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 1. Общи условия 

Общият устройствен план на община Батак е възложен за изпълнение на екип 

от експерти на НЦТР ЕАД с ръководител арх. Ира Кънева, след спечелена 

обществена поръчка.  

Целта на създаването на ОУП на община Батак е да се отразят настъпилите 

съществени изменения в социално-икономическата среда и условията, в които се 

развива нашата страна. Необходимостта да се осигури равнопоставеност на 

отделните субекти в икономическия живот, да се осигури защита и баланс на 

интересите и собствеността на всички участници в устройствения процес води след 

себе си и до промяна на политиката за устройство на територията.  

Работата по етап “предварителен проект” е изпълнена в съответствие с 

изискванията на договора, заданието за изработването на ОУП и действащата 

нормативна уредба. 

При изработването на плана е използвана предоставена информация от 

специалисти от дирекции, отдели и сектори на общинската администрация на община 

Батак, представители на експлоатационни дружества и ведомства. Използвани са 

материали от Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-

2025, Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Интегрирана 

териториална схема за развитие на Южен централен район за планиране от ниво 2 

2021-2027 г., Подробни устройствени планове на отделни имоти от територията на 

общината, кадастрални карти на землищата и населените места и др. 

1.1 Цели и задачи на разработката 

Рамковата цел на новия Общ устройствен план на общината е да предложи 

адекватен и съвременен пространствен модел за развитие на общината, както и да 

формулира подходяща политика и нормативни рамки за неговата реализация.  

В обхвата на тази цел, подцелите се формулират като: 

✓ Обвързване на развитието на общината с факторите от регионално, 

национално и над национално ниво; 

✓ Определяне границите на териториите в община Батак, в зависимост от 

основното или конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените 

дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им; 

✓ Определяне на насоките за териториалното развитие на урбанизираните 

територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените 

територии и зони с оглед постигане на оптимална териториална структура; 

✓ Осигуряване на възможно най-добър баланс между частните и обществените 

интереси на територията на община Батак, при равнопоставяне на различните видове 

собственост и необходимостта от защита на обществения интерес; 

✓ Създаване на възможности за възстановяване на нарушените територии и 

определяне на последващото им предназначение; 

✓ Определяне устройството на поземлените имоти, съобразно конкретното им 

предназначение и осигуряване опазването на недвижимото културно наследство;  
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✓ Предвиждане на подходящо развитие на техническата инфраструктура и 

обвързването и с националните инфраструктурни и европейски коридори; 

✓ Определяне на правила и нормативи за прилагане на устройствените 

планове, съобразно местните и регионални характеристики на териториите - предмет 

на устройственото планиране, както и специфични правила и нормативи към тях; 

✓ Увеличаване възможностите за управление на съществуващите към 

момента потенциални урбанистични процеси на територията на общината и контрол 

върху процесите на по-нататъшна урбанизация на територията и; 

✓ Стимулиране на икономическото развитие на общината, чрез създаване на 

планова основа, подчинена на инструментариума на устройственото планиране; 

✓ Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културно-

историческото наследство; 

✓ Подобряване на жизнената среда на територията на общината, чрез 

осигуряване на съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване, 

възможности за рекреация, спорт и др. 

Общите устройствени планове1 са основа за цялостното устройство на 

териториите на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните 

землища. Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят 

общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и 

предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда 

и обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при изготвянето 

на подробните устройствени планове. 

Изхождайки от формулираните цели на ОУП и от схващането, че планът ще 

бъде управленски инструмент на община Батак в сферата на пространственото й 

развитие, се формулират и неговите задачи.  

Основните задачи на плана са: 

1) Определяне на общата структура на територията, местоположението, 

землищните граници на населените места и селищните образувания, на отделните 

урбанизирани територии и извънурбанизираните такива (изключителна държавна, 

публична държавна и публична общинска собственост), земеделските и горски 

територии, защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници, 

нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи, както и 

териториите със специално, с друго или със смесено предназначение; 

2) Разработване на общия режим на устройство на всяка от териториите по 

задача 1), който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, 

използване, изграждане и развитие, като се съблюдават режимите, които са 

установени със специални закони;  

3) Усъвършенстване на мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината, връзките им с 

териториите на съседните общини и със системата от инфраструктурни мрежи и 

съоръжения на национално ниво; 

 
1Съгласно чл. 104, ал. 1 от ЗУТ 
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4) Установяване на уязвими територии с вероятно разпространение на 

предвидими природни бедствия, както и регламентиране на превантивни мерки, 

методи за защита и начин на устройство на териториите; 

5) Установяване на териториите, в които е необходимо активно прилагане на 

ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите 

за превантивна устройствена защита; 

6) Установяване на териториите за специални обекти, свързани с отбраната и 

сигурността на страната, и прилежащите към тях забранени и сервитутни зони; 

7) Създаване на условия за балансирано устройствено развитие в 

урабанизираните и извънурбанизираните територии, чрез поддържане на  екологично 

равновесие и опазване на околната среда; 

8) Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно 

историческото наследство и природните забележителности. Регламентиране на 

допустимото натоварване върху териториите с естествени рекреационни и други 

ресурси; 

9) Определяне на последователност (етапност) за реализиране на приоритетни 

устройствени дейности. 

1.2. Кратка историческа справка 

гр. Батак 

Баташките околности са обитавани от най-древни времена, доказателство за 

това са откритите археологически обекти: развалини на многобройни (близо 20) 

тракийски, римски, византийски и славянски крепости, над 10 черкви и манастири, 

тракийски могили, римски мост и др. 

Поради липсата на исторически сведения трудно може да се определи с 

точност годината, в която възниква днешният Батак. 

Според някои исторически паметници и най-вече според живото предание, 

първото име на тогавашното селище било Батево, от брат, или от бате, наречено така, 

вероятно от самите бежанци избягали от поробителите, или от насила потурчените 

техни братя от селата в Чепинската котловина. За това свидетелства един ръкопис, 

приписван на поп Методий Драгинов от 17 век и смятан от съвременните 

изследователи за фалшификат2:  

 

„...тогись повечето бежанци оть страхоть отидоха 

при стара риека та сьгрядиха ново селище Батіево. 

Асань оджя за кашмерь натера потурняците та расипаха 

218 црькви. И така Божию попущенію расипаха се 

бльгарете ва Цепина...“ 

 

Много важно свидетелство, което потвърждава съществуването на селището, 

е надписът върху взидания камък на чешмата при Кричимски манастир „Рождество 

 
2 Тодоров, Илия, Летописният разказ на поп Методи Драгинов. // Старобългарска литература (16), 
1984., с. 56 – 79. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
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Богородично“, върху който се разчитат както името Батак, така и имената на 

батачаните, построили чешмата през 1592 г. 

Настоящото си име селището получава по време на османската власт. 

Предполага се, че поради трудното за османските поробители произнасяне на името 

Батево то бива сменено на Батак (в превод от турски „кал“), по причина на езерото, 

което се намира в близост от северозападната му страна. Езеро, което селяните 

наричали „блато“, а турците „гьол“ или „батак“, защото по-голямата му част била 

покрита с преплетени над водата корени, обраснали с шавар, папур и трева, където 

мнозина, които не познавали местността, са пропадали с конете си и са потъвали на 

дъното му. 

Стратегическото географско положение на Батак, разполовен от двете страни 

на Стара река в подножието на високия родопски връх Скардак (Баташки снежник), в 

котловина обградена от вековни планински дървета, защитена от север с 

непроходимо блато, не е случайно. Именно тук първите заселници са търсили закрила 

от фанатичните нападения на свирепите османски завоеватели. По този начин те не 

изгубили бащините си традиции, съхранили вярата и обичаите си, за разлика от 

другите населени места в Родопите, които били насилствено асимилирани и 

принудени да приемат исляма. 

Трудните условия за живот правили батачани сурови, решителни и безстрашни. 

Дърводобивът се превръща в основния поминък на населението. От качествената 

местна дървесина се строят корабите на турската империя, развива се търговията. 

Търговците от Батак разгръщат връзките си с близките народи 

от Средиземноморието и западните Балкани. 

Батак става притегателна сила за много родолюбци, които се преселват тук, за 

да съхранят християнската си вяра. Все повече нараства желанието на 

свободолюбивото населението за независимост. В Батак израстват видни духовни 

дейци като игумен Йосиф Строителя, възстановил Рилския манастир в сегашния му 

вид, игумените Кирил и Никифор, авторът на забележителния „Български буквар“ 

(1844 г.) Георги Бусилин и др. 

Априлското въстание и Баташкото клане 

В съзнанието на българите гр. Батак винаги се свързва с трагичните събития, 

случили се тук по време на и веднага след Априлското въстание от 1876 г. При 

потушаването на въстанието през май 1876 г. местните хора отначало предават 

оръжията си, но първоначално „миролюбивата“ 8-хилядна армия от башибозуци, 

предвождани от Ахмед ага Барутанлията впоследствие извършват безпощадно 

масово клане над българите, по-известно днес като Баташкото клане. Част от 

населението бива обсадено в църквата „Св. Неделя“ в продължение на дни. 

Обстановката вътре е драматична – недостигът на вода кара жените да копаят с голи 

ръце кладенец в земята, който и днес може да се види, с цел да намерят вода за 

децата си. Накрая, при превземането на храма, всички християни (около 2000) са 

изклани от башибозуците. По време на „предаването“ на оръжието, някои от хората 

в селото успели да избягат, след това селището било обкръжено, за да не може никой 

да го напусне. Башибозуците се разпределили по къщите и започнали да ги ограбват. 

Много от по-крайните домове в селото били изгорени, башибозуците стреляли с 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%91%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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пушките по прозорците на други къщи и напосоки към всичко, което се движело или 

не. Хората започнали да се крият в сградите с по-здрава конструкция в селото, които 

щели да издържат и в църквата и училището, но и някои от къщите на чорбаджиите и 

в Богдановата къща. Благодарение на славната саможертва на Батак за 

освобождение на отечеството светът узнава за България и нейната воля за 

освобождение. Това дава моралното право на Русия да се намеси и скоро да 

обяви Освободителна война. Според различни оценки, около 5000 души от селото са 

избити. 

На 21 юни 1899 година в Батак се основава дружество на Македонската 

организация с председател Иван Хаджипопов, секретар Спас Калоянов и касиер 

Никола Попов.3 В граничния пункт са изпратени 900 пушки и 280 сандъка с патрони, 

които в следващите месеци по тайни канали са прехвърлени в Османската империя.4  

При избухването на Балканската война в 1912 година пет души от Батак са 

доброволци в Македоно-одринското опълчение.5 

Непосредствено след Деветосептемврийския преврат от 1944 година в селото 

се стига до престрелка между комунисти и полиция.6  

С Указ № 546 на Президиума на Народното събрание от 7 септември 1964 г. 

Батак придобива статут на град.7  

село Нова махала 

Районът на днешното село има стара история. За това говори наличието на не 

малко археологически паметници, както и изобилието от разнообразни находки, 

намирани в границите на селското землище. Първите известни обитатели на тези 

земи са траките, от племето беси. Свидетелство за тяхно отколешно присъствие са 

останките от крепост – т. нар. „Новомахленско кале“, намираща се на около 2 км южно 

от селото. Укреплението е разположено на естествено защитено възвишение, като 

характерното при него е, че до голяма степен за крепостна стена са използвани 

местните материкови скали. Може да се предположи, че крепостта е била свързана с 

рудодобива и/или с охраната на древен път, свързвал Горнотракийската низина с 

Бяло море. 

След завладяването на Балканите от римляните, местните тракийски племена 

са заимствали и усвоявали от културата на завоевателите. Показателен пример за 

тази приемственост е приемането на християнството от бесите през IV в. Вероятно от 

 
3 Елдъров, Светлозар, Македоно-одринското дружество в Пловдив и движението за национално 
освобождение и обединение (1895 – 1903), във: Върховният македоно-одрински комитет и Македоно-
одринската организация в България (1895 – 1903), Иврай, София, 2003, стр. 300. 
4 Елдъров, Светлозар. Македоно-одринското дружество в Пловдив и движението за национално 
освобождение и обединение (1895 – 1903), във: Върховният македоно-одрински комитет и Македоно-
одринската организация в България (1895 – 1903), Иврай, София, 2003, стр. 301 
5  Македоно-одринското опълчение 1912-1913 г. : Личен състав по документи на Дирекция „Централен 
военен архив“. София, Главно управление на архивите, Дирекция „Централен военен архив“ В. 
Търново, Архивни справочници № 9, 2006. ISBN 954-9800-52-0. с. 828. 
6 Везенков, Александър. 9 септември 1944 г.. София, Сиела, 2014. ISBN 978-954-28-1199-2. с. 247. 
7  Урбанизационният процес в България през периода от края на Втората световна война до наши дни, 
География, 3/2009. 
 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877%E2%80%931878)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1964
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.archives.government.bg/uploaded_files/sprav_09_all.pdf
http://www.archives.government.bg/uploaded_files/sprav_09_all.pdf
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9549800520
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9789542811992
http://www.prokarstterra.bas.bg/geo21/2009/3-09/20-24.pdf
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същия (късноантичен) период е селището, чиито останките могат да се видят 

североизточно от Нова махала (днес разсипани и унищожени от иманярите).  

На около 600 м северно от селището, в местността „Църковен рид“, са разкрити 

основите на раннохристиянски култов комплекс с базилика, датирана в периода IV-VI 

в. На обекта е проведено цялостно археологическо проучване с ръководител А. 

Меламед. Но след това паметникът не е бил консервиран и вследствие на 

последвалите груби иманярски набези, днес не е останало почти нищо. 

Възможно е първоначално базиликата да е принадлежала на близкото селище. 

По-късно, когато тези земи влизат в границите на българската държава, върху 

раннохристиянския храм е изграден манастир с църква (X в.).  

В края на XII в. районът е пограничен и при военни действия между България и 

Византия манастирът е отново разрушен. Тогава навярно, като граничен пост, е била 

възобновена крепостта „Новомахленско кале“, върху старото тракийско укрепление. 

През XVII в. върху останките на църквата в м. „Църковен рид“ е изграден малък 

параклис, просъществувал като постройка до началото на XX в. Последното сведение 

е достатъчно доказателство за да се разбере, че през XVII в. в близост е 

съществувало християнско селище, чието население е обслужвало параклиса. 

Вероятно при помохамеданчването на българите в Чепинско (1666 г.) това селище, 

чието име не е известно, е било унищожено, а жителите му, които не приели исляма, 

са избягали и са се заселили другаде. 

Сведение за миналото на Ени махле получаваме от двама руски монаси, 

минали в 1835 г. през Батак на път за Света гора. В Батак останали два дни. По късно 

през 1839 г. един от монасите – Партений описва своите спомени от това пътуване в 

„Разказ за странствуването и пътешествието ми из Русия, Молдавия, Турция и 

Светата земя“. За селото Партений отбелязва следното в две изречения: „Недалеч от 

Батак се вижда друго българско село. По-рано жителите му били християни, но 

турците ги помохамеданчили, а иначе и до днес говорят български.“ Тези сведения за 

това селище монаха получил вероятно от своите домакини в Батак. 

По-късно, през 1865 г. Стефан Захариев завършва своето „Географико – 

историко – статистическо описание на Татар Пазарджишката кааза“. В нея за Ени 

махле четем следното: „От това село … понеже лежи на крайната пола на Рудопа над 

Стара река, ние го причисляваме на тях праведно, защото и то е било едно от тези 

села, дето Българете останали непотурчени, но после понеже ги нападнали 

Помаците, те се вдигнали вседомовно и се населили в сегашното село Али ходжа 

(сега с. Капитан Димитриево), а после много години там ся преселили някои от 

Солунските Юруци и го нарекли Ени махле, а старото негово име никой не помни.“  

И сега сред днешните новомахленци е запазен спомен, че имат родственици в 

с. Капитан Димитриево. Изселили се и някои от тях, които вече били приели исляма, 

но след заселването на юруците в някогашното им село, се върнали в Енидже махле 

и се смесили с тях. Към средата на ХІХ в. новото село имало 50 къщи, 1 джамия и 160 

жители турци-юруци, занимаващи се с абаджийство, земеделие и скотовъдство. 

Селото е преименувано на Нова махала през 1934 г. 
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село Фотиново 

Селото се споменава в османски списък на хората, натоварени да събират овце 

за султанския двор от 1576 година.[2] 

Следи от стари селища има в местностите Карчуна Карвеник, Селище, Крегня, 

Балдуй и др. При обработка на земите в средата на ХХ век по тези места са намирани 

глинени съдове, малки и големи гърнета за съхранение на жито и други продукти. 

Според предание, селището в Карчуна го е споходила чумата през XVIII в., преселена 

посредством търговията с животни от Одрин, Цариград и Анадола или се е изселило 

по време на помохамеданчването на местното население, поради което изчезва като 

населено място. Селището Карвеник, което е използвало водите на Пералишкото 

дере (откъдето е и името на местността Пералища) за пране на дрехи и черги ведно 

с махалите в Уселя и Клисаташи, където се намират останки от стари зидове на малка 

църква. Има легенда, че то ведно с махалите е пострадало от голямо кръвопролитие 

през тежките времена на османското владичество, откъдето е останало и името 

Карвеник. 

В местността Селището, източно от Фотиново, при обработката на нивите от 

новодошлите преселници – християни от селата Равногор и Върбово, са намирани 

стари гробове. В местността Крегня и Балдуй, като малки някогашни села, се намират 

също останки от зидове на параклиси. Тези селища са охранявани през времето на 

Първото българско царство от Калето – крепост, която е на 300 м от Крегня и на 3 км 

от Фотиново. Тези селища не е известно как са изчезнали, но преданията насочват 

към времето на масовите помохамеданчвания в Родопите.  

Други предложения сочат, че жителите им са се преселили във Фотиново през 

„чумавите години“, за да използват голямата и пълноводна река като предпазна мярка 

срещу страшната болест.  

Най-стари обитатели на този край са били траките и славяните.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/1576
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA)#cite_note-2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8
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2. Представяне на област Пазарджик. Обща характеристика на община 

Батак 

2.1. Представяне на област Пазарджик 

Област Пазарджик е една от 28-те области на България8. Областта е с 

административен център град Пазарджик и включва общините: Батак, Белово, 

Брацигово, Велинград, Лесичево, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, 

Септември, Стрелча и Сърница.  

В административно отношение област Пазарджик се състои от 12 

самоуправляващи се общини, които включват общо 117 населени места и 96 

кметства. 

Областта е част от Южен централен район от ниво 2, в който влизат и 

съседните области Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково със следните 

административни граници: 

✓ на изток – област Пловдив; 

✓ на югоизток – област Смолян; 

✓ на югозапад - област Благоевград; 

✓ на северозапад – Софийска област. 

Тя е разположена в Южна България и се намира на юг от Стара планина и на 

север от Родопите, като обхваща най-западната част на Горнотракийската низина. 

Територията и е с площ 4 457 км2 (4% от територията на страната)9. Повече от 

половината от тази територия (57,1%) е горски фонд, 35,9 % са селскостопански фонд, 

3,3% са урбанизирани територии, 2,6% са реки и водни площи, 0,6% от територията 

са пътна инфраструктура, а 0,4% са кариери и мини. 

Специфични предимства на областта са съхранената чиста природна среда 

и наличието на природни ресурси: руда, минерална вода, горски площи.  

Природата е красива и разнообразна. В областта се намират едни от най-

красивите кътчета на България - Рила, Родопите, Средна гора, Тракийската низина. 

Всяко от тях притежава неповторима прелест. 

Релефът на областта е разнообразен: равнинен (Пазарджишко-Пловдивското 

поле, представляващо западната част на Горно-тракийската низина) и планински 

(части от Ихтиманска и Същинска Средна гора, Западните Родопи и Рила). Най 

високата точка е връх „Славов връх“ 2 306 м, а най-ниската 200 м в Пазарджишкото 

поле. 

Климатът е преходно-континентален в равнинните части и планински в 

източните склонове на Рила, както и по високите части на Родопите. 

Транспортна инфраструктура. През областта преминава част от евроазиатския 

транспортен коридор, свързващ Западна Европа с Близкия Изток и Средна Азия чрез 

автомагистрала “Тракия” като участък от европейския път Е-80. 

 
8 Съгласно административно-териториалното деление на Република България от 1999 г. 
9 Баланс на територията на Република България 2000 г., Агенция по геодезия кадастър и картография към МРРБ 
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Основна ж.п. линия в областта е международната ж.п. линия по направлението 

СЕ-70, свързваща Централна Европа с Азия, която е част от трасето на Ориент 

експрес. 

Броят на населението в Пазарджишка област е 251 30010 души, от които 122 

821 са мъже и 128 479 жени. По този показател областта се нарежда на 7-мо място 

сред останалите 28 области по брой на населението (с 3,6% от населението на 

страната), непосредствено след областите София-град, Пловдив, Варна, Бургас, 

Стара Загора и Благоевград. 

2.2. Обща характеристика на община Батак 

Община Батак (PAZ03) е разположена в Южна Централна България и попада в 

обхвата на област Пазарджик, която е част от Южен централен район от ниво 2 

(NUTS2), в обхвата на Район Югозападна и Южна централна България (NUTS1). 

Община Батак граничи със следните общини:  

✓ на североизток – община Брацигово; 

✓ на изток – община Девин (област Смолян); 

✓ на югозапад – община Сърница; 

✓ на запад – община Велинград; 

✓ на северозапад – община Ракитово; 

✓ на север – община Пещера; 

✓ на юг – общините Борино и Доспат (област Смолян). 

В административно отношение общината се състои от три населени места: 

административният център - гр. Батак, с. Нова Махала и с. Фотиново. Трите населени 

места са разположени в близост едно до друго, което благоприятства за 

комуникативността помежду им и лесния достъп до услуги, предоставяни в рамките 

на общинския център. 

Батак се намира на отстояние до следните стратегически точки, както следва: 

✓ гр. Пазарджик - 36 км; 

✓ гр. Пловдив - 73 км; 

✓ гр. София - 148 км; 

✓ гр. Велинград – 27 км; 

✓ гр. Ракитово – 15 км. 

 Община Батак е разположена в Западните Родопи. Територията на община 

Батак обхваща площ от 677,310 км2 11, представляваща 15,2% от общата площ на 

Пазарджишка област и 0,61% от тази на страната.  

Горската територия представлява 85,1% от територията на цялата община, 

селскостопанският фонд е едва 9,5%, населените места и други урбанизирани 

територии представляват 0,7%, а водните течения и площи 4,3%. 

 
10 По данни на НСИ към 31.12.2020 г. 
11 По данни от Баланс на територията на РБългария към 31.12.2011 г., Министерство на земеделието, храните, 
горите. 
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Населението на община Батак е 5130 души12, което представлява 2% от 

населението на област Пазарджик и 0,07% от населението на страната.  

Батак е разположен на 1036 м надморска височина в долината по двата бряга 

на Стара река. Заобиколен е от всички страни с хълмове (100-200 м над равнището 

му), а над тях се издигат върховете на Баташката планина, която на запад граничи с 

Чепинска река, на юг - с Доспатска река и яз. Доспат, на изток - с река Въча, и на север 

- с Тракийската низина. 

Климатът на Батак е умерено континентален. В ниския пояс (до 1000 m) е 

преходно континентален, а в планинския и високопланинския пояс има планински 

характер.  

Средната годишна температура е около 10°С. Зимата е сравнително топла. 

През есенно-зимния сезон преобладават слънчевите дни. Зимата е с обилни 

снеговалежи до 63 см в града и до 150 см в балкана. Лятото е прохладно и приятно, 

благодарение на което Батак и районът му се утвърждават като красив 

високопланински курорт.  

 
12 По данни на НСИ към 31.12.2020 г. 
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3. Природен комплекс 

3.1. Релеф 

Община Батак се намира в най-западната част на Родопите. В него се откроява 

мощния Баташки рид с един от най-високите върхове па западните Родопи - Баташки 

снежник (2082 м). Той се издига над широко и плоско било, лежащо на около 1850-

1950 м височина. Плоскобилният облик на Баташкия рид е типично развит в изворните 

области на р. Девинска на височина 1500-1600 м, където в началните части на 

долините са развити малки долинни разширения на 1480-1530 м височина (Беглика, 

Чатъма, Широка поляна и др.). Масивността на Баташкия рид личи от височината на 

проходимите седловини по него.  

В челото на Баташкия рид се е вкопала дълбоката долина на Стара река, която 

ограничава на изток Каркарийския рид. 

Северно от Баташкия рид се простира Баташката вътрешнопланинска 

котловина (1080-1100 м височина), залята понастоящем от водите на яз. Батак. Още 

по на север се спуска един от най-изразителните по своята издържаност в 

хоризонтална и вертикална посока планински склон в страната - севернородопският 

разломен склон   Той има височина 1200 м и се очертава от стръмните склонове на 

Каркарийския и Баташкия рид. Стъпаловидният му профил е усложнен с Пещерско-

Брациговската периферна котловина и подножни хълмови стъпала. 

Релефът на западните Родили е рязко разчленен, с изразителни плоски билни 

заравнености, дълбоко вкопани речни долини и тектонски обусловени котловини и 

долинни разширения. Северните склонове на западните Родопи имат характер на 

мощна планинска фасада, която очертава импозантния корпус на планината, чиято 

средна височина е 1098 м. Тази висока средна надморска височина определя 

високопланинския характер на западните Родопи, който се дължи на силното 

епейрогенно издигане на тази част от планината през неогена. 

В морфоложко отношение Родопският масив представлява част от стария 

Рило-Родопски масив, който е бил подкожен на продължителна денудация в 

геоложкото минало. 

Развитието на съвременния релеф на Родопския масив е започнало в началото 

на неогена. Няколкократните епейрогенни издигания на западно родопската област 

през неогена, съпроводен с етапи на тектонски затишия, са условия, които са 

позволили формирането на техния етажиран релеф. В Родопите се наблюдават 4 

денудацинни нива. Най-високото (върхово денудационно ниво) образува отделни 

плоски върхове и заоблени масиви на височина 1800-2100 м. Горнищата на тези 

масиви представляват остатъци от по-стар заравнен релеф, чиято възраст трудно 

може да се установи. 

Внушителни по размери остатъци увенчават плоското било на Баташкия рид. 

Около вр. Баташки Снежник върховото ниво образува плоски върхове, лежащи на 

1900-2000 м височина. Началните части на р. Гашна (ляв приток на р. Въча) и р. 

Карлъшка (ляв приток на р. Девинска) протичат върху този стар релеф в плоски 

долини. Този най-стар релеф е засегнат от крупна разломна линия - Баташкия разсед, 

на север. 
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Под това върхово денудационно ниво (1800-2000 м), по билото на 

западнородопските ридове се простират обширни заравнености на височина 1300-

1600 м, които придават плоскозаравнен характер на планината. Тези плоски билни 

заравнености с височина 1300-1600 м, преобладават в морфоложкия облик на 

западните Родопи. Това е комплекс от широки била и гърбици с плоски начални части 

на долините, които рязко контрастират с дълбоките и непристъпни долини, които са 

резултат от бързото и рязко всичане на реките и споменатия височинен пояс. Този 

облик на морфоложкия комплекс говори за неговия ерозионно-денудационен 

произход свързан с продължителна планация на релефа. Ерозионно-денудационното 

ниво с височина 1300-1600 м в Родопите е познато под името "главна родопска 

денудационна повърхнина". Тя има изразително развитие по Баташкия рид, където е 

разпространена широко на височина 1550 м. В басейна на р. Девинска тя навлиза не 

само по билните заравнености, но и в плоските изворни области на долинните 

разширения. Те са развити не по посока на съвременните речни долини, а очертават 

старата долинна мрежа и се свързват помежду си с ниски и широки седловинни водо-

дели. Характерни са долинните разширения Беглика (на р. Беглика 1450-1510 м), 

Чатъма (на р. Саръяр 1490-1540 м), Широка поляна (в басейна на р. Сърнена река, на 

1510-1530 м). Главната родопска денудационна повърхнина е с миоценска възраст. 

Под нея, в западните Родопи са запазени остатъци от по-ниско денудационно 

ниво, с понтийска възраст. То заема плоските била по второстепенните ридове на 

височина 1000-1200 м, или има характер на склоново стъпало. Това денудационно 

ниво е силно разломено по северните разседни склонове на Западните Родопи. Тук 

то се свързва със склоново стъпало на 750-800 м височина. В понтийското 

денудационно ниво е оформено и дъното на Баташката котловина (сега заето от яз. 

Батак) на височина 1100 м. 

Най-младият планационен етап в западните Родопи се е проявил чрез ерозията 

и абразията, свързана с нивото на Горнотракийското езеро през леванта. Абразията 

на езерните води е моделирала по северния склон на Родопите две левантийски 

склонови стъпала на височина 530-500 м и 420-440 м. Под влияние на 

неравномерното издигане на Родопите тези склонови стъпала се понижават от запад 

на изток. Регресивната ерозия на вливащите се в Горнотракийското езеро реки 

създава през стария левант едно приречно ерозионно ниво, което конвергира към 

горното абразионно стъпало на северния склон и лежи на 220-250 м над леглата на 

главните родопски реки. Абсолютната му височина се повишава нагоре по речните 

долини (от 700-800 м в средното течение на реките до 1000 м в горното). 

Окончателното очертаване на съвременната долинна мрежа става с 

вкопаването на петте речни тераси и оформянето на съвременното речно легло, 

лежащо на 200 м под левантийсгсото ниво. Широко развитите денудационии 

повърхнини (склонови стъпала и обширни билни заравнености) благоприятстват 

развитието на маршрутния; пешеходния и планинския рекреативен туризъм. Те са 

благоприятна предпоставка за строителството на материално-техническа  база на 

туризма (хижи, места за подслон, хотели, почивни станции и др. съоръжения). Те 

улесняват също така прокарването на високопланински пътища, които от своя страна 

допринасят за по-бързото усвояване на планината и подобряването на нейната 

достъпност. Планинските склонове са благоприятна предпоставка за направата на 
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ски-писти, писти за шейни, боб слей и др., докато стръмните разседни склонове 

трябва да се преодоляват чрез изграждане на лифтове, зъбчати железници и др. 

съоръжения. 

Типични за Родопите са дълбоките стръмносклонести долини, образувани при 

следкватернерното издигане на Родопския масив, което е обусловило бързото 

всичане на реките. Особено силно е всичането в областта на севернородопската 

антиклинала. Стара река, преди да напусне планината образува дълбока и тясна 

долина, по чиито стръмни склонове не са запазени остатъци от речни тераси. 

Особено значение на долините за развитието на туризма се състои в това, че 

по тях са прокарани главните пътища, чрез които се прониква дълбоко в планинския 

масив. Не трябва да се пренебрегва и високата им атрактивна стойност.  

За съвременната морфология на западните Родопи имат значение и младите 

разседи, които се явяват по периферията и във вътрешността на масива. 

Севернородопският склон е очертан от 3-4, почти успоредни помежду си, стъпално 

наредени разседи. Те денивелират склона и с това улесняват неговата достъпност и 

изкачването му. Характерна особеност на младите разседни дислокации е силното 

развитие на гравитационните движения на скалните маси.  

Освен севернородопският склон резултат от разломната тектоника са и 

вътрешнопланинските котловини – Чепинската, която обхваща и областта на 

Баташкото блато - сега яз. Батак и Баташката. 

Разнообразието на скалния строеж създава условия за развитието на редица 

литоложки обусловни форми. Сред тях на първо място стоят формите в областта на 

лавните маси, които са предимно риолитни. 

Разнообразието на релефа разкрива благоприятни предпоставки за развитието 

на различни видове туризъм: рекреационен, маршрутно-познавателен, пешеходен и 

др.  

Релефът на проучваната територия е важна предпоставка за развитието на 

рекреационен туризъм. Местностите край язовирите са най-привлекателни в 

туристическо отношение. За сега най-много се посещават местностите край яз. Батак.  

3.2. Климат 

Климатът в района е умерено континентален и планински. В ниския пояс (до 

1000 м) е преходно континентален, а в планинския и високопланинския пояс има 

планински характер.  

Средната годишна температура е ниска предвид планинския характер на 

общината 7ºС. Зимата в Батак е студена. Средната януарска температура е - 3,2ºС. 

През пролетта и есента мъглите се стичат в пролома на Стара река, а в града е 

слънчево. Лятото е прохладно. В района на гр. Батак преобладават западни и 

северозападни ветрове. Годишната сума на валежите е 807 мм/м2, което е над 

средното за страната. През зимата падат големи снегове – до 65 см в града и 150 см 

в планината. Снегът се задържа от 2 до 5 месеца.  

За формирането на планинския климат освен циркулационния фактор, важна 

роля играят и положението, формата, надморската височина, нарязаността, влаж-

ността, изложението на склоновете на планината и други. Във връзка с това климатът 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0)
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на планината притежава известни особености, които го характеризират като отделна 

разновидност на климата в съседните низини. Въз основа на измененията на климата 

с увеличаване на височината различаваме 3 ивици: нископланинска климатична зона 

- до 1000 м, средно-планинска климатична зона - до 1600 м и високопланински климат 

- над 1600 м.  

Характерни черти на планинския климат са ниските температури, по-малките 

температурни амплитуди, голямата влажност на въздуха, високото атмосферно 

налягане, по-силните ветрове и други. 

С увеличаване на надморската височина отделните елементи на климата се 

менят. Голямо е разнообразието на температурите и валежите, поради планинския 

характер на областта и нейния сложен релеф. 

 

Таблица №1: Средномесечна и годишна сума на валежите (мм) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XII XII Зима Пролет Лято Есен Год. 

Батак 65 51 56 69 109 98 70 56 51 58 57 66 182 234 224 166 807 

Източник: Климатичен справочник на България 

  

3.3. Води 

Община Батак е изключително богата на повърхностни и подземни води. 

Територията ѝ попада в пределите на два големи водосборни басейна – на 

р. Марица и на р. Места. Към водосборния басейн на р. Марица принадлежат над 95% 

от площта ѝ се отводнява чрез реките Мътница, Стара река, Девинска река и Гашня: 

✓ река Мътница (десен приток на Чепинска река) отводнява крайните северни 

части на общината чрез големия язовир Батак и множеството малки реки вливащи се 

в него; 

✓ Стара река (десен приток на Марица) отводнява североизточните части на 

общината. Тя извира от западното подножие на връх Баташки снежник, преминава 

през общинския център, навлиза в дълбока проломна долина и напуска пределите на 

общината; 

✓ Девинска река (ляв приток на Въча) отводнява близо половината от 

територията на община Батак. Тя води началото си от източното подножие на 

връх Малка Сюткя, преминава чрез широка долина през местността Беглика, след 

което навлиза в дълбока каноновидна долина и в началото на долното си течение 

напуска общината. 

✓ река Гашня (ляв приток на Въча) води началото си от източното подножие на 

Баташки снежник, протича през общината с горното и част от средното си течение и 

отводнява нейната източна част. 

В крайния юг на община Батак протича горното течение на Сърнена 

река (Караджадере), която е ляв приток на река Доспат, която от своя страна е ляв 

приток на река Места. 

Водите на всичките тези реки плюс още 150 по-малки реки, рекички и потоци са 

включени т.н. Баташки водносилов път с водосборната му зона от 761 км2. Те пълнят 

седем язовира и движат три електростанции с обща мощност 220 000 kW. На север 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%87%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%8E%D1%82%D0%BA%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%8A%D1%82
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от град Батак се намира язовир Батак, който събира 315 млн. м3 вода, дълъг е 17 км 

и е широк 4 км. На територията на общината са изградени още два големи язовира - 

Голям Беглик и язовир Широка поляна и четири по-малки язовира - Беглика, Тошков 

чарк, Дженевра и Блатото. Общият капацитет на язовирите е 8355 млн. м3. 

3.4. Почви 

Почвената покривка в района на община Батак е представена във 

високопланинската си част предимно от светлокафяви и тъмнокафяви горски почви и 

планинско-ливадни почви, които дават възможност за пасищно животновъдство и 

отглеждане на картофи. В по-ниските части на общината се наблюдават канелени 

горски почви. Срещат се и алувиални и торфено-блатни почви. 

3.5. Биоразнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) 

Растителност и ландшафти 

Според последното ландшафтно райониране на България (П. Петров, 1997 г.), 

територията на общината, респективно проучваната територия се причислява към 

Южнобългарска планинско-котловинна област, Западнородопска подобласт. 

Съгласно типологичното ландшафтно райониране на страната (”Базисна 

геологична класификация на ландшафтите в България”) в по-голямата си част 

територията на общината е изградена от следните ландшафтни видове, 

структурирани по типове ландшафти: 

✓ Горски ландшафти – горски иглолистни високостеблени основно от бял бор 

и в по-малка степен от смърч; Горски широколистни високостеблени предимно от бук 

и в по-малка степен от планински ясен и мъждрян и горски смесени високостеблени, 

които като процент от горската растителност в района имат по-малко присъствие. 

Тези ландшафти са разположени в контактната зона, основно по планинските 

склонове и се отличават с видово разнообразие на дървесната растителност; 

✓ Земеделски ландшафти – това е най-масовия тип ландшафт в 

разглежданата територия. В тях най-голямо представителство имат ливадни 

ландшафти – ливадни склонови средно богати мезоморфни, ливадни склонови много 

бедни ксероморфни, ливадни склонови бедни мезоморфни, ливадни склонови бедни 

ксероморфни, ливадни долинни средно богати хигроморфни ландшафти. Тези 

ландшафти имат мозаечно местоположение на територията на разработката. 

Според теренната оценка на ландшафта по определени естетически 

показатели и общ характер на ландшафта, по-голямата част от територията, 

определена за развитието на туристическата зона има висока степен на живописност. 

✓ Антропогенни ландшафти – антропогенните и комуникационни  ландшафти 

са формирани в гр. Батак и по пътните връзки между него и селищата от общината и 

други общини. В бъдеще с реализацията на проекта ще се появят и нови такива в 

зоните за курортни дейности.  

Животински свят 

За пояса на иглолистните гори са характерни бореалните животни. Тук са се 

запазили все още глухарът и лещарката, насекомоядните птици – горска дърволазка, 

трипръстия кълвач, кръсточовката, различни видове пойни птици – чинкови, синигери, 

стърчиопашки, мухоловки, дроздове, кълвачи и много други. Зоната на язовира 

привлича чайки, корморани и др. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
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От едрите бозайници се срещат елени, сърни, диви прасета. Рядко могат да се 

видят мечка или вълк. Срещат се още чакал, лисица. От хищниците – златка (защитен 

вид включен в Червената книга на България), белка, а от дребните бозайници – 

различни видове полевки. 

От земноводните – дъждовник, червенокоремна бумка, жълтокоремна бумка, 

кафява крастава жаба, зелена крастава жаба, дървесна жаба, горска дългокрака жаба 

и др. 

Тук са разпространени и средиземноморският нощен гущер, змия пясъчница, 

змия червейница, слепок, зелен гущер, кримски гущер, стенен гущер, голям стрелец, 

смок мишкар, ивичест смок, медянка, пепелянка, усойница. 

В пояса на широколистните гори и в запазените горски масиви се срещат 

малкият орел, мишелов, червена каня, гълъб, гургулица, забулена сова и други птици 

от европейски произход. Тук живее европейската дърволазка, присъща за земите на 

Западна и Южна Европа. От бозайниците се срещат – сърната, еленът, глиганът. От 

дребните бозайници са разпространени сънливците, катериците. Във влажните 

широколистни гори живее слепокът – типичен европейски вид, зелен гущер, медянка, 

пепелянка, пъстър смок и др. 

Съгласно определението на Конвенцията по биологично разнообразие, под 

„биологично разнообразие” се разбира както многообразието от живи организми от 

всякакъв вид, включително сухоземните, морски и други водни екосистеми и 

екологичните комплекси, към които те принадлежат, така и генетичните различия в 

рамките на съответния вид. 

Биологичното разнообразие на територията на община Батак във всички 

аспекти, неговата консервационна значимост в национален и международен план, в 

съответствие с постановките на разработеният ОУП на общината. Информацията, 

представена в този раздел се базира изцяло на съществуващи информационни 

източници, предвид изискванията на чл. 82,ал. 6 от ЗООС. 

Защитените територии (ЗТ) са важен компонент на опазване на 

биоразнообразието. Категориите защитени територии в България се уреждат със 

Закон за защитените територии (ЗЗТ). Съгласно чл. 6 от ЗЗТ, в защитените територии 

се включват гори, земи и водни площи. Населените места и селищните образувания 

в границите, определени със застроителните и регулационни планове (ПУП) или 

околовръстни полигони, попадащи в защитени територии, не са част от тях.  

Паметниците на културата, попадащи в границите на защитените територии, 

запазват режимите си на опазване и ползване, определени по реда на Закона за 

паметниците на културата.  

Съгласно горско-растителното райониране на България и горски 

месторастения в България, проучваната територия попада в Тракийска 

горскостопанска област, подобласт Западни Родопи. 

Представителите на горската растителност са дъбовите и иглолистните гори. 

Животинският свят е характерен с безгръбначни животни, земноводни и 

влечуги, птици, насекоми и др. 
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 Защитените територии (ЗТ) са важен компонент на опазване на 

биоразнообразието. Категориите защитени територии в България се уреждат със 

Закон за защитените територии (ЗЗТ). Съгласно чл. 6 от ЗЗТ, в защитените територии 

се включват гори, земи и водни площи. 

В община Батак към категорията „защитени територии“ се отнасят: 

Резервати - включващи характерни и/или забележителни диви растителни и 

животински видове и местообитанията им. 

✓ Резерват „Беглика“ – в землището на гр. Батак върху площ от 1461.34 ха; 

✓ Резерват „Дупката“ - в землищата на гр. Батак и с. Фотиново върху площ от 

1210,8 ха; 

Защитена местност – за защитени местности (ЗМ) се обявяват територии с 

характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат 

на хармонично съжителство на човека и природата. Местообитания на 

забележителни ландшафти и местообитания на застрашени, редки или уязвими 

растителни и животински видове. 

✓ Защитена местност - „Друма“ – с площ от 8,0 ха. в землището на гр. Батак; 

✓ Защитена местност - „Корията“ – с площ от 8,0 ха. в землището на гр. 

Батак; 

✓ Защитена местност - „Несторови поляни“ - с площ от 5,0 ха. в землището 

на гр. Батак; 

✓ Защитена местност - „Петрово Бърдо“ - с площ от 93,5 ха. в землището 

на гр. Батак; 

✓ Защитена местност -  „Тодин гроб“ –  с площ от 5,0 ха.  в  землището на 

гр. Батак. 

✓ Част от защитена местност - „Серафимова поляна“ – с обща площ 

505,9 ха., като част от тях са в землището на гр. Батак; 

✓ Природна забележителност - „Фотински водопад“ – с площ от 12.1 ха в 

землището на с. Фотиново 

Защитени зони като част от екологична мрежа Натура 2000 

Мрежата „НАТУРА 2000” е най-амбициозната инициатива за опазване на 

природното богатство. 

Защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”, попадащи 

на територията на община БАТАК са: 

✓ Защитена зона „Родопи - Западни” с код BG0001030 (№ 1289) - за опазване 

на природните местообитания в землището на с. Фотиново. 

✓ Защитена зона „Западни Родопи“ BG0002063 - (№ 1121) по Директивата 

за дивите птици; 

За опазване на защитените зони, който представляват неделима част от 

доклада за екологична оценка, са дадени подробности за всяка една защитена зона 

по Натура 2000 и въздействието на предвижданията на плана върху тях.  



22 

4. Културно наследство 

При разработването на този раздел са ползвани: 

✓ Списък на недвижимите културни ценности на територията на община Батак, 

предоставен от НИНКН; 

✓ Списък на военните паметници, предоставен от Исторически музей - Батак; 

✓ Списък на археологическите обекти на територията на община Батак, 

предоставен от Национален археологически институт с музей към БАН. 

Съгласно чл. 2. (1) на Закона за културното наследство (обн. ДВ бр. 19/2009 г.) 

то обхваща „нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като 

съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, 

национална идентичност и имат научна или културна стойност.“ 

4.1. Нематериално културно наследство 

Нематериалното културно наследство е основен символ на националната 

идентичност. Към него принадлежат устната традиция и език, обичаите, обредите, 

празненствата, ритуалите, вярванията, музиката, песните, танците, кулинарните и 

еноложки традиции, народните занаяти, народната медицина и народните игри и 

спортове. 

В РБългария този вид културно наследство се опазва по силата на четири 

закона: 

✓ Конвенция за нематериалното културно наследство (ратифицирана със 

закон от Народното събрание на Република България) – резултат e на многогодишни 

усилия на международната общност с активно участие на българската страна, за 

приемане на международен инструмент, който да регламентира и подпомага усилията  

за защита, ревитализация, опазване и осигуряване на приемственост на онези 

традиционни форми на културата, които нямат материален характер. 

✓ Закон за културното наследство – урежда опазването и закрилата на 

културното наследство на Република България. 

✓ Закон за народните читалища – урежда учредяването, устройството, 

управлението, дейността, имуществото, финансирането, издръжката и 

прекратяването на тези традиционни самоуправляващи се български културно-

просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-

просветни задачи. 

✓ Закон за закрила и развитие на културата – определя основните принципи и 

приоритети на националната културна политика, културните организации и органите 

за закрила на културата, начините за подпомагане и финансиране на културната 

дейност и творците. 

Много от формите на нематериалното културно наследство – характерни 

обичаи, обреди, вярвания, художествено-изпълнителско изкуство, кулинарни 

традиции и др. се проявяват по време на народни и светски празници. Те се 

съхраняват и изпълняват от местното население, както и от фолклорни и самодейни 

групи за провеждане на обредни ритуали към читалищата в общината. 
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В община Батак функционират 3 народни читалища. Те са достоен пазител на 

националните традиции и местния фолклор, огнище за съхраняване на националното 

самосъзнание, център за развитие и подпомагане на любителското художествено 

творчество, средище на празненства, концерти и чествания. Читалищата работят в 

следните основни направления: библиотечна дейност, школи по изкуствата, 

любителско творчество, клубове по интереси, културна дейност и работа по проекти. 

Ежегодно създават културен календар, като организират и участват в конкурси, 

фестивали, празници, концерти, продукции, творчески срещи и др., адресирани към 

широката общественост. 

4.2. Материално движимо културно наследство 

Движимото културно наследство е носител на национална и родова 

историческа памет. Към него принадлежат археологическите, етнографските, 

историческите, художествените, природните, техническите, архивните, книжовните и 

литературните движими културни ценности. 

Историческият музей в гр. Батак е създаден през 1956 г. по повод 80-

годишнината от Априлската епопея. Богатото културно-историческо наследство на 

общината е представено в четири направления: Археология, Българските земи XV-

XIX век, Етнография и Нова и най-нова история. Музеят е разположен в три сгради – 

Централна, Балинова къща и Шарова къща. 

В централната сграда е представена експозиция от богат снимков и 

документален материал, както и оригинални експонати от древността, 

Средновековието, Възраждането, Априлското въстание, новата и най-нова българска 

история. 

Балинова къща е архитектурно-строителна и историческа недвижима културна 

ценност от епохата на Възраждането. Образец на традиционната родопска къща. 

Уредената в нея експозиция представя народната култура – бит, поминък, празници, 

обичаи и обреди на батачани от края на XIX и първата половина на XX век. 

Шарова къща е архитектурно-строителна и историческа недвижима културна 

ценност от епохата на Възраждането. Музейна галерия „Борис Шаров“ е утвърдено 

културно средище, в което се срещат минало и настояще във временни експозиции, 

организирани от Исторически музей – Батак. 

4.3. Материално недвижимо културно наследство 

Недвижимото културно наследство включва археологическите, историческите, 

архитектурно-строителните, художествените, урбанистичните и етнографските 

недвижими културни ценности, образци на парковото и градинско изкуство, 

културните ландшафти и културните маршрути. 

4.3.1. Обекти със статут на недвижими културни ценности 

✓ Обекти регистрирани в НДА към НИНКН 

 На територията на община Батак има 120 недвижими културни ценности по 

списък, предоставен от НИНКН (Приложение №1). 
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✓  Археологически обекти 

С Разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962 г. всички селищни и надгробни 

могили и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата, 

по реда на чл. 4, ал. 1 от ЗПКМ (отменен), и съгласно §10, ал. 1 от ЗКН притежават 

статут на НКЦ с категория „национално значение”. 

С писмо №545 от 27.02.2001 г. на НИПК всички археологически обекти на 

територията на страната са декларирани като паметници на културата. 

Съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН недвижимите археологически обекти притежават 

статут на НКЦ с категория „национално значение” до установяването им като такива 

по реда на този закон. 

В автоматизираната информационна система „Археологическа карта на 

България” има данни за 68 археологически недвижими културни ценности в община 

Батак (Приложение №2). 

✓  Военни паметници 

 С писмо №4349 от 04.12.1992 г. на НИПК всички възпоменателни знаци, 

издигнати по повод участието на България във войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918, 

1944-1945 години са декларирани като исторически паметници на културата по 

смисъла на чл. 12 от ЗПКМ (отменен), и съгласно §12, ал. 1 от ЗКН притежават статут 

на НКЦ. 

В областен регистър „Военни паметници” има данни за 13 военни паметника на 

територията на община Батак, които имат статут на НКЦ (Приложение №3). 

4.3.2. Анализ на недвижимите културни ценности 

Според броя, пространствената им структура и териториалния им обхват 

недвижимите културни ценности, по списък на НИНКН, на територията на община 

Батак са: 1 групов и 119 единични (чл. 48 от ЗКН). 

Според научната и културна област, към която се отнасят, недвижимите 

културни ценности, по списък на НИНКН, са: 14 археологически, 69 исторически, 30 

архитектурно-строителни, 5 архитектурно-строителни и исторически, 1 архитектурно-

строителна и етнографска, 1 архитектурно-строителна, художествена и историческа 

(чл. 47 от ЗКН). 

Според културната и научната стойност и обществената значимост 

недвижимите културни ценности, по списък на НИНКН, се включват в следните 

категории: 15 „национално значение“, 59 „местно значение“, 7 „ансамблово значение“, 

25 „за сведение“ (чл. 50 от ЗКН). 

Според принадлежността им към определен исторически период недвижимите 

културни ценности в обхвата на разработката са: праисторически, антични, 

средновековни, възрожденски, от ново време (чл. 46 от ЗКН). 

4.4. Нормативни изисквания към защитените територии за недвижимо 

културно наследство по реда на ЗКН 

✓ Допустима намеса за опазване на всеки обект НКЦ и в защитените територии 

на недвижимото културното наследство се определят с конкретни устройствени, 
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обемно-пространствени и силуетни, архитектурни, конструктивни и ландшафтни 

проектни решения по чл. 80, ал. 3 и чл. 83 от ЗКН, изготвени при условията на 

действащата нормативна уредба за опазване на КИН и съгласувани по реда на чл. 84, 

ал. 1 и 2 от ЗКН.  

✓ Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни 

ценности, съгласно чл. 71 от ЗКН, са длъжни да полагат необходимите грижи за 

тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро състояние при спазване на 

разпоредбите на същия закон и актовете по прилагането му.  

✓ При настъпили увреждания по недвижими културни ценности или за 

действия спрямо тях в нарушение на ЗКН собствениците, концесионерите и 

ползвателите са длъжни да уведомят незабавно регионалните инспекторати по 

опазване на културното наследство, общинските органи и НИНКН.  

✓ При наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност 

от увреждане или разрушаване, собственикът, концесионерът или ползвателят на 

имота, съгласно чл.72 от ЗКН, е длъжен да уведоми кмета на общината, директора на 

регионалния музей и регионалния инспекторат по опазване на културното наследство 

по местонахождението на недвижимата културна ценност и да предприеме незабавни 

действия по обезопасяването й. 

✓ Техническата инфраструктура на територията на зоните да се провежда с 

подземни инсталации и съоръжения с проекти за специфично улично и фасадно 

осветление и възможност за експониране и социализиране на обществените обекти в 

градската среда, изработени и съгласувани при условията и по реда на ЗКН. 

✓ Всички дейности и фази на проучване и проектиране за обектите КИН, в 

техните охранителни зони и в защитените територии на недвижимото културното 

наследство подлежат на съгласуване при условията и по реда на ЗКН. 

4.5. Специфични устройствени режими 

✓ За всички археологически обекти (регистрирани в АИС-АКБ) на територията 

на община Батак са установени временни режими за опазване („А” и „Б“), съгласно чл. 

35 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони, до назначаването на междуведомствена комисия за 

изготвяне на режими за опазване съгласно чл. 159, ал. 2 от Закона за културното 

наследство. 

Чл. 35 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони: 

„Археологическите обекти се опазват и устройват съобразно следните режимни 

изисквания за териториите им, определени със специални проучвания: 

За територии с режим „А” на археологически обекти не са допустими 

благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, 

които биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска използването на 

земята като пасище. 
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За територии с режим „Б” на археологически обекти не са допустими изкопни 

работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока 

коренова система, като се допуска плитка обработка на почвата (оран) до 0,25 м.” 

За охранителна зона се приема територията с ширина 10 м. извън границите на 

обекта, според регистрационната карта. 

✓ Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗКН, когато единична културна ценност няма 

определен териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут, 

за нейни граници се смятат границите на имота, за охранителна зона - територията, 

обхващаща непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра - и 

срещулежащите през улицата имоти, както и уличното пространство между тях. 
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5. Демографска характеристика – количествени и качествени аспекти 

Тя е изследвана по години на преброяване и текуща статистика за последните 

две години, като визира един период от 86 години, достатъчен за анализ на 

ситуацията. Основният демографски показател, използван за оценка на степента на 

населеност на територията е „брой на населението“. Този показател е с динамичен 

характер и се определя основно от параметрите на естественото и механичното 

движение на населението в рамките на определен период. 

Данните за движението на населението на общината са илюстрирани в таблица 

№2. 
 

Таблица №2: Движение на населението в община Батак 

Области, общини, 
населени места 

Налично население към Постоянно население  към Текущо 

1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011 2019 2020 

област Пазарджик 211451 244385 277198 296641 314006 326188 326123 310723 275548 252776 251300 

община Батак 8159 8779 13758 10542 9445 8585 7639 7189 6144 5245 5130 

гр. Батак 5480 5783 10372 6678 5839 5080 4588 4143 3353 2706 2650 

с. Нова махала 1643 1946 2217 2479 2516 2478 2040 2159 2087 1999 1982 

с. Фотиново 1036 1050 1169 1385 1090 1027 1011 887 704 540 498 

Източник: НСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тенденцията след 1956 г. във всички населени места от общината e броят на 

населението да намалява. Изключение с. Нова махала, при което се наблюдава 

повишаване на населението при последващите две преброявания (1965 г. и 1975 г.) и 

с. Фотиново, което също е имало увеличение на населението през 1965 г., но в 

последствие тенденцията на намаляване се запазва през следващите преброявания 

до 2020 г. 

Процесът на обезлюдяване, характерен за цялата страна, засяга и община 

Батак (-40,2), но тук той е с доста по-високи темпове в сравнение с тези, наблюдавани 

в общините в страната като цяло.  

Представа за териториалното проявление на динамиката в броя на 

населението на община Батак за периода 1985-2020 г. по населени места  дават 

данните от таблица №3. 
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 Таблица №3: Динамика в броя на населението 

Община, Населено място 
Ръст 2020/1985  

в % 

община Батак -40,2 

гр. Батак -47,8 

с. Нова махала -20,0 

с. Фотиново -51,5 
 

 

В показателят брой на населението в общинския център – гр. Батак, както и в с. 

Фотиново се наблюдава намаление със значителни темпове съответно -47,8% и             

-51,5%. В село Нова махала намаляването на населението е с 20%.  

Отражение върху броя на населението оказва неговото естествено и механично 

движение. Естественото възпроизводство на населението е фактор за  

демографската жизненост на населените места. Компонентите на естественото 

възпроизводство оказват влияние и върху възрастовата структура на населението. От 

равнището на раждаемостта се влияят и някои от специфичните възрастови 

контингенти, които са определящи за оразмеряване на обекти на образователната 

инфраструктура – детски заведения, училища и др. 

Естественият прираст на населението е резултативна величина от 

раждаемостта и смъртността на населението. Състоянието на раждаемостта е един 

от индикаторите за демографската характеристика на населените места и 

териториалните единици.   

Броят на родените през наблюдаваните години (2016 г.-2020 г.) се движи от 27 

до 53 души, като от 2016 до 2018 г. се наблюдава намаляване на раждаемостта (2016 

г. – 53 души; 2017 г. – 36 души; 2018 г. – 27 души), след което през последните две 

години се наблюдава покачване на раждаемостта 2019 г. – 31 души и за 2015 г. – 34 

души. 

През периода 2016-2020 г. се набюдава висока смъртност на населението: най-

висока за 2020 г. – 127 души и най-ниска за 2018 – 82 души. 

Ниската раждаемост и високата смъртност на населението е и основната 

причина през всички години да се наблюдава отрицателен естествен прираст на 

населението (2016 г. е  -37; 2017 г. е -66; 2018 г. е -55; 2019 е -74 и 2020 е -93).  

 

Таблица №4: Демографски показатели, характеризиращи динамиката на населението в 
община Батак 

Показатели Мерна единица 2016 2017 2018 2019 2020 

Сключени бракове Брой 13 16 16 18 14 

Бракоразводи Брой 1 10 3 12 4 

Живородени Брой 53 36 27 31 34 

мъже Брой 28 18 13 17 20 

жени Брой 25 18 14 14 14 

Умрели Брой 90 102 82 105 127 

мъже Брой 44 46 44 52 68 

жени Брой 46 56 38 53 59 

Естествен прираст Брой -37 -66 -55 -74 -93 

мъже Брой -16 -28 -31 -35 -48 

жени Брой -21 -38 -24 -39 -45 

Източник: НСИ 
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Данните показват, че само по пътя на естественото движение на населението 

броят на населението в общината намалява. 

Върху броя на населението, освен естественият, важна роля играе и 

механичният прираст. Той се формира от броя на заселените и изселените лица. 

След интензивната миграция на населението, свързана и с емиграция на част от него, 

през последните няколко години тези процеси не са с висока интензивност.  

Данните за механичното движение на населението  за 2016-2020 г. показват, че 

заселените на територията на община Батак в началото на разглеждания период от 

2016 до 2017 г. се наблюдава увеличение на заселниците (от 44 на 59), през 2018 и 

2019 г. заселниците отново намаляват съответно: 51 души и 42 души, като през 2020 

година отново нарастват на 55 души. 
 

Таблица №5: Механично движение на населението на община Батак 

Показатели Мерна единица 2016 2017 2018 2019 2020 

Заселени – общо Брой 44 59 51 42 55 

Мъже Брой 19 24 20 20 24 

Жени Брой 25 35 31 22 31 

Изселени – общо Брой 73 86 85 91 77 

Мъже Брой 33 42 45 39 45 

Жени Брой 40 44 40 52 32 

Механичен прираст – общо Брой -29 -27 -34 -49 -22 

Мъже Брой -14 -18 -25 -19 -21 

Жени Брой -15 -9 -9 -30 -1 

Източник: НСИ 
 

При другият важен показател за механичното движение на населението – 

изселени жители през целият разглеждан период се наблюдава негативна 

тенденция, като само през 2018 г.  се наблюдава незначително намаление на 

изселниците спрямо предходната година едва с един човек и по-значително 

намалание на изселниците се наблюдава през последната 2020 г. спрямо 

предходната от 91 на 77 души. 

От анализа се вижда, че изселените лица през 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г. 

на територията на общината надвишават съответно 1,7 пъти; 1,5 пъти; 1,7 пъти; 2,2 

пъти и 1,4 пъти в абсолютна стойност заселените лица през съответните години.  

Показателите за естествено и механично движение на населението на община 

Батак и тенденциите в тяхното проявление са отчетени при демографската прогноза. 

• Структури на населението 

Различните структури на населението (полова, възрастова, образователна и 

етническа) са представени чрез данни от резултатите от преброяването през 2011 г. 

Половата структура на населението на общината е с пропорции,  които са 

характерни за страната. Преобладава броят на жените - 50,6% от населението. 
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Таблица №6: Полова структура на населението на община Батак 
Показатели 2011 2020 

Население - общо 6144 5130 

мъже 3038 2536 

жени 3106 2594 

Източник: НСИ 
 

По отношение на възрастова структура - данните от преброяването през 

2011 г., както и данните за 2020 г. сочат, че община Батак е с проблемна възрастова 

структура на населението. Населението в под трудоспособна възраст е 11,7%, което 

е недостатъчно за нормалното възпроизводство на населението. В над 

трудоспособна възраст населението от общината е 28,5%, а в трудоспособна възраст 

59,8%.  

Стандартните възрастови групи (под трудоспособна, трудоспособна и над 

трудоспособна възраст) имат отношение към броя на активното население, в т.ч. 

към броя на заетите лица и др., т.е. към трудовия потенциал на общината. 

Специфичните възрастови групи са демографски фактор, отчитан основно при 

оразмеряване на потребностите от инфраструктура на образованието, на някои 

дейности от детското здравеопазване и др. 

 

Таблица №7: Възрастова структура на населението на община Батак 
    Показатели   2011 2020 

Население - общо 6144 5130  

Под трудоспособна възраст 759 597 

В трудоспособна възраст 3823 3069 

Над трудоспособна възраст 1562 1464 

 Източник: НСИ 

 

Намаляването на населението в младите възрастови групи, фертилният 

контингент и увеличаването на относителния дял на населението във високите 

възрасти задълбочава процесите на демографско остаряване на населението, което 

от своя страна свива възможностите за неговото възпроизводство. Това изостря и 

проблемите за осигуряване на необходимите контингенти от деца в предучилищна и 

в училищна възраст, което е проблем и за нормалното функциониране на детските 

заведения и на общообразователните училища, в условията на делегирани бюджети.  

В община Батак населението в под трудоспособна възраст е намалял 21,3% 

през 2020 г. спрямо 2011 г., което не е никак малко. 
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При лицата в над трудоспособна възраст също се наблюдава намаление с 6,3% 

през 2020 г. спрямо 2011 г. 

Стандартните възрастови групи имат отношение, както към фактическото 

състояние, така и към прогнозите за броя на активното население, в т.ч. и на броя на 

заетите лица и др., т.е. на трудовия потенциал на общината. Същите разчети се 

залагат и в последващите устройствени решения в ОУПО, касаещи функционална 

система „Труд”. Специфичните възрастови групи са демографски фактор, отчитан 

основно при оразмеряване на потребностите от инфраструктура на образованието. 

Образователната структура на населението в общината е представена в 

таблица №. От данните е видно, че в община Батак преобладава населението със 

средно образование 2525 души (43,2%), следвано от това с основно образование 1798 

души (30,8%). Хората завършили висше  и полу-висше образование образование на 

територията на общината са едва 559 (9,6%). Завършилите начално образование на 

територията на община Батак са 530 души или 9,1%. Населението незавършило 

начално образование и никога не посещавали училище се равнява на 7,2%. 

Образователната структура на населението се отчита като не много добра.  
 

Таблица №8: Население на 7 и повече години по степен на завършено образование към 
31.12.2011 г. 

Община  

Общо  Степен на завършено образование Никога 
не 

посеща- 
вали 

Дете 

висше полу-
висше 

средно основно начално незавърш. 
начално 

община Батак 5842 425 134 2525 1798 530 292 131 7 

Източник: НСИ 

 
Етническата структурана населението в община Батак, на база 95,61% от 

доброволно отговорилите показва, че преобладаващата етническа група е 

българската. Като българи се самоопределят 55,9% от населението на общината. 

Като турци се самоопределят 40,1% от населението. Като роми се самоопределят 

едва 3,68% от отговорилите. 
 

Таблица №9: Население по етническа принадлежност към 31.12.2011 г. 

 
Община  

 

Брой лица, отговорили на 
доброволния въпрос за 

етническа принадлежност            
общо 

Етническа група 
Не се 

самоопре-
делям 

Българска Турска Ромска Друга 

община Батак 5874 3285 2356 211 9 13 

Източник: НСИ, Преброяване на населението 2011 г. 

Забележка: .. Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката 

 

Броят на населението по населени места е разпределено неравномерно в 

територията на общината. От цялото население на общината към 2020 г., в общинския 

център е съсредоточено 51,7% от него. В село Нова махала е съсредоточено 38,6%, 

а в с. Фотиново е съсредоточено едва 9,7%. 

Намаляващият брой на населението на общината, при непроменената площ на 

територията ѝ, дава отражение и върху гъстотата на населението. Този показател е 

един обективен критерий за степента на населеността на територията. При средна 
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гъстота на населението през 2011 г. 9,07 д/км2, през 2020 г. този показател е 7,57 

д./км2.  

Обективно, община Батак се очертава като една от общините с изключително 

ниска гъстота на населението (за България тя е 65,3 д./км2), което се отразява 

негативно и върху възможностите за ефективно използване на разполагаемите 

поземлени ресурси, за нормалното функциониране на обектите за първично 

обслужване на населението и др. 

• Икономическа характеристика на населението 

Икономически активното население по същество определя параметрите на 

работната сила. В тази категория от населението попадат лицата във възрастовата 

група от 15 до 64 годишна възраст. По данни на НСИ броят на лицата в тази 

възрастова група по средногодишни данни за 2020 г. е 358 души или 7% от общото 

население на общината. Прегледът на данните за общината дава една картина, която 

е повлияна от общия брой население и възрастовата му структура. 

Икономически активното население включва заетите и безработните лица, 

както учащите над 15 години и някои други специфични категории (жените в отпуск по 

майчинство). В категорията на икономически активното население от значение е 

броят на заетите лица.  

Структурата на икономически активното население се определя от броя 

(съответно относителния дял) на заетите и безработните лица.  

Секторната заетост показва една картина, която в последните години е 

характерна за почти всички общини в България – водещ е третичният сектор (услуги). 

В структурата на икономически активното население, като отделна категория 

са отчитат и наблюдават безработните лица. Статистиката за броя и структурата на 

безработните е динамична във времето (виж таблица №). 

Равнището на безработица в общината към 31.12.2020 г. (14,8%) и е с 2,2 пъти 

по-високи стойности от средното за страната (6,7%) и над 3 пъти по-високо от това за 

област Пазарджик (4,7%). От данните в таблица №10 е видно, че безработицата в 

общината за анализирания период 2016-2020 г. плавно намалява до 2019 г. (2016 г. – 

15,8%; 2017 г. – 13,4%; 2018 г. – 11,8%; 2019 г. – 11,3%), като през последната 2020 г. 

се забелязва покачване с 2,6% спрямо предходната 2019 г. 

Разгледани по пол безработните лица за 2020 г. са в съотношение 56,7% жени 

към 43,3% мъже от общия брой безработни лица в общината. 

Безработицата погледната през призмата на възрастовата структура показва, 

че най-голям дял безработни лица са тези на възраст над 55 години – 109 лица или 

30,4% от безработните, следвани от безработните на възраст от 45 до 49 г. – 54 лица 

или 15,1%, както и тези на възраст 50 до 54 г. – 46 лица или 12,8%, а най-малък дял 

от безработните заемат лицата до 19 години – едва 0,6% (2 лица).  

Анализът на безработицата по квалификация показва, че 21,2% от 

безработните лица са с работническа квалификация, 11,7% са специалисти и 67,1% 

са лица без специалност и професия. 

Безработицата, анализирана по образование на лицата показва, че лицата със 

средно образование (в т.ч. със средно специално образование) са с най-голям 
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относителен дял – 49,8%, с основно те са 23,7%, с по-ниско от основно – 21,7%, а най-

малко от безработните са лицата с висше образование - 4,8%. 

 По продължителност на безработицата данните сочат, че 3,4% от 

безработните на територията на община Батак са трайно отпаднали от трудовия 

пазар, а 11,2% са трайно безработни лица с продължителност от 12 до 24 м. 

 
Таблица №10: Безработни лица в община Батак 

Показатели 2016 
 

2017 2018 2019 2020 I-во 
шест-

месечие 
на 2021 

Общ брой 406 343 302 289 358 386 

Коефициент на безработица - % 15,8 13,4 11,8 11,3 13,9 15,0 

Разпределение по пол:       

- жени 225 170 169 164 203 225 

- мъже 181 173 133 125 155 161 

Разпределение по възраст:       

-   до 19 г. вкл. 2 3 6 3 2 1 

-  20-24 г. вкл. 
r. 

18 16 14 15 18 14 

-  25-29 г. вкл. 
r.- 

26 25 23 24 25 30 

-  30-34 г. вкл. 
r. г 

35 25 32 31 35 35 

-  35-39 г. вкл. 
 r. 

38 35 31 29 34 34 

-  40-44 г. вкл. 
r- . 

42 33 28 21 35 32 

-  45-49 г. вкл. 
r.  

49 47 44 39 54 52 

-  50-54 г. вкл. 
r. 

69 55 40 34 46 56 

-  над 55 г. 127 104 84 93 109 132 

Разпределение по квалификация:       

- работническа квалификация 100 79 64 66 76 74 

- специалисти 53 44 45 38 42 50 

- без специалност и професия 253 220 193 185 240 262 

Разпределение по образование:       

- с висше образование 22 20 18 17 17 17 

- със средно специално 189 160 148 142 178 182 

- в т.ч. със средно професионално 
образование 

125 98 89 84 98 106 

- c основно 123 107 89 60 85 83 

- c по-ниско образование 72 56 47 70 78 104 

Продължително безработни лица: 176 137 119 82 52 71 

- от 12 до 24 месеца 75 56 54 40 40 58 

- над 24 месеца 101 81 65 42 12 13 

Източник: „Дирекция бюро по труда“ – гр. Пещера 
Забележка: Предоставените по години данни са средногодишни, а за шестмесечието на 2021 г. 
са средномесечни. 

 

От данните в таблица №11 се вижда, че безработните борещи се за едно 

работно място в общината са 8 души.   

Безработицата през последните години е сериозен социален проблем, за който 

трябва да се търси решение на място, защото той поражда миграция и обезлюдяване 

на населените места. 
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Таблица №11: Равнище на безработица, предлагане и търсене на трудовия пазар към 
31.12.2020 г.  

 
Община 

  

Иконом. 
активни 

лица 
/брой/ 

Регистр. 
безра- 
ботни 
/брой/ 

Постъпили 
на работа 
през мес. 

/брой/ 

Регистр. 
безр. 

до 29 г. 
вкл. 

/брой/ 

Регистр. 
безр. с 
рег.>1 
год. 

/брой/ 

Свободни 
работни места Брой 

безр. 
за 

едно 
СРМ 

Равнище 
на 

безра-
ботица 

/%/ 

заявени 
през 
мес. 

/брой/ 

в края 
на 

месеца 
/брой/ 

Батак 2 567 380 17 39 43 25 34 8 14,8 

Източник: НСИ 

 

Анализът на демографските характеристики на община Батак показва, че за 

периода, за който се разработва ОУПО, най-сериозните проблеми ще бъдат свързани 

с намаляването и застаряването на населението, което ще окаже влияние върху 

цялостното развитие на общината.   

Прогноза 

В съответствие с изискванията на нормативната уредба по ТСУ (Наредба №8 

за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ, обн. ДВ бр. 57/2001 

г., посл. изм. ДВ бр. 22/2014 г.), се предлагат три сценария на демографска прогноза 

(за периода 2025-2045 г.). Плановото задание за изготвяне на ОУПО е препоръчало 

подход и времеви хоризонт и прогнозата за общия брой на населението. Прогнозният 

период, за който се създава ОУП на община Батак е 20 години. 

Освен по показателя “общ брой на населението”, авторският колектив е 

съставил и прогноза за общите, за специфичните възрастови и други структури, 

имащи отношение към развитието на отделни  функционални системи на Общия 

устройствен план на общината. 

При разработването на отделните варианти на демографската прогноза се 

отчитат, както досегашните тенденции в демографското ретроспективно развитие, 

така  и  очакваното въздействие на различни по своя характер фактори.  В този смисъл 

са и различията в числовите величини на отделните варианти на демографската 

прогноза за община Батак. Разработените варианти на демографската прогноза са 

два13:  

✓ песимистичен, базиран на очакваното влияние на фактори, свързани с 

относително неблагоприятно развитие на социално-икономическия комплекс на 

общината и продължаващо влошаване на  демографските процеси; 

✓ тенденциален (реалистичен), при който е заложено запазване на 

тенденциите от досегашното демографско, социално-икономическо и 

инфраструктурно развитие на община Батак. 

При прогнозите за демографското развитие на община Батак се използват 

класическите демографски методи за прогнозиране. В основата им се залагат 

повъзрастовите вероятности за доживяване, очакваните коефициенти на 

раждаемост, смъртност, плодовитост, емиграция, имиграция и пр. Тези чисто 

демографски методи на прогнозиране се съпоставят с очакваните въздействия и 

фактори с подчертан социално-икономически характер. 

 
13 Съгласно изискване на Плановото задание 



35 

Важна особеност на демографската прогноза за община Батак  (и по двата 

варианта) е, че се залагат не много различаващи се прогнозни предвиждания за 

числовите величини на коефициента на фертилност (определя се от контингента жени 

в детеродна възраст), брачността, броя на живородени момичета и др.   

Друга важна особеност на демографската прогноза за община Батак за срока 

на действие на ОУПО е, че и по двата варианта, като важни ориентири, се отчитат 

тенденциите, заложени в демографската прогноза на страната и на областта, 

разработена от НСИ. Тези тенденции са негативни и показват, че броят на 

населението дори и при един трети - оптимистичен вариант ще намалява.  

Прилаганият метод за разработване на демографската прогноза на община 

Батак и особено по тенденциалния вариант, се базира на предвижданията за 

очакваното бъдещо развитие на естествения и на механичния прираст на 

населението. Те са с хипотезен характер и отчитат сегашната динамика на 

отрицателен,  макар и не така значим, естествен и механичен прираст и очакваните 

тенденции в раждаемостта, смъртността, а така също и предвижданията за 

фертилността на жените, заселванията и изселванията. Тези демографски процеси 

се отчитат и при песимистичния вариант на прогнозата. 

• Параметри на демографската прогноза за броя на населението по 

възприетите варианти 

По отделните  варианти  на демографската прогнозата,  като основни изходни 

параметри на хипотезата за демографското развитие средно за общината се 

възприемат  следните стойности на: 

✓ Обща раждаемост: 

• Песимистичен вариант – 5,9 – 6,3‰; 

• Реалистичен вариант – 6,6 - 7,0‰. 

✓ Задържане на общата смъртност на населението – и в двата варианта в 

диапазона -  20,0 – 22,0‰ 

✓ Запазване и леко увеличаване на средната продължителност на живота –  

около 73 - 75 години. 

По отношение на механичния прираст се приема хипотезата, че благодарение 

на съхранения си природен потенциал, благоприятната екологична обстановка в 

общината, на развитието на туризма и запазване на икономическия статус, общината 

ще води до ограничаване на изселванията и до нарастване на заселванията, т.е 

механичният прираст ще е с по-малки отрицателни стойности от досегашните.  

Независимо от намаляване на населението на общината, предложението на 

авторският колектив е инженерните мрежи да се разработват на база прогнозно 

население 14 000. 

Прогнозата за възрастовите структури на населението е представена в 

класическия разрез – по основни възрастови групи - „в под трудоспособна“,                       

„в трудоспособна“ и „над трудоспособна“ възраст. От методическа гледна точка, при 

прогнозиране на възрастовата структура на населението се прилага метода на т.нар. 

„повъзрастово“ придвижване. Прогнозата за основните възрастови групи е от 

значение за прогнозиране на активното население, в т.ч. и на работната сила. 
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Таблица №12: Прогноза за броя на населението на община Батак за периода 2025-
2045 г. (по варианти) 

Прогнозен хоризонт по 
години 

Варианти на прогнозата 
(брой) 

I вариант 
(при хипотеза за относително 

забавяне) 
Песимистичен 

II вариант 
(при хипотеза за конвергентност) 

Реалистичен 

2020 г. – състояние 5130 5130 

2025 г. – прогноза 4650 4680 

2030 г. – прогноза 4170 4230 

2035 г. – прогноза 3700 3780 

2040 г. – прогноза 3200 3330 

2045 г. – прогноза 2730 2880 

 

Тъй като прогнозите за броя на населението по отделните варианти се 

различават, за целите на ОУПО се предлага прогноза за възрастовата структура на 

населението само по реалистичния вариант. Тя е съставена въз основа на сегашните 

групи за България (по Евростат). 
 

 

Таблица №13: Прогноза за броя на населението по основни възрастови групи на 
община Батак    

Основни възрастова групи 
Години – % 

2011 2020 2045 

под трудоспособна 759 597 346 

в трудоспособна 3823 3069 1757 

над трудоспособна 1562 1464 777 
 

 

Така прогнозирано населението на общината, както и ежедневно и сезонно 

пребиваващите на територията и трябва да послужи за база при оразмеряването на 

функционалните и интегриращи системи в общината. 

  



37 

6. Обитаване и жилищен фонд 

Съществен дял в решаването на проблема на териториалното развитие на 

общината се пада на системата “Обитаване”, която под влияние на демографските 

нужди от една страна и на физическото износване на съществуващия сграден фонд - 

от друга, изисква проучване не само в качествено, но и в количествено отношение. 

При решаване на проблемите на системата “Обитаване” на първо място се 

поставя търсенето на вътрешни резерви. След изчерпването на възможностите на 

съществуващата жилищна зона се пристъпва към усвояването на нови територии за 

жилищни нужди.  

Анализът на жилищната система на община Батак има за цел да разкрие 

проблемите и потенциала на развитието й, които са от значение за създаването на 

реалистична устройствена концепция при изработване на ОУПО. 

Състоянието на жилищния фонд на община Батак е анализирано на база на 

статистически данни към 31.12.2019 г. 

На територията на община Батак има изградени 3074 жилищни сгради с 3864 

жилища, чийто характеристики са показани в таблица №14. 
 

Таблица №14: Полезна площ на жилищата към 31.12.2019 г. в кв.м. 

Община, 
населени места 

Полезна площ Полезна 
площ на 
човек от 

населението 

Жилищна 
площ на 
човек от 

населението 

Спомагател
на площ на  

човек от 
населението 

Средна 
полезна 

площ на едно 
жилище 

Общо 
Жилищ-

на 
Спома- 
гателна 

 община Батак 307615 254493 53122 58,65 48,52 10,13 79,63 

гр. Батак 204402 170185 34217 75,54 62,89 12,64 75,23 

с. Нова махала 54961 46772 8189 27,49 23,40 4,10 72,80 

с. Фотиново 48252 37536 10716 89,36 69,51 19,84 123,41 

Източник: НСИ 

 

Жилищата по материал на външните стени на сградата са представени в 

таблица №15. 

 Преобладаващите жилища на територията на община Батак са тухлени с 

гредоред – 2414 жилища, представляващи 62,5% от жилищата в общината; следват 

тухлените жилищна с бетонна плоча – 813 жилища (21%). Жилищата категоризирани 

като други са 449 или 11,6%, а стоманобетонните жилища на територията на 

общината са 180 (4,7%). Панелните жилища са едва 7 (0,2%). 
 

Таблица №15: Брой жилища към 31.12.2019 г. по материал на външните стени на 
сградата 

Община, населени 
места 

Жилища 
общо 

По конструкция 

Панели 
Стомано-

бетон 
Тухлени с 

бетонна плоча 
Тухлени с 
гредоред 

Други 

 община Батак 3863 7 180 813 2414 449 

гр. Батак 2717 4 173 718 1620 202 

с. Нова махала 755 1 4 40 681 29 

с. Фотиново 391 2 3 55 113 218 

Източник: НСИ 
 

По период на построяване жилищните сгради са показани в таблица №16.  
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От данните е видно, че най-голямо строителство в община Батак има през 

периода 1946-1960 г. – 590 жилищни сгради (19,2%). 
 

Таблица №16: Брой жилищни сгради по период на построяване към 31.12.2019 г. 

Община, населени 
места 

 Жилищ-
ни 

сгради 
общо 

Периоди на построяване 

до 
 1918 г. 

1919 - 
 1945 г. 

1946 - 
 1960 г. 

1961 - 
 1970 г. 

1971 - 
 1980 г. 

1981 - 
 1990 г. 

1991 - 
 2000 г. 

2001 - 
 2010 г. 

от нач.  
на 2011г. 

 община Батак 3074 65 529 590 495 304 355 275 346 115 

гр. Батак 2380 57 427 405 356 187 237 264 337 110 

с. Нова махала 372 3 46 98 83 58 66 6 9 3 

с. Фотиново 322 5 56 87 56 59 52 5 0 2 

Източник: НСИ 
 

 През 1919-1945 г. са построени 529 жилищни сгради или 17,2% от всички 

жилищни сгради на територията на общината. Сходно строителство се отчита и през 

периодите 1961-1970 г. – 495 жилищни сгради или 16,1%. В периодите 1981-1990 г., 

2001-2010 г. строителството е почти еднакво съответно: 355 жилищни сгради (11,6%) 

и 346 жилищни сгради (11,3%). През периода 1971-1980  г. са построени 304 жилищни 

сгради (9,9%), а през 1991-2000 г. – 275 жилищни сгради или 8,9%. Най-малко 

жилищни сгради са построени до 1918 г. едва 65 (2,1%) и от началото на 2011 г. – 115 

жилищни сгради (3,7%). 

 

 

 

По показател брой на стаите, от данните в таблица №17 е видно, че основно 

жилищата са тристайни (1244 жилища или 31,7% от всички жилища на територията на 

общината), следвани от четиристайните (995 жилища или 25,8%) и двустайните (774 

жилища или 20%). Петсатйните жилища в общината са 386 или 10%. Шест и повече 
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стайните жилища са 262 или 6,8%, а най-малко са едностайните жилища в общината 

- 222 или едва 6,5%. 
 

Таблица №17: Брой жилища по брой на стаите към 31.12.2019 г. 

Община, населени 
места 

Жилища 
общо 

Жилища по броя на стаите Жилища 
на 1000 

човека от 
населе-
нието 

Среден 
брой 

лица на 
едно 

жилище 

едно-
стайни 

дву-
стайни 

три-
стайни 

четири-
стайни 

пет-
стайни 

шест и 
повече 

 община Батак 3863 222 774 1224 995 386 262 736,51 1,36 

гр. Батак 2717 118 534 905 723 260 177 1004,07 1,00 

с. Нова махала 755 102 187 208 152 50 56 377,69 2,65 

с. Фотиново 391 2 53 111 120 76 29 724,07 1,38 

Източник: НСИ 
 

Средният брой лица на едно жилище в община Батак е 1,36. 

Според етажността на сградата, в която се намират жилищата, 

разпределението им е представено в таблица №18.  

 

Таблица №18: Брой жилища по етажност на сградите към 31.12.2019 г. 

Община, населени 
места 

Жилища  
общо 

ЕТАЖНОСТ НА СГРАДИТЕ 

едноетажни двуетажни триетажни четириетажни 

 община Батак 3863 586 2838 373 66 

гр. Батак 2717 512 1934 205 66 

с. Нова махала 755 60 612 83 0 

с. Фотиново 391 14 292 85 0 

Източник: НСИ 

 

Основно на територията на община Батак преобладават двуетажните жилища 

– 2838, което е 73,5% от жилищата и едноетажните жилища 586 или 15,1%, което 

говори, че в общината преобладава нискоетажното строителство. Триетажните 

жилища в общината са 373 или 9,7% от жилищата в общината. Единствено на 

територията на гр. Батак – административният център на общината има четириетажни 

жилища – 66 на брой, което е едва 1,7% 

По форма на собственост, разпределението на жилищният фонд в община 

Батак е показано в таблица №19.  

На лице е българският феномен, над 99,4% от жилищният фонд да е частен. 
 

Таблица №19: Брой жилищата към 31.12.2019 г. по форма на собственост 

Области, общини, населени 
места 

 Форма на собственост 

Жилища общо 
На държавни и 

общински 

На частни на 
юридическо 

лице 

На частни на 
физическо 

лице 

община Батак 3863 22 29 3812 

в градовете 2717 17 28 2672 

в селата 755 5 1 749 

Източник: НСИ 

 

Качествен показател за стандарта на обитаване е първичната техническа 

благоустроеност на жилищата (таблица №20).  
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Таблица №20: Благоустроеност на жилищата към 31.12.2019 г. в бр. 

Области, общини, 
населени места  

Жили-
ща 

общо 

Благоустроеност 

ел. ток, 
водопровод, 
канализация, 
централно, 

местно отопл. 

ел. ток, 
водо-

провод, 
канали-
зация 

ел. ток, 
водо-

провод 
ел. ток 

водо-
провод, 
канализ

ация 

водо-
провод 

без 
благоустр. 

 община Батак 3863 1423 2399 15 20 0 0 6 

гр. Батак 2717 1247 1439 8 18 0 0 5 

с. Нова махала 755 161 588 3 2 0 0 1 

с. Фотиново 391 15 372 4 0 0 0 0 

Източник: НСИ 
 

Данните към 31.12.2019 г., показват, че 62,1% (2399 жилища) от жилищата в 

общината са с наличие на ел. ток, вода и канализация. Жилища с най-висока степен 

на благоустроеност в общината са 36,8% или 1423 жилища. Без благоустрояване на 

територията на общината има само 6 жилища (0,2%). Жилищата с наличие само на 

ел. ток са 20 (0,5%), а тези с ел. ток и водопровод са 15 (0,4%). 

Данните за жилищна задоволеност показват, че на 1000 жители се падат 736,51 

жилища. Едно жилище се обитава от 1,36 души. Стандарта на обитаване е полезна 

площ на обитател 58,65 м2 и средна полезна площ на едно жилище 79,63 м2. 

Анализът на данните на жилищния фонд дават основание за следните изводи: 

✓ налице е пълно жилищно задоволяване по отношение брой жилища на едно 

домакинство или семейство; 

✓ стандартът на обитаване е висок; 

✓ осигуреността с жилища е висока, като следва да се отбележи, че 57,5% от 

жилищата са тристайни и четиристайни. 

Жилищни потребности 

 Традиционен/статистически подход/ Жилищните дефицити (излишъци) се 

определят като разликата между приети стандарти за жилищно потребление и 

действителното потребление. Жилищните дефицити се измерват с брой жилища, 

стаи и площи (жилищна, полезна, брутна/разгъната). Като основа за изчисляване на 

жилищните дефицити е приет само броят на обикновените, обитавани и годни за 

обитаване жилища.  
 

Жилищно потребление Статистическо Стандарт Дефицит/Излишък 

Жилища на 1000 обитатели 736,51 420 +316,51 

Обитатели на 1 жилище 1,36 2,4 -1,04 
  

Възникнали в бъдеще жилищни потребности ще се задоволяват по стопански 

начин в отделни урегулирани имоти в населените места в общината.  
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7. Социална инфраструктура и услуги 

По своето предметно предназначение подсистемите на социалната 

инфраструктура биват: 

✓ Социална в т.ч. и институционална инфраструктура на обслужването; 

✓ Пазарна инфраструктура ; 

✓ Система на туристическата инфраструктура. 

В тези главни групи има много подгрупи.  

Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване, култура 

и изкуство, научни изследвания, физкултура и спорт, държавно управление и 

неправителствени организации (НПО). 

От своя страна пазарните подсистеми включват: търговия, ремонт на коли и 

битова техника, други услуги, финанси, кредит и застраховане. 

В туристическата инфраструктура попадат базите за подслон и агенциите за 

пътуване и туризъм. 

От гледна точка на важността, както и от бюджетния ангажимент социалната 

инфраструктура е приоритетна в устройственото планиране. 

7.1. Образование 

На територията на община Батак, елементите на системата са добре развити и 

напълно отговарят на демографската й характеристика. Тя разполага с: 

✓ Две основни училища със 122 ученика; 

✓ едно средно училище със 155 ученика; 

✓ една професионална гимназия с 68 ученика. 

Основните показатели са обобщени в таблици №21, 22 и 23. 

 

Таблица №21: Брой класни стаи по видове училища 
Вид на училището Брой класни стаи, кабинети 

Основни училища 24 

Средни училища, в т.число професионална гимназия 55 

Източник: Общинска администрация Батак 
 

Таблица №22: Брой класни стаи на 100 паралелки 
Вид на училището Бр. класни стаи на 100 паралелки 

Основни училища 300 

Средни училища 125 

Източник: Общинска администрация Батак 

 

Таблица №23: Среден брой ученици в една паралелка 
Вид на училището Среден брой ученици в една паралелка 

Основни училища 15,3 

Средни училища 9,3 

Източник: Общинска администрация Батак 

 

От така направения анализ могат да се обобщят следните изводи: 

✓ Задоволеността с класни стаи може да се отчете като много добра; 
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✓ Оптималните стойности  на средния брой ученици в една паралелка 

позволява воденето на съвременен учебен процес;  

✓ Едносменен режим на обучение е възможен във всички училища на 

общината; 

✓ Физическото състояние на сградните фондове е добро, но е на лице остаряла 

материално-техническа база. 

Към подсистемата на образованието са и детските заведения.  В общината те 

са три. Основните данни за тези заведения са показани в следващата таблица. 
 

Таблица №24: Детски заведения на територията на община Батак 
Детско заведение,  

населено място 
Брой 
деца 

2019/2020 

Брой 
деца 

2020/2021 

Брой 
групи 

Брой 
стаи  

 

Физическо 
състояние на 

сградния фонд 

ДГ „Катя Ванчева“, гр. Батак, в т.ч. една 
яслена група с 12 деца 

70 73 3 
5 Добро 

ДГ „Радост“, с. Нова махала 69 71 3 6 Добро 

ДГ „Катя Ванчева“, с. Фотиново  10 6 1 2 Добро 

Източник: Общинска администрация Батак 
 

Детските заведения разполагат с достатъчно стаи/занимални и спални 

помещения, при максимална средна пълняемост на една група 24 деца, което е в 

нормативните изисквания. 

7.2. Здравеопазване 

Здравното обслужване на населението на община Батак е другата основна 

социална дейност, към развитието и нормалното функциониране на която имат 

ангажименти както държавата, така и местната общинска власт.  

Системата разполага само с доболнична помощ, осъществяваща се от 

индивидуални лекарски практики и такива за дентална медицина. 

 

Таблица №25: Здравни заведения на територията на община Батак 
Здравни заведения 2022 година 

Брой Брой лекари 

Амбулатории за първична медицинска помощ   

Индивидуални практики в гр. Батак 2 2 

Индивидуални практики в с. Нова махала 1 1 

Индивидуални практики в с. Фотиново 1 1 

Амбулатории за първична помощ по дентална медицина - 
индивидуални практики 

3 3 

Източник: Общинска администрация Батак 

 

Общината е ангажирана с подържане на здравни кабинети в училищата и 

детските заведения, както и с оборудване с медицинска техника на здравните служби. 

От голяма важност за системата е функционирането на филиала в Батак към 

центъра за спешна медицинска помощ Пазарджик. 
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Таблица №26: Медицински специалисти, обслужващи Център за спешна медицинска 
помощ на територията на община Батак за 2022 г. 
 Брой легла Брой лекари Медицински специалисти Общ брой персонал 

гр. Батак 0 4 5 9 

Санитар – 1 бр     

Шофьор – 6 бр     

Общо персонал:    16 

Източник: Общинска администрация Батак 

7.3. Социални грижи 

Подсистема „Социални грижи“ на територията на община Батак е представена 

в таблица №27. 
 

Таблица №27: Социални услуги на територията на община Батак за 2022 г. 
№ Социална услуга Адрес Капацитет Брой 

работещи  

1 Дом за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост 

гр. Батак, ул. "Партизанска "№56 40 24 

2 Център за настаняване от семеен 
тип за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост и психически 
разстройства 

гр. Батак 
ул. "Партизанска "№56 

15 11 

3 Защитено жилище за лица с 
умствена изостаналост 

гр. Батак, ул. "Г. Бусилин" №23 8 6 

6 Дневен център за стари хора гр. Батак, ул. "Л. Странгфорд" №2 20 2 

7 Център за социална 
рехабилитация и интеграция 

гр. Батак, ул. "И. Вазов" №10 20 6 

8 Домашен социален патронаж гр. Батак, пл. "Освобождение" №5 160 17 

9 Клуб на инвалида гр. Батак, пл. "Освобождение" №5 193 1 

10 Обществена трапезария с. Нова махала 30 0 

Източник: Общинска администрация Батак 
 

Съгласно националните програми в общината е осигурена възможност за 

кандидатстване на лица за личен асистент. Асистентската подкрепа“ е 

специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в 

домашна среда на деца и лица с трайни увреждания, и на лица в надтрудоспособна 

възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на 

длъжност „Социален асистент“.  

Към тази система могат да бъдат отнесени и клубовете на пенсионера. Целта 

на тези клубове е да съдействат за поддържане на социалните контакти, както и да 

поддържат активно дълголетие на пенсионери и инвалиди. Клубовете организират и 

провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен, културен и др. характер. 

Достъпни са за всички лица в пенсионна възраст без ограничения на възрастта. 

В ход са множество проекти от сферата на социалните грижи в общността. 

7.4. Култура 

Основните културни институции в общината са читалищата, които са съхранили 

своята роля на културни и образователни центрове, развиващи библиотечната 

дейност и различни форми на любителското творчество (художествената 
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самодейност). В селата това са единствените центрове на културни прояви и културен 

живот. Основните характеристики на тези институции са дадени в таблица. 
 

Таблица №28: Читалища на територията на община Батак 
№ Име и Адрес Състояние Наличие на библиотека, клубове, самодейни 

състави 

1. НЧ "4-ти май - 1878 г., 
гр. Батак 

Нуждае се от основен 
ремонт 

Библиотека, Клуб по народни танци; клуб по йога. 

2. НЧ "Христо 
Смирненски - 1946 г.", 
с. Нова махала 

Нуждае се от основен 
ремонт 

Библиотека, Самодеен състав „Женски състав за 
народни песни“; Детски състав “Състав за народни 
танци детски; „Женски състав народни танци“ 

3. НЧ „Гео Милев - 1930 
г.", с. Фотиново 

Сградата е опасна и 
почти разрушена  

Библиотека; Самодеен състав „Женски състав за 
народни песни“ 

Източник: Общинска администрация Батак 

 

 

 
 

Историческото наследство на община Батак се съхранява и експонира в 

Историческия комплекс в гр. Батак, който включва Исторически музей (създаден 1975 

г.), етнографска експозиция към Историческия музей (Балинова къща - 1895 г.), 

галерия към Историческия музей (Шарова къща – 1886 г.) и историческата църква “Св. 

Неделя”, последната крепост на батачани по време на Априлското въстание. 
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Религиозни храмове 

Религиозните храмове в общината са представени в таблица №29. 
 

 Таблица №29: Религиозни храмове на територията на община Батак 
Църкви Адрес Физическо състояние 

Св. “Успение Богородично“ гр. Батак Добро 

Св. „Неделя“ гр. Батак Добро 

Успение Света Богородица с. Фотиново Добро 

Джамии Адрес Физическо състояние 

 с. Нова махала Добро  

 с. Фотиново Добро  

 Източник: Общинска администрация Батак 
 

 

7.5. Спорт 

Община Батак има определени ангажименти и към развитието на спортните 

дейности и поддръжката на спортните обекти, които са общинска собственост. 

На територията на община Батак има един футболен стадион (Стадион 

„Орловец“) разположен в административния център на общината гр. Батак. На него 

тренират два футбулни клуба: ФК „Батак“ и ФК „Кале 09 Нова махала“. 

Основните спортни обекти са представени в таблица №30.  
 

Таблица №30: Спортни обекти на територията на община Батак 
№ Спортен обект, Населено място Функционално 

предназначение 
Вид на 

застрояването 
Застроена 
/РЗП кв.м. 

1. Спортно игрище, гр. Батак, ул. "Партизанска" Лека атлетика, 
футбол, баскетбол, 
волейбол 

Игрище, писти,                                           
трибуни   
съблекалня 

21501 

2. Спортна зала, с. Нова махала, ул. "Търговска" 
№47 

Баскетбол, борба, 
волейбол, тенис  
на маса 

Масивна монолитна 
стоманено бетонна 
конструкция 

452,11 

3. Физкултурен салон към ОУ "Отец Паисий", гр. 
Батак, ул. "Иван Вазов" №3 

Баскетбол, 
Волейбол, 

Масивна стоманено 
бетонна сграда 

1 125 

4. Открита спортна площадка към ОУ „Отец 
Паисий", гр. Батак, ул. "Иван Вазов" №3 

Лека атлетика, 
футбол, тенис на 
маса, гимнастика 

 5 220 

5. Открита спортна площадка към СУ „Кирил и 
Методий", с. Нова махала, ул. "Търговска"№80 

Волейбол  384 

6. Открита спортна площадка към ОУ „Климент 
Охридски", с. Фотиново, ул. "Петнадесета" №15 

Лека атлетика, 
футбол 

 4 290 

7. Физкултурен салон към ПГГСД „Стефан 
Божков", гр. Батак, ул. "Априлци" №1 

Баскетбол, 
волейбол 

Масивна стоманено 
бетонна сграда 

28 

8. Спортно игрище, с. Нова махала м. Назрица Лека атлетика, 
футбол 

 11 667 

Източник: Общинска администрация Батак 
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7.6. Институционална инфраструктура 

Наличието на обекти на тази инфраструктура е от особена важност за 

населението на общината. Администрациите на общинско ниво, включват: Общинска 

администрация, кметства, общинска служба по земеделие, районна служба ПБЗН, 

участък „Полиция“ към ПУ Пещера. 

7.7. Пазарна инфраструктура 

Втората група подсистеми на общественото обслужване са подчинени изцяло 

на пазарния механизъм. Тук попадат системи като търговия и обществено хранене, 

услуги от всички възможни сфери (битови, авто, финансово-кредитни, съобщителни, 

транспортни и др.). Тяхното наличие се диктува изцяло от пазарното търсене и 

предлагане и общинската администрация няма намеса в тяхното развитие с 

изключение на регистрационна  и устройствена допустимост. 

7.8. Туристическа инфраструктура 

Туристическата инфраструктура на община Батак е разгледана отделно, извън 

системите на третичния сектор. Мотивът за това е не големината и вида на 

предлаганата база, а преди всичко потенциала на общината, подкрепен от 

природните й дадености. 

Туризмът е приоритетен отрасъл за икономиката на община Батак, тъй като 

притежава едни от най-атрактивните природни и антропогенни туристически ресурси, 

които създават среда, благоприятна за обитаване и за развитие на курортно-

рекреационните функции. 

Списък на местата за настаняване според справка на Общинска администрация 

Батак е представена в Приложение №4. 

Справка в Националния туристически регистър дава следната картина: 

✓ Хотели - 8 бр. с капацитет 1280 легла; 

✓ Семейни хотели - 9 бр. с капацитет 273 легла; 

✓ Бунгала - 155 бр. стай , капацитет 310 легла; 

✓ Апартаменти за гости - 23 бр. с капацитет 140 легла; 

✓ Почивна станция - 3 бр. с капацитет 112 легла 

✓ Къщи за гости - 24бр. с капацитет 738 легла; 

✓ Стаи за гости - 15 бр. с капацитет 54 легла; 

✓ Къмпинг - 2; 

✓ Туристическа спалня - 1 бр., с капацитет 55 легла. 

Базите са изцяло съсредоточени в к.к. „яз. Батак“ и град Батак.  
 

Таблица №31: Характеристики на туристическата инфраструктура14 на територията на 
община Батак за 2021 г. 

Община 
Места за 

настаняване 
Легла  

Бр. 
стаи 

Реализирани 
нощувки общо 

Пренощували 
лица - общо 

Приходи от 
нощувки  общо 

Батак 5 182 80 4264 2160 196 105 

Източник: НСИ  

 
14 Данни за бази с над 10 легла 
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8. Анализ на икономическата база на община Батак 

За икономическата активност в община Батак може да се съди по основните 

икономически показатели на нефинансовите единици в общината в трите 

икономически сектора.  
 

Таблица №32: Основни икономически показатели на нефинансивите единици в община 
Батак за 2017, 2018 и 2019 г. 

 Източник: ТСБ - ЮГ 

На лице е темп на нарастване на наблюдаваните стопански дейности. 

Обликът на общинската икономика дават микропредприятията, които заедно 

представляват 95,9% от всички регистрирани предприятия. Не по-различна е 

картината и по брой заети. 

 

 

 

Основните икономически показатели на стопанските субекти в общината за 

2018 и 2019 отчетни години15 са представени в таблица №33. 

 

 

 

 

 

 
15 Данните са по НКИД 2008, форма А21 

96%

4%

ПРЕДПРИЯТИЯ - брой

микро до 9 заети малки от 10 до 49 заети

69%

31%

Зает прерсонал - %

микро до 9 заети малки от 10 до 49 заети

Община/Икономически дейности 
(A3) 

Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността  

Нетни приходи 
от продажби 

ДМА 

2017 

Общо 19 140 29 420 24 875 16 619 

Селско, горско и рибно стопанство .. .. .. 1 046 

Индустрия 9 635 12 411 9 047 2 407 

Услуги .. .. .. 13 166 

 2018 

Общо 20 541 32 205 26 414 16 695 

Селско, горско и рибно стопанство 3 450 4 765 3 503 1 356 

Индустрия 9 440 12 244 9350 2 807 

Услуги 7 651 15 196 13 561 12 532 

 2019 

Общо 20 795 34 048 27 292 15 383 

Селско, горско и рибно стопанство 2 744 4 085 2 963 1 191 
Индустрия 10 895 14 539 10 725 3 623 

Услуги 7 156 15 424 13 604 10 569 
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Таблица №33: Основни икономически показатели на стопанските субекти в община 
Батак за 2018 и 2019 г. 

  2018 2019 

Икономически дейности 
Предприя-
тия брой 

Приходи от 
дейността 

хил. лв. 

Предприя-
тия брой 

Приходи от 
дейността 

хил. лв. 

Общо 275 32 205 266 34 048 

Селско, горско и рибно стопанство 45 4 765 37 4085 

Преработваща промишленост 42 10 987 43 12504 

Строителство 15 1 267 14 1842 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 67 7 614 70 1406 

Транспорт, складиране и пощи 8 1 343 8 1512 

Хотелиерство и ресторантьорство 64 4 040 62 4645 

Операции с недвижими имоти 6 1496 3 452 

Професионални и научни дейности и 
изследвания 

6 
334 

7 518 

Административни и спомагателни дейности 4 130 6 262 

Хуманно здравеопазване и соц. работа 7 1058 8 475 

Други дейности 7 67 5 162 

 Източник: ТСБ - ЮГ 

 

Произведената продукция на зает в общината за 2019 г. е 24 668 лв., което е 

3,6 пъти под средното за страната. 

Инвестициите са особено важни за устойчивото общинско икономическо 

развитие, тъй като в тяхната основа стоят финансови средства, които се влагат за по-

продължителен период от време. На базата на направените инвестиции се очаква 

нарастване на доходите след определен срок от време. Инвестиционната дейност 

представлява самото влагане на средствата и осъществяването на практически 

действия за нарастване на доходите, капитала или друг полезен икономически ефект. 

Към 2019 г. размерът на ДМА в общината е 15 383 хил. лв., наблюдава се лек 

спад спрямо 2018 година.  

За фирмите, функциониращи в пазарни условия, инвестирането е важно 

условие за повишаване на тяхната конкурентоспособност и за развитието им. В най-

общия смисъл инвестирането е процес на влагане на парични средства за набавяне 

на ресурси с цел реализиране на стратегията на фирмата.  

От анализът на данните става ясно, че водеща роля в общинската икономика 

има третичния сектор с 45,3%, следван от вторичния сектор (преработваща 

промишленост, строителство) с 42,7%. Първичния сектор (селско и горско стопанство) 

е едва 12%.   

Първичен сектор 

Секторът е представен от селско и горско стопанство. 

Горското стопанство има водеща роля в сектора и това е обусловено от големия 

горски ресурс – 54837,51 ха. или 80,9% от площта на общината. 

Горскостопанската дейност се извършва от ДГС Батак и ДГС Родопи, ДЛС 

Широка поляна и ДЛС Борово. 

Горите, стопанисвани от четирите стопанства са източник на дървесина и други 

продукти и са основен компонент на околната среда. Горите имат местно значение, 
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изразяващо се в снабдяване на населението с дърва за огрев, предоставяне площи 

за паша на добитък и добив на листников фураж за изхранването им през зимата. 

Районът на ловнитe стопанства с разнообразния си дивеч предлага добри условия за 

развитие на ловен туризъм, който носи приходи. 

Преобладаващите дървесни видове бял бор, смърч, бяла мура, бук и други 

представители на иглолистните и широколистни дървестни видове. 
 

Таблица №34.: Основни показатели на стопанствата  за 2021. г. : 
Стопанство Приходи от дейност – 

хил. лв. 
Персонал - брой 

ДГС Батак 2 687 39 

ДГС Родопи 5 803 80 

ДЛС Широка поляна 3 200 56 

ДЛС Бор 4 150 70 

Източник: ДГС Батак, ДГС Родопи, ДЛС Широка поляна и ДЛС Борово 

 

Селското стопанство е представено от растениевъдството и животновъдството. 

Основен ресурс, за развитие на селското стопанство и на неговия основен 

подотрасъл – растениевъдство, е земеделската земя. В таблица №35 са представени 

основни данни за подотрасъла за 2018-2020 г. 

 

Таблица №35: Отглеждани земеделски култури на територията на общиа Батак 

Култура 

Засети площи - ха. 

2018 2019 2020 

Овес 0,1 0,1 0,1 

Естествени ливади 462,76 696,63 542,4919 

Картофи 5,53 59,32 29,4932 

Сливи 0,515 2,515 0,515 

Ягоди 13,38 13,38 13,3815 

Други 343,14 205,29 1,8051 

Други етерично-маслени и лекарствени 0,1 0,1 0,1 

Други фуражни 0 0 79,0478 

Други зеленчуци 0,717 0,717 0,717 

Други ягодоплодни 6,28 6,28 6,28 

Разсадници за трайни насаждения 3,17 7,17 4,0117 

Пасища и мери 1,89 341,1 14,428 

 Източник: Общинска администрация Батак 

 

Животновъдството има допълваща роля. С изключение на птицевъдството, 

отглежданите други животни са малко. В седем стопанства добре се развива и 

пчеларството. 

Усилията в селскостопанската дейност трябва да са насочени към по-

пълноценно използване на ресурса земя. 
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Таблица №36: Отглеждани животни на територията на общиа Батак 

Животно -вид Мярка 

Количество 

2018 2019 2020 

в т.ч. биволици* бр. 7 10 11 

Овце – общо бр. 638 741 705 

в т.ч. овце – млечни* бр. 386 743 612 

Кози – общо бр. 9 16 15 

в т.ч.  кози – майки* бр. 8 8 13 

Коне* бр. 21 9 6 

Пчелни семейства  бр. 331 291 252 

Говеда и биволи – общо* бр. 1198 1195 1150 

в т.ч телета и малачета до 1 г.* бр. 150 155 199 

в т.ч. телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване* бр. 92 62 79 

в т.ч. телета и малачета над 1 г. за разплод и 
бременни юници* бр. 26 43 92 

в т.ч. крави – млечни* бр. 511 492 439 

в т.ч. крави – месодайни* бр. 403 396 198 

в т.ч. овце – месодайни* бр. 232 270 244 

в т.ч. кози – други* бр. 1 8 2 

в т.ч. овце - други* бр. 18 8 21 

 Източник: Общинска администрация Батак 

 

Вторичен сектор 

Вторичният сектор включва добивна и преработваща промишленост; 

строителство; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и 

на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги; управление на 

отпадъци строителство и възстановяване. 

В общината, секторът е представен от 58 предприятия с 366 заети16, като 

основен дял имат микро фирмите – 49. 

За отбелязване са фирмите от отрасъл дървопреработване: 

✓ ET TUNDRA - Фирмата се занимава с обработка на дървесина и 

производство на изделия от чам, изделия от дървесина, челни дъски, ламперия, 

дюшемета, летви стандартни и нестандартни размери по поръчка и др.; 

✓ Дървопреработвателно предприятие "МЕТИ-72", с. Нова махала община 

Батак. - Фирмата функционира от 1996 г. Произвежда разнообразни продукти от дърво 

и се отличава със своето качество и прецизност пред останалите. Изпълнява 

нестандартни поръчки по проект и желание на клиентите. Зареждане и работа със 

складове и магазини за строителни материали;  

✓ Родопи ЕООД - Производител и търговия на мебели, офис и хотелско 

обзавеждане, мебелни консумативи;  

✓ Баташки Карлък ООД  - Занимава се с дърводобив и дървопреработка. 

Приема поръчки за фасониран дървен иглолистен материал. Фирмата се занимава с 

производство на облицовки от дърво, дюшеме, ламперия и дървен сайдинг;  

✓ Родопски дом ООД - Добив и преработка на дървен материал, производство 

и монтаж на дървени конструкции, изграждане и монтаж на дървени къщи с цел 

продажба и др. 

 
16 Има конфиденциални данни, които изкривяват резултатите.. 
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Третичен сектор 

Третичният сектор, според Националната класификация на икономическите 

дейности (НКИД) включва отрасли от обслужващата сфера (услуги). В последните 15 

години той се изявява като най-адаптивен в съвременните условия.  

Неговото развитие е свързано с подобряване на позициите му в икономическия 

комплекс, което се потвърждава от анализираните икономически показатели. В този 

сектор са включени отрасли, свързани с т. нар. публични („бюджетни“) услуги и 

отрасли с обслужващ характер, които се развиват на пазарен принцип.  

Регистрираните фирми в сектора са 171 с 388 заети. Делът му в показателя „нетни 

приходи от продажби“ в общинската икономика е 13 604 хил. лв. или 48,40%. Най-

значителен дял в секторът има имат дейностите търговия, транспорт, хотелиерство и 

ресторантьорство. 
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9. Комуникация и транспорт 

Съществуващо положение 

Основен структуроопределящ фактор за територията на община Батак е от 

съществено значение за ОУПО на всяко териториално ниво като предизвикателството 

пред устройственото решение е компромиса между най-доброто функционално 

обслужване и минималното натоварване на средата. 

Достъпът до територията на община Батак се осъществява основно чрез 

републикански път ІІ-37, който е второкласен път с дължина 225,6 км (най-дългият 

второкласен път в България), преминаващ през територията на три области:  София, 

Пазарджик и Смолян. Тази артерия е основната пътна артерия в посока север-юг на 

област Пазарджик. Северната част на трасето в територията на община Батак до 

разклона за курорт яз. “Батак“ (м. “Превала“) е втори клас, а отсечката от посоченото 

разклонение до гр. Доспат е ІІІ клас. 

Община Батак има осигурена добра пътна инфраструктура, представена от 

пътната мрежа на територията на общината. Източници на получената информация и 

отразяването в ОУП на община Батак са следните ведомства: АПИ - „ Областно пътно 

управление“ - Пазарджик;  справки за РПМ, пътищата в чертите на населените места, 

средно-денонощна годишна интензивност за автомобилното движение през 2018 г. и 

прогноза до 2030 г. от Общинска администрация Батак. 

      Пътната мрежа осигурява транспортното обслужване на населените места в 

общината – гр. Батак, с. Нова Махала и с. Фотиново. Транспортното обслужване на 

общинската територия се осъществява посредством наличната пътна мрежа, 

свързваща както отделните населени места в общината, така и осигуряваща връзката 

им със съседните общини. Същата е в сравнително добро състояние.  

            Обвързаност и транспортно обслужване 

Географското разположение на община Батак е изключително благоприятно по 

отношение на транспортната ѝ обвързаност. Обслужвана от  един второкласен (път 

IІ-37) и три третокласни пътища (III-375, III-376 и ІІІ-379). Обвързването с АМ “Тракия“ 

се осъществява през гр. Пещера-гр. Пазарджик. 

Разстоянието от гр. Батак до: столицата чрез АМ „Тракия“ е 148 км, до гр. Бургас 

е на 280 км, до гр. Пловдив е на 58 км и до гр. Стара Загора е на 130 км. Разстоянието 

от гр. Пещера до гр. Батак е 15 км, до областния град Пазарджик е 36 км, от гр. 

Ракитово е на 15 км и от гр. Велинград е на 27 км. Всички участъци от тези населени 

места до гр. Батак са с асфалтова настилка.  

Транспорта в община Батак се осъществява предимно по републиканската 

пътна мрежа и частично по общински пътища. Всички населени места на територията 

на общината, са обслужени с пътна мрежа.  

В общината има осигурен автобусен транспорт за превоз на пътници.  

Автобусните линии от Общинската транспортна схема осигуряват връзки между 

отделните селища в общината, както и със съседните общини. Линиите от Областната 

транспортна схема осигуряват връзка на общинския с областния и други 

административни центрове в страната. Основният превозвач, осъществяващ 

https://www.nasamnatam.com/grad/Burgas.html
https://www.nasamnatam.com/grad/Plovdiv.html
https://www.nasamnatam.com/grad/Stara_Zagora.html
https://www.nasamnatam.com/grad/Pazardjik.html
https://www.nasamnatam.com/grad/Velingrad.html
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транспортни услуги на територията на общината, е транспортна фирма ЕТ „Никола 

Манолев“ - гр. Батак. Фирмата извършва автобусни превози на пътници.  

 

Класификация на пътната мрежа  ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН  РАЙОН 

                     
Източник: НЦТР ЕАД  

 

Републиканска пътна мрежа (РПМ) е представена от участъците на един 

второкласен  и три третокласни пътища с обща дължина на територията на общината 

60,392 км. С най-голямо значение за общината е второкласният път ІI–37 „Пазарджик-

Пещера-Батак-Доспат“, който осигурява достъпа на общинския център с областния 

град и общините от родопския масив. Северната част от трасето му в общинската 

територия до разклона /м. „Превала”/ за курорт „Язовир Батак” до град Доспат е 

второкласно. От разклона м. “Превала“- гр. Доспат до гр. Ракитово отсечката е 

третокласна. Третокласен е пътят до село Нова махала. Четвъртокласни са 

отсечките: Борово-Фотиново и отсечката “Превала”-“Дъното”.  

 Третокласните пътища служат основно за провеждането на между-общинските 

и вътрешно-общинските транспортни потоци. Те осигуряват връзки съответно на 

общината към съседни общини. 

През територията на община Батак преминават следните Републикански 

пътища:  
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✓ Път ІІ-37 - Този второкласен път обхваща трасето: /Ябланица-Ботевград/ 

Джурово-Етрополе-Пирдоп-Панагюрище-Пазарджик-Пещера-Батак-Доспат-Барутин 

от км 155+028 до км 200+600 – 45,572 км и осигурява достъп на община Батак с 

общините от родопския масив. По този път - ІІ-37 Пещера-Батак-Доспат има трета 

лента за движение от км 163+322 до км163+370 /посока Батак-Доспат/ с ширина 3,00 

м. 

✓ Път ІІІ-376 - /Батак-Доспат/ - м. ”Цигов чарк”-Ракитово-/Ветрен дол- 

Велинград/ от км 0+000 до км 16+934, участък км 4+769 до км 13+200 е в добро 

състояние и е 8,431 км; участък км 13+200 до км 16+934 е в средно състояние и е 

3,734 км. Общо път ІІІ-376 е 12,165 км, от тях 8,431 км е в добро, а 3,734 км е в средно 

състояние. Този третокласен път обхваща трасето с: Цигов чарк (7,5 км, 15 мин.), 

Ракитово (15 км, 15-30 мин.), и от там чрез Републикански път ІІ-84 с Велинград (27 

км, 30-45мин.); 

✓ Път ІІІ-375 - Третокласният път обхваща трасето: Пещера-Бягя-Исперихово- 

Йоаким Груево-Пловдив е от км 0+000 до км 4+769-4,769 км Батак-Пещера-Пловдив 

(53,3км, 60-90 мин), като отсечката Батак-Пещера е второкласен път ІІ-37 (18,2 км,   

25-35 мин.), а отсечката Пловдив-Пещера (35,1 км, 60-80 мин.); 

✓ Път ІІІ-379 - Този третокласен път обхваща трасето: / Пещера-Батак/ - Нова 

Махала-м. “Вълча поляна“ от км 0+000 до км 10+051-10,051 км; 

✓ Път ІІІ-197 - Този третокласен път обхваща трасето: Доспат-Девин (90 км,  

90-120 мин.), ГКПП Гоце Делчев-Драма (103 км, 90-120 мин.) и ГКПП Илинден-Ексохи 

(112 км, 120 мин.).  

 Общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа в чертите на 

община Батак са 60,392 км. Те осъществяват връзката на община Батак със 

съседните общини. 
 

Таблица №37: Състоянието на пътните настилки на републиканските пътища през 
територията на община Батак към 31.12.2019 г. 
№  Път, номер от км... до км... Обща 

дължина 
Състояние 

добро средно лошо 

1 2 3 4 5 6 

ІІ КЛАС     

1. 
 

Път ІІ-37 граница ОУП София-Панагюрище- 
Пазарджик-Пещера-Батак-Доспат-Барутин от км 
155+028 до км 200+600 

    

у-к км 155+028 до км 160+675    5,647 

у-к км 160+675 до км 200+600  39,925   

Общо път ІІ-37 45,572 39,925 0,000 5,647 

2. Път ІІІ-376 /Батак-Доспат/ м. “Цигов Чарк“- Ракитово - 
/Ветрен дол-Велинград/ от км 0+000 до км 4+769 

    

у-к км. 0+000 до км 4+769   4,769  

Общо път ІІІ-376 4,769 0,000 4,769 0,000 

3. Път ІІІ-379 /Пещера-Батак/-Нова махала-м. Вълча 
поляна от км 0+000 до км.10+051 

    

у-к от км 0+000 до км 4+661    4,661 

у-к от км 4+661 до км 5+21  0,550   

у-к от км 5+211 до км10,051    4,840 

Общо път ІІІ-379 10,051 0,550 0,000 9,501 

Източник: Областно пътно управление Пазарджик 
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Таблица №38: Габарити на републиканските пътища, минаващи през територията на 
община Батак  

No 
по 

ред 

Ленти за движение Банкети / тротоари Бетонови водещи ивици 

от км до км 

ширина 
- от р.н. 
до р.н. 

(м) 

от км 
до  
км 

ширина (м) 

вид км 

ширина(м) 

ляво дясно ляво дясно 

Път II-37, у-к Пещера – Батак – Доспат от км.155+028 от км. 200+600 

1 155+028 159+235 6,00 155+028 159+235 0,60 0,80 б 157+150 3,00  

2 159+235 160+000 7,50 18+235 160+462  0,60 б 157+440  8,50 

3 160+000 163+000 6,20 159+312 159+398 1,00  б 157+929  3,50 

4 163+000 163+322 8,50 159+620 159+667 1,20  б 159+726 3,00  

5 163+392 165+392 10,50 159+795 160+384 1,00  б 160+508  4,00 

6 165+392 171+000 6,00 160+639 161+164  1,50 б 165+266 4,00  

7 171+000 173+005 5,00 164+400 164+971 1,00 0,90 б 166+009  3,00 

8 173+0005 180+000 5,50 165+392 167+188 0,60  б 168+127  2,50 

9 180+000 186+000 6,00 167+188 167+533 1,20  б 169+001 3,00  

10 186+000 190+000 5,20 167+482 168+982 1,20 0,80 б 174+430  3,50 

11 190+000 200+600 6,00 173+643 175+597  1,20 б 176+452  2,50 

12    175+597 177+675 0,60 1,20 б 185+225 3,00  

13    177+675 179+675 0,80 1,00 б 185+459 3,50  

14    179+166 183+090 0,60 0,80 б 190+577 3,00  

2    183+090 185+250 1,00 0,80 б 196+732  3,80 

3    185+280 185+458 0,90 1,50 б 200+174 3,50  

4    185+458 185+525  1,00 б 200+600 4,00  

5    185+525 186+365 1,00 1,00 б    

6    186+365 190+480 0,60 1,20 б    

15    190+480 190+623 1,00 0,80 б    

16    190+623 193+280 0,60 1,10 б    

17    193+280 194+455 1,00 1,00 б    

18    194+455 196+693 0,60 1,00 б    

19    196+693 200+600 0,60 1,20 б    

Път ІІІ-376 /Батак-Доспат/ - Цигов чарк-Ракитово от км 0+000 от км 4+769 

1 0+000  4+769  6,6  0+000  1+373 1,0  б 1+589 3,00  

2       0+000  4+534   б    

3       1+380 1+540 1,0  б    

4       1+550 1+820 1,0  б    

5       1+830 2+287 1,0   б    

6       2+885 4+400 1,0   б    

Път ІІІ-379 /Пещера - Батак / - Нова махала – м. “Вълча поляна“ от км. 0+000 от км.10+0,51 

1 0+000 4+821 6,0 0+000 4+821 0,5  б 1+589 3,00  

2 4+821 5+415 6,1 0+096 4+821    б 7+906  2,50 

3 5+415 10+051 6,0 4+821 4+941 2,5 2,5 б 8+924 3,00  

4      4+941 5+301 2,4 2,1 т    

 Източник: Областно пътно управление Пазарджик 

 

Забележка: По път ІІ-37 Пещера-Батак-Доспат има трета лента за движение от км 163+322 до км 

163+370 /посока Батак-Доспат/ с ширина 3,00 м. 
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Населени места, през които преминават републикански пътища на територията 

на община Батак са посочени в таблица №39. 
 

 

Таблица №39: Населени места, през които преминават републикански пътища на 
територията на община Батак  
път № от км. до км. населено място улица 

ІІ-37 160+675 163+967 гр. Батак ул. “Антонивановци“ 

ІІІ-370 4+821 5+415 с. Нова махала ул. “Търговска“  
Източник: Областно пътно управление Пазарджик 
 

Информация за прогнозните данни за средно-денонощна годишна 

интензивност на автомобилното движение за участъците, за които има данни са 

представени в таблици №40 и №41. 

 

Таблица №40: Средно-денонощна годишна интензивност на автомобилното движение 
през 2018 г. и прогноза до 2030 г.  
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2018 37 А 3034 163,450 59,210 65,390 0 2145 4 177 60 8 22 79 267 2495 

2020       0 2209 4 182 61 8 22 79 273 2565 

2021       0 2242 4 185 62 8 22 79 277 2602 

2025       0 2430 4 200 66 9 24 79 299 2812 

2030       0 2673 4 220 71 10 26 79 327 3083 

Източник: Областно пътно управление Пазарджик 
 

Таблица №41: Средно-денонощна годишна интензивност на автомобилното движение 
през 2018 г. и прогноза до 2030 г.  
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2018 376 Д 1882 0,656 0,000 4,650 1036 11 186 63 50 23 322 1369 

2020       1088 12 195 68 54 25 342 1442 

2021       1104 12 198 69 55 26 348 1464 

2025       1170 13 210 75 59 28 372 1555 

2030       1258 14 226 83 65 31 405 1677 

Източник: Областно пътно управление Пазарджик 
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 Общинската пътна мрежа допълва транспортното обслужване в общината, 

осигурявайки пътни връзки и достъпа до населените места, сравнително е добре 

изградена и е изцяло покрита с трайна асфалтова настилка. Общинската пътна мрежа 

включва 8 пътища с обща дължина 54,00 км, като 37,1 км са с асфалтово покритие, а 

16,9 км с троше-каменно покритие.  

Пътната мрежа на община Батак включва и общинските пътища. Тя обхваща 

всички бивши четвъртокласни пътища, сравнително добре изградени, изцяло покрити 

с трайна асфалтова и павирана настилка. На територията на общината съществуват 

още местни, горски, селскостопански и други видове пътища. Тази пътна мрежа 

частично се нуждае от рехабилитация. От представените данни на Общинска 

администрация Батак на територията на общината съществуват три общински пътя. 

Те обслужват селата Нова Махала и Фотиново. Пътищата от общинската пътна мрежа 

са с обща дължина около 40 км, като 80% от тях са в добро състояние. Площта на 

територията на всяко едно от селищата е следната:  

✓ Батак – 2252,95 дка;  

✓ Нова  махала – 82,95 дка;  

✓ Фотиново – 117,14 дка.   
 

 
Таблица №42: Общински пътища на територията на община Батак 

Път № Кате-
гория 

Наименование на пътя 
До 
км 

км 
(км) 

Общини 

PAZ 2001 ІІ (ІІ 37, Батак – яз. Голям Беглик) – 
яз. стена Батак (PAZ 1181) 

6,100 12,200 Батак 

PAZ 2002 ІІ (ІІІ – 376), лет. “Цигов чарк“-контра 
стена  язовир Батак 

2,260 15,909 
/само 4 км с 
асфалтово покритие/ 

Батак 

PAZ  2044 ІІ (ІІІ – 377,Равногор-Нова махала) - 
граница общ.(Брацигово-Батак) - 
Фотиново – граница общ.(Батак-
Девин) – Девин (ІІІ - 197)   

3,000 10,900 Брацигово, 
Батак, Девин 

PAZ 3003 ІІ (ІІ – 37), Батак – хижа „Техеран " 1,000 8,000 
/само 3 км с 
асфалтово покритие/ 

Батак 

PAZ 3004 ІІІ (ІІ - 37, Пещера - Батак) – „Св. 
Георги“ 

1,200 2,000 Батак 

PAZ 3005 ІІІ ІІІ - 376, лет. „Цигов чарк" – почивна 
база МТЦ „Орбита“  

3,000 2,000 Батак 

PAZ 3006 ІІІ ІІІ - 376, лет. „Цигов чарк" - Батак – 
м. „Дълбок дол“ 

1,200 2,000 Батак 

PAZ 3007 ІІІ ІІІ - 376) – лет. „Цигов чарк" – Ски 
влек   

15,900 1,000 Батак 

  общо    54,000  

Източник: Общинска администрация Батак 
   

Разстоянието от гр. Батак до с. Нова махала е 8 км. И синхрона за достъпност 

се преодолява за 10-15 мин. Общинският път от с. Равногор до с. Фотиново е 20 км и 

синхрона за достъпност се преодолява за 30-45 мин. Разстоянието от с.  Фотиново до 

с. Нова махала е 12 км. и синхрона за достъпност се преодолява за 15-30 мин. Общата 

дължина на уличната мрежа в населените места на общината възлиза на 37, 969 км. 

От тях около 23 км. представляват улици в общинския център гр. Батак, като 90% от 
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улиците са с трайни покрития (паваж и асфалт). В общинския център липсва обходно 

трасе на републиканския път ІІ-37. Същият преминава през гр. Батак по ул. 

”Антонивановци”, което налага преминаването на целия автомобилен трафик в посока 

гр. Доспат, гр. Ракитово, гр. Велинград и курорт „яз. Батак“.  

В действащият план за регулация и застрояване на града е предвидено 

обходно трасе, но до този момент не е изпълнено. Транспортната инфраструктура на 

гр. Батак и курорт „яз. Батак“ е свързана с АМ “Тракия” и отстои на 36 км от нея. 

Главните пътни коридори, преминаващи през гр. Батак, са: 

✓ ІІ–37 – шосе Пловдив - Пещера – Батак - Доспат – Гоце Делчев; 

✓ ІІ кл. – Батак - Велинград – 20 км; 

✓ ІІ кл. – Батак - Пещера – 15 км; 

✓ ІІ кл. – Батак – Нова махала – 7 км; 

✓ ІV кл. – Равногор - Фотиново – 8 км; 

✓ ІV кл. – Батак - Дъното – 12 км. 

 

Таблица №43: Републиканска и общинска пътна мрежа 
Територия Дължина % АМ % I клас % II клас % III клас % 

Р. България 19280 100 328 1,7 3012 15,6 3827 19,9 12113 62,8 

Батак 119,3 100 - - - - 40,4 33,9 78,9 66,1 

Източник: Общинска администрация Батак 
 

Обществен автомобилен пътнически транспорт  

Транспортното обслужване на община Батак се извършва предимно чрез 

автобусен транспорт, който се движи по определени транспортни линии. 

Общественият транспорт се осъществява чрез моторни превозни средства, 

собственост на ЕТ „Никола Манолев” – гр. Батак. Фирмата извършва автобусни 

превози на пътници по следните маршрути: 

✓ Батак-София – 2 пъти седмично; 

✓ Батак-Пазарджик – 2 пъти дневно; 

✓ Батак-Велинград – 5 пъти дневно; 

✓ Батак-Пловдив-Батак - 2 пъти дневно; 

✓ Пловдив-Батак-Пловдив – 1 път дневно; 

Последните две линии за момента са спрени. 

Автобусите са с 20 бр. места. Линиите от гр. Пещера и гр. Батак до с. Фотиново 

са спрени, поради липса на пътуващи. Населението на с. Фотиново в тези 

направления се обслужват с лек автомобилен транспорт. Сезонно през летните 

месеци автобусите до гр. Ракитово обслужват и вилната зона на м. „Цигов чарк“.  

Автогара Батак 

От автогара Батак има автобуси за следните дестинации: Батак-Пещера,  

Батак-Пазарджик, Батак-Пловдив, Батак-София, Батак-Ракитово-Велинград, Батак-

курорт „язовир Батак“ (сезонно). 

https://www.nasamnatam.com/grad/Pazardjik.html
https://www.nasamnatam.com/grad/Plovdiv.html
https://www.nasamnatam.com/grad/Sofia.html
https://www.nasamnatam.com/grad/Velingrad.html
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Общинският център е свързан чрез автобусен превоз и с други селища в 

района: с. Фотиново, с. Нова  махала и други. 

С лек автомобил 

Град Батак се намира на около 110 км от София, на 280 км от Бургас, на 255 км 

от Русе, на 53,3 км от Пловдив и на около 130 километра от Стара Загора. 

Разстоянието от Пещера до града е 15 километра по асфалтиран път, 35 километра 

- Пазарджик, 15 километра от град Ракитово и 27 километра от град Велинград. 

През гр. Батак преминават транзитни автобуси от гр. Пазарджик през гр. 

Ракитово до гр. Велинград. С развитието на гр. Батак, като единна дестинация на 

целогодишен туризъм и с курортното ядро “яз. Батак-Цигов чарк”, могат да се пуснат 

допълнителни линии за транспортно обслужване. 

Превозите на автобусната линия се извършват от частна фирма. На 

територията на общината са маркирани автобусните спирки, които са в 

задоволително състояние. Автобусният парк е в добро състояние и се поддържа от 

фирмата, която разполага с необходимата сервизна и гаражна площ. В населените 

места не съществува вътрешно-градски транспорт.  

На база подробният анализ и събраната изходна информация от ОПУ-

Пазарджик и Общинска администрация Батак могат да се маркират следните изводи:  

✓ транспортната обезпеченост на общината е сравнително добра. Осигурени 

са транспортни връзки между населените места, вътре и извън общината; 

✓ следене за поддържането и стопанисването на РПМ, (втори и трети 

клас),която е в сравнително добро състояние; 

✓ поддържане, ремонтиране и рехабилитация на общинските пътища; 

✓ подобряване и изграждане на  настилките на местните пътища(полски и 

горски) до обектите с НКЦ, и пътната връзка до курорт яз. ”Батак”, с цел развитие на 

туризма; 

✓ линиите на междуселищния автобусен транспорт напълно задоволяват 

населението в общината, като се осъществява и връзка на община Батак със 

съседните общини; 

✓ в бъдеще при необходимост може да се помисли за осигуряване на 

вътрешно-селищен транспорт с малки автобуси.  

Железопътен транспорт 

Основната  магистрална ж.п. линия,  до община Батак е: Димитровград-София-

Пазарджик-Пловдив-Свиленград, която свързва Централна Европа и Азия. 

Достъпността до нея на община Батак се осигурява чрез сравнително бързия й достъп 

до Пазарджик чрез автомобилния транспорт.  

Железопътен транспорт съществува от гара Пловдив през гара Брацигово до 

гара Пещера. От гр. Пещера до гр. Батак връзката се осъществява само с 

автомобилен транспорт.  

Воден и въздушен транспорт 

Тези видове транспорт на територията на общината липсват. Летище Пловдив, 

което е една от петте международни аерогари на Република България се намира на 

https://www.nasamnatam.com/grad/Sofia.html
https://www.nasamnatam.com/grad/Burgas.html
https://www.nasamnatam.com/grad/Ruse.html
https://www.nasamnatam.com/grad/Plovdiv.html
https://www.nasamnatam.com/grad/Stara_Zagora.html
https://www.nasamnatam.com/grad/Pazardjik.html
https://www.nasamnatam.com/grad/Velingrad.html
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74 км (90 мин.) от гр. Батак. Летище София, от своя страна се намира на 145 км (120 

мин.) от гр. Батак. 

Изводи 

Транспортната достъпност на община Батак е в зависимост от пътната мрежа 

и достъпността и до международната транспортна инфраструктура. Подобряването и 

свързаността на територията, усъвършенстването на достъпа до европейските 

транспортни коридори и усъвършенстването на РПМ (АМ “Тракия“ и пътищата І, ІІ, и 

ІІІ кл.) е условие за добро и ефективно използване на икономическия потенциал на 

района за развитие. 

Транспортната свързаност и достъпност на община Батак е с изключително 

важно значение за: 

✓ Функциониране на бизнеса в територията чрез осигуряване на достъпа им до 

пазарите на стоки, суровини и бизнес услуги; 

✓ Възможност за достъп на населението до центровете, предлагащ определен 

тип услуги (административни, здравни, образователни, културни и др.). 

 Общата достъпност до община Батак, като планински район в голяма 

степен се осигурява чрез Републикански път ІІ-37 в рамките на област Пазарджик 

до: 

✓ Областният център гр. Пазарджик, като административен център от ниво 3 (с 

възможност да премине в ниво 2); 

✓ Град Пещера, който е определен от ниво 4 – малки градове с 

микрорегионално значение за територията но група общини; 

✓ Второкласните и третокласните пътища имат основна роля за осигуряване 

на такъв транспортен достъп; 

✓ Между населените места в рамките на общината, както и зоните осигуряващи 

туристически възможности (Цигов чарк, лет. Батак, м. Превала, Дъното, м. Беглика, 

основните язовири - голям и малък Беглик и горски местности); 

✓ До съседните общински центрове на община Батак в областите Пазарджик и 

Смолян (общините Ракитово, Велинград, Сърница, Доспат, Девин); 

✓ Интегрирането на територията с гранични райони в Република Гърция. 
  

 Услугите на трите населените места са в рамките на 90 мин. Същите са добре 

свързани със съседни общини и областния център (45 мин.), с гр. Пловдив (60 мин.). 

Достъпът до АМ „Тракия“, осигурява обслужването на общината с два европейски 

коридора. Всъщност по-ниската степен на изграденост на пътната мрежа от висок 

клас, ограничава икономическото развитие на територията, понижава качеството на 

живота и я определя, като не достатъчно привлекателна за потенциални инвеститори: 

✓ Липсва жп. транспорт и няма директен достъп до такъв; 

✓ Липсва първокласна пътна мрежа; 

✓ Общинската пътна мрежа е сравнително добра и е покрита с трайна 

настилка. Дължината е 54 км, като 2/3 са с асфалтово покритие и 1/3 е с трошо-

каменно покритие. 

Поради липса на обход на трасе ІІ-37, автомобилният трафик преминава през 

гр. Батак.  
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Проектно решение 

Перспективното развитие на цялата община, като туристическа дестинация за 

български и чуждестранни туристи, както и разрастването на почивната база (язовир 

Батак-Цигов чарк, язовирите в посока Доспат и м. Дъното), ще доведе до нарастване 

на транспортните потоци по трасетата на Републиканската пътна мрежа на общината. 

Второкласният път ІІ-37 е основният носител на транзитното и товарно 

движение през гр. Батак от АМ „Тракия“, до общините Девин, Доспат, Ракитово, 

Велинград и др. Това налага изграждането на обходно трасе на гр. Батак, за да се 

изнесе товарно движение, натоварващо главната улична мрежа и замърсяващо 

околната среда.  

Настоящият проект предлага алтернативно трасе, което частично минава на юг 

от реката и се включва със съществуващата улица „Антонивановци“, и продължава 

във второкласен път ІІ-37, посока гр. Доспат, яз. Батак, гр. Ракитово и гр. Велинград. 

Проученото ново трасе е с елементи и класа на пътя, съответстващи на вида на 

движение, който ще поеме. Хоризонталните криви и максималния надлъжен наклон 

са в границата на допустимите за провеждане на товарно движение. Проектното трасе 

ще изнесе товарното движение по обходния път в гр. Батак. Същият ще бъде с 

габарити на второкласно трасе и носител на транзитното движение. Алтернативното 

трасе ще облекчи движението през общинския център и ще подобри средата на 

обитаване в града. В този нов участък, който се предлага в южната част на града, 

тангиращ Стара река след подробно изследване на пътя може да поеме товарните 

пътнико потоци, а ул. “Антонивановци“ да обслужва леките автомобили. 

 Новите зони за урбанизация, включени в настоящия проект, също изискват 

създаването на транспортен достъп и обслужване. На територията на курорта и 

м.“Цигов чарк“ и м. „Дъното“ се предлага алтернативен вариант на ново трасе от 

третокласния път в посока контра-стената, м. „Дъното“, до м. „Превала“. Тази нова 

пътна връзка се свързва с общински път PAZ 3182, (PAZ1182-Дорково, яз. стена 

Батак, м. Селце-яз. стена Батак), община Ракитово. Общинският път PAZ 2002 (N1-

376)-летовище „Цигов чарк“- граница общ. Общинският панорамен път от разклона на 

ІІ-37 от гр. Батак - гр. Доспат и до язовирна стена – м. “Дъното“, захранва язовира от 

изток, PAZ2002 - захранва язовира от запад и север, а PAZ376 обхожда язовира от юг. 

Това доказва разрастването на почивната база на курорт яз. “Батак“ и развитието на 

туризма на територията на общината в една от най-красивата част на западните 

Родопи.  

Най-съществените предложения, залегнали в проекта, са: 

✓ изграждане на обходен път на гр. Батак; 

✓ изграждане на нов участък на територията на яз. “Батак“-„Цигов чарк“, с цел 

облекчаване на движението при входа на курорта от гр. Ракитово и гр. Батак; 

✓ рехабилитация на второкласната и третокласната пътна мрежа; 

✓ доизграждане и ремонт на общинските пътища, обслужващи селата; 

✓ изграждане на нови трасета до новите урбанизирани зони и територии; 

✓ доизграждане и ремонт на трасетата до съществуващите туристически 

обекти; 
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✓ реконструкция и обновяване на местните (горски) пътища, след провеждане 

на процедури по Закона за горите, като най-съществена е отсечката свързваща път 

PAZ2002 между община Ракитово и община Батак, тангираща яз. Батак; 

На база подробния анализ и събраната изходна информация от Областно 

пътно управление-Пазарджик и Общинска администрация Батак, могат да се 

маркират следните изводи:  

✓ транспортната обезпеченост на общината е сравнително добра. Осигурени 

са транспортни връзки между населените места, вътре и извън общината; 

✓ следене за поддържането и стопанисването на РПМ, (втори и трети клас), 

която е в сравнително добро състояние; 

✓ поддържане, ремонтиране и рехабилитация на общинските пътища; 

✓ подобряване и изграждане на настилките на местните пътища (полски и 

горски) до обектите с НКЦ, и пътната връзка до курорт яз. ”Батак”, с цел развитие на 

туризма; 

✓ линиите на междуселищния автобусен транспорт напълно задоволяват 

населението в общината, като се осъществява и връзка на община Батак със 

съседните общини; 

✓ в бъдеще при необходимост може да се помисли за осигуряване на 

вътрешно-селищен транспорт с малки автобуси, сезонно до туристически локации в 

к. яз. „Батак“.  



10. Инженерна инфраструктура 

10.1. Водоснабдяване и канализация 

Всички населени места на територията на община Батак - гр. Батак, с. Нова махала, 

с. Фотиново и КК Язовир Батак - са водоснабдени и се обслужват от „ВиК Батак“ ЕООД, гр. 

Батак. 

10.1.1. Водопровод 

Населените места на територията на общината се водоснабдяват от собствени 

водоизточници –  високопланински водохващания и каптажи. 

Към момента наличният капацитет на водоизточниците е достатъчен за покриване 

на питейно-битовите и други нужди на всички обслужвани населени места. 

Качеството на водата отговаря на изискванията за използване на води за питейни 

нужди. 

✓ Съществуващо положение 

В по-голямата част, водопроводната мрежа на територията на общината е остаряла, 

изпълнена азбестоциментови тръби. Годишно ВиК Батак ЕООД отчита 120-125 аварии на 

довеждащите и разпределителни водопроводи. 

Водоизточници 

Водоизточниците на територията на общината, както и населените места които 

захранват, и дебита им са представени в таблица №44. 
 

Таблица № 44: Водоизточници на територията на община Батак 

№ Водоизточник 
Захранвано 

населено място 
Осигуряван дебит 

Q (л/с) 

1 Открито водохващане от р. Карлъка 1 – 1 гр. Батак Q=4,00л/с 

2 Открито водохващане от р. Карлъка 1 – 2 гр. Батак Q=4,00л/с 

3 Напорна деривация за ВЕЦ Батак гр. Батак Q=10,00л/с 

4 Открито водохващане от Тупавишко дере17 КК Язовир Батак Q=3,00л/с 

5 Открито водохващане от Дерин дере с. Нова махала Q=2,00л/с 

6 Каптаж Дупаиловия кайнак с. Нова махала Qmin = 1,00л/с; Qmax = 4,50л/с 

7 Каптаж Ораз Бурун с. Нова махала Qmin = 0,56л/с; Qmax = 2,50л/с 

8 Каптаж Кечи Егрек с. Нова махала Qmin = 0,34л/с; Qmax = 1,50л/с 

9 Каптаж Ишил с. Нова махала Qmin = 0,45л/с; Qmax = 2,00л/с 

10 Каптаж Суват с. Нова махала Qmin = 0,51л/с; Qmax = 2,10л/с 

11 Каптаж Ардачлъ с. Нова махала Qmin = 0,67л/с; Qmax = 3,00л/с 

12 Каптаж Чакъла с. Фотиново Qmin = 1,50л/с; Qmax = 2,00л/с 

13 Каптаж Шиварище с. Фотиново Qmin = 2,00л/с; Qmax = 5,00л/с 

14 Каптаж Соуколук с. Фотиново Qmin = 0,70л/с; Qmax = 1,20л/с 

Източник:  

 
Капацитетът на водоизточниците е достатъчен за задоволяване нуждите на 

територията на общината. 
 

 

 
17 Открито водохващане Тупавишко дере се намира в горски фонд, в землище на град Ракитово, Община 

Ракитово 
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Довеждащи водопроводи 

Таблично са представени довеждащите водопроводи на територията на общината, 

като са показани вида на тръбите, диаметър, обща дължина и процентно съотношение от 

общата дължина. 

 

Таблица №45: Довеждащи водопроводи на територията на община Батак 

№ Водопроводи Съотношение по вид от общата 
дължина 

(%) 
 Вид 

Диаметър 
D (мм) 

Дължина 
L (м) 

Обща дължина 
(м) 

1 AC 

60 600 

21 228 65,93 % 

80 370 

100 5 820 

125 590 

150 3 630 

200 6 628 

300 3 590 

2 Man 
80 240 

2 140 6,65 % 
125 1 900 

3 St 
219 2 170 

7 170 22,27 % 
630 5 000 

4 PVC 90 1 660 1 660 5,15 % 

Обща дължина – L 32 198 100 % 

 Източник: Общинска администрация Батак 

 
С изключение на напорната, довеждащата деривация за ВЕЦ Батак, е изпълнена от 

стоманени тръби Ф630мм. Довеждащите водопроводи на водоснабдителната система на 

територията на общината са в голяма част от амортизирани тръби с изтекъл срок на 

годност. 

Съоръжения - част от довеждащите водопроводни на територията на 

общината 

В таблица №46 са представени съоръженията - част от довеждащите водопроводи на 

територията на общината и населените места, които обслужват. 

 
Таблица №46: Водопроводни съоръжения на територията на община Батак 

№ Вид съоръжение 
Обслужвано 

населено място 
Характеристики 

1. Напорен резервоар гр. Батак 1000 м3 

2. Напорен резервоар – необорудван гр. Батак 1000 м3 

3. Утаител гр. Батак  

4. ПСПВ гр. Батак  

5. Напорен резервоар к.к. Язовир Батак 500 м3 

6. Утаител к.к. Язовир Батак 80 м3 

7. Напорен резервоар – невключен к.к. Язовир Батак 1000 м3 

8. Напорен резервоар с. Нова махала 150 м3 

9. ПСПВ с. Нова махала  

10. Напорен резервоар с. Нова махала 500 м3 

11. Хлораторна станция с. Нова махала  

12. Напорен резервоар с. Фотиново 300 м3 

13. Напорен резервоар с. Фотиново 30 м3 

 Източник: Общинска администрация Батак 
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Качество на водата 

Качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди отговаря на 

изискванията на Наредба №9 на МЗ. Съгласно изготвения съвместно с РИОКОЗ – гр. 

Пазарджик мониторинг, редовно по график се извършва пробонабиране от 

водоизточниците на всички населени места. След направеното обеззаразяване водата 

отговаря на нормативните изисквания по микробиологични, физико-химични и 

радиологични показатели. 

Обеззаразяването се извършва в напорните резервоари. От 2004 г. са монтирани в 

хлораторните помещения дозиращи помпи за обеззаразяване на водата с течна белина, 

които са заменили старите работещи с хлор-газ. Тази подмяна значително е подобрила 

качеството на питейната вода, както и разходите за обеззаразяване. 

В по-голямата си част суровата вода е от открити алпийски водохващания и каптажи. 

Това е причина през дъждовния сезон водата да влошава качествата си. Има изграден 

Бърз пясъчен филтър, който пречиства водата за гр. Батак и к.к. язовир Батак.  

✓ Препоръки за развитие 

Препоръките за развитие са приоритизирани на краткосрочни, средносрочни и 

дългосрочни и са отразени в графичната част. 

Краткосрочни препоръки за развитие: 

– Оборудване на НР 1000 м3 на северозапад за град Батак; 

– Изграждане на ПСПВ на довеждащ водопровод от открити водохващания на р. 

Каменица; 

– Изграждане на ПСПВ на напорна деривация за ВЕЦ Батак; 

– Реконструкция на част от външен водопровод от открито водохващане Тупавишко 

дере – съгласно графичната част; 

– Изграждане на ПСПВ за к.к. язовир Батак; 

– Включване на НР 1000м3 за к.к. язовир Батак; 

– Изграждане на нов довеждащ водопровод по източния бряг на язовир Батак – 

съгласно графичната част; 

– Изграждане на 6 бр. каптажи и довеждащ водопровод до НР 500м3 за село Нова 

махала. 

– Изграждане на ПСПВ на довеждащ водопровод от открито водохващане Дерин 

дере при с. Нова махала; 

– Хлораторна станция за НР 300м3 и хлораторна станция за НР 30м3 за с. Фотиново; 

– Реконструкция на съоръженият част от водоснабдителната мрежа на общината. 

Средносрочни препоръки за развитие: 

– Реконструкция на довеждащ водопровод от РШ Друма до НР 1000м3 при гр. Батак; 

– Реконструкция на довеждащ водопровод от открити водохващания на р. Каменица 

до НР 1000м3 при гр. Батак; 
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– Реконструкция на довеждащ водопровод от открито водохващане Тупавишко дере 

до границите на к.к. язовир Батак. 

Дългосрочни препоръки за развитие: 

– Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж Дупаиловия кайнак до НР 

150м3 при с. Нова махала; 

– Реконструкция на довеждащи водопроводи от каптажи Суват, Ишил, Кечи Егрек, 

Ардачлъ и Оран Бурун до НР 500м3 при с. Нова махала; 

– Реконструкция на довеждащи водопроводи от каптаж Соуколук до НР 30м3 при с. 

Фотиново; 

– Реконструкция на довеждащи водопроводи от каптажи Чакъла и Шиварище до НР 

300м3 при с. Фотиново 

10.1.2. Канализация 
 

✓ Състояние 

ВиК Батак ЕООД не разполага с ПСОВ. В населените места гр. Батак и с. Нова 

махала има частично изградена улична канализация. Събраните води от нея се заустват в 

р. Стара река при гр. Батак и р. Новомахленска река при с. Нова махала. Отпадъчните води 

се заустват директно в реките, а на места има изградени решетки и утаители. 

Изградени са локални съоръжения за пречистване на отпадъчните води от по-

големите хотели и почивни бази в курортните местности, но повечето от тях (по 

неофициална информация - почти всички) не работят. Отпадните води от частните вили се 

заустват в септични ями, но не функционира организирана система за изпомпване и 

извозване на отпадните води от тях. 

През активния туристически сезон се променят показателите за съдържанието на 

неразтворени вещества, фосфати, амониеви и нитритни йони в язовир Батак. 

Влияние на изпускани отпадъчни води върху питейни водоизточници  

Изпусканите отпадъчни води не влияят на източниците на питейна вода за 

населените места, тъй като те се водоснабдяват от високопланински водохващания и 

каптажи.  

Източници и причини на замърсяване 

Основните източници на замърсяване на повърхностните и подземните води е 

директното заустване на непречистени отпадъчни води от населените места и курортите 

обекти около язовира. Туристическите обекти са осеяни със септични ями, а не 

функционира организирана система за изпомпване и извозване на отпадните води от тях. 

Причината за замърсяване на водите е липсата на изградени съоръжения за 

пречистване на отпадъчните води от населените места. 

✓ Препоръки за развитие 

Предлагат се следните препоръки за развитие: 
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– Изграждане на ПСОВ Батак и поетапно реконструиране и доизграждане на 

селищната канализационна мрежа на гр. Батак; 

– Изграждане на ПСОВ Нова махала и поетапно реконструиране и доизграждане на 

селищната канализационна мрежа на с. Нова махала; 

– Изграждане на канализационен колектор и ПСОВ к.к. язовир Батак. 

10.2. Електроснабдяване и съобщения 

10.2.1. Електропреносна мрежа 

Основен източник на електрическо захранване на община Батак са електропроводи 

от националната електропреносната 110 кV до откритите разпределителни уредби - ОРУ 

110 kV на подстанция п/ст 110/20 kV ВЕЦ ”Батак” и подстанция п/ст 110/20 kV ”Широка 

поляна”. От тези подстанции излизат въздушни и кабелни електропроводи 20 кV до една 

възлова станция 20кV в/ст „Батак“ и трансформаторните постове СрН на общината. 

Съществуващите електропроводи са в добро техническо състояние, с добри преносни 

възможности и висока механическа устойчивост. През територията на общината не 

преминават въздушни електропроводи 220 кV и 400  кV, които са също част от 

националната електропреносна мрежа. Има изградени 2 подстанции, собственост на ЕСО 

ЕАД. 

На територията на община Батак има един голям източник за производство на ел. 

енергия от възобновяеми енергийни източници – ВЕЦ „Батак“.  

Прогнозите за развитие на електропреносната мрежа и изграждането на нови 

подстанции 110/20 kV се обосновава на развитието на жилищните райони и промишлените 

зони. Като се има предвид прогнозата за демографското и икономическото развитие на 

община Батак за прогнозния период се вижда, че не се налага разширение на преносната 

мрежа, осигуряваща електрозахранването на града. 

Разпределителна мрежа средно напрежение  

✓ Има една изградена възлова станция 20 kV в/с ”Батак”; 

✓ Електропроводи средно напрежение. 

Електроснабдителната мрежа 20 kV е кабелна в селищните граници и смесена – 20 

кV кабелна и въздушна в част от града и в производствените зони, и предимно въздушна 

извън селищните образувания. В община Батак има в експлоатация следните основни 

електроразпределителни линии средно напрежение: 

✓ кабелни електропроводи 20 кV с обща дължина 19 990 м в добро състояние, като 

необходимостите от нови кабелни линии за новите зони са от порядъка на 15 600 м; 

✓ въздушни електропроводи 20 кV с обща дължина 133 150 м, които се подържат в 

сравнително добро техническо състояние. 

Трансформаторни постове СрН/НН 

 Съществуващите трансформаторни постове 20/0,4 кV, в общината са  общо 103 

броя, като необходимите нови трансформаторни постове 20/0,4 кV за новите зони са от 

порядъка на 15-20 броя, в зависимост от инсталираната мощност и приетите проектни 

мощности на трансформаторите. 
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Проектът дава следното решение: 

✓ В съществуващите подстанции има достатъчно инсталирана трансформаторна 

мощност за да се поеме бъдещо увеличаване на електрическите товари в общината; 

✓ Електропроводите 110 кV захранващи общината са в добро техническо състояние 

с добри преносни възможности. 

В изграждането на разпределителната мрежа средно напрежение са необходими 

съществени промени. Тук за новите зони ще има необходимост от допълнително 

инсталирана трансформаторна мощност. Нови трафопостове ще се изграждат само при 

необходимост за всеки конкретен случай на строителство в новопредвидените 

устройствени зони. Новите трансформаторни постове ще са бъдат с трансформаторни 

килии от 100-800 кV с подходяща мощност за всеки конкретен случай.  

10.2.2. Съобщителна мрежа 

ВИВАКОМ 

БТК предлага фиксирани телефонни услуги при 100% степен на цифровизация на 

територията на цялата община Батак, както и осигурява GSM покритие и мобилен достъп 

до интернет на територията на общината. На територията само на гр. Батак от общината, 

БТК предоставя достъп до фиксиран високоскоростен интернет. БТК предоставя 

телевизионна услуга по технология Direct to The Home TV(DTH TV) на територията на 

цялата община. 

А1 

„А1 България" ЕАД няма изградена линейна инфраструктура (оптични кабелни 

трасета) и обекти на наземната мобилна мрежа на територията на община Батак. 

Теленор (Yettel) 

На територията на община Батак „Теленор България" (Yettel) ЕАД: 

✓ не разполага с подземна съобщителна оптично-кабелна инфраструктура; 

✓ разполага със седем броя базови станции. 

ДАЕУ 

През територията на общината не преминава подземни оптични кабелни линии на 

Държавна агенция „Електронно управление" (ДАЕУ). 

ДАЕУ изгражда, поддържа, развива и управлява Единната електронна съобщителна 

мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, 

чрез която се осигурява свързаност между структурите на държавната администрация на 

територията на Република България и предоставяне на електронни съобщения. 

Към настоящия момент в ЕЕСМ са включени всички областни администрации, част 

от общинските администрации и част от разположени на териториите на областните 

градове и общински центрове други администрации. 

С оглед бъдещо включване на всички държавни структури към ЕЕСМ се предвижда 

изграждане и електронни съобщителни мрежи и съоръжения за свързаност към ЕЕСМ на 

общинските администрации и на разположените на територията на общината 

администрации на другите държавни органи и техни структури.  
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11. Пространствена урбанистична концепция на община Батак 

Общият устройствен план на община Батак, включва териториите на общинския 

център и населените места, селските и околоградските зони, обособени устройствени 

територии и отделни терени (поземлени имоти) със съответна специфика, предназначение 

и режим на устройство. Територията e обект на целенасочено интегрирано градско 

възстановяване и развитие на основата на интегрирания план (ПИРО), който се 

съобразява с посочените териториални разновидности и техния режим на устройство. 

Целите и задачите на ОУП на община Батак произтичат от предназначението на 

устройствените планове за формиране на хармонична и устойчива жизнена среда в 

населените места при отчитане на спецификата на конкретния обект и изискванията, 

предявени с Плановото задание. 

Главната цел на Общия устройствен план на общината е създаването на оптимална 

пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно 

устройство на общината в хармонично единство на урбанизираните структури със 

съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-

икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти – важен устройствен 

фактор. 

Тази главна цел по същество обединява следните изисквания: 

1. ОУПО да подсигури урбанистична основа за постигане на икономически растеж и 

устойчиво управление и съхранение на природните дадености и еко средата в изпълнение 

на основните приоритети на общината; 

2. ОУПО да осигури възможно най-добър баланс между частни те и обществени 

интереси. Планът трябва да защитава и гарантира частната собственост, но и в същото 

време да дава възможност за реализация на обществените интереси; 

3. ОУПО да определи видовете собственост при определяне на функционалните 

зони. Мероприятията от обществен икономически  интерес се реализират, от всички 

собственици и инвеститори в това число и частници; 

4. ОУПО дава възможност за по-оперативно действие и се явява един оперативен 

инструмент за управление на територията; 

5. ОУПО определя границите и режимите на застрояване, както в урбанизираните, 

така и в неурбанизираните територии.  

В този смисъл ОУП на община Батак съдържа решения за: 

1. Структура на територията за обитаване, за производство, за рекреация, за 

природозащита, за природовъзстановяване, за комуникация и инфраструктура. 

2. Строителните граници, в това число и терените за ново развитие, при отчитане 

собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално развитие. 

3. Трасетата и съоръженията на техническата инфраструктура. 

4. Защитените архитектурни, културни и др. зони и обекти на недвижимото културно 

наследство (НКН). 
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5. Обектите за обществено обслужване от система “Образование”, “Култура”, 

“Здравеопазване”, “Спорт” и др., които се изграждат със средствата на общината и 

държавата и са от особена важност за социалния статус на населените места. 

6. Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и 

качествата на околната среда. 

7. Ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на крайселищната 

територия. 

8. Устойчивост на социално-икономическото развитие и съпътстващите ги 

устройствени условия. 

Общият устройствен план на община Батак е разработен за перспективен срок от 20 

години, т.е. планов хоризонт 2045 година. 

Процесът за изработване на ОУПО е комплексен и сложен. Проблемите на 

територията са проучени и анализирани диференцирано, като са отчетени взаимовръзките 

и интеграцията на проблемните направления. Като цяло общият устройствен план на 

общината представлява комплексна система от анализи, прогнози модели, цели, действия 

и предложения за планиране устройството на територията, нейното опазване в отговор на 

ВИЗИЯТА за развитие, Плановото задание, ОУП на курорт „язовир Батак“- предварителен 

проект и Плана за интегрирано развитие на община Батак (последното е в процес на 

изработване). Следвайки тези постановки общината се явява един средищен център с 

широки възможности за работа, туризъм и отдих, с добре разработени екологични, 

природни, археологически и културни дадености, развита лека промишленост, селско 

стопанство, туристическа дестинация. На базата на събраната и обработена изходна 

информация на съществуващото положение, устройствени схеми и планове на 

територията на общината е постигнато с решение на Общия устройствен план.  

Съгласно решението на проекта е реализирана обвързаността на извън 

урбанизираните територии, защита и опазване на природният ресурс, географското 

разположение, материалното и духовно наследство.  

При разработване на концепцията и пространственото развитие на проекта са 

залегнали устройствени изисквания, касаещи територията, а именно: 

1. Запазване градоустройствената структура на територията на общината, в отговор 

на съществуващата реалност в предвид усвоените терени извън строителните граници на 

населените места, възможност за създаване на преки пешеходни, транспортни и 

инфраструктурни връзки. 

2. Разширяване на терените за спорт, отдих и рекреации. 

3. Концептуално развитие на туризма на територията на общината. 

4. Запазване на съществуващата центрова система, на елементите на общественото 

обслужване. 

5. Актуализиране на транспортната и техническа инфраструктура. 

6. Използване на природните, археологически и исторически ресурси (паметници на 

НКЦ). 
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Общият Устройствен план на общината определя: 

1. Границите на урбанизираните територии в община Батак, в зависимост от 

конкретното им предназначение, допустимите и забранените територии за застрояване. 

2. Насоки за развитие на урбанизирани територии в горски, земеделски и защитени 

зони с цел постигане на оптимална териториална структура. 

3. Развитие на техническата и транспортна инфраструктура и обвързаността с 

републиканската пътна мрежа. 

4. Устройството на поземлените имоти, съобразно конкретното им предназначение 

и опазване на недвижимото културно наследство(НКН). 

5. Разработване на правила, норми и режими на застрояване и определяне на 

критерии за последващи изменения на ОУПО, проучване на необходимостта за опазване 

на културния ландшафт. 

При формиране на пространствената структура на общината водеща роля имат 

географската характеристика и основните урбанистични оси. Урбанистичните оси са от: 

✓ местен характер, административния център - гр. Батак и населените места с. Нова 

махала и с. Фотиново; 

✓ от областно ниво Ракитово, Пазарджик, Велинград, Сърница;  

✓ от регионално ниво Якоруда, Благоевград, Банско. 

Териториалните структури съществуващи и нови се обособяват около формираните  

вторични ядра в курорт яз. “Батак“ и  селата Нова махала и Фотиново. 

Ресурсите на общината се характеризират с наличието на природни 

забележителности и интересни места, като: яз. “Батак“, яз. “Широка поляна“, яз. „Голям 

Беглик“ и местностите Беглика, Кавал тепе, Петрово бърдо и други в съчетание с 

разнообразен релеф, благоприятен климат, географско разположение, недвижимо 

архитектурно културно наследство, традиции и обичаи, които са предпоставка за развитие 

на туризма във всичките му разновидности. 

Функционално зониране и организация на територията 

В урбанизираните територии са включени няколко разновидности за развитие на 

терените и техните зони, съгласно Наредба №7 от ЗУТ. Проектът определя 

преобладаващия режим на застрояване, включващ терени за: административно, делово и 

смесено обслужване, обитаване, труд, курортно-туристически дейности, отдих и 

рекреации, озеленяване, техническа инфраструктура и транспорт. 

За целите на ОУПО Батак в земеделските територии са включени следните 

територии с общо предназначение: обработваеми земеделски земи – ниви, обработваеми 

земеделски земи – ливади,  обработваеми земеделски земи – трайни насаждения, 

необработваеми земеделски земи – пасища и мери, непригодни земеделски земи – дерета, 

оврази, сипеи и др. 

 В горските територии попадат гори със специално предназначение за поддържане 

на ландшафта и с рекреационно значение по чл. 5, ал. 3, т. 3 на Закона за горите.  

В Правилата и нормативи за прилагането на Общият устройствен план на община 

Батак са дадени съответните параметри за устройство и застрояване на устройствените 

зони. 
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Урбанистичната концепция предлага устройствени зони в териториите за  

устройствено планиране. 

Видове  устройствени  зони и  терени  според  техните разновидности 

Смесена централна зона (Ц), включваща терени за социална инфраструктура и 

индивидуални терени за обществено обслужващи дейности (Тоо). 

Териториите обхващат централната градска част на гр. Батак. В тези терени могат 

да се изграждат: административни и делови сгради; сгради за социални, просветни, 

учебни, културни, религиозни и други обществени дейности; търговски и други обслужващи 

сгради и комплекси. 

 Необходими са целенасочено поддържане на благоустройствените дейности в 

централната градска територия (Ц), която традиционно се облагородява в добър 

естетически вид. Допълнително са необходими усилия за подобряване на 

инфраструктурата, благоустройството, естетическия вид на съществуващите обществени 

сгради, на стари характерни баташки къщи от предвоенната епоха, за енергосъобразно и 

естетическо саниране на жилищните сгради, за естетическо оформяне и поддържане на 

озеленените паркови площи, за подобряване на озелененото речно пространство,  

композиционен гръбнак по протежение в градската територия. За селищната структура има  

изявен общински център, в който попадат обектите на административно-деловите, 

културните и образователните функции. 

 В централната част са локализирани обектите на ежедневните търговски услуги и 

обслужване.  

 Индивидуалните терени за обществено обслужващи дейности (Тоо), са подчинени 

на три основни постановки: 

✓ Изцяло запазване на съществуващата центрова система и терените за социална 

инфраструктура и обектите на общественото обслужване в границите на населените места 

(Тоо); 

✓ нови локализации на обекти и територии за смесено-многофункционални зони с 

разполагане на обекти за общественото обслужване; 

✓ доразвиване на линеарното структуриране на общественото обслужване по 

основните транспортни и пешеходни комуникации. 

 Териториите за обществено обслужващите дейности се застрояват съобразно  

параметрите на застрояване, касаещи обекти на обслужването в устройствените зони в 

жилищните територии, съгласно чл. 19, на Наредба №7 от ЗУТ в подробните устройствени 

планове, а за непосочени обекти в нея, съгласно виза за проектиране и всички изисквания 

на чл. 39 ал. (1),(2),(3), на Наредба №7 от ЗУТ. 

 Обитаване – Жилищна зона (Ж), включваща жилищни терени за: 

✓ ниско застрояване (Жм); 

✓ средно застрояване (Жс). 
 

 Общата констатация, основана на демографския анализ и оценка на сградния 

фонд показва, че за постоянните жители на общината не се изисква разширение на 

селищната територия. Населените места в това число и гр. Батак, имат достатъчен 

териториален резерв, както за временно и сезонно обитаване, така за обслужващи и 

производствени дейности. На база на прогнозната цифра на демографското развитие на 

населението на общината и отчитайки инвестиционните инициативи за усвояване и 
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застрояване на терени извън сега съществуващите регулационни граници на населените 

места, разширението на терените за обитавания са в три аспекта: 

- Усвояване на жилищни територии с планова готовност и сграден фонд в 

експлоатация; 

- Жилищните територии на общината обхващат широк диапазон от видове 

застрояване, формиран в процеса на историческото развитие на града и селата, свързани 

в два съседни и повече имота – от ниско свободно застрояване в самостоятелни 

урегулирани поземлени имота (Жм) и със средно застрояване (Жс), в гр. Батак по чл. 6, ал. 

1, т. 1 и т. 2, на Наредба №7 от ЗУТ; 

- Усвояване на територии за жилищно застрояване за далекоперспективно развитие; 

- Усвояване на вече обособили се територии със сграден жилищен фонд. 

Това са терени намиращи се в непосредствена близост до населените места. В 

северната, североизточната и западната част на общинския център – гр. Батак са 

предвидени терени за обитаване с допустима смяна на предназначение с параметри за 

малко етажно жилищно застрояване с устройствена зона (Жм) и с доказан ПУП, за средно 

етажно жилищно застрояване (Жс). 

За селата е регламентирано застрояване ниско етажно – (Жм). При устройството на 

терени за застрояване е отчетено не само потребностите от териториално развитие, но и 

инфраструктурата. В ОУПО са определени територии за обитаване, които са съобразени с 

действащите планове и одобрени проекти, касаещи прилежащите територии, както на гр. 

Батак, така и на останалите селища на общината. Предложените устройствени решения 

осигуряват баланса в развитие на общинските терени, оптимизиране на жилищните 

терени, с оглед обновяване на жилищната среда и ефективно използване на наличния 

резерв от жилищния фонд. Устройствена зона (Жс) е характерна в централната част на гр. 

Батак, като това са съществуващи сгради със съответните параметри на застрояване за 

зоната. 

В жилищните територии индивидуални поземлени имоти се урегулират, с 

устройствен план за нежилищни обслужващи обекти за: социални, учебни, просветни, 

културни, спортни, здравни, религиозни дейности, магазини, заведения за хранене, 

обществени озеленени площи, сгради и съоръжения на техническата инфраструктура. 

Могат да се изграждат административни и офис сгради, сгради на безвредни производства, 

бензиностанции, автосервизи и други, както и допълващи сгради и постройки. 

Труд – Производствена зона (П), включваща терени за:  

✓ Промишлени и складови дейности (Пп); 

Системата труд на общината включва терени за предимно производствени  дейности 

(Пп), дейностите на селското и горското стопанства, производствените предприятия, 

складово-обслужващи дейности, търговия и услуги. Съществуващите зони за труд в 

общината са разположени в непосредствена близост на вход-изходите на населените 

места. Производствените терени на гр. Батак са разположени в западната, източната и 

южната част на града. В с. Нова махала производствените терени за предимно 

производствена зона с отреждане за (Пп) са в бившия стопански двор и терени на запад от 

селото. В с. Фотиново  съществуващите терени за труд са на североизток, на изток и запад.  

В тази устройствена зона са определени и територии с допустима смяна на 

предназначение за (Пп), със същите параметри на застрояване.  

Съществуващата  локализация  на терените за производство отчитат реалната 

обстановка и потребност от развитие на икономическата база на общината. Изцяло се 
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запазва локализацията на съществуващите производствени терени, както в регулация, 

така и в крайселищната територия. Усвояването на нови терени е на база прогнозно 

развитие и ръст в икономиката и се осъществява по три начина: 

- доуплътняване на терените на съществуващите производствени бази (Пп);  

- архитектурно оформление на преустроените и на евентуално новопостроени 

производствени сгради - (Пп) и особено към благоустройство на прилежащата им среда; 

- включване в регулационните граници на селищната структура на усвоените и 

влезли в експлоатация терени за производство; 

- обособяване на нови терени за временно съхранение на разделно събрани 

строителни отпадъци, опасни отпадъци от бита и био-отпадъци; 

- устройствената зона за (Пп) се застроява с производствени, складови, 

административни, търговски и обслужващи сгради.  

При преструктуриране на  съществуващите производствени зони  от типа “предимно 

производствена”(Пп) в отделни урегулирани поземлени имоти, плътността на усвояване 

може да достигне до 80%, съгласно чл.25,ал.3  от Наредба №7 от ЗУТ.  

Смесена многофункционална зона (Смф), включваща терени за смесени 

обслужващи-многофункционални дейности (Смф). 

Около населените места  и от двете страни на третокласния път за гр. Батак  са 

маркирани територии с допустима смяна на предназначение за смесена 

многофункционална устройствена зона (Смф). Нови смесени многофункционални зони 

(Смф) с отреждане предимно за производство и обществено обслужване. Тези 

локализации са на вход-изходните артерии. Логиката за ситуирането им е не само удобният 

транспортен достъп, но с естетичния архитектурен облик да са емблемата откъм главните 

транспортни потоци. 

Терени със смесени обслужващо-производствени функции, смесена 

многофункционална устройствена зона (Смф), съгласно чл. 68, ал. 1, (Приложение №1) от 

Наредба №8 (за обема и съдържанието на устройствените планове), обхваща нови 

територии за усвояване с многофункционално предназначение предимно за: обществено 

обслужване, търговия, складови дейности, безвредни производства, но също и жилища, 

обществени озеленени площи, спорт и атракции и други допълващи функции, без да се 

допускат обекти за дейности с вредни отделения и влияния. Изпълняват се всички 

изисквания за изграждане на пълноценна и достъпна градска среда. 

В тези две устройствени зони (Пп) и (Смф), се допускат изграждане на сгради със 

смесено предназначение, общежития за персонала, здравни заведения и заведения за 

обществено хранене, технологични паркове и комплекси, професионални бази и 

обслужващи обекти към тях, според изискванията на Наредба №7 от ЗУТ.В тези територии 

на зоните не се допуска производства с вредни дейности(асфалтови и леярни бази, варо-

бетонови центрове, каучукови и химически предприятия).  

Рекреационна устройствена зона (Ок) и (Ов), включваща терени за: 

✓ курортно-туристически функции (Ок) и (Ок1) - със занижени параметри на 

застрояване); 

✓ вилни терени (Ов) и (Ов1) - със занижени параметри на застрояване); 

Приоритет в устройственото планиране на територията на общината е обособяване 

на зоните за рекреации, отдих, туризъм. В извън селищните територии се обезпечава 

реализацията на пълноценен масов и индивидуален отдих. Създаване на условия за 
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изграждане на нови туристически бази, обособяване на туристически ядра в региона, като 

единна дестинация за целогодишен туризъм, а именно:  

- изграждане на нови модерни туристически бази за вилен отдих в  землището на гр. 

Батак в курорт „яз. Батак” (индивидуални вили и хотелски комплекси в района на вилна 

зона „Цигов чарк“, м. „Дъното“, около м. “Беглика“, язовирите „Широка поляна“ и „Голям 

Беглик“, ядра за водни спортове и риболов ); 

- обектите на отдиха основно на територията на общината, се осъществява около 

територията на яз. “Батак“, м. “Беглика“, яз. “Голям Беглик“, яз. „Широка поляна“ и 

новопредложените територии в землищата на селата Нова махала - м. “Калето“ и Фотиново 

- м. “Куртлужа“ и рекреационните терени около Фотинските водопади. В местност „Калето“ 

в землището на с. Нова махала се обособяват терени за ритуални фолклорни дейности, 

честване на религиозни празници. 

- предложение на територии с допустима смяна на предназначение за вилен отдих 

(Ов), съгласно чл. 29, на Наредба №7 от ЗУТ и (Ов1) със занижени параметри на 

застрояване:  

- курорт яз. “Батак“, м. “Дъното“, м. “Беглика“, яз. “Голям Беглик“, яз. „Широка поляна“; 

- в местност „Калето“ землище Нова махала, се провеждат мероприятия свързани с 

обредните обичаи на населението в селото. Една част от поземлените имоти,  които са в 

непосредствена близост до строителните граници се обособяват места за честване 

(естрадна площадка, сергии, места за хранене, каравани и кемпери с търговско 

обслужване, ситуирани временни обекти). Друга част, която е по отдалечена от селото 

могат да се изграждат вилни сгради от собственици на имоти с устройствена вилна зона 

със занижени параметри на застрояване (Ов1); 

Територията отредена по ОУПО, подробно се разработва с ПУП-ПРЗ (чл. 16 и чл. 17 

от ЗУТ). С подробните планове се определят границите на зоната за обществените 

мероприятия и тези поземлени имоти, които ще се отредят за вилни сгради със 

съответните параметри на устройствена зона (Ов1).  

- предложение за разширение на съществуващата рекреационно-устройствена зона 

(Ок), съгласно чл. 27,ал. 1, т. 1, чл. 28, ал. 2, на Наредба №7 от ЗУТ и устройствена зона  

(Ок1), със занижени параметри на застрояване, обхващащи териториите  на  яз. “Батак“ – 

м. “Цигов Чарк“, м. „Дъното“ и създаване на нови такива на територии в другите язовири. 

В зоните отразени за обществени функции попадат и обектите за къмпиране. В 

курортната зона на яз. “Батак“ има места определени за сезонни къмпинги, Еко-къмпинг 

около язовира и терена на съществуващия къмпинг в централната част на курорта. 

В защитените територии м. “Петрово Бърдо“, терените около яз. “Широка поляна“ и 

други такива разположени на територията на общината съществуват сгради, които са 

построени преди определянето на тези територии за такива. Проектът предлага 

запазването им, без намеса за изкупуване на прилежащите терени. Сградите могат да се 

реконструират, рехабилитират, да се издадат документи за търпимост, съгласно ЗУТ, с цел 

узаконяването им от Общинска администрация гр. Батак.   

 В проектното решение са отразени защитените територии, природните 

забележителности, недвижимите културни ценности с цел развитие на културно-

познавателен туризъм.  

Предвижда се развитие на: ловен туризъм, еко и пешеходни летен туризъм в 

забележителните местности на общината. 

Маршрутно познавателен туризъм на територията на община Батак: 
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I-ви маршрут: гр. Батак - Баташки снежник - Батак - еднодневен преход - 8 часа. 

Добре оформена пътека, тръгва от гр. Батак, следва билото по северния склон на 

планината. Маршрута минава през местностите -"Резервоара", "Мирчовица", "Дъжд бивак" 

и след около 3 ч. преход пътеката излиза  на "Карлъшки поляни" - голямо плато от около 

10 000 дка. ливади. От това място ясно се вижда връх "Баташки снежник" и след около още 

1 ч. преход, по добре очертан път се стига до върха най-лесно от към южната му страна.  

ІІ-ри маршрут: Един от основния и атрактивен туристически маршрут е: Батак, ВЕЦ 

Батак, Партизански лагер "Техеран", хижа "Техеран, партизански лагер "Ровно", м.” 

Дългата поляна”, вр.”Баташки снежник”(2082 м.) Продължителността на маршрута е 1 

ч. 10 мин., и се стига с високо проходимо превозно средство. 

ІІІ-ти маршрут: Изходна база Батак, м. ”Превала”, параклис "Св. Марина", Ски 

писта, параклис "Св. Андрей", кк. "яз. Батак ". Продължителността на маршрута е 1 ч. 

20 мин. С превозно средство 15 мин.  

По маршрута се откроява изключително красивата гледка на яз. Батак както през 

лятото, така и през зимата. Атракция за туристите представлява спортния риболов и 

всякакъв вид воден спорт през лятото, а зимата предлага ползването на ски лифт и ски 

писта и зимен спортен риболов. В района на курортен комплекс „яз. Батак" на туристите се 

предлагат места за нощуване и спорт, много заведения през целогодишния период. 

ІV-ти маршрут: гр. Батак - с. Нова махала - с. Фотиново - м. "Фотински 

водопади". Това е един от най-интересните маршрути. 

Фотинските водопади се намират в средното течение на Фотинската река. От с. 

Фотиново отстои на около 3 км. източно от селото. През 1979 год. е обявен за природна 

забележителност и теренът около него в обхват 12,1 ха е защитена територия. В 

продължение на милиони години бистроструйният планински поток се е вдълбал в 

риолитите на " Каменна врата " и е образувал три водни пада и два казана с обща височина 

над 30 метра. И действително по левия бряг на реката има тесни и едва проходими в 

скалния терен цепнатини наподобяващи врати. Наблюдаван от долният му край пред 

погледа на туристите се разкрива причудлива гледка. Водата се спуща по стъпаловидния 

скат и образува феерия от кипящи водни струи по естествената скална каскада. Водопадът 

се състои от три стъпала. Най-висок е средният, а най-отвесен е най-горното стъпало. След 

като се изсипят от скалната височина,  водите се усмиряват в дълбоките ерозивни котли, 

за да се устремят отново надолу по другите водоскоци и достигат до язовир "Въча", до 

които се стига по сравнително добре очертана пътека за около час пешеходен преход. 

Фотинският водопад е на около 900 м. надморска височина. В дясно от водопада се 

простира обширната дъбова гора "Кузалтията". В близост до водопада е лобното място на 

Петър Велев, първият партизанин в Родопите и на неговата годеница Златка Декалова, 

които са загинали при преследването и разгрома на партизанския отряд "Антон Иванов". 

Изходна база за посещението на Фотинските водопади е гр. Батак. От града до с. Фотиново 

може с лек автомобил или автобусен превоз. Селото е добре благоустроено и предоставя 

възможности за практикуването на алтернативен туризъм. От селото до долината на 

реката, добре очертан горски път за около един час се достигат водопадите. Този 

забележителен природен феномен може да се посещава и от големи туристически групи. 

Дължината на маршрута е 27 км. до водопадите, минава през с. Нова махала, ДДС "Борово" 
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и с. Фотиново. Продължителността му е 35 мин. с превозно средство и 60 мин. пеша от с. 

Фотиново до самите водопади.  

Единични обекти на този вид туризъм е град Батак. Основни обекти на посещение 

са: Регионален Исторически музей, църква - костница „Света Неделя“, църквата „Свето 

Успение Богородично“, къща музей „Балиновата къща“, параклиси Св. “Василий“ и Св. св. 

“Кирил и Методий“. 

Зона за озеленяване (Оз), включваща терени за: 

✓ обществени озеленени площи, терени за озеленяване (паркове, градини, 

благоустрояване на речни пространства и др.) (Оз); 

 Терени за Озеленяване (Oз), които включват територии за обществено ползване, 

обхващащи всички озеленени площи в жилищните, производствените, вилни, обществени 

и други терени  са нормирани според устройството на съответните зони. В озеленените 

терени и паркове, ще могат да се изграждат обекти за социални контакти, кътове за отдих 

и рекреации за всяка възрастова структура. Спортът и отдихът се реализират главно чрез 

елементите на зелената система в населените места. 

✓ терени за спорт и атракции (Тса); 

 Терените за спорт и атракции (Тса) се реализират главно чрез елементите на 

зелената система. Зоните за спорт се устройват със спортни съоръжения – открити игрища, 

атлетически и ски писти, велописти, сгради за спортни занимания и терени за други 

рекреации на територията около яз. “Батак“. Всички тези обекти и съоръжения ще бъдат 

отразени в следващите фази на проектиране ОУП и ПУП на курорт яз. “Батак“. 

Зоните за риболов, палатки и кемпери ще бъдат сигнирани на определени места 

след подробно проучване на терените около трите язовира. Язовир „Батак“ има голяма 

роля за развитието на спорта и отдиха а именно:  реализиране на  водни спортове с 

определени места за водни коридори и панорамен воден маршрут, гребва база и други, 

които детайлно ще се посочат в следващата фаза ОУП на яз. Батак. – окончателен проект. 

Проектът запазва  структуриране на водната площ на язовира, отразен в ОУП на курорта 

(предварителен проект) от страната на м. “Цигов чарк“ до м. “Дъното“. Тази площ е 

приблизително 14 км. От север на юг  във  водната  площ са ситуирани местата на 

пристани, които граничат със определени структурни единици (ядра) на територията на 

курорта, в които са разположени туристическите бази. Във водната площ на “язовир Батак“  

се предлага изграждането на следните пристани, граничещи със следните структурни 

единици: 

- Пристан „Гребната база“ – тя граничи със структурна единица „Дорково“. В 

западната част ядрото опира до землището на с. Дорково-община Ракитово. Оформени са 

нови и съществуващи почивни бази, вили, терени за отдих и рекреации, като част от тях се 

намират на територията на община Ракитово-землище с. Дорково; 

- Пристан „Фарът“ – той граничи със структурна единица “Дъното“, разположена в 

източната част на курорт яз. “Батак, а на запад от нея е структурна единица „Костандово“, 

граничеща с землището на гр. Костандово – община Ракитово. В тази западна част язовира 

граничи с община Ракитово. В източното ядро - „Дъното“ са отразени терени за отдих, 

рекреации и леглова база на територията на община Батак; 
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- Пристан „Плуващ Остров“, на запад от него е оформена структурна единица 

„Коилето“, която обхваща териториите за курортни дейности, около контра стената на 

язовира. Тези територии са инфраструктурно обезпечени и са привлекателни за обекти на 

отдиха и постепенно ще се усвояват; 

- Пристан „Островът“ с оформено туристическо ядро, „Цигов чарк“, разположено на 

запад от „Острова“. Това е най старата част на курорта. От тук е започнало изграждането 

и създаването на вилна зона „Цигов чарк; 

- Пристани „Нос къмпинг“ и „Рибарски“ със структурни единици „Батак“. Тези 

територии са по спокойни от гледна точка на застрояване и са характерни със сезонно 

разполагане на  къмпинги и рибарски заслон; 

- Пристан „Нос Св. Троица“ – разположен до южната структурна единица „Радецки.“ 

Тези територии  граничещи  с  гореупоменатите пристани са подробно разгледани в 

предварителния проект на ОУП курорт „яз. Батак“.  

✓ терени за ски-писта (Тски); 

На територията на общината има специфичен туристически ресурс, най-вече 

застъпен в курорт яз. “Батак“ и добре оформени туристически маршрути. Ски-писта “Батак” 

е около 800 м. Тя е оборудвана с два влека, единият от които, тип помагалски, и е с 

дължина около 600 м. Територията може да поеме изграждането  на още една писта за 

моторни шейни. Положението на ски-писта “Батак” е такова, че позволява на снежната 

покривка да се задържа от ноември до април, а от горната точка на ски-влековете се 

открива невероятна гледка към язовир Батак. В момента съоръженията не работят. 

Необходима е реконструкция и рехабилитация на всички обекти и съвместно с общината и 

собственика на терените  върху, която е изградено съоръжението да се поднови и оборудва 

този спортен туризъм, разположен на територията на курорта. 

✓ терени за гробищни паркове (Тгп). 

Разположени в непосредствена близост до населените места и извън регулация. 

Стопанисват се и се поддържат, като елементи на зелената система със специално 

предназначение и мемориален характер. 

Зони с обекти на КИН, включващи терени за недвижимо културно наследство 

(Ткин). 
 

В процеса на работа по проекта беше направен цялостен анализ на културното 

наследство на община Батак и бяха изведени проблемите на недвижимите културни 

ценности (НКЦ) и очертани посоките за бъдещото съхранение и адаптиране в средата. 

Териториите с НКЦ са разгледани ,като защитени зони за опазване извън селищната 

територия на населените места. Проектът определя критерии за опазване на зоните 

наситени с НКЦ, показани са еко маршрути от регионално и локално нива, локализирани 

са археологичните обекти обвързани с транспортна достъп за културно-познавателен 

туризъм. 

Територии на транспортната и техническа инфраструктура, включващи терени 

за транспортни терени на пътища, улици, паркинги (Тти). 

На територията на община Батак минава второкласен  път от републиканската пътна 

мрежа: IІ-37, преминаващ през територията на три области - София, Пазарджик и Смолян, 

и три третокласни пътища - III-375, III-376 и ІІІ-379. Пътната мрежа осигурява транспортното 
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обслужване на населените места в общината – гр. Батак, с. Нова Махала и с. Фотиново. Тя 

обхваща всички бивши четвъртокласни пътища, сравнително добре изградени, изцяло 

покрити с трайна асфалтова и павирана настилка. На територията на общината 

съществуват още местни, горски, селскостопански и други видове пътища. Тази пътна 

мрежа частично се нуждае от рехабилитация. Два от общинските пътища обслужват селата 

Нова Махала и Фотиново. Пътищата в общинската пътна мрежа са в добро състояние. Те 

са с обща дължина 40 км, и 80% от тях са добре поддържани. Общата дължина на уличната 

мрежа в населените места на общината е 38 км. 

В общинският център липсва обходно трасе. Целият автомобилен трафик в посока 

градовете - Доспат, Ракитово, Велинград и курорт „яз. Батак“, се движи по  

репубриканския път ІІ-37, преминаващ през гр. Батак по ул. ”Антонивановци”. В 

действащият план за регулация и застрояване на града е предвидено обходно трасе, но 

до този момент не е изпълнено. Транспортната инфраструктура на гр. Батак и курорт „ яз. 

Батак е свързана с международната автомагистрала “Тракия” и отстои на 36 км от нея.  

Транспортното обслужване на община Батак се извършва от фирма ЕТ „Никола Манолев“ 

гр. Батак, предимно чрез автобусен транспорт, който се движи по определени транспортни 

линии. 

От двете страни на третокласния път в посока гр. Ракитово се намира курорт яз. 

Батак.  

На юг от него, на северния  скат на язовира  е изградено второто ядро на вилна зона 

„Цигов чарк“. Всички стари съществуващи вили и почивни бази до два етажа са построени 

в горската част на зоната. След 2001 г. и влизането на Закона за реституция и Закона за 

устройство на територията новите обекти за отдих са построени на открито в близост до 

третокласния път. Съществуващи обекти разположени в горска територия се обслужват от 

панорамни пътища и алеи. Аналогично на това е и първото вилно ядро от южния скат на 

язовира. Сградите и почивните бази са изградени в горските територии и се захранват от 

панорамни пътища. Съществуващата вилна зона „Цигов чарк“, след реституционните 

промени се презастрои, с което се наруши ландшафта и екологията. Община Батак след 

приемане на ОУП на общината незабавно трябва да възложи ПУП-ПРЗ на тази територия. 

С това ще бъдат решени проблемите, касаещи транспортната и техническата 

инфраструктура, а именно: изграждане на локални трасета на третокласния път Батак-

Ракитово, обслужващи събирателни улици и премахване на улиците без изход - „тупици“. 

Едно от най-необходимото мероприятие, касаещо екологичното състояние на курорта е 

изграждането на пречиствателна станция, за която има изготвени инвестиционни проекти 

и отреден терен в близост до контра-стената. 

Проектът предлага цялостно територията на язовира да се обслужва от вело и 

пешеходна алея, която е задължителна съгласно ЗУТ, Закона за пътищата и НЕК -„Язовири 

и Каскади“. Обслужващите алеи обхващат площ с габарит 15 м. и подсигурява достъп до 

водната площ на яз. “Батак“, по която могат да се движат колите на Пожарна безопасност, 

МВР и Бърза помощ – МЗ, както туристи- пешеходци, вело-туристи и всички гости на 

курорта, запознаващи се с природните дадености. 

Озеленяване, туризъм, спорт и атракции и терени за други рекреации се застрояват 

съобразно изготвен ПУП-ПРЗ на територията на курорт яз. “Батак. 
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Терени на инженерно-техническа инфраструктура (Тти); 

Терените на инженерната инфраструктура са подробно проучени и нанесени на 

проекта и на схемите на техническата инфраструктура. Подробно са описани в текстови 

вид по отделните части: водоснабдяване, канализация, електропреносна и съобщителна 

мрежи.  

В заключение урбанистичната концепция може да се обобщи със следното 

решение: 

По отношение на комуникационната и пешеходна обезпеченост: 

1. Изграждане на обходно трасе на гр. Батак, за да се изнесе от населеното място 

транзитното и товарно движение, което натоварва главната улична мрежа и замърсява 

околната среда. Трасето е предвидено на юг от реката и се включва в съществуващата 

улица „Антонивановци“ и се свързва с второкласен път ІІ – 37, посока гр. Доспат, „яз. Батак“, 

гр. Ракитово-Велинград. 

2. Изграждане на ново трасе, в курорт „яз. Батак“, с цел облекчаване входа в курорта 

от гр. Батак и гр. Ракитово. Новата отсечка се включва в кръстовището с хотелите 

„Каталина“, „Орбита“ и „Панорама“ на общинския път в контра стената. 

3. Проектът предлага изграждане на нова пътна връзка след контра стената посока 

м. “Дъното“, който свързва курорта с зоната за отдих в землището на с. Дорково, община 

Ракитово. Тази пътната връзка отива до язовирната стена и продължава в посока м. “Св. 

Константин“ - община Пещера. Така оформеният път обикаля яз. Батак от четирите посоки. 

4. Рехабилитация на съществуващите общински пътища, изграждане на нови 

трасета  до новите урбанизирани зони и туристически обекти, т.е. всички тупици да се 

обединят с обслужващи улици в курорта с трайна настилка, съгласно нормативната уредба 

и Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на 

урбанизираните територии. 

5. По отношение на паркирането в курорта се запазват съществуващите паркинги в 

центъра и при реконструкция на третокласното трасе посока контра стената да се 

предвидят  където е възможно места за надлъжно паркиране. 

6. Ново място за паркиране може да се помисли за реализация, след провеждане на 

разговори и процедури с МЗ-Агенция по горите, южно от третокласния път в края на 

разсадника, с обслужване от горе посоченото трасе. 

7. Проектът предвижда изграждане на локални трасета от двете страни на 

третокласния път м. “Превала“ - Ракитово до центъра на курорта и се свързва с подобни 

такива по пътя до контра стената. 

8. Пешеходни връзки и напречни пешеходни трасета в курорта яз. Батак липсват. В 

следващите фази на проектиране ОУП - окончателен проект могат да се помислят 

следните алтернативни насоки: 

✓ да не се изграждат масивни огради; 

✓ дворищната регулация да се маркира с жив плет или ниски дървени огради до 

височина 0,50 м; 

✓ предвиждане и изграждане на тротоари по главните пътни връзки, или маркиране 

на същите със светлоотразяваща се сигнатура (боя); 
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✓ предвиждане на напречни пешеходни пътеки, маркирани с указателни табели в 

посока яз. Батак.  

По отношение урбанистичното застрояване на територията: 

1. По главните направления на общинската пътна мрежа от разклона на м. “Превала“ 

– м. “Дъното“ – язовирите Голям Беглик и Широка поляна, и от двете страни на 

третокласния път посока гр. Ракитово, са обособени терени за вилен и курортен отдих т.е. 

това са терените включващи курорт яз. “Батак“ 

2. Уплътняване на териториите в съществуващите граници на населените места с 

жилищни, производствено-складови и обществени функции; 

3. Включване на нови терени в границите на населените места за жилищни, смесени 

и производствени дейности; 

4. Маркиране на туристически маршрути до обектите с НКЦ, исторически местности, 

система от познавателни маршрути; 

5. Специализация на туризма: с. Нова махала с акцент изграждане на хотелски 

комплекси зони за отдих и рекреация; с. Фотиново с акцент ”зелен туризъм”, развитие на 

еко пътеки до местности с обекти на НКЦ ; 

6. ”Язовир Батак–Цигов чарк” с акцент водни спортове и многообразна хотелска база;  

7. Териториите за хотелски бази, вилен отдих и рекреации около язовирите - “Голям 

и Малък Беглик“; “Широка поляна“ , м. “Беглика“ в посока община Доспат.  

8. Изграждане на алейна мрежа, около язовир „Батак“, с ширина минимум 15,0м. от 

кота високи води, с цел  подсигуряване достъп до водната площ за преминаване на 

задължителните видовете автомобили на Пожарна безопасност, МВР, Министерство на 

здравеопазването, както и пешеходен достъп за туристи, велоалея без прекъсване от 

реституционни и закупени терени от нови собственици на терените до язовира. 

Така в своята цялост проектът дава условията за прилагане на ОУПО, контрола 

върху изпълнението на неговите предвиждания, условията за промени и за възлагане на 

ОУП - окончателен проект на територията на яз. Батак и подробни устройствени планове. 

Те представляват прецизна териториална основа за прилагане на интегрирани политики 

за териториално развитие и устройство. 

Община Батак в перспективното си развитие основно се изявява като туристическа 

дестинация за български и чуждестранни туристи и е пресечна точка на туристическата 

локализация с гр. Батак, гр. Велинград, гр. Сърница, гр. Доспат, яз. “Доспат“, гр. Якоруда и 

гр. Банско. Републиканската, главната и общинската пътна инфраструктура прави 

комуникативна община Батак със съседните общини и спомага за развитие на икономиката, 

селското стопанство и туризма.  
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12. Правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Батак 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ 

Настоящите правила и нормативи са разработени на основание чл. 23, ал. 2, т. 15, буква з 

от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове (Обн. ДВ бр. 

57/2001г.)  

Чл. 1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ 

(1) Правилата и нормите за прилагане на ОУПО Батак и неговото  землище са неразделна 

част от плана. 

(2) Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Батак 

определят изискванията, устройственото и функционалното предназначение и 

ограниченията при застрояването, ползването и опазването на територията на общината 

и неговото землище.  

Неразделна част от настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУПО са 

показателите за застрояване на отделните видове територии, устройствени зони и 

самостоятелни терени.  

(3) С прилагането на правилата и нормативите ще се задоволят постепенно следните 

изисквания: 

1. Здравословни условия на обитаване, труд и отдих, рекреации, както и сигурност на 

населението; 

2. Задоволяване жилищните и туристическите нужди на жителите на населеното място; 

3. Планово усвояване на природни среди за нуждите на зимния и летен отдих и туризъм; 

4. Задоволяване рекреационните нужди на населението на общината и района; 

5. Запазване екологичното равновесие и биологичното разнообразие на природния 

комплекс; 

6. Опазване на културно-историческото наследство; 

7. Запазване, обновяване и развитие на съществуващите части на населеното място, 

оформяне на облика и хинтерланда им при съобразяване с новите изисквания за 

активизиране на територията в условията на членство в Европейската общност; 

8. Икономично използване на теренните ресурси. 

(4) Общият устройствен план на общината определя: 

1. Границите на урбанизираните територии на града - селищната територия, обхваната от 

строителните граници; 

2. Новите строителни граници на урбанизираните територии и на новоурбанизираните 

територии, определени с ОУПО; 

3. Границите на земеделските и горските територии; 

4. Защитените територии и защитените зони; 

(5) Участници в устройствения процес по прилагане на ОУПО Батак са: 



83 

- Общински органи на управление; 

- Органи на експертиза; 

- Органи на контрол; 

- Физически и юридически лица; 

Правомощията и инициативите по прилагане на ОУПО Батак са законово определени и 

всички последващи действия се съобразяват с това. 

ЧАСТ ВТОРА: ЗОНИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ГРАДСКАТА ТЕРИТОРИЯ 

РАЗДЕЛ II. ЗОНИРАНЕ, РЕЖИМИ 

Чл. 2. С одобряването на ОУПО Батак, правилата и нормите към него, предлаганото 

зониране, като характер на застрояване и нормите към съответните зони стават 

задължителни по отношение прилагането на плана.  

В териториите на ОУПО Батак се обособяват следните групи устройствени зони и 

самостоятелни терени:  

1. Група устройствени зони за административно и делово обслужване (Ц); 

а) смесена централна зона – (Ц); 

б) терени за социална инфраструктура, включваща терени  за индивидуално  обществено 

обслужващи дейности (Тоо); 

2. Група жилищни устройствени зони (Ж)  

а) жилищна устройствена зона с преобладаващо нискоетажно жилищно застрояване и 

територии с допустима промяна на предназначението с параметри на нискоетажно 

жилищно застрояване (Жм); 

б) жилищна устройствена зона с преобладаващо средно жилищно застрояване и територии 

с допустима  промяна  на предназначението с параметри на средно жилищно застрояване 

(Жс); 

3. Група устройствени зони за предимно производствени дейности (П)  

а) устройствена зона и терени за предимно производствени, складови и селскостопански 

дейности, и допустима смяна на предназначение с параметри на застрояване (Пп);  

4. Група смесена многофункционална устройствена зона (Смф); 

а) устройствена зона и терени с предназначение за (Смф) и параметри на смесена зона; 

5. Група устройствени зони за рекреационни дейности :  

а) рекреационна устройствена зона за  курорт и допълващи се дейности (Ок); 

б) рекреационна устройствена зона за  курорт и допълващи се дейности (Ок1);  

в) рекреационна устройствена зона за вилен отдих и територии с  допустима  промяна на 

предназначение с параметри на (Ов); 

г) рекреационна устройствена зона за вилен отдих с занижени показатели и територии с 

допустима промяна на предназначение със занижени параметри на застрояване на (Ов1); 
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6. Група устройствени зони на зелената система (Оз):  

а) терени за озеленяване (Оз); 

б) терени за гробищни паркове (Тгп); 

в) терени за спорт и атракции (Тса); 

г) терени за ски-писта (Тски); 

7. Група устройствени зони за обекти на КИН. 

а) терени на НКЦ (Ткин); 

Чл. 3. Зоните с определен режим на ползване и застрояване в зависимост от специфичното 

си предназначение биват: 

(1). Устройствена зони за административно и делово обслужване и терени за смесена 

централна зона (Ц), включваща следните разновидности със съответните норми: 

1. Смесена централна зона (Ц) е територията в централната част на града и терени 

предназначени за многофункционално ползване. В тази територия могат да се изграждат 

сгради съгласно чл. 36, ал. 2 и ал. 3 и чл. 37 от Наредба №7 за ПНУТУЗ от ЗУТ; 
 

Разновидност на  
устройствена зона 

Плътност на 
застрояване Пзаст. в % 

Интензивност на 
застрояване 

Кинт. 

Необходима 
озеленена площ 

П озел. в % 

Ц до 60 до 2 мин. 30 
 

Показателите за смесена централна зона (Ц) са според Наредба №7 на ЗУТ, чл. 38, ал. 1 

за много малки градове. 

2. Терени за социална инфраструктура, включващи терените за индивидуални обществено 

обслужващи дейности (Тоо); 
 

Разновидност на  
устройствена зона 

Плътност на 
застрояване Пзаст. в % 

Интензивност на 
застрояване 

Кинт. 

Необходима 
озеленена площ 

П озел. в % 

Too до 50 до 1,5 мин. 40 

 
Тези територии обхващат обектите за обществено обслужващи дейности. Това са терени, 

които осигуряват следните видове дейности: образование, социални грижи, култура, 

религия, административни услуги, търговия, обществено хранене, битови услуги и други 

общественообслужващи дейности. Техните нормативи и параметри се оразмеряват 

съгласно: чл. 39, чл. 401 чл. 41, чл. 42, чл. 43 и чл. 44 на Наредба №7 от ЗУТ. 

(2). Универсална жилищна зона – (Ж), включваща следните разновидности със 

съответните норми: 

1. Жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване - (Жм), на територията 

на община Батак, с кота корниз до 10,0 м. Това застрояване е характерно за района;  

2. Жилищна устройствена зона с преобладаващо средно етажно жилищно застрояване – 

(Жс), с кота корниз до 12,0 м., и за смесени сгради с кота корниз до 15,0 м. в общинския 
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център в централната част на града. В новите терени въз основа на подробен устройствен 

план се доказва такъв вид устройствена зона в урегулираните поземлени имоти. 

3. Жилищните устройствени зони се застрояват предимно със сгради за постоянно и/или 

временно обитаване. Отделни урегулирани поземлени имоти с нежилищни функции се 

определят въз основа на подробен устройствен план.  
 

Разновидност на  
устройствена зона 

Плътност на 
застрояване Пзаст. в % 

Интензивност на 
застрояване 

Кинт. 

Необходима 
озеленена площ 

П озел. в % 

Жм до 60 до 1,2 мин. 40 

Жс до 70 до 2,0 мин. 30 
 

(3). Устройствена производствена зона – (П) включваща следните разновидности със 

съответните норми: 

1. Устройствена зона и терени за предимно производствени, складови и селскостопански 

дейности (Пп). В тези зони се застрояват с производствени, складови и обслужващи сгради 

и съоръжения. Допуска се изграждане на здравни пунктове, магазини и заведения за 

обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, административни сгради и 

научно-експериментални бази към предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за 

охраната.  

2. В терените попадащи в устройствена зона (Пп) се допускат и дейности свързани с 

управление на отпадъците, в т. число, но не само: рециклиране, предварителна обработка 

(сепариране, разглобяване, балиране, брикетиране, пакетиране, претоварване), закрити 

складове за силно действащи отровни вещества и минерални торове, компостиране, 

обезвреждане на неопасни отпадъци и др. при спазване на изискванията на Закона за 

опазване на околната среда, Глава 6, Раздел III и свързани подзаконови актове и 

съответния ред за отреждане по други специални закони или действащата към момента на 

изработване на подробния устройствен план нормативна уредба. Не се допускат дейности 

по депониране на битови отпадъци. 
 

 Разновидност на 
устройствена зона 

Плътност на 
застрояване Пзаст. в % 

Интензивност на 
застрояване 

Кинт. 

Необходима 
озеленена площ 

П озел. в % 

Пп до 80 до 2,5 мин. 20 
 

Забележка: Пп – предимно производствени и складови дейности. 
 

(4). Смесена многофункционална устройствена зона (Смф), включваща следните 

разновидности със съответните норми: 

1. Устройствена зона и терени с допустима промяна на предназначение с параметри на 

смесена устройствена зона (Смф); 

2. Териториите в устройствена зона (Смф) са с многофункционално предназначение за 

обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, спорт и атракции и 

др. допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и 

влияния.  
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3. При устройството и застрояването на територията в тази устройствена зона се 

изпълняват всички изисквания за изграждане на достъпна среда и на техническата 

инфраструктура; 
 

Разновидност на 
устройствена зона 

Плътност на 
застрояване Пзаст. в % 

Интензивност на 
застрояване 

Кинт. 

Необходима 
озеленена площ 

П озел. в % 

Смф до 50 до 2,0 мин. 40 
 

(5) Устройствена зона за рекреационни дейности (Ок) включваща следните разновидности 

със съответните норми: 

1. Рекреационна устройствена зона за  курорт и допълващи се дейности (Ок), с максимална 

кота корниз 12,0 м. 

2. Рекреационна устройствена зона за курорт и допълващи се дейности (Ок1), с 

максимална кота корниз 10,0 м. 

3. Рекреационна устройствена зона за вилен отдих и територии с допустима промяна на 

предназначение с параметри на (Ов), с височина 7м. и кота било 10м.; 

4. Рекреационна устройствена зона за вилен отдих с занижени показатели и територии с 

допустима промяна на предназначение със занижени показатели на (Ов1), с височина 5,0 

м и кота било 6,0 м; 

5. Устройствените зони и терените за рекреационни дейности се застрояват предимно със 

сгради за хотели, къщи за гости и сгради за временно обитаване и рекреационно ползване, 

както и обслужващи обекти и съоръжения за нуждите на индивидуалния и организиран 

отдих и туризма.  

6. Новоурбанизираните територии за вилни устройствени зони се изграждат въз основа на 

подробни устройствени планове, с които се предвижда свободно застрояване в отделни 

урегулирани поземлени имоти. Проектите за подробни устройствени планове по решение 

на Общинския съвет може да се изработват по реда и условията на чл. 16 ЗУТ. 

Задължително е изготвянето на цялостен ПУП в обхвата на цялата устройствена зона и 

цялостно изграждане на техническата инфраструктура. 

7. Устройствените зони и терените за курортни дейности и вилен отдих  на територията на 

курорт яз. “Батак“ и язовирите „Голям и Малък Беглик“, и „Широка поляна“, да не се 

изграждат масивни огради ,границите на имотите да се маркират с жив плет или ниски 

дървени огради с височина до 0,50 м. 

8. Вилните сгради с ОПС да се определят по КК граници на поземлени имоти, с цел 

закупуване на територията ( горска или земеделска) от собствениците на вилните сгради. 

9. Всички рекреационни зони на курортни дейности в природна среда, за вилен отдих с 

ограничителни параметри (Ов), съгласно чл. 29 от Наредба №7 на ЗУТ и ограничителни 

параметри (Ов1), обхващащи територии около язовирите “Батак“, „Голям Беглик“ и 

„Широка поляна“, да не надвишават плътност на застрояване 20%, КИНТ 0,6 и максимална 

кота корниз 5,0 м. Тези терени са в непосредствена близост до водните площи на 

язовирите. 
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В тези територии могат да се предлагат с ПУП-ПРЗ ситуиране на постоянни къмпинги и 

места за паркиране на каравани, палатки и кемпери, реализиране на водни спортове с 

определени места за водни коридори и панорамен воден маршрут, гребна база, пристани, 

зони за риболов и други. 

10. В защитени територии около язовир „Широка поляна“ и м. “Петрово бърдо“, в които 

попадат съществуващи сгради и обекти, не се допуска ново застрояване и урегулиране на 

територията около тях. Те подлежат само на реконструкция и издаване на удостоверение 

за търпимост при необходимост от Общинска администрация Батак.  
 

Разновидност на 
устройствена зона 

Плътност на 
застрояване Пзаст. в % 

Интензивност на 
застрояване 

Кинт. 

Необходима 
озеленена площ 

П озел. в % 

Ок до 30 до 1,5 мин. 50 

Ок1 до 30 до 1,2 мин. 50 

Ов до 40 до 0,8 мин. 50 

Ов1 до 20 до 0,6 мин. 20 
 

(6). Устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система (Оз); включваща 

следните разновидности със съответните норми: 

1. Терени за озеленяване (Оз), (включващ градски паркове и градини) се състои от 

съществуващите и новопредвидените озеленени площи за широко и ограничено 

обществено ползване в урбанизираните територии, защитните и рекреационните гори 

(съществуващи зелени зони извън урбанизираните територии), горите и земите от горския 

фонд, попадащи в защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените 

територии и в защитените зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие.  

2. Оразмеряват се съгласно предвижданията на Наредба №7 на ЗУТ, като се съблюдават 

дейностите и площите им допустими съгласно нея. 

3. Обекти по чл.32, ал. (1) т.3, заемат до 10% от площта на озеленените територии и чл. 

32, ал. (1) т. 1, 2, 4, 5 и 6, площта за озеленяване в урегулираните имоти не може да бъде 

по-малко от 40%, като половината от нея да е с висока дървесна растителност; 

Всички обекти, които се разполагат по чл. 32 от НАРЕДБА №7 от ЗУТ не трябва да 

нарушават екологичната среда и високата дървесна растителност в териториите за 

озеленяване - Оз (паркове и градини). В териториите с устройствена зона Оз, да не се 

изграждат огради, а границите на озеленените площи, могат да се маркират с 

нискостеблена растителност. 

4. при издаване визи за проектиране, при допускане на изменения на ПУП (ПРЗ), или на 

нови такива на части от новопредложените терени в регулация, се придружават от справка 

- проект за картотекираната растителност. Тази алинея от Правилата се отнася предимно 

за терените с устройствени зони Ок и Ок1 (отредени за хотели), Ов и Ов1 (отредени имоти 

за вилен отдих, и вилен отдих със занижени показатели) и Оо за (обществени заведения). 

Общинските органи по озеленяване изготвят констативни актове за растителността преди 

и след завършване на строителството. 

5. Терени за гробищни паркове (Тгп); 
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Терените за гробищни паркове се разполагат в извън урбанизирани и урбанизирани терени 

и се оразмеряват с Подробен устройствен план. Определят се при спазване на чл. 30, ал. 

2, т. 4, от Наредба №7 на ЗУТ и се оразмеряват по 1,30 кв.м./жител, за много малки градове. 

6. Терени за спорт и атракции (Тса); 

Терените са в урбанизирани и извън урбанизирани територии и се определят с подробен 

устройствен план, в това число атракционни и колективни игри за спортове. Площта на 

териториите за спорт и атракции в населените места и крайселищната им територия се 

определя на основание чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, за малки и много малки градове. 

(7). Устройствени зони и самостоятелни терени на обекти на КИН. 

1. Терени на НКЦ (Ткин); 

- В охранителните зони на НКЦ устройствените показатели са със занижени параметри 

според ЗК, (обн. ДВ бр. 19/2009 г.) и при спазване изискванията на чл. 34 и чл. 35 на 

Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони (обн. ДВ бр. 3/2004 г.).   

- В новопредвидените територии за разширяване на строителните граници на града 

попадащите обекти на НКЦ, със занижени параметри на застрояване се определят с 

изработване на Подробни устройствени планове и задължително се съгласуват с НИНКН. 

- Археологическите културни ценности се устройват съгласно разпоредбите на чл. 35 от 

Наредба №7 на ЗУТ. 

- В последващи планове – ПУП, във видовете устройствени зони е уместно въвеждане на 

специфичен индекс към съответния устройствен режим, отразяващ приоритетността на 

въздействието на КН в режимите за устройственото им развитие включително и за 

териториите за превантивна устройствена защита по чл. 7 (ал. 2), чл. 8 (т. 4), чл. 13. (ал. З) 

от ЗУТ. 

(8) За териториите, заети от открити водни течения – язовири, речни корита и дерета  

заедно с принадлежащите към тях земи се разрешава единствено изграждане на 

противоерозионна и мелиоративна инфраструктура въз основа на одобрени, след 

изготвяне на необходимите хидравлични анализи по Закона за водите (респективно 

действащата нормативна уредба към момента на изготвяне на подробния план), подробни 

устройствени планове.  

1. Да не се допуска замърсяване на водите на язовирите “Батак“, „Голям, Малък Беглик“ и 

„Широка поляна“,  от водни точкови източници и нови обекти за рекреация и отдих, както и 

повърхностните и питейно-битови отпадни води, като всички те се заустват в 

новопредвидената пречиствателна станция или заустени малки пречиствателни 

съоръжения. Съществуващите такива обекти, които са заустени в язовирите да се изготвят 

нови проекти и се ликвидират старите. 

(9) Общият устройствен план на Община Батак в урбанизираните и извънурбанизираните 

територии са обособени терени предназначени за осигуряване на елементите на 

комуналното стопанство. В тях се допускат ограничени устройствени промени. Терени за 

възстановяване и рекултивация се обособяват върху терени на съществуващи депа за 

битови отпадъци (сметища), подлежащи на поетапно закриване и рекултивация. След 
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рекултивацията тези терени се използват при спазване на режимите за съседните 

устройствени зони и терени. 

(10) Територии за транспорт и комуникации са част от съществуващите пътища от 

републиканско, общинско и местно значение и се оразмеряват съгласно Закон за 

устройство на територията, Закон за пътищата, Наредба №7 за правила и нормативи за 

устройство на различните видове територии от ЗУТ, Наредба №1 за проектиране на 

пътищата и Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните 

системи на урбанизираните територии включваща: 

1. Изграждане на обходно трасе в общинския център и нови пътни връзки в курорт яз. 

Батак, обслужващи улици в урбанизирана територия в.з. “Цигов чарк“ и премахване на 

многобройните тупици и изграждане на локални трасета по ІІІ -то класен път м. “Превала“- 

център м. “Цигов чарк“. 

2. На територията на курорта да се изградят пешеходни алеи, напречни и надлъжни 

пешеходни връзки по главната улична мрежа, по действащите  или по нови подробни 

планове. 

3. Изграждане на алейна и вело мрежа, около язовир „Батак“, с ширина минимум 15,0 м. от 

кота високи води, за автомобили на ПБ, МВР и МЗ. 

Чл. 4. Териториите с общо предназначение биват: горски и земеделски територии; 

територии за водни площи и течения; за транспорт, комуникации и техническа 

инфраструктура.  

(1) Горските територии са възстановените по плана за гороразделяне поземлени имоти, 

държавна и частна собственост. 

(2) Земеделските територии са териториите съгласно АГКК .  

(3) Водни площи са съществуващите водни течения и площи.  

(4) Територии за техническа инфраструктура са групираните имоти и части от тях за 

разполагане на линейните и площни обекти на системите за водоснабдяване и 

канализация, електроснабдяване, за сметосъбиране, за въжен транспорт и станциите към 

него. 

(5) Териториите с общо предназначение се параметрират с подробни устройствени 

планове, разработени за тях. Последните се изготвят на базата на планово задание и се 

съобразяват с предвижданията на ОУПО.  

(6) Смяната на земеделските земи за неземеделски нужди се допуска в земи от пета до 

десета категория без такива, представляващи трайни насаждения, като местата им са 

указани в Плана, както и евентуалната им бъдеща функция, параметрират се с подробни 

устройствени планове, разработени за тях. Последните се изготвят на базата на планово 

задание и се съобразяват с параметрите заложени в ОУПО за съответния вид 

устройствена зона. 

(7) Територии с право промяна на предназначението на земеделски и горски земи, се 

усвояват след доказана инвестиционна  инициатива. Параметрите на изработените за 

целта ПУП трябва  да отговарят на параметрите на съответната устройствена зона 

посочени в ОУП на община Батак.  
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(8) Земеделските територии обхващат следните групи:  

- Обработваеми земи – ниви, трайни насаждения, овощни градини и др.;  

- Необработваеми земи - пасища, ливади, поляни и др.; земеделски земи подходящи за 

земеделско ползване, селски туризъм и вилен отдих, и терени за рибарници; 

Във земеделските територии обхващащи гореупоменатите групи, трябва да отговарят на 

следните изисквания съгласно законовата констативна уредба: 

1. Без промяна на предназначението на земеделските земи се допуска застрояване със 

сгради, постройки и съоръжения, свързани с непосредственото им ползване: 

селскостопански сгради за съхранение на растителна и животинска продукция, за 

отглеждане на животни, сгради за селскостопански машини, резервоари и водоеми, 

силажовместилища, торохранилища и пречиствателни съоръжения, съоръжения за 

водоснабдяване, канализация и електроснабдяване (вкл. производство, съхранение и 

потребление на електрическа енергия от възобновяеми източници за нуждите на 

собственика), хидромелиоративни съоръжения.  

2. Площта за застрояване може да достига до 10 на сто от общата площ на имота/имотите, 

собственост на физическото или юридическото лице в границите на едно землище. Площта 

на застрояване се обособява в определен с подробен устройствен план имот с допустима 

максимална плътност на застрояване 20%. Застроената площ на помещенията за 

обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които 

произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи, не може да 

надвишава 10 % от сумарната застроена площ на стопанските сгради и постройки, но не 

повече от общо 200 кв. м.  

3. Височината на сградите и съоръженията се съобразява с функционално-технологичните 

изисквания, а етажността на частите за обитаване се ограничава до два етажа.  

4. Разстоянието на сградите, постройките и съоръженията от границите между два съседни 

имота при свободно застрояване не може да бъде по-малко от 3 м. Те могат да се 

разполагат и свързано по границата между два съседни имота при взаимно съгласие на 

собствениците, удостоверено с нотариално заверени подписи, като не се допуска 

отвеждане на дъждовни води от покривите на сградите в чужд имот.  

5. Определените площи за застрояване могат да се ограждат с подходящи огради. Видът 

и височината на оградите се определят по реда на чл. 48 ЗУТ.  

6. Промяна на предназначението на земите е допустима с цел изграждане на туристически 

обекти (чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма), които представляват строежи 5-та категория (чл. 

137, ал. 1, т. 5 ЗУТ), вкл., но не само туристически информационни центрове, посетителски 

центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство, 

центрове за изкуство и занаяти, биваци, къмпинги, бунгала, туристически хижи и 

туристически спални, къщи за гости, заведения за бързо и „бавно“ обслужване (закусвални, 

баничарници и мекичарници, каравани), питейни заведения (винарни, чайни), съобразно 

конкретните предвиждания на ПУП за групите от поземлени имоти, попадащи в отделните 

структурни части на устройствените зони. В тези случаи, за конкретните имоти се прилагат 

показателите за устройство и застрояване относими към устройствена зона Ов или Ов1.  
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7. При изготвянето на ПУП за поземлени имоти в границите на защитените  зони от 

мрежата Натура 2000 възложителят уведомява компетентния орган по реда на Раздел II 

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони за проверка за допустимост и преценка за вероятната степен на 

отрицателно въздействие върху защитените зони.  

8. При изготвянето на ПУП за поземлени имоти в границите на защитените  зони от 

мрежата Натура 2000 възложителят уведомява компетентния орган по реда на Раздел II 

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони за проверка за допустимост и преценка за вероятната степен на 

отрицателно въздействие върху защитените зони.  

9. Не се допуска промяна на предназначението на земеделските земи в зони, с цел добив 

на енергия от възобновяеми енергийни източници, в границите на защитените зони от 

мрежата Натура 2000, както и в териториите за превантивна устройствена защита 

определени в Раздел XII, чл. 38, ал. 2, 3, 6 и 7 от Правилата и нормативите за прилагане 

на Общият устройствен план на община Батак.   

10. Устройството и застрояването на терените попадащи в тази зона се допуска въз основа 

на решение на общинския съвет и при условие, че инвестиционните инициативи включват 

и изграждане на необходимите съоръжения на техническата инфраструктура за сметка на 

възложителите.  

11. При изготвянето на ПУП за поземлени имоти в границите на защитените зони от 

мрежата Натура 2000 възложителят уведомява компетентния орган по реда на Раздел II 

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони за проверка за допустимост и преценка за вероятната степен на 

отрицателно въздействие върху защитените зони.  

12. Извън зоните определени с ОУПО  промяна на предназначението на земеделски земи 

за неземеделски нужди е допустимо за инвестиционни проекти с получен сертификат за 

инвестиция клас А, клас Б или клас В по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. 

(9) Горските територии обхващат следните групи:  

Стопански и защитни гори; гори в защитени територии, с рекреационно значение и терени 

за горски разсадници; 

Горепосочените териториите се определят като зони за защита от урбанизация по смисъла 

на чл. 12, ал.1, т.3 от Закона за горите и са възстановените по плана за гороразделяне 

поземлени имоти, държавна и частна собственост. 

1. Устройството на специалните гори (горски територии по чл.5, ал.3, т.3 от Закона за 

горите) с рекреационно значение по чл. 26, ал. 1, т. 4 от настоящите правила и нормативи, 

се извършва въз основа на цялостни специализирани подробни устройствени планове по 

чл. 111 ЗУТ, изготвени в съответствие с областните планове за развитие на горските 

територии и с горскостопанските планове или програми.  
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2. Допускат се дейности, свързани с отдих, туризъм, спорт и атракции, както и строителство 

на сгради и съоръжения, обслужващи или съвместими с основното предназначение на 

специалните горски територии с рекреационно значение, определя се местоположението 

на имотите за застрояване и функциите съвместими с отдиха и туризма.  

3. При изготвянето на ПУП за поземлени имоти в границите на защитените зони от мрежата 

Натура 2000 възложителят уведомява компетентния орган по реда на Раздел II от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони за проверка за допустимост и преценка за вероятната степен на 

отрицателно въздействие върху защитените зони.  

4. Строителството в специалните горски територии по чл. 26, ал.1, т. 4 се разрешава в 

отделни урегулирани поземлени имоти за застрояване, след промяна на 

предназначението на УПИ за застрояване, проведено по реда на Закона за горите.  

5. В специалните горски територии по чл. 26, ал. 1, т. 4 не се допуска изграждане на плътни 

огради и устройването на ловни райони, не се допуска изграждане на ферми за отглеждане 

на дивеч, люпилни и риболюпилни. Не се допуска промяна на предназначението на 

териториите с цел обитаване, производствени и складови дейности. Инфраструктурата на 

отдиха и туризма (алеи, заслони, преместваеми елементи и оборудване – пейки, маси, 

огнища, детски съоръжения и др.) се изгражда по правилата на чл. 152 от ЗГ без смяна 

предназначението на горите.  

6. В горските територии без промяна на предназначението на горите се изграждат обектите 

по чл. 54, ал.1 (без т.3, б. "в") и по чл. 153, ал.1 от Закона за горите. 

Чл. 5. Защитени местности и територии се устройват и управляват съгласно  изготвен План 

за управление, със самостоятелен устройствен режим и  се подчиняват на наредбите на 

МРРБ, МЗ и ЗКН. 

(1) В защитените местности се допускат дейности по поддържане или възстановяване на 

условията в местообитанията, провеждане на научни изследвания и образователна 

дейност, както и туристическа дейност. В защитените местности се забраняват дейности, 

противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.  

Чл. 6. Допустимите и недопустимите дейности за всички устройствени зони се подчиняват 

на Закона за устройство на територията (обн. ДВ бр. 1/2001 г.) и  наредбите на МРРБ , МК 

и МЗ. 

РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ 

ПЛАНОВЕ 

Чл. 7. Общият устройствен план на общината се прилага чрез разработване на цялостни 

подробни устройствени планове (ПУП) за територията на дадено населено място и на 

структурни единици на извънселищната територия. 

(1) Подробните устройствени планове се изработват въз основа на задание, одобрено от 

кмета на общината и преценено за екологична оценка от РИОСВ Пазарджик; 

1. В урбанизираните територии, предвидени от ОУПО Батак, се изработват планове за 

регулация и застрояване, а там където съществуват такива действащи - курорт яз. “Батак-
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м. Цигов чарк“, да се има в предвид изискванията на чл. 3, (4) т. 3 и т. 4.,чл. 3, (9) т. 1, 2 и 

3 от правилата и нормативите.  

2. При урегулиране на територии без регулация или с неприложена първа регулация 

планът за регулация и застрояване се изработва при условията на чл. 16 от ЗУТ, за цяла 

структурна единица, а не само на отделни УПИ-та. Тези територии са около язовирите и 

курортен комплекс яз. “Батак“. 

3.  В действащият ПРЗ на вилна зона „Цигов чарк“, сега курорт яз. “Батак“, да се изготви 

нов такъв и там, където се налага да се работи по чл.16 от ЗУТ, с цел решаване на 

транспортната и техническата инфраструктура. Всички улици без изход (тупици), да се 

обединят в обслужващи алеи с габарити 6,00 м, съгласно ЗУТ.  

(2) При планиране на имоти и/или територии извън границите на населените места се 

изработва план за застрояване, съгласно изискванията на чл. 59 от ЗУТ и чл. 53 от Наредба 

№8 на МРРБ от 2001 г.  

(3) За тези имоти и/или територии задължително се изработват план-схеми по чл. 106 от 

ЗУТ за техническата инфраструктура;  

(4) Въз основа на тези схеми са разработват и парцеларни планове за съответните 

елементи на техническата инфраструктура.  

(5) Допуска се водоснабдяването, отвеждането на отпадните води и електроснабдяването 

да става и по алтернативни начини, без използването на общите мрежи.  

(6) За всички имоти и/или територии, извън границите на населените места, за които се 

изработват подробни устройствени планове, се осигурява транспортен достъп, а за имоти 

и/или територии, граничещи с пътища от Републиканската пътна мрежа - чрез изградени 

локални общински пътища.  

(7) За имоти и/или територии, предназначени за изграждане на промишлени и складови 

обекти – чрез определяне на общински път с парцеларен план и промяната на неговото 

предназначение по реда на ЗОЗЗ.  

(8) Във всички останали случаи, могат да се използват земеделските пътища граничещи с 

имота и/или територията, без да се променя тяхното предназначение.  

(9) Всички план-схеми и парцеларни планове се изработват и одобряват заедно с плана за 

застрояване на съответния имот и/или територия. 

Чл. 8. За териториите, заети от открити водни течения – язовири, речни корита, дерета и 

други заедно с принадлежащите към тях земи се разрешават следните видове дейности, 

определящи се с Подробните устройствени планове (ПУП): 

(1) Границите (регулационните линии) на откритите водни течения -язовири, речни корита 

и дерета, които са и граници на собственост; 

(2) Мерките за корекция на речните корита, язовири и деретата, инженерните съоръжения, 

необходими за тяхното функциониране и поземлените имоти или частите от тях, 

подлежащи на отчуждаване за задоволяване на обществени потребности от общинско 

значение; 
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(3) Линията на застрояване в прилежащите урегулирани поземлени имоти, която не може 

да бъде на по малко от 10 м от талвега на язовира и другите водни течения, респективно 

– на по-малко от 5 м от брега на речното корито. 

(4) В процеса на изработване на подробните устройствени планове по предходната алинея 

се правят специализирани проучвания, които доказват възможностите на язовири, речните 

корита и дерета да поеме и отведе висока вълна. 

(5) Коритата на деретата, в участъците, които служат за отвеждане на водите не може да 

бъдат залесявани с храстова и високостеблена растителност. 

(6) В горски и земеделски територии не се допуска урегулиране на поземлени имоти и 

смяна на предназначението на земята на 50 м. от талвега на деретата. 

Чл. 9. В урбанизирани територии застрояване, попадащо в защитени зони за опазване на 

културното наследство се доказва съгласно изискванията на чл. 113, ал. 6 от ЗУТ. 

(1) Устройството и застрояването на поземлени имоти с единични недвижими културни 

ценности или попадащи в охранителните зони на такива, се подчинява на режима, 

определен от Закона за културното наследство, респективно нормативната уредба 

действаща към момента на изготвяне на плана, съобразно вида и категорията на 

недвижимата културна ценност на паметника и при отчитане на устройствената зона 

съгласно ОУПО Батак, в която попада поземления имот. 

(2) Границите на недвижимите културни ценности и охранителните им зони по Закона за 

културното наследство на територията на града и землището са отразени в основния 

чертеж и в устройствената план-схема по част „Културно наследство” към общия 

устройствен план. 

1. За единични НКЦ, с изключение на археологическите: площта на културната ценност и 

на имота, в който е разположена, или на част от него, когато само тази част е в историческа 

и в смислова връзка с културната ценност;  

2. За археологическа НКЦ: площта, ограничена от ясно определими граници, доказани чрез 

археологическото проучване;  

3. За групови НКЦ: площта, определена съгласно чл. 48 ЗКН; 

4. За опазването на единични НКЦ, разположени в териториалния обхват на групова НКЦ, 

не се определят охранителни зони, а се прилагат предписанията за опазване на груповата 

НКЦ.  

Чл. 10. Подробните устройствени планове, одобрени до влизането в сила на общия 

устройствен план, запазват действието си. 

Чл. 11. В случаите когато към подробния устройствен план за територия или за част от 

територия на културното наследство няма съгласуван работен устройствен план, се 

представя обемно устройствено проучване, което обхваща имота - обект на проектиране, 

и непосредствено съседните му имоти, съгласно чл. 83, ал.4 от ЗКН. 

Чл. 12. Новото застрояване се предвижда въз основа на подробен устройствен план по чл. 

110, от ал. 1. до ал. 3.  
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(1) С плановете по ал. 1, могат да бъдат образувани УПИ за ново застрояване с обекти по 

чл.17 от Наредба №7 от ЗУТ, както и за жилищно застрояване при условията на ал. 8. 

(2) В новообразуваните УПИ с плановете по чл. 3, ал. 3 се осигуряват нормативно 

необходимите места за паркиране и гариране съгласно Наредба №РД-02-20-2/2017 г. на 

МРРБ за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на 

урбанизираните територии. 

Чл.13. Ако в новопредвидените територии за разширяване на строителните граници на 

града попадат обекти НКЦ, изработваните Подробни устройствени планове задължително 

се съгласуват с НИНКН. 

(1) Нови подробни устройствени планове или изменения на действащите такива за 

защитени територии за опазване на недвижимото културното наследство или за части от 

тях задължително се придружават от работни устройствени планове в обхват имотите, за 

които се отнася изменението, и непосредствено съседните им имоти. Заданието за 

плановете по предходното изречение се съгласува с НИНКН при условията и по реда на 

Закона за културното наследство.  

(2) Ново строителство в границите на недвижими културни ценности и в охранителните 

зони на единични недвижими културни ценности, се разрешава въз основа на виза със 

задължителни линии на застрояване и максимално допустима кота корниз. Разрешенията 

за строеж на обекти в защитени територии за опазване на недвижимото културното 

наследство се издават при спазване разпоредбите на Закона за културното наследство. 

(3) В общинската администрация се води отделен регистър на издадените разрешения за 

извършване на теренни проучвания на археологически културни ценности по чл. 148, ал. 1 

от Закона за културното наследство.  

(4) Лицата, получили разрешение от министъра на културата за извършване на теренни 

проучвания на археологически културни ценности са длъжни да уведомят общинската 

администрация за полученото разрешение и да й представят копие от него преди да 

започнат проучванията.  

Чл. 14. Подробните устройствени планове, които се изработват за територии включващи 

или граничещи с водни площи (реки, язовири, езера и дерета) задължително да се 

придружават с подробни геоложки и хидрогеоложки проучвания и да се спазват СОЗ и 

отстоянията според Наредба №7 от ЗУТ  

Чл. 15. Проектите за подробни устройствени планове, чието изработване е разрешено по 

реда на ЗУТ, но не са одобрени до влизането в сила на общия устройствен план се 

съобразяват с предвижданията на общия устройствен план и правилата за прилагането 

му. 

Чл. 16. С влизане в сила на общия устройствен план се спира прилагането на заварените 

подробните устройствени планове, за които в общия устройствен план се предвижда 

изграждането на съоръжения публична общинска или публична държавна собственост. В 

6-месечен срок компетентните органи по реда на чл. 135, ал. 1 от ЗУТ, издават предписание 

за служебно изменение на подробния устройствен план по реда на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 

2 от ЗУТ.  
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Чл. 17. При изработването на ПУП или изменение на ПУП, при неприложима или липсваща 

първа регулация, задължително се прилагат  чл. 15, чл.16 и чл.17 от ЗУТ.  

Чл. 18. Визите за проектиране по реда на чл. 140, ал. 1 от ЗУТ, издадени до влизане в сила 

на ОУП, запазват действието си. 

РАЗДЕЛ ІV. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУП 

Чл. 19. (1) С оглед на системното наблюдение и оценяване на реализацията/прилагането 

на Общият устройствен план на града, специализираната (техническата) служба на 

общинската администрация отразява върху дежурна карта (копие от плана или дигитално 

изображение) и документира по подходящ начин: 

1. Всички заявени от собственици и предприемачи (физически и юридически лица) 

инвестиционни инициативи, изискващи или не промяна на предназначението на 

земеделски земи или гори; 

2. Всички възложени, респ. допуснати/разрешени за изработване подробни устройствени 

планове, вкл. за обекти на техническата инфраструктура и за паркоустройство; 

3. Всички влезли в сила подробни устройствени планове, в т.ч. за обекти на техническата 

инфраструктура и за паркоустройство или изменения на такива планове, вкл. свързаните с 

промяна на конкретното предназначение; 

4. Всички решения за променено предназначение на земеделски земи или гори; 

5. Всички одобрени планове за управление на защитени територии по Закона за 

защитените територии и защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, респ. 

определените в тях режими; 

6. Режимите за опазване на недвижими културни ценности (граници, охранителни зони, 

предписания за опазване), определени от компетентния орган по реда, определен в Закона 

за културното наследство. 

Специализираната (техническата) служба на общинската администрация периодично 

(всеки шест месеца) анализира посочените в т. 1 до 6. резултати и информира в писмен 

вид Кмета и Главния архитект на общината за изводите, произтичащи от анализа.  

Чл. 20. Контролът по изпълнението на ОУПО Батак се осъществява от кмета и главния 

архитект на общината в съответствие с изискванията на чл. 5 и чл. 127 ал. 9 на ЗУТ. 

РАЗДЕЛ V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл. 21. Общината може да придобива имоти собственост на физически и юридически лица 

за устройствени нужди, породени с ОУПО при наличие на подробен устройствен план, 

разработен в съответствие с ОУПО. 

(1) Придобиването на имоти става в съответствие с  чл. 205 от ЗУТ. 

Чл. 22. За реализиране на бъдещи инвестиционни намерения, засягащи земеделски земи 

в обхвата на Общия устройствен план,  с които са осигурени териториални резерви за 

бъдещо развитие, следва да се проведат процедурите по Закона за опазване на 

земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му на основание на разработени 

ПУП. В това число да се имат предвид и съществуващите урбанизирани територии (земи 

по §4 от ПЗР за ЗСПЗЗ), за които няма действащи ПУП, както и земеделски земи (застроени 



97 

и незастроени), включени в строителните граници на населените места и други селищни 

образувания, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен 

полигон, одобрени по отменения Закон за териториално и селищно устройство след 1 юли 

1973 г. 

Чл. 23. Съгласно чл. 50, ал. 4 от ППЗОЗЗ за земите, върху които са изградени сгради и 

съоръжения от трудовокооперативните земеделски стопанства, земеделските кооперации 

и организациите, прекратени по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и за незаети със сгради и 

съоръжения площи, но негодни за земеделско ползване и възстановяване, разположени в 

границите на бившите им стопански дворове не се прилагат разпоредбите на ЗОЗЗ и 

ППЗОЗЗ, т.е. счита се, че те са с променено предназначение и същите не представляват 

земеделски земи. 

Чл. 24. Строителството в земеделски земи без промяна на предназначението им може да 

се извършва за оранжерии, а за обекти чиито функции са свързани със земеделското 

предназначение на земята – при условия и по ред, определени с Наредба №19 от 25 

октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението 

им. 

Чл. 25. Следващите фази на устройственото планиране, засягащи горските територии се 

процедират съгласно Закона за горите. 

Чл. 26. За могилите и техните охранителни зони, дефинирани с писмо на НИПК 

№545/27.02.2001 г., в следващите фази на устройствено планиране се изисква създаване 

на имот в обхвата на защитената зона. 

Чл. 27. Проблемите на регулацията, строителните линии и граници, обемно – 

пространствения характер на застрояването са обект на подробните устройствени 

планове, ако са разработени с изискванията на ОУПО Батак. Последните се съгласуват с 

РИОСВ-Пазарджик, експлоатационни дружества и ведомства съгласно ЗУТ и ЗКН.   

Чл. 28. Комуникационно-транспортната мрежа и уличните инженерни мрежи в селищната 

и извън селищната територия се проектират и изпълняват след наличието на одобрени 

устройствени и парцеларни планове и техните разчети, съобразени с предписанията на 

ОУПО Батак.  

(1) Паркирането и гарирането на МПС в урбанизираните територии на общината, трябва 

да отговаря на Наредба №РД-02-20-2 (за планиране и проектиране на КТС на 

урбанизираните територии 2017 г.), съгласно “раздел V” (система за гариране и паркиране 

в урбанизирани терени). Паркирането на обектите, особено в терените с устройствени зони 

Ц, Тоо, Ж, Оо, Ок, Ок1, Ов, Ов1, Пп и Смф да бъдат подсигурени в обхвата на УПИ. В 

случай, на невъзможност, да се потърсят места за паркиране в близост, съгласно 

цитираната Наредба. 

РАЗДЕЛ VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 29. Общият устройствен план на община Батак  може да бъде изменен само в случаите, 

предвидени в чл. 134 ал. 1 от ЗУТ. 

Изработването на подробни устройствени планове за поземлени имоти, извън границите 

на урбанизираните територии по чл. 7 ал. 1, т. 3, чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 3 не се считат за 

изменение на ОУПО и не подлежат на процедури по реда на чл. 136 от ЗУТ. 
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Чл. 30. За неуредените с настоящите правила и нормативи въпроси, свързани с 

устройството и застрояването на територията на  общината, се прилагат разпоредбите на 

Закона за устройство на територията, Закона за защитените територии, Закона за 

биологичното разнообразие, Закона за културното наследство, подзаконовата нормативна 

уредба към тях и всички други относими нормативни актове. 

Чл. 31. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУПО  не отменят действащите 

общи нормативни актове в областта на селищното устройство и други такива, свързани. 

Процедираните, одобрени и влезлите в сила Подробни устройствени планове на 

урбанизираните територии в община Батак до датата на одобряване и обнародване на 

Общия устройствен план на общината, запазват действието си, при съобразяване на 

разпоредбата чл.103а от ЗУТ.  

Чл. 32. За неуредените в настоящите Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, 

въпроси се прилагат разпоредбите на относимата действаща нормативна уредба в 

Република България. 

РАЗДЕЛ VIІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАТАК  

§ 1. По смисъла на настоящите правила и нормативи:  

„новоурбанизирани територии” са териториите за разширение на населените места, за 

създаване на границите на вилни и курортни зони, както и зоните (отделни поземлени 

имоти или група поземлени имоти) извън строителните граници, определени с общия 

устройствен план на общината, в които е допустимо застрояване над определените 

нормативи за земеделски и горски територии, при които се изисква промяна на 

предназначение. 

§ 2. За неуредените с настоящите правила и нормативи въпроси, свързани с устройството 

и застрояването на територията на общината, се прилагат разпоредбите на Закона за 

устройство на територията, Закона за културното наследство, Закона за защитените 

територии, Закона за биологично разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи, 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за горите, Закона за 

водите, подзаконовата нормативна уредба към тях и всички други относими нормативни 

актове, респективно – съответната действаща нормативна уредба. 

(1) Влезлите в сила или одобрените до датата на обнародването на Решението на ОС 

Батак за одобряването на общия устройствен план на общината, подробни устройствени 

планове за територията на общината запазват действието си, ако предвижданията им не 

противоречат. 

(2) Подробните устройствени планове на разглежданата територия, които противоречат на 

предвижданията на общия устройствен план на общината и на правилата и нормативите 

за неговото прилагане се изменят при условията и по реда на Закона за устройство на 

територията.  

(3) Издадените разрешения за строеж, които не са загубили правното си действие, 

съгласно чл. 153, ал. 2 от ЗУТ преди влизането в сила на общия устройствен план и на 

правилата и нормативите за неговото прилагане, запазват действието си.  
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(4) Проектите за подробни устройствени планове, чието изработване е разрешено по реда 

на чл. 124 от Закона за устройство на територията, както и проектите за изменения на 

действащи подробни устройствени планове за територията на община Батак, чието 

изработване е допуснато с предписание по чл. 135 от Закона за устройство на територията, 

преди изработването на предварителния проект на ОУП на общината, но не са влезли в 

сила към същата дата, се привеждат в съответствие с предвижданията на общия 

устройствен план и с правилата и нормативите за неговото прилагане преди одобряването 

им. 

§4. Оригиналът на графичната част на общият устройствен план на общината се съхранява 

в общинска администрация гр. Батак. 

§ 5. Общият устройствен план на община Батак и правилата и нормативите за неговото 

прилагане са публични. Общинска администрация гр. Батак поддържа регистър съдържащ 

информация за границите на устройствените зони и терени, правилата, нормативите и 

ограниченията за застрояване в тях.   
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13. Баланс на територията 

 

Наименование на териториалния елемент 

Площ на съществуващи 
елементи 

Площ на 
проектни 
елементи 

в ха в % в ха в % 

I. ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ   

1. Жилищни функции 240,32 0,35 256,26 0,38 

2. Обществено-обслужващи функции 2,10 0,00 2,10 0,00 

3. Производствени дейности 21,62 0,03 25,18 0,04 

4. Складови дейности 0,40 0,00 0,40 0,00 

5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 472,08 0,70 1212,77 1,79 

6. Озеленяване, паркове и градини 2,51 0,00 3,35 0,00 

7. Спорт и атракции 4,39 0,01 15,47 0,02 

8. Комунално обслужване и стопанство 4,45 0,01 4,61 0,01 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 6378,80 9,41 5637,39 8,32 

9.1. обработваеми земи - ниви 4598,00 6,79 4232,12 6,25 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 3,00 0,00 3,00 0,00 

9.3. необработваеми земи 1707,80 2,52 1395,40 2,06 

9.4. др. земи 70,00 0,10 6,87 0,01 

10. Горски територии, в т.ч.: 57226,23 84,45 57195,37 84,40 

10.1. гори 55002,61 81,17 55002,51 81,17 

10.2. др. горски  2223,62 3,28 2192,86 3,24 

11. Водни площи 2923,11 4,31 2923,11 4,31 

12. Транспорт и комуникации 484,27 0,71 484,27 0,71 

13. Техническа инфраструктура 4,40 0,01 4,40 0,01 

14. Територии за добив на полезни изкопаеми 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБЩА ПЛОЩ   67764,68 100,00 67764,68 100,00 

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ   

А. Територии за природозащита 62622,00 92,41 62622 92,41 

Б. Защитени територии за опазване на КИН 26,70 0,04 26,70 0,04 

В. Територии с особена териториалноустройствена 
защита 58,08 0,09 58,08 0,09 

Г. Територии за възстановяване и рекултивация 0,00 0,00 0,00 0,00 

Д. Територии с активни и потенциални свлачища и 
срутища 0,05 0,00 0,05 0,00 

Е. Други нарушени територии 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на 
припокриването 0,05 0,00 0,05 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Недвижими културни ценности  

по списък на НИНКН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Според научната и 

културната област, към 

която се отнасят, 

съгл.чл.47 от ЗКН

Според 

пространствената 

структура и 

териториалния 

1 1 Старата църква гр.Батак
ДВ.бр.221 от 

1927г.
3 народна старина единична

2 2 Средновековно селище гр.Батак
3км.североза

падно

ДВ.бр.58 от 

26.07.1966г.
11

архитектурно-

строителен  от 

Античността и 

Средновековието

 местно

Балиновата къща IV-1197
ДВ.бр.68от 

30.08.1968г.
16 историческа

Балиновата къща - музей, 

държавна собственост

ул."Антонивановц

и"
IV-1199

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
18

архитектурно-

строителна

Шаровата къща
ДВ.бр.68от 

30.08.1968г.
17 историческа

Шаровата къща - къща на 

Петър Стоянов Велчев

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
17

архитектурно-

строителна

Ванчевата къща
ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
18 историческа  местно

Къща на Тодор Тодоров 

Ванчев 

ул.Братя Ванчеви 

№9

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
26

архитектурно-

строителна
 местно Ванчеви къщи

Къща на Тодор Коларов
ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
19 историческа

Къща на Тодор и 

Константин Коларови с 

навеси

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
39

архитектурно-

строителна

7 7 Къща на Петър Тошков гр.Батак 109 VI-715
ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
20 историческа единична  местно

8 8 Чолаковата фабрика гр.Батак 14 VII-715
ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
21 историческа единична  местно

9 9 Чаушевата къща гр.Батак 32
IX-1415, 

VIII-1416

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
22 историческа единична  местно

10 10 Яневите къщи гр.Батак 9
XIII-2186, 

XII-2187

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
23 историческа  местно

11 11 Клинчевата къща гр.Батак 86 IX-1041
ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
24 историческа единична  местно

12 12 Чолаковите къщи гр.Батак 22
XIII -1706, 

1709

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
25 историческа  местно

13 13 Къща на Илия Пъпанов гр.Батак 8 1047
ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
26 историческа единична  местно

14 14 Къща на Г.Ванчев гр.Батак 84 XII-1004
ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
27 историческа единична  местно

15 15 Велковата къща гр.Батак 17 II-1775
ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
28 историческа единична  местно

16 16 Гимназия "Отец Паисий" гр.Батак 85 1941
ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
29 историческа единична  местно

единична

единична

единична

единична6 6 гр.Батак

5 5 гр.Батак

4 4 гр.Батак

3 3 гр.Батак

Наименование на НКЦ

Населено място
Административни 

данни 

Махала / 

местност/ 

наименование 

на квартала и 

други данни

Квартал №
УПИ/  п-л, 

пл.№

V-119470

№ на НКЦ 

по ред 

№ на 

свалените 

от списъка 

на НКЦ

№ в 

населеното 

място 

Съгласно данните от съхранявания в НИНКН Национален публичен регистър на недвижимите културни ценности, съдържащ всички актове до влизане в сила на ЗКН за статута на обекти като недвижими паметници на културата /нeдвижими културни ценности по смисъла §10, ал. 1 и §12, ал. 1 от Преходните и 

заключителните разпоредби на ЗКН/, и всички актове по чл. 58, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 2 и чл. 65, ал. 1 от  ЗКН. 

Локализация Статут по смисъла на ЗКН

Документ  за 

определяне на 

режимите 

/териториален 

обхват, граници и 

предписания за 

опазване/ на НКЦ 

Отписана с ДВ 

бр./год. /писмо 

№/протокол 

№/ заповед №/ 

Категория на 

НКЦ 

Идентификатор 

по КК...

Документ за 

предоставяне на 

статут:               

/ДВ бр./год.; 

протокол на 

НСОПК/ 

СЕСОНКЦ, 

заповед № на МК/

Декларационни 

актове: /писмо на 

НИПК/ списък на 

НИПК/ протокол/ 

заповед № на МК/

№ по ред в 

Списъка на 

обектите в 

документа

Вид на НКЦ 
Принадлежност към 

територии на групови 

НКЦ, съгласно 

документите за статут 

 местно

72  местно

 местно

83 IX-456

104 IV-184



17 17
Горски Техникум "Стефан 

Божков"
гр.Батак 69 2-1193

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
30 историческа единична  местно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
31 историческа за сведение

7
ДВ.бр.91 от 

1992г.

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
32 историческа за сведение

8
ДВ.бр.91 от 

1992г.

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
33 историческа за сведение

9
ДВ.бр.91 от 

1992г.

18 18 Историческо място гр.Батак
м."Бърдо", 

2км.западно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
34 историческа  местно

19 19 Историческо място гр.Батак

м."Сушилнет

о", 

500м.южно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
35 историческа  местно

20 20 База на отряд Антон Иванов гр.Батак

м."Дженевра"

, 

20км.югозапа

дно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
36 историческа  местно

21 21
Партизански лагер 

"Сайсуза" 
гр.Батак

20км.югозапа

дно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
37 историческа  местно

22 22
Партизански лагер 

"Лонгурлий"
гр.Батак

34км.югозапа

дно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
38 историческа национално

23 23
Партизански лагер 

"Техеран" 
гр.Батак 4км.южно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
39 историческа национално

24 24 Партизански лагер "Ровно" гр.Батак 10км.южно
ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
40 историческа национално

25 25 Партизански лагер гр.Батак 4км.южно
ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
41 историческа  местно

26 26
Партизански лагер "Таш 

боаз" 
гр.Батак 25км южно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
42 историческа  местно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
43 историческа за сведение

10
ДВ.бр.91 от 

1992г.

Партизански лагер 

"Търновица"                      

свален

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
44 историческа за сведение

Партизански лагер 11
ДВ.бр.91 от 

1992г.

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
45 историческа за сведение

12
ДВ.бр.91 от 

1992г.

27 27
Лобно място на 

Ив.Драганов
гр.Батак

40км.южно, 

изгорелият 

кантон

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
46 историческа  местно

28 28 Лобно място на Кр.Пеев гр.Батак

м.Дъното, 

язовир Батак, 

15км.северно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
47 историческа  местно

29 29 Място на сражение гр.Батак
м."Картера", 

13км.южно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
48 историческа  местно

8км.югозапад

но

Партизански лагер "Кулата"                           

свален
7км.южно

Славей бивак                      

свален

5км.североиз

точно
гр.Батак

гр.Батак

гр.Батак

гр.Батак

1
Историческо място              

свален
гр.Батак

м."Върчовица

", 

североизточн

о  

2

3

5

6

4

Историческо място                             

свален

м."Таш 

Боаз"23км.юг

озападно

Историческо място                 

свален

гр.Батак

м."Мъжкия 

вид", 

1км.източно



30 30 Място на сражение гр.Батак
м."Търновица

", 8км.южно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
49 историческа национално

31 31
Лобно място на Атанас 

Кънев 
гр.Батак

м."Катрандж

и дере", 

42км.южно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
50 историческа  местно

31 32 Лобно място на партизани гр.Батак
м."Мирчовиц

а", 4км.южно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
51 историческа национално

33 33 Лобно място на ятаци гр.Батак 8км.западно
ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
52 историческа  местно

34 34 Лобно място на ятаци гр.Батак
м."Дълбокия 

дол", западно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
53 историческа  местно

35 35
Лобно място на Петър 

Вранчев 
гр.Батак

м."Еледжикст

анковата 

къща", 

7км.североиз

точно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
54 историческа  местно

Лобно място на ятаци и 

партизани                     

свален

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
55 историческа за сведение

Лобно място
ДВ.бр.91 от 

1992г.

36 36
Лобно място на гръцки 

партизани 
гр.Батак

м."Тошково 

дере", 

северно

ДВ.бр.68 от 

30.08.1968г.
56 историческа  местно

1696
ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
1

архитектурно-

строителна
за сведение

1

Протокол № 

7 на 

НСОНПК от 

17.04.2007г.

37 37
Къща на Никола Т. и Илия 

Д.Кормушеви
гр.Батак

ул."Стефан 

Вранчев" №6 и 6а
20 VI-1758

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
2

архитектурно-

строителна
единична местно

38 38
Къща на Янко Манов и 

Райна Горанова
гр.Батак

ул."Антонивановц

и" №183
23 I-1771

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
3

архитектурно-

строителна
единична местно

Къща на наследниците на  

Алекси Т.Керелов

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
4 Местно   

Керелова къща

Протокол №9 

от 07.11.2002 

на НСОНПК

Ансанблово 

30 III-1432
ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
5

архитектурно-

строителна
Ансанблово

28 995 11

Протокол № 

7 на 

НСОНПК от 

17.04.2007г.

30 VII-1430
ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
6

архитектурно-

строителна
за сведение

28 988 12

Протокол № 

7 на 

НСОНПК от 

17.04.2007г.

единична

ул."Стефан 

Керелов"№6

ул."Трендафил 

Керелов" №3 

Къща на наследниците на 

Петър Пунчев               

свален

архитектурно-

строителна

Къща на Борис Николов 

Божиков                       

свален

ул."Братя 

Чолакови" №1
гр.Батак

26
XVIII-

1655
гр.Батак

гр.Батак

гр.Батак

м."Друма", 

6км.югозапад

но

7 гр.Батак

8

39 39

9
Къща на Стефан Д.Шундов  

свален

10



30 IX-1669
ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
7

архитектурно-

строителна
Ансанблово

28 992 15

Протокол № 

7 на 

НСОНПК от 

17.04.2007г.

40 40

Къща на Илия Ангелов 

Пейчинов и Георги Тодоров 

Ненов

гр.Батак 31
XIII-1428, 

XII-1676

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
8

архитектурно-

строителна
единична национално

41 41
Къща на Георги Петров 

Дойчев 
гр.Батак

ул."Антонивановц

и" №178
31 XII-1676

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
9

архитектурно-

строителна
единична национално

42 42 Къща на Верка Серафимова гр.Батак
ул."Антонивановц

и" №140А
31 VII-1203

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
10

архитектурно-

строителна
единична  местно

43 43
Къща на наследниците на 

Илия Кънев 
гр.Батак

ул."Петър Кънев" 

№14
37 XII-1253

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
11

архитектурно-

строителна
единична национално

37 XI-1254
ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
12

архитектурно-

строителна
 местно

61 770 13

Протокол № 

7 на 

НСОНПК от 

17.04.2007г.

37 X-1258
ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
12а

архитектурно-

строителна
Ансанблово

ул. "Иван Вазов" 

№3
61 /нов/

765, 766 

/нови/
2

Протокол № 

7 на 

НСОНПК от 

17.04.2007г.

44 44
Къща на Борис Георгиев 

Коларов
гр.Батак

ул."Антонивановц

и"
37 IX-1255

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
13

архитектурно-

строителна
единична  местно

43 I-1233
ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
14

архитектурно-

строителна
Ансанблово

43 /стар/
I-1233 

/стар/
3

Протокол № 

7 на 

НСОНПК от 

17.04.2007г.

45 45
Къща на Георги Стоянов 

Стойчев
гр.Батак 52 XVI-1952

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
15

архитектурно-

строителна
единична за сведение

69 1189
ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
16

архитектурно-

строителна
за сведение

69 /стар/ 1189 /стар/ 4

Протокол № 

7 на 

НСОНПК от 

17.04.2007г.

76 XVI-387
ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
19

архитектурно-

строителна
за сведение

Къща на братя Николови-

Харизанови                

свален

ул."Стефан 

Керелов" №2 

Къща на Петър Георгиев 

Божанов                        

свален

ул."Петър Кънев" 

№10а

Къща на Ангел Славчев 

Кънев                             

свален

гр.Батак

гр.Батак

Къща на Иван и Мария 

Лефтерови, Петър и Иван 

Маленкини, Божия 

Пепелова и Невена 

Балабанова                 

свален

Къща на Иван Илиев 

Доганов (Мечков)           

свален

ул."Антонивановц

и"

Къща на наследниците на 

Иван Н.Серафимов и 

Никола и Димитър 

Серафимови                 

свален

гр.Батак

гр.Батак

гр.Батак

11

12

13

14

16

гр.Батак

15



86 /нов/ 811 /нов/ 5

Протокол № 

7 на 

НСОНПК от 

17.04.2007г.

76 XIII-388
ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
20

архитектурно-

строителна
за сведение

86 /нов/ 112 /нов/ 6

Протокол № 

7 на 

НСОНПК от 

17.04.2007г.

Къща на братя Иванови 

Вълчинови                    
78 XVIII-422

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
21

архитектурно-

строителна
за сведение

Къща на братя Вълчинови                

свален
78 /стар/

XVIII-422 

/стар/
7

Протокол № 

7 на 

НСОНПК от 

17.04.2007г.

ул."Антонивановц

и"
78 XIV-426

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
22  Национално    

 НСОНПК  №7 

от 17.04.2007г. 

(Писмо № 

9769 от 

29.10.2007 г.)

Местно                

47 47
Къща на Тодор и Димитър 

Попови
гр.Батак 82 489

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
23

архитектурно-

строителна
единична  местно

ул."Братя 

Ванчеви" 
83 X-453

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
24

архитектурно-

строителна
Ансанблово

ул."Антонивановц

и" № 91
82 /нов/ 168 /нов/ 8

Протокол № 

7 на 

НСОНПК от 

17.04.2007г.

83 VIII-455
ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
25

архитектурно-

строителна
Ансанблово

ул."Антонивановц

и" № 93а
83 /нов/

166, 167 

/нов/
14

Протокол № 

7 на 

НСОНПК от 

17.04.2007г.

48 48 Ванчеви къщи гр.Батак

между улиците: 

ул.Антонивановц

и и ул.Братя 

Ванчеви

82

164, 165, 

166, 167, 

168, 603, 

604, 605, 

606, 607, 

608, 609, 

610, 611, 

612, 613

 НСОНПК  №7 

от 17.04.2007г. 

(Писмо № 

9769 от 

29.10.2007 г.)

 НСОНПК  №7 

от 17.04.2007г. 

(Писмо № 9769 

от 29.10.2007 г.)

Групов 

49 49
Къща на Тодор и Димитър 

Т.Ванчеви 
гр.Батак

ул."Братя 

Ванчеви" 
83 IX-2356 

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
27

архитектурно-

строителна
единична Ансанблово Ванчеви къщи 

50 50
Къща на наследниците на 

Иван Т.Чаушев
гр.Батак

ул."Братя 

Ванчеви" 
83 VI-457 

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
28

архитектурно-

строителна
единична Ансанблово Ванчеви къщи 

единична
архитектурно-

строителна

Къща на Димитър А. и 

Ангел И.Ванчеви, Тодор И. 

и Чона И.Ванчеви     свален

Къща на Ангел Славчев 

Кънев                             

свален

Къща на наследниците на 

Иван Ангелов Тренков 

свален

ул."Антонивановц

и"

Къща на Георги и Любен 

Ванчеви                          

свален

гр.Батак

гр.Батак

гр.Батак

16

17

18

46 46 гр.Батак
Къща на Кирил Тодоров 

Вълчинов 

гр.Батак

гр.Батак

19

20



51 51
Къща на Ангел Илиев 

Тинов
гр.Батак

ул."Братя 

Ванчеви" 
83 VI-458 

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
29

архитектурно-

строителна
единична Ансанблово Ванчеви къщи 

52 52
Къща на Тодор и Илия 

Димитрови Чаушеви
гр.Батак

ул."Братя 

Ванчеви" 
83 V-459  

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
30

архитектурно-

строителна
единична Ансанблово Ванчеви къщи 

53 53
Къща на наследниците на 

Ангел Илиев Вълчинов
гр.Батак

ул."Братя 

Ванчеви" 
83 I-468 

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
31

архитектурно-

строителна
единична  местно Ванчеви къщи 

54 54
Къща на наследниците на 

Нейчо Цурев 
гр.Батак ул."Родопи" 84 1097

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
32

архитектурно-

строителна
единична  местно

84 I-1117
ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
33

архитектурно-

строителна
за сведение

ул. "Др. Манчов" 80 /нов/ 670 /нов/ 9

Протокол № 

7 на 

НСОНПК от 

17.04.2007г.

55 55
Къща на Ангел Атанасов 

Цурев 
гр.Батак ул."Родопи" 89 II-1028

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
34

архитектурно-

строителна
единична национално

56 56
Къща на наследниците на 

Илия Д.Пълев
гр.Батак ул."Родопи" 89 1032

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
35

архитектурно-

строителна
единична Ансанблово

57 57 Къща на Стефан Г.Коларов гр.Батак 90 II
ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
36

архитектурно-

строителна
единична  местно

58 58 Къща на Димитър Радулов гр.Батак 91 XV-600
ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
37

архитектурно-

строителна
единична Ансанблово

91 XIV-601
ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
38

архитектурно-

строителна
Ансанблово

ул. "Карлъшка" 103 /нов/ 505 /нов/ 10

Протокол № 

7 на 

НСОНПК от 

17.04.2007г.

Къща на Георги Тодоров 

Найденов (собственик 

Тодор Георгиев Найденов)                       

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
40

архитектурно-

строителна
 местно

Къща на Тодор Георгиев 

Найденов                      

свален

Заповед 

№730 от 

17.05.1976г. 

на КИК

59 59
Къща на братя Йордан и 

Данаил Попови
гр.Батак 60

XIV-875, 

878

ДВ.бр.29 от 

10.04.1973г.
41

архитектурно-

строителна
единична

60 60

Историческо място 

"Хайдушка скала", сборище 

на хайдути

гр.Батак
7км.югозапад

но

ДВ.бр.52 от 

1977г.
1 историческа за сведение

61 61

Историческо място "Канлъ 

олук" - свърталище на 

хайдути 

гр.Батак
8км.югозапад

но

ДВ.бр.52 от 

1977г.
2 историческа за сведение

62 62

Историческо място "Суфра 

бунар" - извор посещаван от 

хайдути 

гр.Батак
10км.югозапа

дно

ДВ.бр.52 от 

1977г.
3 историческа за сведение

63 63 Хайдушко скривалище гр.Батак

м.10км.югоза

падно 

"Махалите", 

15км.югозапа

дно

ДВ.бр.52 от 

1977г.
4 историческа за сведение

64 64
Историческо място 

"Хайдушка чешмичка"
гр.Батак

30км.южно в 

района на ГС 

"Широка 

поляна"

ДВ.бр.52 от 

1977г.
5 историческа за сведение

гр.Батак

гр.Батак

гр.Батак

22

VIII-19623

Къща на Ангел  и Димитър 

Климентови                   

свален

Къща на Тодор Ал.Коларов                            

свален

21

104



65 65
Историческо местност 

"Беглишки хармани"
гр.Батак 16

1199, 

2209, 2203

ДВ.бр.52 от 

1977г.
6 историческа национално

66 66 Историческо място  гр.Батак

до мястото на 

Богдановата 

къща

ДВ.бр.52 от 

1977г.
7 историческа национално

67 67
Историческо място 

"Пищроново дере"
гр.Батак

ДВ.бр.52 от 

1977г.
8 историческа  местно

68 68
Историческо местност 

"Еледжик" в Родопите 
гр.Батак

5км.североиз

точно

ДВ.бр.52 от 

1977г.
9 историческа за сведение

69 69
Историческа местност 

"Тодин гроб" 
гр.Батак 4км.южно

ДВ.бр.52 от 

1977г.
10 историческа за сведение

Списък от 1975г. 10

архитектурно-

строителна и 

художествена

Списък от 

15.12.1976г.
7 художествена

Историческа черква - 

костница "Св.Неделя"
71 I, 1179

ДВ.бр.52 от 

1977г.
11 историческа национално

Църква "Св.Неделя" и 

прилежащия ѝ имот

Заповед на МК 

№РД9Р-19 от 

24.09.2012г.

Заповед на МК 

№РД9Р-19 от 

24.09.2012г.

историческа, 

архитектурно-

строителна и 

художественаа

национално

71 71
Историческо място 

"Керелова тумба" 
гр.Батак 7км.западно

ДВ.бр.52 от 

1977г.
12 историческа за сведение

72 72

Историческо място, на 

което се е намирала 

ковачницата на Петър 

Фирков

гр.Батак 80 VIII-518
ДВ.бр.52 от 

1977г.
13 историческа за сведение

73 73

Историческо място, на 

което се е намирала 

ковачницата на Георги 

Цурюв

гр.Батак 85 622
ДВ.бр.52 от 

1977г.
14 историческа за сведение

74 74

Историческо място, на 

което се е намирала 

Кереловата къща

гр.Батак 96 IV-723
ДВ.бр.52 от 

1977г.
15 историческа за сведение

Историческо място на което 

се е намирала Богдановата 

къща

ДВ.бр.52 от 

1977г.
16 историческа за сведение

Историческо място на което 

се е намирала Богдановата 

къща и възстановената 

върху старите основи къща 

на Тоско Богданов

ДВ.бр.20 от 

1983г.
1

архитектурно-

строителна 
 местно

76 76

Историческо място на което 

се е намирала Калеевата 

къща

гр.Батак 21 I-1813
ДВ.бр.52 от 

1977г.
17 историческа за сведение

77 77

Историческо място на което 

се е намирала Павловата 

къща

гр.Батак 105 152, 153
ДВ.бр.52 от 

1977г.
18 историческа за сведение

78 78

Историческо място на което 

се е намирала Джамбазовата 

къща

гр.Батак 23
1728, 

1732, 1733

ДВ.бр.52 от 

1977г.
19 историческа за сведение

79 79

Историческо място на което 

се е намирала къщата на 

Вранко Паунов

гр.Батак 22 1720
ДВ.бр.52 от 

1977г.
20 историческа за сведение

80 80

Историческо място на което 

се е намирала къщата на 

Иван Божин

гр.Батак 32 1415, 1416
ДВ.бр.52 от 

1977г.
21 историческа за сведение

75 гр.Батак 26 XVII-17

Църквата "Св.Неделя"

гр.Батак70 70

75



81 81

Историческо място на което 

се е намирала къщата на 

Георги Мехов

гр.Батак 42 1364
ДВ.бр.52 от 

1977г.
22 историческа за сведение

82 82

Историческо място на което 

се е намирала къщата на 

Васил Гълев Коларов

гр.Батак 104 V-185
ДВ.бр.52 от 

1977г.
23 историческа за сведение

83 83

Историческо място на което 

се е намирала къщата на 

Петър Горанов

гр.Батак 37 1256, 1257
ДВ.бр.52 от 

1977г.
24 историческа за сведение

84 84
Въстаническа позиция от 

Априлското въстание
гр.Батак

200м.югоизто

чно в 

м.Галогонкат

а""

ДВ.бр.52 от 

1977г.
25 историческа  местно

85 85
Въстаническа позиция от 

Априлското въстание 
гр.Батак

2км.югозапад

но в м."Света 

Троица"

ДВ.бр.52 от 

1977г.
26 историческа  местно

86 86
Въстаническа позиция от 

Априлското въстание 
гр.Батак

2км.североза

падно в 

м."Кънева 

Борика"

ДВ.бр.52 от 

1977г.
27 историческа  местно

87 87
Въстаническа позиция от 

Априлското въстание  
гр.Батак

м."Царюв 

комин", 

1км.северно

ДВ.бр.52 от 

1977г.
28 историческа  местно

88 88
Въстаническа позиция от 

Априлското въстание  
гр.Батак

м."Св.Георги

", 

1км.северно

ДВ.бр.52 от 

1977г.
29 историческа  местно

89 89
Въстаническа позиция от 

Априлското въстание  
гр.Батак

м."Гробето" и 

"Св.Никола"
108 558

ДВ.бр.52 от 

1977г.
30 историческа  местно

90 90
Въстаническа позиция от 

Априлското въстание 
гр.Батак

"Божановото 

гробе"
110а

ДВ.бр.52 от 

1977г.
31 историческа  местно

91 91
Въстаническа позиция от 

Априлското въстание 
гр.Батак

м."Мерджано

вите буче", 

южно

ДВ.бр.52 от 

1977г.
32 историческа  местно

92 92

Тракийско селище и 

ранновизантийска вековна 

крепост Баташко градище 

(Касъково кале) 

гр.Батак
8км.североиз

точно

Писмо №4612 от 

06.08.1987г.
13 археологическа

 пр.кат. 

Местно

93 93 Антично селище гр.Батак

м.Кармъка, 

8км.североиз

точно

Писмо №4612 от 

06.08.1987г.
14 археологическа

 пр.кат. 

Местно

94 94 Средновековна крепост гр.Батак

м.Беглика, 

Манастира 

16км.югозапа

дно

Писмо №4612 от 

06.08.1987г.
15 археологическа

 пр.кат. 

Местно

95 95 Средновековна крепост гр.Батак

м.Беглика, 

14км.югозапа

дно

Писмо №4612 от 

06.08.1987г.
16 археологическа

 пр.кат. 

Местно

96 96

Манастир от античността, 

средновековието и късното 

средновековие 

гр.Батак
м."Света 

Богородица"

чл.146,ал.3 от 

ЗКН /данни от 

протокол 

от19.06.2019г./

археологическа Национално                  



97 97

Паметник на загиналите 

през 1912-1913, 1915-1918 и 

1944-1945 г.

гр.Батак

писмо №4349/ 

04.12.1992г. 

(данни в писмо с 

изх. № 33 00-3-

1/ 21.02.2017 г. 

на Областна 

администрация - 

Пазарджик вх.№ 

0800-1794/ 

23.02.2017 г. на 

НИНКН)

историческа единична

98 98

Паметна плоча на 

подофицер Васил 

Домусчиев - загинал през 

Отечествената война

гр.Батак

писмо №4349/ 

04.12.1992г. 

(данни в писмо с 

изх. № 33 00-3-

1/ 21.02.2017 г. 

на Областна 

администрация - 

Пазарджик вх.№ 

0800-1794/ 

23.02.2017 г. на 

НИНКН)

историческа единична

99 99

Паметна плоча на 

подофицер Ангел Бъбаров - 

загинал през Отечествената 

война

гр.Батак

писмо №4349/ 

04.12.1992г. 

(данни в писмо с 

изх. № 33 00-3-

1/ 21.02.2017 г. 

на Областна 

администрация - 

Пазарджик вх.№ 

0800-1794/ 

23.02.2017 г. на 

НИНКН)

историческа единична

100 100

Паметна плоча на 

подофицер Георги Тренов - 

загинал през Отечествената 

война

гр.Батак

писмо №4349/ 

04.12.1992г. 

(данни в писмо с 

изх. № 33 00-3-

1/ 21.02.2017 г. 

на Областна 

администрация - 

Пазарджик вх.№ 

0800-1794/ 

23.02.2017 г. на 

НИНКН)

историческа единична



101 101

Паметна плоча на 

подофицер Димитър 

Коларов - загинал през 

Отечествената война

гр.Батак

писмо №4349/ 

04.12.1992г. 

(данни в писмо с 

изх. № 33 00-3-

1/ 21.02.2017 г. 

на Областна 

администрация - 

Пазарджик вх.№ 

0800-1794/ 

23.02.2017 г. на 

НИНКН)

историческа единична

102 102

Паметна плоча на 

подофицер Исмаил Ашиков 

- загинал през 

Отечествената война

гр.Батак

писмо №4349/ 

04.12.1992г. 

(данни в писмо с 

изх. № 33 00-3-

1/ 21.02.2017 г. 

на Областна 

администрация - 

Пазарджик вх.№ 

0800-1794/ 

23.02.2017 г. на 

НИНКН)

историческа единична

103 103

Паметна плоча на 

подофицер Петър Балинов - 

загинал през Отечествената 

война

гр.Батак

писмо №4349/ 

04.12.1992г. 

(данни в писмо с 

изх. № 33 00-3-

1/ 21.02.2017 г. 

на Областна 

администрация - 

Пазарджик вх.№ 

0800-1794/ 

23.02.2017 г. на 

НИНКН)

историческа единична

104 104

Паметна плоча на капитан 

Георги Динев - загинал през 

Отечествената война

гр.Батак

писмо №4349/ 

04.12.1992г. 

(данни в писмо с 

изх. № 33 00-3-

1/ 21.02.2017 г. 

на Областна 

администрация - 

Пазарджик вх.№ 

0800-1794/ 

23.02.2017 г. на 

НИНКН)

историческа единична



105 105

Паметна плоча на старшина 

Илия Радев - загинал през 

Отечествената война

гр.Батак

писмо №4349/ 

04.12.1992г. 

(данни в писмо с 

изх. № 33 00-3-

1/ 21.02.2017 г. 

на Областна 

администрация - 

Пазарджик вх.№ 

0800-1794/ 

23.02.2017 г. на 

НИНКН)

историческа единична

106 1 Средновековно селище с.Нова махала 300м.западно
ДВ.бр.58 от 

26.07.1966г.
99

архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието

 местно

107 2 Средновековна крепост с.Нова махала

Калето, 

2км.югозапад

но

ДВ.бр.58 от 

26.07.1966г.
100

архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието

 местно

108 3
Некропол от 3 надгробни 

могили 
с.Нова махала 300м.западно

РМС № 1711 

от 1962 г.
археологическа

109 4 Раннохристянска църква с.Нова махала
на 5км.от 

селото

чл.146,ал.3 от 

ЗКН
археологическа Национално                  

110 1 Градището
с.Фотиново 

(Фотен)

ДВ.бр.221 от 

28.12.1927г.
8 народна старина

111 2 Средновековна крепост с.Фотиново

м.Долно 

Шиварище, 6 

км.северозапа

дно

ДВ.бр.58 от 

26.07.1966г.
195

архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието

 местно

112 3
Средновековно селище с 

църква и некропол 
с.Фотиново

м.Кръгня 

/Крягла/, 

3км.западно

Писмо №4612 от 

06.08.1987г.
110 археологическа

 пр.кат. 

Местно

113 4
Църква "Успение 

Богородично"
с.Фотиново 19 177

Писмо №277 от 

31.01.2006г.
1

архитектурно-

строителна 
 пр.кат.местно

114 5 Куцевата воденица с.Фотиново 239
Писмо №277 от 

31.01.2006г.
2

архитектурно-

строителна и 

етнографска

 пр.кат.местно

115 6 Едносводест мост с.Фотиново

 над 

Васковско 

дере

Писмо №277 от 

31.01.2006г.
3

архитектурно-

строителна

 пр.кат. За 

сведение 

116 7 Двусводест мост  с.Фотиново м."Убреда"
Писмо №277 от 

31.01.2006г.
3

архитектурно-

строителна

 пр.кат. За 

сведение 

117 8 Двусводест мост с.Фотиново
в долната 

махала

Писмо №277 от 

31.01.2006г.
3

архитектурно-

строителна

 пр.кат. За 

сведение 

118 9 Едносводест мост с.Фотиново

над 

Фотинската 

река в 

м."Чарка"

Писмо №277 от 

31.01.2006г.
3

архитектурно-

строителна

 пр.кат. За 

сведение 

119 10 Едносводест мост с.Фотиново
по пътя за  

м."Стойките"

Писмо №277 от 

31.01.2006г.
3

архитектурно-

строителна

 пр.кат. За 

сведение 

120 1
Тракийско селище 

палеолитно селище 

Язовир 

"В.Коларов" 

(Голям Беглик)

м.Кременете
ДВ.бр.58 от 

26.07.1966г.
30 археологическа национално



Общ брой НКЦ - 120

Свалени НКЦ - 23

Съгласно чл.146, ал.3 от ЗКН недвижимите археологически обекти притежават статут на НКЦ с категория “национално значение” до установяването им като такива по 

реда на този закон.                                                                                                                                                                                                                                                                            

С Разпореждане на МС № 1711 от 22.10.1962 г. всички селищни и надгробни могили и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата, и  

съгласно §10, ал.1 от ЗКН притежават статут на  НКЦ с категория “национално значение”                                                                                                                                                                

С писмо № 4349 от 04.12.1992 г. на НИПК всички възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на  България във войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 

години са декларирани като  исторически паметници на културата, и съгласно §12, ал.1 от ЗКН притежават статут на НКЦ.



































 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Археологически обекти  

в регистъра на АИС-АКБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

„АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ” 

 

Легенда към приложените режими за ползване на териториите, на които 

се намират археологически обекти: 

• Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, добивни, 

благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които нарушават 

целостта на земния пласт в границите на археологическия обект. 

• Режим „Б“ – относно археологически обекти, попадащи в обработваеми 

земеделски площи; забраняват се всички видове изкопни работи, както и 

дълбочинната обработка на почвата (риголване), засаждане на трайни култури с 

дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да унищожат или 

засегнат археологическата субстанция в границите на обекта. 

 

Режимите за ползване на териториите на археологически обекти са определени според чл. 35 от 

Наредба № 7 на МРРБ от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони. 

Необходимо е да се уточни, че всички регистрационни карти за археологически обекти от 

Община Батак са изготвени в периода 1992-1993 и 2007 г. По тази причина те са с твърде 

приблизителна локализация и без прецизен картен материал. Картите и GPS координатите, 

които са приложени към анотациите на обектите, са изготвени сега по наличните данни в АИС 

АКБ и след справка с топографски карти и сателитни снимки. Затова при някои 

местоположението на обектите е указано приблизително. 

 

Необходимо е да се направи уточнението, че предоставената информация е единствено за 

обекти, регистрирани в АИС АКБ в резултат на инцидентни теренни проучвания. На 

територията на Община Батак не са правени системни издирвания на археологически обекти, 

които значително биха обогатили познанията за археологическото наследство в този регион. 

 

 



 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000010 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Кременете ляв бряг на река Ракова 

Особености 
Личат следите на два сондажни изкопа.  

 Площ:  1дка 

Вид и хронология 

 Находище за добив на кремък, кварц и работилници   Среден палеолит 

История на проучването 

 Сондажни проучвания на К. Кънчев. Теренни издирвания на Н. Гиздова и В. Мацанова 

през 1975 г и на Ст. Иванова и В. Мацанова през 1984 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

 В. Мацанова – 25.01.1992 г. 
 

 

 

 

  
 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000011 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Шенкин склад до Слънчева поляна 

Особености 

 Площ:  1 дка 

Вид и хронология 

 Селище   Среден палеолит 

История на проучването 

 Теренни издирвания на К. Кънчев, Н. Гиздова и В. Мацанова през 1975 г и на Ст. 

Иванова и В. Мацанова през 1984 г. 

 

Режим на ползване  

Режим А 

 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

В. Мацанова – 25.01.1992 г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000012 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Танин ручей 

Особености 
Повечето от артефактите се откриват по течението на ручея, а останалата част е недостъпна от 

дърветата. 

 Площ: 6 дка 

Вид и хронология 

 Селище   Късен палеолит, Среден палеолит 

История на проучването 

 К. Кънчев, И. Шопов, Н. Гиздова и В. Мацанова през 1975 г и на Ст. Иванова и В. 

Мацанова през 1984 г. 

 

Режим на ползване  

Режим А 

 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

В. Мацанова – 25.01.1992 г. 

 

  
 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000013 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Манастир до Раково дере и Черно дере 

Особености 
Отбранителните стени са две: вътрешната огражда два декара, изградена от ломен камък с бял 

хоросан, външната е на 12 м от вътрешната изградена от ломен камък без спойка. 

 Площ: 6 дка 

Вид и хронология 

 Крепост   Ранна желязна епоха – втори период; Втора българска държава 

История на проучването 

 Обход на Хр. Манов 1959-60 г.; Бесика 1973 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

В. Мацанова – 28.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000014 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Манастира, оградена от Карачумак и Семиза 

Особености 
Крепоста има форма на неправилен многоъгълник, ориентиран на северозапад, югоизток, ломен камък с 

бял хоросан. 

 Площ: 2 дка 

Вид и хронология 

 Кула  Втора българска държава 

История на проучването 

 Обход на Хр. Манов 1959-60 г.; Бесика 1973 г. 

 

Режим на ползване  

Режим А 

 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

В. Мацанова – 28.01.1993 г. 

 

  
 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000015 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Калето, м. Еледжик, Касъкското кале 

 

Особености 
Укрепена със стени само от западната страна. Другите страни са естествено укрепени със 

стръмни пропасти.Крепостната стена е от местен ломен камък. Южната – допълнително укрепена с бял 

хоросан. 

 Площ:  3 дка 

Вид и хронология 

 Крепост    Ранна желязна епоха, Римска епоха, Втора българска държава 

История на проучването 

 Обход на Хр. Манов 1959-60 г.; Бесика 1973 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

В. Мацанова – 27.01.1993 г. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000016 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Лазова къшла 

Особености 
Голяма част от обекта се залива от водата на язовира. 

 Площ: 1 дка 

Вид и хронология 

 Селище   Античност 

История на проучването 

 Обход на Д. Цончев и Ат. Милчев и Н. Гиздова по време на проучване на чашата на 

язовир Батак 1957 г, Бесика 1973 и Д. Църпев през 1992 г.  

Режим на ползване  

Режим Б 

 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

В. Мацанова – 18.01.1993 г. 

 

  
 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000017 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Кармъка 

Особености 
Мястото е равна ливада, леко наклонена на изток, с извор в североизточния край. 

 Площ: 5  дка 

Вид и хронология 

 Селище   Късна античност  

История на проучването 

 Обход на Хр. Манов 1959-60 г.; Бесика 1973 г. 

Режим на ползване  

Режим Б 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

В. Мацанова – 27.01.1993 г. 
 



 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000018 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Св. Илия 

Особености 
Могилите са две/вис. 3-4.5 м и диаметър 15-20 м по-голямата и 1-2 м височина и 10-15 м. по- 

малката. 

 Площ:  3 дка 

Вид и хронология 

 Група могили  Неопределима 

История на проучването 

 Обход на Хр. Манов 1959-60 г.; Бесика 1973 г.; Д. Църпов 1992 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

В. Мацанова – 27.01.1993 г. 

 

  
 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000019 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Юртовете, южна част на Баташкото поле 

Особености 
До селището има една могила. 

 Площ:  15 дка 

Вид и хронология 

 Единична могила  Неопределима 

 Селище    Античност 

История на проучването 

 Обход на Ат. Милчев и Д. Цончев през 1957 г. Обход на Манов през 1960-1961. 

Експредиция Бесика 1973. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

В. Мацанова – 27.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 



РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000020 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: северно от Попова чешма 

Особености 

 Площ:  1 дка 

Вид и хронология 

 Единична могила  Неопределима 

История на проучването 

 Обход на В. Мацанова през 1992 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

В. Мацанова – 27.01.1993 г. 

 

  
 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000021 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: под Еледжик 

Особености 

 Площ: 1  дка 

Вид и хронология 

 Единична могила  Неопределима 

История на проучването 

 Обход на Манов през 1960-1961. Експредиция Бесика 1973. 

 

Режим на ползване  

Режим А 

 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

В. Мацанова – 27.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000022 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Селище Марина къшла, Тазева къшла 

Особености 
Селището стига почти до водата. Вероятно част от него е залята. До селището има могила, а 

самото селище е разделено от път. 

 Площ: 20 дка 

Вид и хронология 

 Селище   Ранна желязна епоха, Античност 

История на проучването 

 Обходи на Цончев, Милчев и Гиздова през 1957 г. Обход на Д. Църпев през 1992 г.  

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

В. Мацанова – 26.01.1993 г. 

 

  
 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000023 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Преслопа, над пътя Батак-Дъното. 

Особености 
Могилите са общо две. 

 Площ: 1 дка 

Вид и хронология 

 Група могили   Неопределима 

История на проучването 

 Обходи на Цончев, Милчев и Гиздова през 1957 г. Обход на Христо Манов 1960 г. и 

Експедиция Бесика 1973 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

В. Мацанова – 26.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000024 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност:  

Особености 
Могилите са пет с размери: височина между 0.5 м до 1.5 м и диаметър 10-15 м. 

 Площ:  10 дка 

Вид и хронология 

 Могилен некропол   Неопределима 

История на проучването 

 Обход на Христо Манов 1960 г. и Експедиция Бесика 1973 г. Обход на Д. Църпев 1992 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

В. Мацанова – 26.01.1993 г. 

 

  
 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000025 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Св. Димитър 

Особености 
Група от  три ниски могили и една по-висока могила с височина 3 м и диаметър 20 м. Всичките 

са с иманярски изкопи. Ниските могили са до 1 м височина и 10-15 м в диаметър.  

 Площ: 2 дка 

Вид и хронология 

 Могилен некропол  Неопределима 

История на проучването 

 Обход на Христо Манов 1960 г. Обход на Д. Църпев 1992 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

В. Мацанова – 26.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000026 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Св. Богородица 

Особености 
Личат следите на една от църквите, на късен параклис. 

 Площ:  20 дка 

Вид и хронология 

 Манастир   Средновековие, Късно средновековие 

 Селище    Античност 

История на проучването 

 Обход на Христо Манов 1960 г. Обход на Цончев и Милчев 1967 г. Обход на Д. Църпев 

1992 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

В. Мацанова – 28.01.1993 г. 
 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000027 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Средно бърдо 

Особености 
Групата е от  четири могили с размери: височина 1.5 м и диаметър 10-15 м. 

 Площ: 2 дка 

Вид и хронология 

 Могилен некропол  Неопределима 

История на проучването 

 Обход на Хр. Манов през 1958 и 1967 г. Обход на Д. Църпев, В. Мацанова и Д. Богданова 

през1992 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 В. Мацанова – 26.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000028 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Цурев връх, североизточни склонове 

Особености 
Групата е от две могили, ниски – до 1 м височина и 10-15 м в диаметър. 

 Площ: 2 дка 

Вид и хронология 

 Група могили  Неопределима 

История на проучването 

 Обход на Хр. Манов през 1960 г.  

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

 В. Мацанова – 29.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000029 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Голак /острова/ яз. Батак 

Особености 
Групата е от две могили, ниски – до 1 м височина и 10-15 м в диаметър. 

 Площ:  1 дка 

Вид и хронология 

 Група могили  Неопределима 

История на проучването 

 Обход на Цончев, Милчев и Гиздова през 1958-1959 г. Обход на Хр. Манов през 1960 г. 

Обход на В. Бацанова през 1992 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

  В. Мацанова – 29.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000030 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Карелова тумба, до пътя Батак-Цигов чарк 

Особености  

Могилите са две с малки размери.Височина 1 - 2 м. и диа- метър 15 - 20 м.Едната - почти унищожена. 
 Площ: 1  дка 

Вид и хронология 

 Група могили   Неопределима 

История на проучването 

  Обход на Манов 1960 г. Бесика 1973 г. Обход на Д.Църпев 1992 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 В. Мацанова – 26.01.1993 г. 
 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000031 

Местоположение 

Населено място:  гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Пейчинова тумба 

Особености 
Могилата е с иманярски изкоп 

 Площ: 1 дка 

Вид и хронология 

 Единична могила   Неопределима 

История на проучването 

 Обход на Милчев,Цончев,Гиздова и др. през 1957 г. Обход на Хр.Манов през 1967 г. 

Обход на Д.Църпев през 1992 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

В. Мацанова – 26.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000032 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Кемеров мост на горното течение на р. Въча 

Особености 

 Площ: 1 дка 

Вид и хронология 

 Мост   Класическа епоха, Римска епоха 

История на проучването 

 Обход на Хр. Манов 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

 В. Мацанова – 27.01.1993 г. 
 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000033 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Глухчева тумба 

Особености 

 Площ: 1 дка 

Вид и хронология 

 Единична могила   Неопределима 

История на проучването 

 Обход на Хр. Манов през 1967 г. Обход на Д.Църпев през 1992 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

В. Мацанова – 27.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000034 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Върчовица 

Особености 
 Могилите са две. Предполага се, че е имало и селище. 

 Площ:  1 дка 

Вид и хронология 

 Група могили   Неопределима 

История на проучването 

  Обход на Хр. Манов през 1960,1967 гг. Обход на Д.Църпев през 1992 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 В. Мацанова – 27.01.1993 г. 
 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000035 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Дъното под пътя Батак, Дъното 

Особености 

 Площ:  1 дка 

Вид и хронология 

 Група могили   Неопределима 

История на проучването 

 Обходи на Цончев, Милчев и др. през 1957 г. Обход на Хр. Манов през 1967 г. Обход на 

Д. Църпев през 1992 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

В. Мацанова – 27.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000036 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Тумбата 

Особености 
Групата е от две каменни могили. Размерите им са: вис. 1-2 м и диам. 10-15 м. 

 Площ:  1 дка 

Вид и хронология 

 Група могили   Неопределима 

История на проучването 

 Обходи на Милчев, Манов и др. през 1957 г. Обход на Д. Църпев през 1992 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

 В. Мацанова – 27.01.1993 г. 
 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000037 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Песъка 

Особености 
Могилата е разположена над града. 

 Площ: 1 дка 

Вид и хронология 

 Единична могила   Неопределима 

История на проучването 

 Обход на Хр. Манов през 1967 г. Обход на Д. Църпев през 1992 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

В. Мацанова – 27.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000196 

Местоположение 

Населено място: с. Нова махала, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Калето 

Особености 
Крепостните стени са изградени от ломени камъни с бял хоросан с широчина 1.2 м, запазени до 

височина 1.8 м. В центърана крепостта е установена сграда с размери 10х8.5 м. 

 Площ: 2 дка 

Вид и хронология 

 Крепост   Късна античност 

 Селище   Тракийски период 

История на проучването 

 Теренни обхождания: 1. Манов, Хр. – 1960 г.; 2. Експедиция Бесика 1973 г.; 3. Родопи – 

1986 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

 В. Мацанова – 19.01.1993 г. 
 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000197 

Местоположение 

Населено място: с. Нова махала, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Клисе борун, Черковен рид 

Особености 
Църквата и част от стопанските сгради около нея са проучени. Към църквата има малък 

некропол. 

 Площ: 2 дка 

Вид и хронология 

 Църква   Късна античност, Първа българска държава 

 Манастир  Втора българска държава 

История на проучването 

 Теренни обхождания: 1.Родопи – 1986 г.; 2. Археологически разкопки от 1986 г., 

ръководени от К. Меламед и Анд. Меламед. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

В. Мацанова – 19.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 



 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000198 

Местоположение 

Населено място: с. Нова махала, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Попови ливади 

Особености 

 Площ: 40 дка 

Вид и хронология 

 Селище      Късна античност, Средновековие 

 Плосък некропол и култова постройка  Късна античност 

История на проучването 

 1. Теренни обхождания от експедиция Родопи-1986 г.; 2. Теренни обхождания от Анд. 

Меламед по време на разкопките на археологическия обект Църковен рид – 1988-1989 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

 В. Мацанова – 19.01.1993 г. 
 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000199 

Местоположение 

Населено място: с. Нова махала, община Батак, област Пазарджик 

Местност: над р. Новомахленска 

Особености 
Диаметър 10-15 м, Височина 1-1,5 м. 

 Площ:  1 дка 

Вид и хронология 

 Единична могила   Неопределима 

История на проучването 

 Теренни обхождания: 1. Милчев, Ат.- 1957 г.; 2. Манов, Хр. – 1960-1961 г.; 3. Експедиция 

Родопи – 1986 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 В. Мацанова – 19.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000200 

Местоположение 

Населено място: с. Нова махала, община Батак, област Пазарджик 

Местност: м. Над Припека 

Особености 
Площта е около 8-10 дка. Групата е от две могили. 

 Площ: 10 дка 

Вид и хронология 

 Група могили  Неопределима 

История на проучването 

 Теренни обхождания: 1. Милчев, Ат.- 1957 г.; 2. Манов, Хр. – 1960-1961 г.; 3. Експедиция 

Бесика 1973 г.; 4.Експедиция Родопи – 1986 г. 

Режим на ползване 

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 

Изготвил 

 В. Мацанова – 19.01.1993 г. 
 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000201 

Местоположение 

Населено място: с. Нова махала, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Тикла дере, до цеха и пътя. 

Особености 
Диаметър 15-20 м; вис. 1,5-2 м. 

 Площ: 1 дка 

Вид и хронология 

 Единична могила   Неопределима 

История на проучването 

 Теренни обхождания: 1. Милчев, Ат.- 1957 г.; 2. Манов, Хр. – 1960-1961 г.; 3. Експедиция 

Родопи – 1986 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

 В. Мацанова – 19.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000318 

Местоположение 

Населено място: с.Фотиново, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Сливата 

Особености 

 Площ:  15 дка 

Вид и хронология 

 Плосък некропол   Късна античност 

 Гробно съоръжение   Късна античност 

История на проучването 

 Теренни обхождания през 1986 г. Величка Мацанова Експедиция Родопи – 1986 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

 В. Мацанова – 18.01.1993 г. 

 

 

 

 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000319 

Местоположение 

Населено място: с.Фотиново, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Калето 

Особености 
Крепостта има неправилна многоъгълна форма. Изградена е от ломен камък с кал. Запазена 

височина на стените 2,5 м, дебелина 3 м. Входът е от източната страна.  

 Площ: 6 дка 

Вид и хронология 

 Крепост    Тракийски период 

История на проучването 

 Експедиция  Бесика - 1973 г.; Експедиция Родопи – 1986 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

 В. Мацанова – 18.01.1993 г. 
 

 

 



 

 
 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000320 

Местоположение 

Населено място: с.Фотиново, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Ела, западно от м. Сливата и източно (?) от м. Илаците 

Особености 
Две могили разположени на ос С-Ю, отдалечени една от друга на 15 м. Северната е с вис. 1,5 м, 

южната 2,5/3 м с диам. около 15 м. 

 Площ: 1 дка 

Вид и хронология 

 Група могили  Неопределима 

История на проучването 

 Обход на Експедиция Родопи 1986 г. Теренни обхождания на В. Мацанова. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

 В. Мацанова – 18.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000321 

Местоположение 

Населено място: с.Фотиново, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Крегне, Крягла поляна, Крягна 

Особености 

 Площ: 5 дка 

Вид и хронология 

 Селище   Тракийски период 

История на проучването 

 Селището обхваща източния склон под крепостта на 200 м южно от кошарите (?).  

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

 В. Мацанова – 18.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000322 

Местоположение 

Населено място: с.Фотиново, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Карачуна, ляв бряг на р. Въча 

Особености 

 Площ: 20 дка 

Вид и хронология 

 Селище   Римска епоха 

История на проучването 

 Обход на Експедиция Родопи 1986 г. Теренни обхождания на В. Мацанова. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

  В. Мацанова – 18.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000323 

Местоположение 

Населено място: с.Фотиново, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Сърта 

Особености 
В центъра на могилата е направен изкоп от войната през 1912 г. В периферията и личат следи 

от крепида. 

 Площ: 1 дка 

Вид и хронология 

 Единична могила   Неопределима 

История на проучването 

 Теренни обхождания в община Батак през 1986 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

 В. Мацанова – 18.01.1993 г. 
 

 

 



РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000324 

Местоположение 

Населено място: с.Фотиново, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Римския път, Стар път. 

Особености 
Пътят се проследява на 100 до 300 м. Настилката е от големи камъни 0.5 х 0.5 м и 0.4 х 0.6 м. 

Ширината на пътя в запазения участък е1.7 м.  

 Площ:  6 дка 

Вид и хронология 

 Път   Римска епоха, Средновековие 

История на проучването 

 Теренни обхождания в община Батак през 1986 г. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

 В. Мацанова – 18.01.1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2200130 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: мост Кемера (Девинска река) 

Особености 

 Площ: 1  дка 

Вид и хронология 

 Мост   Античност, Късно средновековие 

История на проучването 

  

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

 Д. Дамянов – 01.11.1992 г. 
 

 

 

 

 



 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100815 

Местоположение 

Населено място: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

Местност: Дженевра, резерват Дупката 

Особености 

 Площ: 3 дка 

Вид и хронология 

 Скално светилище  Елинистическа епоха 

История на проучването 

 Теренни обхождания на К. Кисьов. 

Режим на ползване  

Режим А 

Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

Изготвил 

 К. Кисьов - 24.03.2007 г. 
 





AKB_N Землище Вид Хронология Местност Площ

Режим на 

ползване Опазване

Автор на 

картона

Дата на 

изготвяне

10007227 Батак Манастир Средновековие Св. Троица 4 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 28.2.2018 г.

10007220 Нова Махала Скално светилище Тракийски период вр. Крана, м. Евлия Баба 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 24.2.2020 г.

10007221 Нова Махала Селище, Църква

Късна античност, 

Неопределима

Поляна североизточно от 

Новомахлянско кале 6 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 24.2.2020 г.

10007223 Нова Махала Единична могила Неопределима

Тумбата, северозападно 

от с. Нова махала 1 A

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 

1711/10.62 г. В. Баряков 24.2.2020 г.

10007224 Нова Махала Плосък некропол с могили Неопределима

Възвишение Орта Борум 

в м. Пиздица 5 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 24.2.2020 г.

10007225 Батак Манастир Неопределима Свети Георги 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 24.2.2020 г.

10007226 Батак Група могили Неопределима

Източно от Станкова 

къшла 2 A

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 

1711/10.62 г. В. Баряков 26.2.2020 г.

10007228 Батак Църква Средновековие Св. Никола 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007229 Батак Плосък некропол, Църква Средновековие Св. Илия 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007230 Батак Единична могила Неопределима Тумбата 1 A

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 

1711/10.62 г. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007232 Батак Канал Неопределима Паунова къшла 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007234 Батак Единична могила Неопределима Ташкина къшла 1 A

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 

1711/10.62 г. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007236 Батак Крепост Късна античност Баташко кале 3 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007237 Батак Мост Неопределима Тракийски период 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007239 Батак Път Късна античност Калдърмите 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007240 Батак Скално светилище Тракийски период

Горско стопанство 

"Беглика", м. Равнец, 

Кулиманов връх 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007241 Батак Базилика Късна античност

Горско стопанство 

"Беглика", м. "Бяля 

черква" 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.



10007242 Батак Скално светилище Неопределима

Горско стопанство 

"Беглика", м. Параклиса 3 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007244 Фотиново Път Неопределима Каушка 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007245 Фотиново Скално светилище Неопределима Чатал кая 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007246 Фотиново Мост Късно средновековие Убрида 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007247 Фотиново Мост Късно средновековие Васковско дере 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007248 Фотиново Мост Късно средновековие

Долното махала в с. 

Фотиново 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007249 Фотиново Мост Късно средновековие Стойките 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.

10007250 Фотиново Мост Късно средновековие Чарка 1 Б

Статут: Археологическа културна ценност с 

национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. В. Баряков 25.2.2020 г.



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Военни паметници 
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HISTORICAL MUSEUM-BATAK

3,"Osvobojdenie" Sq, Batak 4580, Bulgaria
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OTHOCHO : I4srorB.,rHe Ha o6u ycrpoficrBeH rJraH Ha o6ulr4Ha Barax

Ynaxaeuu r-H flayHon,

Brs Bpb3Ka c Barue rrcMo Per. J\b 46-00-5 I 10.06.2020r., rpr{noxeHo
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4. [IamerHa trJroqa Ha nogo$Huep Bacu.n llerpon forvrycuneB, HaMupaula

ce Ha creHara Ha poAHara My Kbrrla-yr."feopru Eeuroscxu" J\b 5
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HaMr4parqa ce B c.Hosa Maxafla, yl."CeureMBpr4 llb 14-A / fopua vaxata/

Or c.Oorunono Aa ce go6anu cHuMKa u unQopvraqr.rn 3a

traMeTHa tlfloqa.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Списък на места за настаняване 



Област Община Място за настаняване (МН) Адрес Капацитет 

на МН

Стопанисващ МН - име

Пазарджик Батак К.К."Яз.Батак" 0

Пазарджик Батак м."Беглика", без адрес, ПИ с 

идентификатор № 02837.13.195 по 

КККР на гр. Батак

12 ВИКТОРИ-ДАНИЕЛА 

ПЕТРОВА-ПИЛАФОВА ЕТ

Пазарджик Батак К.К."Яз.Батак" 4 Вилистрой 1 ЕООД

Пазарджик Батак к.к.”Яз.Батак”,УПИ VIII-66,кв.13,без 

адрес

14 Актив Ивентс ООД

Пазарджик Батак К.К."Яз.Батак" 6 Транспортер БГ ЕООД

Пазарджик Батак К.К."Яз.Батак" 58 *Медицински университет - 

Пловдив*

Пазарджик Батак к.к. „Яз.Батак”,без адрес,УПИ I-68,”За 

ИВС и семеен хотел”-„Вилна сграда № 

6

10 ЕКОПРОДУКТ ЕООД

Пазарджик Батак к.к "Яз.Батак" 8 Вили Лидия ЕООД

Пазарджик Батак к.к. Яз.Батак , Зона "А" , идентиф. на 

ПИ 02837.503.903.3 и т. 4 по КККР на 

гр. Батак

10 СТИЛ И УЮТ ЕООД

Пазарджик Батак №1 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000729

6 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 1 к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Почивна станция

Батак Къща за гости

Категория: 1 звезда,2 звезди,3 звезди,4 звезди,5 

звезди,Некатегоризиран

Капацитет: От 0 до 999999

Град Вид на МН

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Списък на места за настаняване - по населени места/общини/области

Параметри:

Област: Пазарджик

Община: Батак

Населено място:

Тип на МН: Апартаменти за гости,Стаи за 

гости,Бунгала,Мотел,Пансион,Туристически 

учебен център,Вилно селище,Къмпинг,Къща за 

гости,Туристическа хижа,Хотел,Почивна 

станция,Хостел,Туристическа спалня,Семеен 

хотел,Апартаментен туристически 

комплекс,Туристическо селище,Вила



Пазарджик Батак № 1 без адрес, УПИ І-28,за рек.д-ти 

ИВЗ,м.Тазева къшла з-ще Батак, ПИ с 

идентиф. 02837.4.112.1

8 ТАНЯ РАЙКОВА - 2011 ЕТ

Пазарджик Батак № 10 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000729

4 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 10 А И Б к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак № 11 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000729

6 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 11 к.к. Яз.Батак, м. Пущек 3 НЕО КИТЕН ЕООД

Пазарджик Батак № 11 А И Б к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак № 12 к.к. Яз.Батак, м.Пущек 3 НЕО КИТЕН ЕООД

Пазарджик Батак № 12 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000729

4 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 12 А И Б к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак № 13 к.к. Яз.Батак, м. Пущек 3 НЕО КИТЕН ЕООД

Пазарджик Батак № 13 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000729

6 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 13 А И Б к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак № 14 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000729

6 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 14 к.к. Яз.Батак, м.Пущек 3 НЕО КИТЕН ЕООД

Пазарджик Батак № 14 А И Б к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак 14 бр.бунгала "Росица" УПИ 027166, землището на гр. Батак, 

м. „Правия път”, ПИ с идентификатор 

02837.11.452, и сгради с 

идентификатор № 02837.11.452.1, 

02837.11.452.2, 02837.11.452.3, 

02837.11.452.4, 02837.11.452.5, 

02837.11.452.6, 02837.11.452.7, 

02837.11.452.8, 02837.11.452.9, 

02837.11.452.10, 02837.11.452.11, 

02837.11.452.12, 02837.452.11.13, 

02837.452.11.14, без адрес

56 999 - ЕКОЕНЕРДЖИ ЕООД

Пазарджик Батак № 15 к.к. Яз.Батак, м. Пущек 3 НЕО КИТЕН ЕООД

Пазарджик Батак № 15 к.к.яз.Батак,м."Правия път" 9 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак № 15 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000729

4 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 16 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000728

6 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 16 А И Б к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Къща за гости



Пазарджик Батак № 18 А И Б к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак № 19 к.к.яз.Батак, м. Пущек 3 НЕО КИТЕН ЕООД

Пазарджик Батак № 1"GREEN" к.яз. Батак м. Правия път 4 ДИАР 08 ЕООД

Пазарджик Батак № 2 без адрес, УПИ І-28, за рек.д-ти ИВЗ, 

м.Тазева къшла, з-ще Батак, ПИ с 

идентиф. 02837.4.112.2

8 ТАНЯ РАЙКОВА - 2011 ЕТ

Пазарджик Батак № 2 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000729

4 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 2 к.яз. Батак м. Правия път 4 ДИАР 08 ЕООД

Пазарджик Батак № 20 к.к.яз.Батак, м. Пущек 3 НЕО КИТЕН ЕООД

Пазарджик Батак № 20 А И Б к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак № 21 к.к.яз.Батак, м. Пущек 3 НЕО КИТЕН ЕООД

Пазарджик Батак № 22 А И Б к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак № 24 А И Б к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак № 2 А И Б к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак 2 броя къщи за гости "ТОНИ" к.к."Яз.Батак",м."Топавиците",УПИ IV-

52,без адрес

0 Абудантия 78 ООД

Пазарджик Батак №3 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000729

6 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 3 к.к.яз.Батак,м."Правия път" 3 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак №4 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000729

6 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 4 к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак № 4 к.к. Яз.Батак, м.Пущек 3 НЕО КИТЕН ЕООД

Пазарджик Батак № 4 к.яз. Батак м. Правия път 6 ДИАР 08 ЕООД

Пазарджик Батак 4 броя Къщи за гости "Вили 

Алпин" № 1,№2,№3,№4

К.К."Яз.Батак" 16 ЕТ"Питър-С-Петър Стойчев

Пазарджик Батак № 5 к.яз. Батак м. Правия път 4 ДИАР 08 ЕООД

Пазарджик Батак № 5 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000729

6 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 5 к.к.яз.Батак,м."Правия път" 8 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак 5 броя Бунгала 

"Орловецъ"№1,№2,№3,№4,№5

м."Картела" 10 ЕТ"КРИС-ЛОН-Красимир 

Кръстев

Пазарджик Батак № 6 к.к. Яз.Батак, м.Пущек 3 НЕО КИТЕН ЕООД

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости



Пазарджик Батак № 6 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000729

4 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 6 к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак № 6"GREEN" к.яз. Батак м. Правия път 4 ДИАР 08 ЕООД

Пазарджик Батак № 7 к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак № 7 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000729

6 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 7 к.яз. Батак м. Правия път 2 ДИАР 08 ЕООД

Пазарджик Батак 7 БРОЯ КЪЩИ ЗА ГОСТИ " 

БАТАШКИ ХАН" ОТ №1 ДО №7

к.к."Яз.Батак",м."Топавиците",УПИ IV-

52,без адрес

58 ВАВА ТУР ЕООД

Пазарджик Батак № 8 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000729

6 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 8 А И Б к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак 8 броя Бунгала "Цигов чарк" № 

15,№17,№19,№20,№1 А,№1 

Б,№23,№27

К.К."Яз.Батак" 24 НЕК-ЕАД Предприятие 

"Водноелектрически 

централи" ЕООД

Пазарджик Батак № 9 м.”Кавал тепе”,ЕКАТТЕ 02837,ПИ 

000729

6 РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД

Пазарджик Батак № 9 к.к.яз.Батак,м."Правия път" 6 Учебна база на Прокуратура 

на РБ

Пазарджик Батак 9 бр. БУНГАЛА "РОСИЦА" № № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9

к.к "яз. Батак" м. "Пейчинова тумба", 

без адрес, ПИ с идентиф.02837.11.144

26 999 - ИВ.АСЕНОВ ЕООД

Пазарджик Батак THE VIEW к.к.Язовир Батак 32 ВАЛАНИ ТУР ООД

Пазарджик Батак АИДА УПИ I-20, кв. 25, ПИ № 915020, м. 

"Топавиците, к.к "Яз. Батак", Община 

Батак, без адрес

32 Актив Ивентс ООД

Пазарджик Батак АСТИ ул.Петър Вранчев № 43 16 ХРИМИ ЯК ООД

Пазарджик Батак Балканско лале К.К."Яз.Батак" 6 МАРИЯ РАДИЛОВСКА - 2012 

ЕТ

Пазарджик Батак БАТАК к.к."Яз.Батак" 0 ИКОНСУЛТ БГ ЕООД

Пазарджик Батак БЕГЛИКА м. Беглика - пощата 30 НЕК-ЕАД Предприятие 

"Водноелектрически 

централи" ЕООД

Пазарджик Батак БЕГЛИКА м. Беглика - пощата 30 НЕК-Предприятие 

Водноелектрически централи 

ЕАД

Пазарджик Батак БЕСАПАРА к.к."Яз.Батак",УПИ I-ИВС,кв.34,без 

адрес

17 Агровитал Комерс ЕООД

Пазарджик Батак БЛИЗНАЦИТЕ 1 К.К."Яз.Батак" 10 "ИВАН ПЕЛЕВ - 08" ЕООД

Пазарджик Батак БЛИЗНАЦИТЕ 1 гр. Батак, УПИ ІV-51, масив 23, м. 

Радецки, ПИ идентиф. 02837.9.271 по 

КК на гр. Батак, без адрес

4 "ИВАН ПЕЛЕВ - 08" ЕООД

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къмпинг

Батак Почивна станция

Батак Почивна станция

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Семеен хотел

Батак Семеен хотел

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Къща за гости



Пазарджик Батак БЛИЗНАЦИТЕ 2 К.К."Яз.Батак" 10 "ИВАН ПЕЛЕВ - 08" ЕООД

Пазарджик Батак БЛИЗНАЦИТЕ 2 гр.Батак, УПИ ІV-51, масив 23, 

м.Радецки, ПИс идентиф. 02837.9.271 

по КК на гр. Батак, без адрес

4 "ИВАН ПЕЛЕВ - 08" ЕООД

Пазарджик Батак БЛИЗНАЦИТЕ 3 м."Радецки",без адрес,УПИ I-

51"ИВС",поземлен имот № 02837.9.268

16 "ИВАН ПЕЛЕВ - 08" ЕООД

Пазарджик Батак "БОР" без адрес, УПИ ІІІ-101,кв.1,м.Дъното-

Компанията,ПИ с 

идентиф.02837.504.27.1.1

6 МИХАЕЛА - ЛЮБКА ТАНЕВА 

ЕТ

Пазарджик Батак "БУК" без адрес, УПИ ІІІ - 101,кв.1, м.Дъното-

Компанията, ПИ с идентиф. 

02837.504.27.1.5

6 МИХАЕЛА - ЛЮБКА ТАНЕВА 

ЕТ

Пазарджик Батак БУНГАЛА"ЕЛИТЕ"- 4 броя к.к Яз. Батак, УПИ с номер IX, кв.15 

номер на сградите 1193, 1194, 1195, 

1196

16 Климентов ЕООД

Пазарджик Батак Бунгало № 1 К.К."Яз.Батак" 4 АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА 

ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Пазарджик Батак Бунгало № 2 К.к."Яз.Батак" 4 АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА 

ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Пазарджик Батак Бунгало № 3 К.К."Яз.Батак" 4 АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА 

ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Пазарджик Батак БУНГАЛО ЦИГОВ ЧАРК № 24 к. Яз.Батак 4 НЕК-ЕАД Предприятие 

"Водноелектрически 

централи" ЕООД

Пазарджик Батак БУНГАЛО ЦИГОВ ЧАРК № 25 к. Яз.Батак 4 НЕК-ЕАД Предприятие 

"Водноелектрически 

централи" ЕООД

Пазарджик Батак БУНГАЛО ЦИГОВ ЧАРК № 28 к. Яз.Батак 4 НЕК-ЕАД Предприятие 

"Водноелектрически 

централи" ЕООД

Пазарджик Батак БУНГАЛО ЦИГОВ ЧАРК № 29 к. Яз.Батак 4 НЕК-ЕАД Предприятие 

"Водноелектрически 

централи" ЕООД

Пазарджик Батак ВАНЕЛИ К.К."Яз.Батак" 0 ВАНЕЛИ-ИП ЕООД

Пазарджик Батак ВИДЕВИ № 1 к.к.Яз.Батак, УПИ ІV-66,ИВЗ,кв.21ПИ с 

идентиф. 02837.8.203.1

4 НИНА ВИДЕВА 75 ЕООД

Пазарджик Батак ВИДЕВИ № 2 к.к.Яз.Батак, УПИ-ІV-66 ИВЗ,кв.21,ПИ с 

идентиф.02837.8.203.2

4 НИНА ВИДЕВА 75 ЕООД

Пазарджик Батак ВИДЕВИ № 3 к.к.Яз.Батак, УПИ ІV-66 ИВЗ,кв.21,ПИ с 

идентиф.02837.8.203.3

4 НИНА ВИДЕВА 75 ЕООД

Пазарджик Батак ВИДЕВИ № 4 к.к.Яз.Батак,УПИ ІV-66 ИВЗкв.21,ПИ с 

идентиф. 02837.8.203.4

4 НИНА ВИДЕВА 75 ЕООД

Пазарджик Батак ВИДЕВИ № 5 к.к.Яз.Батак, УПИ ІV-66 ИВЗ,кв.21,ПИ с 

идентиф. 02837.8.203.5

4 НИНА ВИДЕВА 75 ЕООД

Пазарджик Батак ВИЛА ЕКО К. К"ЯЗ.БАТАК 7 СТИЛ И УЮТ ЕООД

Пазарджик Батак ВИЛА ЛЮБИМА К.К."Яз.Батак" 12 ФАР 2012 ЕООД

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Бунгала

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости



Пазарджик Батак ВИЛА МЕЧТА К.К."Яз.Батак" 0 МЕГИ-МАХ ЕООД

Пазарджик Батак ВИЛА ОРБИТА 14 К.К "ЯЗ. Батак" 8 "Артис Ест" ЕООД

Пазарджик Батак Вила Райски кът м."Беглика" 12 Непо-транс ЕООД

Пазарджик Батак "ВИЛА САНТА МАРИА" к.к."Яз.Батак"-Зона "А",без 

адрес,сграда с идентификатор

18 МАРИЯ РАДИЛОВСКА - 2012 

ЕТ

Пазарджик Батак ВИЛА ФЛОРА ДИВА м.Беглика 8 ЕТ Беглика-Емил Тодоров

Пазарджик Батак ВИЛИ-ПЕТЯ № 1 к.к.Яз. Батак , ПИ 908028 4 ПЕТЯ КРАПЧЕВА ЕООД

Пазарджик Батак ВИЛИ-ПЕТЯ № 2 к.к.Яз. Батак , ПИ 908028 4 ПЕТЯ КРАПЧЕВА ЕООД

Пазарджик Батак ВИЛИ-ПЕТЯ № 3 к.к.Яз. Батак , ПИ 908011 2 ПЕТЯ КРАПЧЕВА ЕООД

Пазарджик Батак ДРУМА №1 К.К"Яз.Батак" 4 ДЕНИЦА-2021 ЕООД

Пазарджик Батак "Друма" № 1 К.К."Яз.Батак",м."Друма" 4 ЕТ"ВАНЯ-Иванка Пейчинова"

Пазарджик Батак ДРУМА №2 к.к"Яз.Батак" 4 ДЕНИЦА-2021 ЕООД

Пазарджик Батак "Друма" № 2 К.К."Яз.Батак",м."Друма" 4 ЕТ"ВАНЯ-Иванка Пейчинова"

Пазарджик Батак ДРУМА №3 к.к Яз.Батак 4 ДЕНИЦА-2021 ЕООД

Пазарджик Батак "Друма" № 3 К.К."Яз.Батак",м."Друма" 4 ЕТ"ВАНЯ-Иванка Пейчинова"

Пазарджик Батак ДРУМА №4 к.к. Яз.Батак 4 ДЕНИЦА-2021 ЕООД

Пазарджик Батак "Друма" № 4 К.К."Яз.Батак",м."Друма" 4 ЕТ"ВАНЯ-Иванка Пейчинова"

Пазарджик Батак ДРУМА №5 к.к Яз.Батак 4 ДЕНИЦА-2021 ЕООД

Пазарджик Батак "Друма" № 5 К.К."Яз.Батак",м."Друма" 4 ЕТ"ВАНЯ-Иванка Пейчинова"

Пазарджик Батак "ДЪБ" без адрес, УПИ ІІІ - 101,кв.1, м.Дъното-

Компанията, ПИ с идентиф. 

02837.504.27.1.3

6 МИХАЕЛА - ЛЮБКА ТАНЕВА 

ЕТ

Пазарджик Батак ЕВГЕНИЕВА м."ДЪНОТО-БАЛ.БОР.",без адрес, ПИ 

идентиф.№ 02837.4.91.1

9 "АЛЕКСАНДРИНА 

ЕВГЕНИЕВА -ГР.БАТАК" ЕТ

Пазарджик Батак ЕЙНДЖЪЛ К.К."Яз.Батак" 8 ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД

Пазарджик Батак "ЕЛА" без адрес, УПИ ІІІ - 101,кв.1, м.Дъното-

Компанията, ПИ с идентиф. 

02837.504.27.1.2

6 МИХАЕЛА - ЛЮБКА ТАНЕВА 

ЕТ

Пазарджик Батак ЕЛИТ к.к.”Яз.Батак”,без адрес,УПИ І-96,кв.18 

по плана на курорт”Яз.Батак”

10 Юлияна-2016 ЕООД

Пазарджик Батак ЕЛИТЕ к.к.Яз.Батак,УПИ IX-кв.15 по плана на 

к."Яз.Батак",сгради №1193,1194,1195 и 

1196

16 Климентов ЕООД

Пазарджик Батак ЕТЕРНО к. яз. Батак 16 "В и П КОМЕРС" ООД

Пазарджик Батак ИЛИЕВИ к.к.”Яз.Батак”,м.”Керелова”,УПИ I- 

72,”ИВС”,м.”Радецки”

14 "ДРИЙМ ХАУС БГ"ЕООД

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Семеен хотел

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Семеен хотел

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости



Пазарджик Батак Илиеви № 4 К.К."Яз.Батак" 4 "ДРИЙМ ХАУС БГ"ЕООД

Пазарджик Батак "КАЛИ 1" без адрес, УПИ ІІ-176, "ИВКЗ", кв. 915, 

з-ще гр. Батак, м. "Топавиците",

4 КАЛИ - КАЛИНА БОЖКОВА 

ЕТ

Пазарджик Батак "КАЛИ 2" без адрес, УПИ ІІ-176, "ИВКЗ",кв.915, з-

ще гр. Батак, м."Топавиците"

4 КАЛИ - КАЛИНА БОЖКОВА 

ЕТ

Пазарджик Батак КАРТЕЛА м. КАРТЕЛА, ПИ с идентиф. 

02837.13.84, сграда с идентиф. № 

02837.13.84.3

24 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

ВОЕННИ КЛУБОВЕ И 

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО

Пазарджик Батак КАТАЛИНА к.к. Яз. Батак,УПИ IV-74,кв.13 15 КАТАЛИНА РЕЗОРТ ЕООД

Пазарджик Батак КАТАЛИНА к.к. Яз. Батак,УПИ IV-74,кв.13 15 Бул Лес 777 ЕООД

Пазарджик Батак КАТАЛИНА к.к. Язовир Батак, кв. 13 60 КАТАЛИНА РЕЗОРТ ЕООД

Пазарджик Батак КАТАЛИНА № 1 к.к. Яз.Батак, м. Голака,УПИ ІІ-71, кв. 

13, без адрес

4 КАТАЛИНА РЕЗОРТ ЕООД

Пазарджик Батак КАТАЛИНА № 1 к.к. Яз.Батак, м. Голака,УПИ ІІ-71, кв. 

13, без адрес

4 Бул Лес 777 ЕООД

Пазарджик Батак КАТАЛИНА № 2 к.к яз.Батак, м.Голака, УПИ ІІ-71, 

кв.13,без адрес

4 Бул Лес 777 ЕООД

Пазарджик Батак КАТАЛИНА № 2 к.к яз.Батак, м.Голака, УПИ ІІ-71, 

кв.13,без адрес

4 КАТАЛИНА РЕЗОРТ ЕООД

Пазарджик Батак КАТАЛИНА № 3 к.к. яз.Батак, м.Голака, УПИ ІІ-71, кв.13, 

без адрес

4 Бул Лес 777 ЕООД

Пазарджик Батак КАТАЛИНА № 3 к.к. яз.Батак, м.Голака, УПИ ІІ-71, кв.13, 

без адрес

4 КАТАЛИНА РЕЗОРТ ЕООД

Пазарджик Батак КАТАЛИНА № 4 к.к. яз.Батак, м.Голака, УПИ ІІ-71, кв.13, 

без адрес

4 КАТАЛИНА РЕЗОРТ ЕООД

Пазарджик Батак КАТАЛИНА № 4 к.к. яз.Батак, м.Голака, УПИ ІІ-71, кв.13, 

без адрес

4 Бул Лес 777 ЕООД

Пазарджик Батак КАТАЛИНА № 5 к.к. яз.Батак, м.Голака, УПИ ІІ-71, кв.13, 

без адрес

4 КАТАЛИНА РЕЗОРТ ЕООД

Пазарджик Батак КАТАЛИНА № 5 к.к. яз.Батак, м.Голака, УПИ ІІ-71, кв.13, 

без адрес

4 Бул Лес 777 ЕООД

Пазарджик Батак "КОЛОРИ 1" м. "Еньов камък", без адрес 4 ГАЛАТИ 1 ЕООД

Пазарджик Батак "КОЛОРИ 2" м. "Еньов камък", без адрес 6 ГАЛАТИ 1 ЕООД

Пазарджик Батак "КОЛОРИ 3" м. "Еньов камък", без адрес 4 ГАЛАТИ 1 ЕООД

Пазарджик Батак "КОЛОРИ 4" м. "Еньов камък", без адрес 6 ГАЛАТИ 1 ЕООД

Пазарджик Батак КОС ХОЛ к.к. "яз.Батак", Зона - "А", без адрес, ПИ 

02837.503.125, сграда с идент. 

02837.503.125.1

40 "Кос хол-1" ЕООД

Пазарджик Батак КЪЛВАЧЕВИ к.к."Яз.Батак"№221 10 КЪЛВАЧЕВИ ЕООД

Пазарджик Батак Къща за гости № 1 К.К."Яз.Батак",м."Тазева къшла" 8 ТАНЯ РАЙКОВА - 2011 ЕТ

Пазарджик Батак Къща за гости № 2 К.К."Яз.Батак",м."Тазева къшла" 8 ТАНЯ РАЙКОВА - 2011 ЕТ

Батак Къща за гости

Батак Семеен хотел

Батак Стаи за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Семеен хотел

Батак Хотел

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Почивна станция

Батак Семеен хотел



Пазарджик Батак Къща за гости № 2 К.К."Яз.Батак" 0 Карлита 2012 ЕООД

Пазарджик Батак Къща за гости "БОБИ" К. К "ЯЗОВИР БАТАК" 6 ДЕА - 64 ЕООД

Пазарджик Батак Къща за гости "КРАСИ" № 2 К.К."Яз.Батак" 6 ЛЮБОР-ХИМИ ЕООД

Пазарджик Батак Къща за гости "КРАСИ" № 3 К.К."Яз.Батак" 6 ЛЮБОР-ХИМИ ЕООД

Пазарджик Батак Къща за гости СТЕПЕТ общ. Батак, гр. Батак, К.К "Яз. Батак 30 АГРОМИК ЕООД

Пазарджик Батак Къща за гости СТЕПЕТ общ. Батак, гр. Батак, К.К "Яз. Батак 30 АУТОТРЕЙД ЕООД

Пазарджик Батак Къщата на езерото К.К."Яз.Батак" 4 ЛЮБОР-ХИМИ ЕООД

Пазарджик Батак Къщи за гости "ДАКОТА" общ.Батак, гр. Батак, м. Пущек 15 "ВЕРОНИК 2009" ЕООД

Пазарджик Батак Къщи за гости "КРАСИ" №1 К.К."Яз.Батак" 6 ЛЮБОР-ХИМИ ЕООД

Пазарджик Батак "ЛА КАЗА" м. "Еньов камък", без адрес, ПИ с 

идентиф. № 02837.6.962

14 КАМЕЛИЯ - БАТАК ЕООД

Пазарджик Батак ЛИДИЯ к.к.Яз.Бтак № 217 4 САШО СТЕВАСАРЕВ ЕТ

Пазарджик Батак "ЛИДИЯ" к.к."Яз.Батак",УПИ VII-62,кв.15,м."Корни 

Казани"без адрес

14 Вили Лидия ЕООД

Пазарджик Батак ЛИДО К.К."Яз.Батак" 14

Пазарджик Батак МАРАЯ УПИ І пл.№ 161, по КВС, м.Пущек по 

плана на к.Яз.Батак,общ.Батак, 

идентиф. 02837.11.767.2 КК гр. Батак, 

без адрес

10 МАРАЯ - ИЛИЯНА БРОМОВА 

ЕТ

Пазарджик Батак "МАРИНА" к.к."Яз.Батак",УПИ IV-106,кв.38,без 

адрес

8 ЕТ"Светлина Праскова-

Севаст"

Пазарджик Батак МАХОНИ К.К" Язовир Батак" 0 Махони- 71 ЕООД

Пазарджик Батак МИЛА К.К."Яз.Батак" 3 Файър Сейфти Инженеринг 

ЕООД

Пазарджик Батак НА ЗЕЛЕНО + к.к."Яз.Батак",Зона "А",без адрес, ПИ 

02837.503.38

26 ЕЛМИБО ООД

Пазарджик Батак НИКИ к.к."Яз.Батак",УПИ I,кв.15 11 ЕТ Ники Динков-Николай 

Динков

Пазарджик Батак НИКИ к.к."Яз.Батак",УПИ I,кв.15 11 ЕТ Ники Динков-Николай 

Динков

Пазарджик Батак ОРЛОВЕЦЪ м.Картела,без адрес,имот с 

пл.№925022

10 ЕТ"КРИС-ЛОН-Красимир 

Кръстев

Пазарджик Батак ПАРАДАЙС Язовир Батак- к.к. Цигов чарк 82 ДЕМЕКС ГРУП ЕНД СПА 

РЕЗОРТС ООД

Пазарджик Батак ПЕНЧЕВИ 11 ЕТ Кимс-старт-91-Катя 

Пенчева

Пазарджик Батак ПРЕВАЛА К.К."Яз.Батак" 12 Флор декор билдинг ЕООД

Пазарджик Батак ПРЕСТИЖ К.К."Яз.Батак" 26 Дидо-Дизайн 2018 ЕООД

Пазарджик Батак ПРИ МАРИЯ к.к."Яз.Батак",УПИ XVI-

1183,1184,1185,"ИВЗ",кв.38,без адрес

12 Братя Пашкулеви ООДБатак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Хотел

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Семеен хотел

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Бунгала

Батак Стаи за гости

Батак Стаи за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Стаи за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Семеен хотел

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости



Пазарджик Батак РАЙА к.к."Яз.Батак"№ 224 8

Пазарджик Батак РЕЛАКС к.к."Яз.Батак",УПИ I-204,"ИВЗ",без 

адрес

4 Вилистрой 1 ЕООД

Пазарджик Батак РЕЛАКС/RELAX/ К.К."Яз.Батак" 8 ЕТ" Хоризонт - Катерина 

Кабакова" Катерина Ангелова 

Кабакова

Пазарджик Батак РОДОПИ ЦИГОВ ЧАРК Язовир Батак,,Зона "А",без 

адрес,сграда с 

идентиф.02837.503.408.1,в ПИ 

02837.503.408 по КККР на гр.Батак

40 БРИГАДА ПЗ ООД

Пазарджик Батак РОДОПСКА СРЕЩА к.к."Яз.Батак",м."Дъното" 18 ПАГАНЕ ФУУД ЕООД

Пазарджик Батак САМОДИВИ №1 к.к. „Яз.Батак”, без адрес, УПИ ХІ - 15, 

16, 17 , кв. 6

6 БОКАСА ЕООД

Пазарджик Батак САМОДИВИ №2 к.к. „Яз.Батак”, без адрес, УПИ ХІ - 15, 

16, 17 , кв. 6

6 БОКАСА ЕООД

Пазарджик Батак САМОДИВИ №3 к.к. „Яз.Батак”, без адрес, УПИ ХІ - 15, 

16, 17 , кв. 6

6 БОКАСА ЕООД

Пазарджик Батак САМОДИВИ №4 к.к. „Яз.Батак”, без адрес, УПИ ХІ - 15, 

16, 17 , кв. 6

6 БОКАСА ЕООД

Пазарджик Батак САМОДИВИ №5 к.к. „Яз.Батак”, без адрес, УПИ ХІ - 15, 

16, 17 , кв. 6

6 БОКАСА ЕООД

Пазарджик Батак СВЕТИ ГЕОРГИ к.к."Яз.Батак",м."Еньов камък" 4 В-05 ООД

Пазарджик Батак СВЕТИ ГЕОРГИ к.к."Яз.Батак",м."Еньов камък" 2 В-05 ООД

Пазарджик Батак СВЕТИ ГЕОРГИ к.к."Яз.Батак",м."Еньов камък" 2 В-05 ООД

Пазарджик Батак СВЕТИ ГЕОРГИ к.к."Яз.Батак",м."Еньов камък" 2 В-05 ООД

Пазарджик Батак СВЕТИ ГЕОРГИ к.к."Яз.Батак",м."Еньов камък" 2 В-05 ООД

Пазарджик Батак СВЕТИ ГЕОРГИ к.к."Яз.Батак",м."Еньов камък" 2 В-05 ООД

Пазарджик Батак СВЕТИ ГЕОРГИ к.к."Яз.Батак",м."Еньов камък" 2 В-05 ООД

Пазарджик Батак СВЕТИ ГЕОРГИ к.к."Яз.Батак",м."Еньов камък" 2 В-05 ООД

Пазарджик Батак СВЕТИ ГЕОРГИ 

ПОБЕДОНОСЕЦ

к.к."Яз.Батак",м."Керелова",УПИ 1-

5,"ИВЗ"

18 МИКС-69 ЕООД

Пазарджик Батак СЕЗОНИ к.к. "Яз.Батак",УПИ ІІ-1894, кв. 915, м. 

"Топавиците", сграда с ПИ 

02837.8.186.2

40 АГРО МПД ЕООД

Пазарджик Батак Семеен хотел"КОС ХОЛ" К.К ЯЗОВИР БАТАК 40 "Кос хол-1" ЕООД

Пазарджик Батак СЕНАТОР К.К."Яз.Батак" 47 СЕНАТОР ХОЛИДЕЙС ЕООД

Пазарджик Батак СЛАДЪК ЖИВОТ К.К."Яз.Батак" 14 Весела-Лукс ЕООД

Пазарджик Батак СЛЪНЧЕВ ЦВЯТ К.К"Яз.Батак" 20 СЛЪНЧЕВ ЦВЯТ 1 ООД

Пазарджик Батак "СМЪРЧ" без адрес, УПИ ІІІ - 101,кв.1, м.Дъното-

Компанията, ПИ с идентиф. 

02837.504.27.1.4

6 МИХАЕЛА - ЛЮБКА ТАНЕВА 

ЕТ

Батак Къща за гости

Батак Семеен хотел

Батак Семеен хотел

Батак Семеен хотел

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Стаи за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости



Пазарджик Батак СПА ХЕБЪР к. яз. Батак м. Дъното - Компанията 46 ГРАНД ХОТЕЛ ХЕБЪР ЕООД

Пазарджик Батак СТАНКОВИ гр. Батак, к.к. Яз.Батак № 226, УПИ ХVІ-

618.69, кв. 31

4

Пазарджик Батак Стоян К.К."Яз.Батак" 8 Къща за гости Стоян

Пазарджик Батак ТАНГРА к.к."Яз-Батак",УПИ I,кв.7 12 ЕТ"ВАНЯ-Иванка Пейчинова"

Пазарджик Батак ТОДОР КОЛАРОВ ул. "Тодор Коларов" 15 20 ОБЩИНА БАТАК

Пазарджик Батак ТРАКИЯ к.к."Яз.Батак",УПИ II-почивна база,кв.24 23 ВГ Страй ЕООД

Пазарджик Батак ТЯЛОТО к.к."Яз.Батак,УПИ III-

110,м."Компанията",Дъното

34 ЕКОТУРС-7 ООД

Пазарджик Батак УНИКАТ ул. "Априлци" №24 37 КРЕДО-Г4 ЕООД

Пазарджик Батак Феникс К.К."Яз.Батак",м."Пущек" 10 Бокани ЕООД

Пазарджик Батак РИБАРСКА ХИЖА м.Валта,ПИ 090047, ЕКАТТЕ 51874,без 

адрес

6 ПРЕСТИЖ - ПАУНОВ ЕООД

Пазарджик Батак "ВЪЛЧАНОВАТА КЪЩА" ул. "Първа" № 30 Б, УПИ VІІ-ресторант, 

кв. 20 по РП на с. Фотиново, общ. Батак

20 ВЪЛЧАНОВАТА КЪЩА-

СНЕЖАНА БЛАГОЕВА ЕТ

Общо 214 2227

Нова махала Къща за гости

Фотиново Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Семеен хотел

Батак Хотел

Батак Къща за гости

Батак Семеен хотел

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости

Батак Къща за гости
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