛОЩ ИМОТИ ПЛОЩ

 бр. ха  бр ха

1 Държавна публична 0 0,0000 18 18,0536

2 Държавна частна 0 0,0000 185 1 742,7845

3 Общинска публична 111 15,7550 52 205,1260

4 Общинска частна 158 12,7700 514 306,7225

5 Частна 699 91,0008 7 859 1 764,4237

6 Съсобственост 13 0,9872 71 275,8137

7 Обществени организации 806 281,8302

8 Чуждестранна 45 8,2888

9 Стопанисвано от общината 312 133,0750

10 Неустановена 2 0,1546

11 Кооперативна

13 Религиозна

ОБЩО 983 120,6676 9 862 4736,1180
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VII.6. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА, АСПЕКТИ 
ТРУДОВ ПОТЕНЦИАЛ 
Република България, статистическата зона „Югозападна и Южна 

Централна България”, Южният централен статистическия район и Пловдивска 
област се намират в остра и продължителна демографска криза, която се отразява 
отрицателно върху техния трудов и социално-икономически потенциал. 
Разположената в тях община Перущица не прави изключение от тази национална и 
регионална тенденция. 

 
Таблица 1.  
Основни демографски и социално-икономически показатели на община Перущица и 
статистическите териториални единици от по-висок ранг „НСИ“ 

Основни показатели Население – брой Равнище на 
безработица - % 

БВП на човек от населението 
по текущи цени – лв. 

Година 2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Общо за страната 7679290 7327224 9.0 10.4 6726 9359 

Статистическа   зона: 
Югозападна и Южна 
Централна България 

 

3670991 

 

3602340 

 

7.1 

 

8.5 

 

8212 

 

12080 

Статистически район: 
Южен централен район 

1554200 1471107 8.2 11.9 5036 6525 

Област Пловдив 706413 680884 6.1 9.0 5508 7530 

Община Перущица 5335 5029 11.53 10.9 n.a. n.a. 

 
 

VII.6.1. БРОЙ И ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
Динамиката на населението обхваща неговият промените в неговия 

брой, гъстота, структури и териториално разпределение в определен период. В 
демографското развитие на община Перущица се наблюдават няколко различни 
периоди. До 2004 населението на общината постепенно нараства, като достига 5 
359 души (табл. 2/16), след което се формира тенденция към намаляване на 
населението (фиг. 1). 

 
Година Мъже Жени Общо 

2004 2612 2747 5359 

2005 2602 2742 5344 

2006 2595 2740 5335 

2007 2549 2690 5239 

2008 2537 2672 5209 

2009 2536 2658 5194 

2010 2516 2633 5149 

2011 2459 2570 5029 

2012 2428 2558 4986 

2013 2417 2543 4960 

 
Таблица 2.  
Брой и полова структура на населението в община Перущица (2004-2014 г.) 
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Фиг. 1. Динамиката на населението на община Перущица (2004 – 2013 г.) 
 

Според официалното преброяване населението през 2011 г., жителите на 
община Перущица по постоянен адрес наброяват 5 029 (НСИ, 31.12.201). Този брой 
представлява 0.3% от населението на Пловдивска област (680 884 жители), което я 
прави една от най-малките общини в областта. По данни от общинската 
администрация (ТДС) на 31.12.2013 г. населението на община Перущица наброява 
4 960 жители.  

В десетилетието между 2004 и 2013 година населението на общината е 
намаляло с 399 души (7.4% спрямо 2004) (Табл. 2). 

 

VII.6.2. ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА НАСЕЛЕНИЕТО 
Възпроизводството на населението в община Перущица се формира 

изключително от естественото възпроизводство и – до известна степен – от 
механичното (миграциите).  Естественото възпроизводство зависи основно от 
факторите „раждаемост” и „смъртност” на населението в общината. Раждаемостта, 
от своя страна, зависи до голяма степен от брачността и бракоразводимостта – 
съответно, броя на сключените бракове и броя на разводите. 

 
 Сключени 

бракове 
Брако -
разводи 

Живородени Умрели 

общо момчета момичета общо мъже жени 

Общо за  
страната 

21448 10581 70846 36533 34313 108258 56634 51624 

Област 
 Пловдив 

1977 1071 6827 3555 3272 9407 4955 4452 

Община  
Перущица 

19 8 41 19 22 75 41 34 

продължение 

 Умрели деца под 1 година Естествен прираст 

общо момчета момичета общо мъже жени 

Общо за  
страната 

601 349 252 -37412 -20101 -17311 



   
 

43 
 

Област  
Пловдив 

63 37 26 -2580 -1400 -1180 

Община 
Перущица 

- - - -34 -22 -12 

 
Таблица 3. Сключени бракове, бракоразводи, живородени, умрели, умрели деца под 
1 година и естествен прираст на населението по пол през 2011 г. 

 2004 2011 2013 

брой на 1000 
души 

брой на 1000 
души 

брой на 1000 
души 

Брачност 25 4.5 19 3.8 - - 

Раждаемост 51 9.3 41 8.2 59 11.9 

Смъртност 76 13.8 75 14.9 81 16.3 

Естествен прираст -25 -4.5 -34 -6.8 -22 -4.4 

 
Таблица 4. Брачност, раждаемост, смъртност и естествен прираст в община Перущица 
през 2004, 2011 и 2013 г. 

 
Въпреки съществените годишни вариации, които са естествени за една 

сравнително малка община, общата тенденция в Перущица за периода 2004 – 2013 
година е към повишаване на раждаемостта (табл. 4). Този факт се оценява като 
много положителен от гледна точка на естественото възпроизводство на 
населението в общината, особено на фона на общото намаление или стагниране на 
тази характеристика в областта и страната. Между 2011 и 2013 година например, 
коефициентът на раждаемост в община Перущица се е повишил много рязко (от 
8.2 на хиляда на 11.9). Това се дължи основно на много по-високия от средния за 
страната и областта процент на ромско население, което традиционно се 
характеризира с по-висока степен на естествено възпроизводство. 

Тревога обаче буди повишението на другия основен фактор на естествено 
възпроизводство – смъртността на населението. За същия период, коефициентът 
на смъртност непрекъснато се повишава - от 13.8 на хиляда през 2004 на 16.3 през 
2013 година (табл. 4). Този коефициент е съществено по-висок  - с няколко пункта - 
от средния за Пловдивска област и страната, което е до голяма степен свързано с 
характеристиките на възрастовата структура на населението, а именно неговото 
застаряване.  

Резултатът от разликата между коефициентите за раждаемост и 
смъртност на населението на община Перущица се изразява чрез коефициента на 
неговия естествен прираст. Въпреки съществените вариации, през по-голямата част 
от изследвания период (2004 – 2013 г.) естественият прираст - най-важният 
дългосрочен фактор, който определя броя на населението - е отрицателен.  

По отношение на тенденцията за отрицателен естествен прираст на 
населението, общината Перущица не се отличава съществено от ситуацията в 
страната и областта, където също се очертава трайна такава тенденция. Въпреки 
това трябва да се отбележи, че този показател най-често е по-висок от средния за 
страната (-5.1 на хиляда, 2011) и особено от естествения прираст за област Пловдив 
(-3.8 на хиляда, 2011), което влияе и ще продължи да влияе отрицателно, както 
върху количествените, така и върху качествените характеристики на населението и 
трудовите ресурси на общината и нейното социално-икономическо развитие (табл. 
3 и 4). Водеща роля в тази насока имат промените, свързани с изпреварващото 
нарастване на коефициента за обща смъртност. 
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Ясно изразеният отрицателен естествен прираст дава основание да се 
твърди, че е налице едно продължаващо влошаване на показателите на 
естественото възпроизводство на населението на община Перущица. Броят и 
структурата на населението се влияе обаче и от механичното възпроизводство на 
населението, който се формира от миграционното поведение на нейното 
население, както и от това на страната и, все повече, дори и от чужбина. 

 
Анализът на информацията за механичния прираст на населението на 

община Перущица показва, че се очертават два периода, които се характеризират 
от противоположни тенденции (табл. 5 и 6). 

 
Таблица 5.  
Механично движение на населението на община Перущица (2002 – 2004 и 2013  
година). 
 
 

През периода 2003-2006 г. механичният прираст е положителен, докато 
през периода 2007-2013 той е отрицателен, като в най-добрия случай достига до 
нулев (табл. 5 и 7). В допълнение на това, стойностите му през втория период най-
често рязко се увеличават. Данните за изселените и заселените позволяват да се 
идентифицира ясно изразена тенденция към отрицателен механичен прираст: най-
общо, повече жители напускат общината,  отколкото се заселват в нея. Това е 
сравнително нова тенденция в община Перущица, която по традиция продължава 
да се възприема,  като благоприятно място за живеене. 

 
 Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Общо за страната 95368 46421 48947 100163 48479 51684 -4795 -2058 -2737 

Област Пловдив 8528 4075 4453 8362 3950 4412 166 125 41 

Община 
Перущица 

34 16 18 34 18 16 0 -2 2 

Таблица 6.  
Механичен прираст на населението през 2011г. по пол. 
 

 

Година Естествен прираст Механичен прираст Абсолютен прираст 

2004 -22 0 -22 

2005 -20 5 -15 

2006 -21 12 -9 

2007 -42 -54 -96 

2008 -10 -20 -30 

2009 -15 0 -15 

2010 -21 -24 -45 

Години Заселени Изселени Механичен прираст 

2002 165 147 18 

2003 46 39 7 

2004 60 48 12 

2011 34 34 0 

2013 46 50 -4 
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2011 -34 0 -34 

2012 -42 -1 -43 

2013 -22 -4 -26 

Таблица 7. Естествен, механичен и абсолютен прираст на населението на община 
Перущица (2004 – 2013 г.) 

 
През целия изследван период (2004 – 2013 г.) стойностите на абсолютния 

прираст на населението на община Перущица са отрицателни. Но във втората част 
от периода върху стабилно отрицателния през последното десетилетие естествен 
прираст се наслагва и отрицателния механичен прираст от 2007 година насам. Това 
наслагване формира една качествено нова отрицателна динамика на стойностите 
на абсолютния прираст на населението на община Перущица. „Новото” се състои в 
отрицателните стойности на този прираст, които са от 2 до 4-5 пъти по-високи от 
тези в периода до 2007 година. 

 
VII.6.3. СТРУКТУРИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Структурите на населението се категоризират според вида на населените 
места (град/село), пол, възраст, културен и социален статус (етнос, религия 
образование). 

 
VII.6.3.1. Структура по пол и възраст 

Населението на община Перущица се характеризира с няколко 
взаимосвързани структури, едни от най-значимите измежду които, са тези по пол и 
по възрастови групи. Половата структура се определя от съотношението между 
мъжете и жените, което се детерминира основно от половата диференциация при 
характеристиките „смъртност” и „раждаемост”. Половата структура на населението 
на община Перущица се характеризира с лек превес на женското население, което 
се наблюдава при повечето териториални единици в област Пловдив и на 
национално равнище. 

 
 

 Възрастови групи 
 

Общо 
 

Мъже 
 

Жени 

Общо 5058 2480 2578 

0-9 521 260 261 

10-19 529 265 264 

20-29 623 311 312 

30-39 702 381 321 

40-49 648 350 298 

50-59 685 341 344 

60-69 642 299 343 

70-79 488 194 294 

80-89 211 77 134 

90-99 9 2 7 

Таблица 8. Брой и структура на населението на община  
Перущица по пол и възрастови групи към 01.02.2011г. (НСИ) 
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 Възрастови групи 

 
Общо 

 
Мъже 

 
Жени 

Общо 4960 2417 2543 

0-9 530 256 274 

10-19 479 245 234 

20-29 613 310 303 

30-39 705 375 330 

40-49 643 336 307 

50-59 669 337 332 

60-69 616 289 327 

70-79 462 182 280 

80-89 230 82 148 

90+ 13 5 8 

Таблица 9. Брой и структура на населението на община  
Перущица по пол и възрастови групи към 31.12.2013 г. 
 

През 2011 г. жените са с 98 повече от мъжете, като през следващите 
години тази разлика нараства и достига 126 (2013 г.). Представено в относителни 
стойности съотношението между половете през 2012 и 2013 г. е 48,7 : 51,3 и 
продължава да бъде в полза на броя на жените. 

 
Фиг. 2. Полово-възрастова пирамида на община Перущица към 31.12. 2013 г. 

 
Основна причина за по-големия брой и относителен дял женско 

население е съществуващата по-високата средна смъртност и по-ниската средна 
продължителност на живота при мъжете. Това на практика води до акумулиране 
на по-големи контингенти жени, предимно във високите възрастови групи. Поради 
този факт, слабият превес в броя на жените  не оказва пряко влияние върху 
процеса на естественото възпроизводство. 
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 Общо Под трудоспособна възраст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

 
Общо за страната 

 
7327224 

 
3566767 

 
3760457 

 
1044910 

 
537514 

 
507396 

 
Област Пловдив 

 
680884 

 
328759 

 
352125 

 
97390 

 
50317 

 
47073 

 
Община Перущица 

 
5029 

 
2459 

 
2570 

 
814 

 
407 

 
407 

 
продължение 

 Общо Над трудоспособна възраст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

 
Общо за страната 

 
4522769 

 
2375182 

 
2147587 

 
1759545 

 
654071 

 
1105474 

 
Област Пловдив 

 
420456 

 
218605 

 
201851 

 
163038 

 
59837 

 
103201 

 
Община Перущица 

 
2970 

 
1585 

 
1385 

 
1245 

 
467 

 
778 

 
Таблица 10. Население под, във и над трудоспособна възраст по пол за България, 
Пловдивска област и община Перущица (31.12.2011 г.) 
 

Във възрастовата структура на населението на община Перущица се 
очертава също тенденция на постепенно намаление на броя и дела на контингента 
0-19 годишна  възраст и съответно нарастване на дела на контингентите в средните 
и високите възрастови интервали. Промяна в тези съотношения се наблюдава дори 
в рамките на само един тригодишен период  (2011 - 2013) (табл. 3 и 4). През 2013 г. 
броят на контингента 0-19 години е с 41 жители по-малък, а неговият относителен 
дял от съответния общ брой население – с 0.4 процентни единици. 

 
 
 

 Съотношения между възрастовите групи 

0-14/15-64 65+/15-64 0-14,65+/15-64 65+/0-14 60-64/15-19 
Общо за страната 19.7 27.8 47.5 140.9 147.7 

Област Пловдив 19.9 28.3 48.2 141.9 141.4 

Община Перущица 23.1 30.6 53.7 132.2 121.3 

 
Таблица 11. Съотношения между възрастовите групи през 2011 г. 

 
Същата тенденция се наблюдава и при анализа на съотношенията между 

възрастовите групи 0-14, 15-64 и 65+. Важността на тази тенденция във 
възрастовата структура на населението на общината, произтича от факта, че хората 
в различните възрасти притежават и различни жизнени и трудови възможности и 
по различен начин участват в материалното възпроизводство и духовния живот на 
обществото.  

Друга важна особеност е зависимостта между полово-възрастовия състав 
на населението и естествения му прираст. Въпреки сравнително високия 
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относителен дял на младо население, процесът на постепенно застаряване на 
населението се проявява и при населението на община Перущица. 

Данните за възрастовата структура на населението показват, че 
понастоящем населението на общината има регресивна възрастова структура по 
типологията на Зундберг (ОПР, 2014).  Доказателство за това е и полово-
възрастовата пирамида на общината (фиг. 2). 

Тенденцията на постепенно застаряване на населението води до 
промени и в броя и разпределението на трудовите ресурси и нуждите от социални 
грижи в рамките на община Перущица. 

 
 

 
 

Фиг. 3. Население в под, в и над трудоспособна възраст на община Перущица в % 
(31.12.2011 г.) 

 
Най-вече населението в под трудоспособна, но и населението в над 

трудоспособна възраст заемат по-голям относителен дял в сравнение с това на 
областта и страната като цяло (фиг. 3). Към момента на изследването делът на 
населението в трудоспособна възраст е по-малък в сравнение с този за страната и 
областта, като това би могло да доведе до недостиг на местни трудови ресурси, 
които да осигуряват развитието на общинската икономика. 
VII.6.4. ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА 

Образователната структура на населението е от особена важност за 
социално-икономическото развитие на всяка административно-териториална 
единица. Данните за образователното равнище на населението на община 
Перущица от 2011 година (ОПР, 2014) показват, че то е значително под средните за 
областта и страната стойности по отношение на лицата с висше образование. Броят 
на лицата със средно образование е сравнително много по-близо до средния за 
страната, но въпреки това е по-нисък от него. Тази ситуация не е нетипична за 
малките градове в страната и до голяма степен се компенсира от близостта на 
областния център.  

Негативен социален и икономически фактор обаче е твърде високите 
проценти спрямо този на областта и страната на населението с основно (28% от 
жителите на общината), начално(18%) и особено процента от населението с 
незавършено образование и което никога не е посещавало училище (2.4%), който 
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има връзка с доста по-високия от средния за страната и увеличаващ се относителен 
дял на ромско население в общината. 

 
Степен на завършено образование Брой жители В % 

Общо 5058 100 

Висше 430 8,5 

Средно 1814 36 

Основно 1393 28 

Начално 908 18 

Никога не посещавали училище 120 2,4 

Деца (до 7 години вкл., което още не посещава 
училище) 

393 7,8 

 
Таблица 12. Структура на населението по степен на завършено образование за община 
Перущица към 01.02.2011 г. 

 
VII.6.5. ЕТНИЧЕСКА СТРУКТУРА 

Етническата структура на община Перущица оказва съществено влияние, 
както върху останалите структури на населението, така и върху нейното социално-
икономическо и геопространствено развитие.  

Общината се отличава рязко от останалите административно-
териториални единици от нейния ранг в областта най-вече с това, че относителният 
дял на самоопределилите се като роми (31.4%) в нея е най-висок в област Пловдив 
(табл. 13 и данни на ОПР, 2014). На второ място, трябва задължително да се 
отбележи, че този относителен дял е съществено (най-малко два пъти) по-висок от 
съответния дял на ромите в останалите общини в областта, в които живее ромско 
население. В това отношение, Перущица е следвана от Брезово (15.9% ромско 
население) и Карлово (11.9%) (по данни на ОПР, 2014).  

 
Етническа принадлежност Брой жители в % 

Общо 5058 100 

Българска 3358 66 

Турска 7 0,1 

Ромска 1552 31 

Друга 8 0,2 

Не се самоопределят 22 0,4 

Непоказано 111 2,2 

 
Таблица 13. Структура на етническата принадлежност на населението на община 
Перущица към 1.02.2011 година 
 
Тези обстоятелства имат съществено териториално-устройствено 

значение, най-вече поради това, че те представляват важно основание за 
разработване на целеви проектни инициативи за ромска интеграция и притежават 
значителен потенциал за привличане и на национални, но особено европейски 
ресурс, способен осезаемо да подобри социално-икономическото развитие на 
общината като цяло. 

 
Анализът на данните за етническата структура на община Перущица по 

възрастови групи за 2011 година (табл. 14) предоставя допълнителни аргументи в 
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това отношение. Определящите се като роми преобладават съществено във 
възрастовите категории от 0-9 и 10-19 години. Успешната им социална интеграция 
е абсолютно неотложен и задължителен фактор за всички аспекти на бъдещото 
развитие на община. 

 
Етническа 
група 

Възрастови групи 

Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ 

Българска 3358 197 236 338 431 440 517 545 441 213 

Турска 7 2 1 2 1 1 0 0 0 0 

Ромска 1552 290 286 273 246 193 154 70 38 2 

Друга 8 0 0 1 3 0 3 1 0 0 

Не се 
самоопределя 

22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо 4947 511 523 614 681 634 674 616 479 215 

 
Таблица 14. Структура на етническата принадлежност на населението на община 
Перущица по възрастови групи към 1.02.2011 година 

 
VII.6.6. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И БЕЗРАБОТИЦА /ПАЗАР НА ТРУДА/ 

Демографията, включително всички структури на населението и 
икономиката на община Перущица са главните фактори, които формират нейния 
пазар на труда. 

 
VII.6.6.1. Заетост 

Коефициентът на икономическа активност на населението в община 
Перущица (50.7 % в 2011 г.) показва каква част от населението участва в пазара на 
труда и почти съвпада със съответния коефициент на Пловдивска област (табл. 15). 

 

 Работна сила – хил. Лица извън 
работната 

сила 
хил. 

Коефициент 
на 

икономическа 
активност - % 

Коефициент 
на заетост 

 % 

Коефициент 
на 

безработица  
% 

 
общо 

 
заети 

Безра-
ботни 

Общо  
за страната 

 
3341 

 
2965 

 
376 

 
3022 

 
52.5 

 
46.6 

 
11.3 

 
Област Пловдив 

 
300 

 
274 

 
27 

 
290 

 
50.9 

 
46.4 

 
8.8 

Община 
Перущица 

 
2.174 

 
1.697 

 
0.477 

 
2.166 

 
50.7 

 
39.6 

 
21.9 

 
Таблица 15. Население на 15 и повече навършени години по икономическа активност, 
заетост и безработица през 2011 г. 

 
В сравнение с останалите общини в областта, общинският план за 

развитие (2014 година) определя коефициента като „един от високите” за 
територията на област Пловдив”. Трябва да се отбележи обаче, че коефициентът на 
икономическа активност на населението на общината е по-нисък почти с два 
процентни пункта от средния общо за страната, което се дължи в най-голяма 
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степен на спецификите на демографските структури на общинското население и 
тяхната динамика. 

 
 

Вид Общо  % 
Общо 4290 100 

Икономически активни, в т.ч.: 2174 50.7 

Заети 1697 39.6 

Безработни 477 11.1 

Икономически неактивни, в т.ч.: 2116 49.3 

Учащи и неработещи 200 4.7 

Пенсионери 1489 34.7 

Лица, ангажирани само с домашни или  
Семейни задължения 

 
192 

 
4.5 

Незаети (вкл. рентиери) 235 5.5 

 
Таблица 16. Население на 15 и повече навършени години по икономическа активност 
за община Перущица към 1.02.2011 г. 

 
Към 2011 година, коефициентът на заетост - най-важният показател за 

измерване и оценка на заетостта - е съществено по-нисък в община Перущица 
(39.6% на база брой на заетите към населението на 15 и повече години) от този на 
областта и на Република България (табл. 15), което говори за неразкрити 
възможности на местния пазар на труда.  

По отношение на структура на икономически неактивните лица на 
възраст 15 и повече навършени години, община Перущица се отличава със 
сравнително висок дял на пенсионерите (34.7 %). От друга страна прави 
впечатление относително ниския дял на учащите (4.7%) от общия брой на 
населението на 15 и повече навършени години. 

Липсата на статистическа информация за получаваните от населението на 
общината доходи не позволява да се оцени адекватно неговото благосъстояние. 

 
VII.6.6.2. Безработица 

Коефициентът на безработица, който измерва относителния дял на 
безработните към броя на икономически активните лица (на база брой на 
населението на 15 и повече години), в община Перущица към 2011 година е 21.9% 
или почти два пъти по-висок от средния за страната (11,3%) и два пъти и половина 
по-висок от съответния коефициент за Пловдивска област (8,8%). Според данни от 
общината, това равнище на безработица е почти равно на равнището през 2003 
(21.9%) и 2004 (21.2%) година, но се увеличава относителният дял на безработните 
с основно и незавършено образование. Нараства и броят на продължително 
безработните лица, които са регистрирани в Бюрото по труда над 1 година. 

Разликата с данните от Общинския план за развитие на общината (2014 г.) 
произтича от различната методика. 

Основните фактори, които формират високото ниво на безработица в 
община Перущица също не са се променили съществено през последното 
десетилетие. Най-съществените от тях са: ниското образователно ниво и липсата на 
квалификация на безработните лица. Нарастването на броя на лицата над 50-
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годишна възраст, за които реализацията на пазара на труда е много по-трудна по 
редица причини, също усложнява решаването на проблема с безработицата. 
Увеличаването на възрастта за пенсия допълнително лишава възрастните от 
възможността за доходи чрез пенсиониране, прави ги трайно безработни и 
икономически и социално маргинализира тази значителна обществена група. 

Специфичните условия на община Перущица засилват в редица аспекти 
проблемите на национално равнище с липсата на работни места и недостигът на 
квалифицирана работна сила, която да отговаря на нуждите на пазара на труда. 
Поради тази причина Общинския план за развитие (2014 г.) залага върху 
стимулиране на предприемачеството и насърчаване връзката „бизнес – 
образование - местна администрация”. 

 
VII.6.7. ПРОГНОЗИРАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ 

Демографските данни от 2013 година влизат в рязко противоречие с 
Прогнозата за броя на населението и неговата възрастова структура в община 
Перущица, изготвена от Националния статистически институт през 2011 година. 
Анализът показва, че населението намалява с доста по-висок темп от заложения в 
прогнозата. Броят на населението, който горепосочената прогноза предвижда да 
бъде достигнат приблизително през 2019 година, вече е достигнат и то още в края 
на 2013 година (табл. 17). 

 

Възраст 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 
Общо 5058 5047 5042 5035 5023 4940 4846 4786 

0-4 279 296 291 276 277 247 240 245 

5-9 242 253 265 285 276 276 247 240 

10-14 247 234 232 226 242 276 276 247 

15-19 282 272 253 252 247 242 276 276 

20-24 306 277 297 279 273 243 242 273 

25-29 317 327 305 307 294 266 241 240 

30-34 370 327 329 327 316 294 266 241 

35-39 332 381 372 353 370 316 294 266 

40-44 333 320 319 339 332 369 316 294 

45-49 315 321 333 338 332 331 369 316 

50-54 365 336 328 311 315 332 331 369 

55-59 320 327 345 362 365 315 332 331 

60-64 360 350 332 319 316 363 315 332 

65-69 282 288 293 313 326 291 333 307 

70-74 233 240 252 242 240 276 249 293 

75-79 255 238 224 210 194 200 226 207 

80-84 153 166 173 188 189 139 150 172 

85+ 67 94 99 108 129 164 143 137 

 
Таблица 17. Прогноза за броя на населението и неговата възрастова структура в 
община Перущица 

 
Налага се изводът, че тази прогноза не отразява действителното 

положение, не е използваема в настоящите условия и трябва да бъде изоставена. 
Същият извод е валиден и за прогнозата на НСИ изготвена на основата на 
преброяването от 2011 година за половата и възрастовата структура на 
населението на община Перущица. Направеният анализ и оценка показват също, 
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че, първо, че с наличния научен инструментариум е невъзможно да се предвидят и 
оценят с достатъчна точност големият брой разнородни фактори от различно 
геопространствено равнище (от глобално до локално), които оказват и ще оказват 
въздействие върху динамиката на населението на местно ниво и особено в едно 
населено място. Поради това, средносрочните и дългосрочните прогнози на тази 
динамика са възможни само в твърде широки граници. 

Актуалният анализ и оценка на количествената динамика на населението 
на община Перущица сочат, че няма основания да се оспорва прогнозата на 
Общинския план за развитие (2014). В него се посочва, че  при непроменена 
демографска ситуация населението на община Перущица ще продължи да 
намалява и през следващите години. Конкретните очаквания са, че до 2020 година 
жителите на общината ще намалеят с около 240-250 души, като това намаление ще 
се дължи главно на населението от българската етническа група.  

Трябва да се подчертае, че в общината ще продължи увеличението на 
контингента в надтрудоспособна възраст, включително и поради миграции от 
областния център, но намаляването на относителния дял на населението в 
подтрудоспособния сегмент постепенно ще се забави. Промените в етническия 
състав ще се дължат на нарастване на относителния дял на ромското население, 
особено в по-младите възрастови групи. В разглеждания период не се предвиждат 
осезаеми положителни промени в образователната структура на населението на 
община Перущица, както и в структурата на неговата икономическа активност, 
включително равнищата на заетост и безработица, които се очаква да се запазят. 

 
VII.6.8. ИЗВОДИ 

Община Перущица се намира в остра и продължителна демографска 
криза, която се отразява отрицателно върху нейното социално-икономическо 
състояние и потенциал.  

Основният фактор за продължаващото и прогнозирано намаляване на 
постоянното население на общината е отрицателният механичен прираст, чиито 
стойности рязко се увеличават от 2007 година насам. Налице е една сравнително 
нова тенденция на „напускане” на община Перущица, която традиционно се 
възприема като благоприятно място за живеене. 

Положителната тенденция към повишаване на раждаемостта през 
последния десетгодишен период не е в състояние да окаже съществено влияние 
върху възпроизводството на населението и работната сила на общината, поради 
значително по-високите темпове на коефициента на смъртност сред застарялото 
население. В резултат, по-високият от средния за страната и областта отрицателен 
естествен прираст в средносрочен план ще продължи да оказва негативно 
влияние, както върху количествените, така и върху качествените, в т.ч. 
образователните, характеристики на населението и трудовите ресурси на 
общината и нейното социално-икономическо развитие. 

Особено важен социален и икономически фактор в община Перущица е 
сравнително ниското образователно равнище на населението, особено по 
отношение на лицата с висше образование, който има връзка с много по-високия 
от средния за страната и областта относителен дял на ромско население, който 
преобладава съществено във възрастовите категории от 0-9 и 10-19 години и 
продължава да нараства. Образователната и социалната инфраструктури ще 
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продължават да изпитват нарастващо натоварване. Тези обстоятелства 
представлява много важно основание за разработване на целеви проектни 
инициативи за ромска интеграция и притежава значителен потенциал за 
привличане и на национални, но особено европейски ресурси, способен осезаемо 
да подобри социално-икономическото развитие на общината като цяло. Успехът на 
социалната, особено образователната, интеграция е абсолютно неотложен и 
задължителен фактор, който ще влияе върху всички аспекти на бъдещото развитие 
на община Перущица.  

Общинският пазар на труда притежава много съществени неразкрити 
възможности, за което свидетелстват абсолютно всички изследвани показатели в 
тази сфера и най-вече най- съдържателният от тях - коефициентът на заетост. За 
реализацията на този пазарен потенциал правилно се залага върху стимулиране на 
предприемачеството и насърчаване връзката „бизнес – образование - местна 
администрация”. 

 
VII.7. ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 
УСТРОЙСТВЕНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 
 

VII.7.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА 
Географското положение, природните и демографските условия и 

ресурси на община Перущица обуславят развитието на многоотраслова 
индустриално-аграрна икономика с профил преработваща промишленост, селско 
стопанство и услуги, вкл. туризъм и почивно дело. През 2012 година в общината 
функционират 130 предприятия от нефинансовия сектор, в които са заети 876 лица 
(табл. 1). 

 

Групи 
предприятия 

Предприятия 
Произведена 
продукция

1
 

Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Заети лица
2
 ДМА 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й Хил. левове 

 
ОБЩО 130 27 837 37 706 35 911 876 17 661 

Микро до 9 заети 115 .. 8 148 7 798 203 1 474 

Малки от 10 до 49 10 .. .. .. .. .. 

Средни от 50 до 
249 

5 .. .. .. .. .. 

Големи над 250 - - - - - - 

1
 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 

2 
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

".." Конфиденциални данни 

"-" Няма случай 

 
Таблица 1. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в 
община Перущица за 2012 г. по групи предприятия според броя на заетите в тях лица 
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Броят на предприятията и заетите представляват приблизително по 0.4% 
от съответните показатели за Пловдивска област, докато ДМА (дълготрайни 
материални активи) са едва 0.2% (табл.2). 

 
 

 
 
Икономически дейности 
(А21) 
 

Предприятия Произведена 
продукция 1 

Приходи 
от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Заети 
лица 2 

ДМА 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й Хил. 
левове 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 34 709 11 423 573 19 580 882 18 165 376 193 535 8 352 963 

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 130 27 837 37 706 35 911 876 17 661 

A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО 
СТОПАНСТВО 

.. .. .. .. .. .. 

C ПРЕРАБОТВАЩА 
ПРОМИШЛЕНОСТ 

31 22 813 25 355 24 279 602 12 083 

F СТРОИТЕЛСТВО .. .. .. .. .. - 

G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА 
АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ 

53 2 139 8 866 8 368 127 474 

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И 
ПОЩИ 

.. .. .. .. .. .. 

I ХОТЕЛИЕРСТВО И 
РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

11 167 368 367 29 38 

J СЪЗДАВАНЕ И 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

.. .. .. .. .. .. 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ 

.. .. .. .. .. .. 

 ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

3 25 44 44 4 - 

N АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

.. - - - - .. 

Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
И СОЦИАЛНА РАБОТА 

5 157 157 157 10 .. 

R КУЛТУРА, СПОРТ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

.. .. .. .. .. .. 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 9 46 46 46 11 .. 

       

1 Показателят е изчислен по 
методология на Структурна 
бизнес статистика 

      

2 Данните са изчислени в 
еквивалент на пълна заетост 

      

".." Конфиденциални данни       

"-" Няма случай       

Таблица 2. Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 
2012 г. 

 
За сравнение, населението на общината представлява 0.7% от това на 

областта, което означава, че икономиката на Перущица притежава потенциал за 
развитие. 

В петгодишния период между 2008 до 2012 г. включително, който 
включва световната икономическа криза, икономиката на общината се разви много 
активно. Броят на предприятията в Перущица нараства много по-бързо от тези в 
областта (с 29% в общината срещу 18% в областта) (табл. 3). 
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Групи предприятия 2008 2009 2010 2011 2012 2012 -отн. 

дял в % 
2012/2008 
в % 

ОБЩО 101 116 108 124 130 100 29 

Микро до 9 заети 90 105 97 111 115 88 28 

Малки от 10 до 49 7 5 6 8 10 4 43 

Средни от 50 до 249 4 6 5 5 5 8 25 

Големи над 250 - - - - - - - 

 

1 Показателят са изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 

2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

".." Конфиденциални данни 

"-" Няма случай 

Таблица 3. Брой на нефинансовите предприятия в община Перущица по години 

 
От съществено значение за териториалното устройство на общината са 

също и показателите „Заети” и „ДМА”, чието нарастване в общината за същия 
период е  съответно с 24% и 32% (табл. 4 и 5). 

 
Групи предприятия 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2008 в 

% 

ОБЩО 664 780 772 828 876 32 

Микро до 9 заети 164 201 186 209 203 24 

Малки от 10 до 49 160 122 185 190 .. .. 

Средни от 50 до 249 340 457 401 429 .. .. 

Големи над 250 - - - - - - 

 

1 Показателят са изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 

2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

".." Конфиденциални данни 

"-" Няма случай 

Таблица 4. Брой на заетите в нефинансовите предприятия в община Перущица по години 

 
Групи предприятия 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2008 в 

% 

ОБЩО 664 16254 16214 17760 17 661 2559,8 

Микро до 9 заети 164 1285 1261 .. 1 474 798,78 

Малки от 10 до 49 160 762 1181 3158 .. .. 

Средни от 50 до 249 340 14207 13772 13240 .. .. 

Големи над 250 - - - - - - 

 

1 Показателят са изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 

2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

".." Конфиденциални данни 

"-" Няма случай 

Таблица 5. Дълготрайни материални активи в хиляди лева в нефинансовите предприятия в 
община Перущица по години 

 
В община Перущица няма предприятия от групата на големите (брой 

заетите над 250) (табл.2). Най-голям относителен дял по брой (88%) предприятия в 
общината са т. нар., микро предприятия, в които са заети до 9 души. Но най-голям 
относителен дял от продукция и приходи, вкл. нетни приходи от продажби, ДМА и 
заети се произвежда, съответно притежава и наема, от групата на петте най-големи 
в общината предприятия. Тази група предприятия са средни по размер (с брой 
заети от 50 до 249) и произвежда повече продукция от всички останали 
предприятия в общината взети заедно (табл. 2). На второ място по всички основни 
икономически показатели, с изключение на „брой предприятия”, следва групата на 
малките предприятия (с брой заети между 10 и 49), чийто относителен дял е 8% от 
общия брой предприятия в общината (табл. 1). 
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Област/Община 2008 2009 2010 2011 2012 

област Пловдив 928812 863 320 1118325 1259572 1340734 

община Перущица 900 294 830 1802 2004 

Таблица 6.  
Чуждестранни преки инвестиции в хиляди евро в нефинансовия сектор към 31.12. по години 

 
Световната икономическа криза оказва отрицателно въздействие върху 

обема на чуждестранните преки инвестиции в икономиката на община Перущица. 
Въпреки това обаче, в 2012 година те нарастват повече от два пъти в сравнение с 
2008 и достигат 2 милиона евро (табл. 6). 

 
VII.7.2. ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА 

Отрасловата структура на икономиката на община Перущица е силно 
доминирана от преработващата промишленост, селското стопанство и сектора на 
услугите, вкл. туризъм и почивно дело. 

 
VII.7.2.1. Преработваща промишленост 

Отраслите и дейностите от вторичния сектор (преработваща 
промишленост) са безапелационно най-важни за икономиката на община 
Перущица (табл. 2). Анализът на основните икономически показатели показва, че 
единствено по броя на предприятията, преработващата промишленост е на второ 
място след третичния сектор (сферата на услугите). Що се отнася до останалите 
показатели на общинската икономика и особено тези от най-голямо значение за 
нейното териториално устройство, като ДМА и заетите, относителният дял на 
преработващата промишленост рязко преобладава и заема съответно 68% и 69% от 
общите стойност на тези показатели в общината като цяло (табл. 2). 

Най-голям брой производства принадлежат към хранително-вкусовата 
(особено консервната и винопроизводство) и леката (най-вече шивашката) 
промишленост, но има предприятия за дърво- и метало- обработване, които са 
добре описани в Общинския план за развитие (2014).  

По данни на общината, инвестиционните намерения в преработвателната 
промишленост на общината през 2013 и 2014 година са насочени към изграждане 
на: 

� цех за производство на бира;  
� цех за производство на вино; 
� цех за машиностроене; 
� цех за печене и пакетиране на ядки и сушени плодове и зеленчуци; 
� цех за дестилация на алкохол 
� цех за зеленчукови и плодови консерви. 

Повечето предприятия са съсредоточени в обособената индустриална 
зона на Перущица (Бивш стопански двор № 1 и 2), като за най- подходящи нови 
територии за развитие на промишлената зона се считат: 

� имотите, намиращи се западно от Стопански двор #1 (за пивоварна, 
винарска изба, къща за гости)  

� разширение на Стопански двор #2 в посока юг-изток. 
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VII.7.2.2. Селско стопанство 
Селското стопанство в общината се развива благодарение на отличните 

природни условия и ресурси (земеделските земи заемат 55% от площта на 
общината при 46% средно за страната), съчетани с много дълги местни традиции и 
опит (табл. 7; НСИ, 2014). Въпреки това отрасълът е далеч от оптималния си 
капацитет. 

Община Перущица Площ 

 в хектари в % 

Производствени дейности 38.074 0.782 

Складови дейности 15.201 0.312 

Рекреационни дейности, 

курортни и вилни зони 

0.0 0.0 

Озеленяване, паркове и градини 0.073 0.002 

Спорт и атракции 5.884 0.12 

Земеделски земи, в т.ч. 2686.188 55.137 

1. обработваеми земи – ниви 1293.522 26.551 

2. обработваеми земи – трайни 

насаждения 

800.811 16.437 

3. необработваеми земи 473.004 9.709 

4. земеделски земи по параграф  118.851 2.44 

Горски територии 1683.134 34.548 

Водни площи 111.008 2.279 

Защитени територии за опазване 

на КИН 

3.03 0.062 

Животновъдни ферми и 

комплекси 

2.173 0.045 

ОБЩА ПЛОЩ 4871.91 100 

Таблица 7. Баланс на територията, 2014 година 

Община Перущица развива поликултурно селското стопанство, като 
растениевъдството доминира над животновъдството. Нивите заемат най-голяма 
площ (близо 27%) от територията на общината (табл. 7). Най-голямо площ от 
засетите през 2014 година култури заемат зърнените култури, като пшеница (45% 
от общата засята площ), пролетен ечемик и царевица за зърно (табл. 8). На второ 
място са техническите култури - слънчоглед (35% от общата засята площ) (табл. 8). 
Отглеждат се и зеленчуци, които се преработват в местните консервни 
предприятия. 

Вид култура Площ в дка 

Общо 2 361 

Пшеница 1 060 

Пролетен ечемик 220 

Царевица за зърно 185 

Слънчоглед 820 

Пипер 4 

Домати 46 

Картофи 20 

Дини 6 

Таблица 8. Засети основни култури в  
община Перущица през 2014 г. 
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В община Перущица съществуват стари традиции в отглеждане на трайни 

насаждения (16%), главно лозарство и овощарство (табл. 7). Най-развитите 
животновъдни дейности са птицевъдство, овцевъдство и козевъдство. 
Потенциалните възможности за реорганизация, особено в областта на 
производството на екологични чисти продукти са високи. Понастоящем 
стопанствата са много дребни, силно разпокъсани, технологично изостанали и с 
много собственици, което обяснява наличието на неизползваеми и пустеещи 
земеделски земи (792 дка, ОПР, 2014) и силно затруднява развитието на модерен 
агробизнес, съобразен с стандартите на ЕС. Производството е 
неконкурентноспособно и предимно за собствена консумация. Нивото на 
организираност на производителите е ниско. Средната възраст на заетите е доста 
по-висока от тази за страната като цяло. 

По данни на общината, инвестиционните намерения в селското 
стопанство в периода 2012-2014 година се свързват с разширено развитие, на 
първо място, на лозарството (винени сортове) – 4 проекта, а също и овощарството 
(череши, ябълки и орехи) и зеленчукопроизводство. Обръща се внимание на 
модернизацията на селското стопанство, чрез въвеждане на капково напояване и 
ново земеделско оборудване. 

 
VII.7.2.3. Туризъм 

� Туристически ресурси 
Природните и антропогенните туристически ресурси, както и 

транспортно-географското разположение на община Перущица са добре изучени, 
инвентаризирани и оценени като много добра предпоставка за развитие на 
различни видове туризъм, както вътрешен, така и международен. Разположението 
на общината на границата между Горнотракийската низина  и Родопите предлага 
атрактивна комбинация от полски и планински ландшафти, а транспортно-
географската близост на град Перущица (24 км) до втория по население град в 
България и, съответно, втория по значение в страната потребителски център на 
туристически услуги предоставя на разглежданата община рядка възможност да се 
развие, от една страна, като изходен пункт за планински туризъм, а от друга, като 
крайна дестинация за селски, еко-, пешеходен, велосипеден, конен, спортен, 
ученически, кулинарен и винен туризъм. Близо 35% от територията на общината са 
гори, а над 2% - водни площи, (табл. 7). Значителното културно-историческо 
наследство, чиято туристическа анимация едва започва, допълнително обогатява 
потенциала на община Перущица за превръщането й в международно известен 
туристически център.  

� Състояние на туристическия отрасъл 
Съществуващата материална база е сравнително добра предпоставка за 

развитие на туристическата дейност в община Перущица. Единадесет фирми, в 
които са заети 29 лица (изчислени в еквивалент на пълна заетост) се занимават с 
хотелиерство и ресторантьорство (табл. 2). По принцип туристическият отрасъл се 
представлява от много повече дейности, но произвеждания от тях продукт 
статистически се отчита отделно. От особена важност за развитието на общинската 
икономика е фактът, с туризма са свързани многобройни други производства и 
услуги, като селско стопанство, преработваща промишленост, транспорт. 
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VII.7.2.4. Наличие на големи инвестиционни проекти, предвидени за реализация 
на територията на общината с влияние върху градското развитие; 

По-големи инвестиционни намерения заявени за реализация на 
територията на община Перущица през 2014 година включват следните обекти: 

� Винарна с дегустационна, къщи за гости и атракционни дейности.  
Обектът се намира в непосредствена близост и осигурява транспортен 

достъп до археологически паметник на културата „Раннохристиянска базилика 
”Червената църква” Дейности, които ще се развиват: винопроизводство, лозарство, 
атракции, рекреация, хотелска част – къщи за гости.  

Очаквани резултати от реализиране на инвестиционното намерение:  
- Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на 

културно-историческото наследство и природните забележителности. Обслужване 
на археологически паметник на културата „Раннохристиянска базилика ”Червената 
църква” (обявена за народна старина в ДВ бр.69/1927г. и за паметник на културата 
с категория „национално значение” в ДВ бр.36/1966г.)  

- Стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, 
осигуряващи социално-икономическо развитие.  

- Осигуряване реализацията на външни инвестиции, значими за социално-
икономическото развитие на общината. 

- Създаване на устройствени възможности за използване на природните и 
културно-исторически ресурси за развитието на отдиха и туризма, при 
съблюдаване режимите на опазването им. 

- Повишаване на трудовата заетост и намаляване на бедността и 
социалният риск.  

-  Внедряване на ефективни технологии и сортове в агроикономиката чрез 
осигуряване на навременна и компетентна технологична и пазарна информация за 
селскостопанските продукти, въвеждане на европейски принципи, изисквания и 
добри практики в контрола, управлението и търговията. 

� Парк „ВЪЧА“, гр. Перущица 
Проектът включва паркова зона, зона за спорт и атракции, водни 

спортове, спортен риболов. Теренът, на който се предвижда изграждане на „ПАРК 
„ВЪЧА“ се ситуира в прилежащата територия, югоизточно от коритото на р.Въча, 
включващо изоставени рибарници и баластриери. В непосредствена близост е 
разположена Защитена зона „Река Въча - Тракия“ с код ВG 0000424 за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Инвестиционното намерение за изграждане на „ПАРК „ВЪЧА“ е 
обусловено от три, определящи решението фактори: 

-  Наличие на богати естествени природни условия – река с нейната 
естествена зеленина, красиви брегове и пряката и връзка с „ЕКОПАРК МАРИЦА“ – 
Пловдив, разположен по протежението на р.Марица в обхвата Оризари – Пловдив. 

-  Наличие на екологична мрежа „Натура 2000”, в границите на която 
попада част от „ПАРК ВЪЧА“, което налага използване на специфични прийоми и 
решения с оглед спазване на Европейската директива за запазване или 
възстановяване на конкретни за територията хабитати от една страна и постигане 
на икономическа целесъобразност от друга. 
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-  Обществената необходимост от развитие и облагородяване на тази 
занемарена и запусната и неизползвана самозалесила се с лонгозна растителност 
територия - ценна общинска територия и използването й за създаване на условия 
за масов спорт като форма на активен отдих и почивка на открито като пасивен 
отдих с приоритетно използване на водните спортове и атракции. 

 
� Туристически горски парк „Норките“ 

Характеристика: 
Рекреационен комплекс за социален и семеен отдих – център за 

социална интеграция в имот 000805 - землището на гр.Перущица. Отдих и 
забавления в естествена горска среда, предназначен за семейства с деца, фирмени 
събития, детски лагери, както и за социални дейности свързани с обгрижване и 
развитие на деца от социални домове, в неравностойно положение и сираци. 

� По проект: „Община Перущица – неделима част от историята, културата 
и бъдещето на Европа“, са разработени 5 маршрута на туристически пътеки, три от 
които са реализирани със средства по мярка 313 „Насърчаване на туристическите 
дейности“ от ПРСР 2007-2013 год. И трите маршрута са с направление от центъра 
към южните околности на гр. Перущица, като са маркирани с табели и подходящи 
съоръжения за отдих на преминаващите туристи: 

- Първа пътека „Манастира: Маршрутът е с приблизителна дължина от 16 
км. Пътеката преминава през Историческия музей, Дановото училище, Калугерски 
Харман /Табиите/, паметника на Кочо Честеменски и достига до манастира Св. 
Тодор и поляните около него. Пътеката продължава по посока към старинна 
каменна чешма в защитена местност „Перестица“. По каменен римски път се стига 
до параклиса Св. Петка от където се връща в града. Туристическата пътека е 
интересна с изброените исторически и природни забележителности през които 
преминава. Преминавайки по маршрута туристите ще имат възможност да се 
запознаят с биоразнообразието на ЗМ „Перестица”.  

- Втора пътека „По пътя на героите“: Маршрутът е с приблизителна 
дължина от 16 км. Пътеката преминава през Историческия музей, Дановото 
училище, мемориален комплекс - Паметника на 3 поколения и достига до 
местността Генишен. След това туристическата пътека стига до просторната 
Лещенска поляна. От Лещенска поляна маршрутът се спуска до язовир Батен и от 
там се връща в град Перущица. Този маршрут е подходящ за пешеходен, 
исторически и конен туризъм. В близост до Лещенска поляна е изградена конна 
база и се предлага атракция с коне. Около заблатената местност Генишен могат да 
се наблюдават редки птици, да се провеждат обучения с ученици и риболов.  

- Трета пътека „Младите скаути”: Маршрутът е с приблизителна дължина 
от 8 км. Маршрутът преминава през Историческия музей, Дановото училище, 
достига до язовир Батен и се връща обратно.  На брега на микроязовира има 
постройка общинска собственост, която би могла да се ползва за склад на лодки, 
палатки и други необходими за престоя на туристите вещи. Широките поляни 
около микроязовира позволяват да се организират различни мероприятия - 
спортни турнири, скаутски лагери, мониторинг на птиците, които в този район са 
многобройни и като видово разнообразие и като общ брой. Тук ще бъде изградено 
пожарообезопасено място за направата на традиционния за Перущица „ръжен”- 
уникално със своя вкус ястие, привлякло вниманието на български и чуждестранни 
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туристи. Маршрутът е подходящ за опознавателен и приключенски туризъм и 
масово спортуване на ученици. 

- Четвърта пътека „Баба, дядо и внуче”: Дължината на прехода е от 10 
километра, трасето на който преминава през Исторически музей, местността 
Табиите, Винарска изба “Пълдин”, достига до останките на Червената черква, след 
което се връща обратно по същия маршрут. Лек за преход маршрут, подходящ за 
пешеходен, исторически велосипеден и винен туризъм. Маршрутът е подходящ за 
възрастни и деца и понастоящем се ползва често за отдих на жителите на 
общината и туристите, посетили града. В двора на Винарската изба туристите ще се 
запознаят със събитие от 1920 г., когато в историческата могила на това място е 
намерена златна колесница. Всяка година на третия ден на Великден на поляната 
до чешмата на Червената черква се провежда събор.  

- Пета пътека „Чевермето и ръжена”: Маршрутът е с приблизителна 
дължина от 6 км. Маршрутът преминава през Историческия музей, Дановото 
училище, паметника на Петър Бонев, родната къща на Петър Бонев, параклиса Св. 
Петка и Йовчева чешма, след което се връща обратно по същия маршрут.  

�  Предложение от Кмета на община Перущица с Изх. № 1562/17.04.2014 
год., е взето Решение N 31/ 28.04.2014г. на Общински съвет за кандидатстване с 
проект: „Реализиране на етап от маршрут „Културно-исторически и природен 
комплекс Перущица“. Проектът ще включва : Енеолитно селище край Перущица, 
Духова могила, Банова могила, Разсечена могила, Раннохристиянска базилика 
”Червената църква”, исторически паметници в самата Перущица(църквата 
„Св.Архангел Михаил”, храм „Св.Атанасий”, Исторически музей-Перущица, Даново 
училище), Паметник на трите поколения, манастира „Св.Св. Теодор Тирон и Теодор 
Стратилат”, крепостта ”Перистица”, с.Скобелево, Върховръх, с.Чурен, Комаров 
камък и Тъмраш. 

 
VII.7.3. ИЗВОДИ 

В периода 2008 – 2013 година, основните икономическите показатели, 
които влияят най - силно върху териториалното устройство на община Перущица - 
брой на предприятията, ДМА и брой заети - нарастват с много по-бързи темпове от 
съответните показатели в Пловдивска област. Това се отнася в най-висока степен за 
водещия икономически сектор - преработващата промишленост. 

Териториалното устройство на общината трябва да бъде съобразено с 
предварителното изготвяне на стратегия и план за развитие на общината като 
туристически център - модел на устойчив туризъм - специално насочен към 
определен сегмент от туристическия пазар, който е най-подходящ потребител на 
услугите и ресурсите, които общината би могла да предложи. Конкретни мерки 
включват по-нататъшно развитие на еко-пътеките и изграждане на предвидените 
нови, риболовен туризъм и дооборудване на летището за въздушни спортове. С 
оглед близостта на град Пловдив да се предвидят еко-вело-пътеки със съответната 
инфраструктура. Много полезно ще бъде сътрудничеството с околните общини, 
като Кричим (ловен туризъм), Пловдив и други и дори създаване на МИГ за 
предлагане на пакетни туристически услуги. 

 
 
 


