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I. Увод 

Община Сандански се намира в Югозападна България и е най-голямата 

община в Благоевградска област. Заема територия от 998.4 х. дка, която покрива 

части от планините Пирин, Славянка, Огражден Малешевска и Санданско-

Петричкото поле. По големина тя е на трето място, след общините Столична и 

Самоков, в Югозападния планов район и девета по големина в Република България. 

Община Сандански граничи с община  Петрич на югозапад, община Струмяни на 

северозапад, общини Кресна и Банско на север, общини Гоце Делчев и 

Хаджидимово на изток, а на юг е ограничена от държавната граница с Гърция, 

където са разположени общини Ангистро и Ахлодохорион от област Серес и 

голямата община Като Неврокопи от област Драма, Гърция.  

Населението на общината е 40 470  души по данни на НСИ от 2011 г. Община 

Сандански обхваща 54 населени места - градовете Сандански и Мелник и 52 села. 

Поземления фонд съставлява 34%,  горския фонд - 54%, а  урбанизираните 

територии - 2% от територията на общината. 

На територията на общината със специфични особености се отличава град 

Сандански - климатичен и балнеоложки курорт с национално и международно 

значение, чийто микроклимат е лековит за редица заболявания. С увеличаване на 

надморската височина средиземноморското влияние отслабва и климатът 

постепенно придобива типичен планински характер в най-високите алпийски 

части на Пирин. Внимание като климатични курорти заслужват и град Мелник и 

курортната местност Попина лъка в Пирин. 

За територията са в сила и предстоят да бъдат актуализирани система от 

документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие 

по смисъла на Закона за регионално развитие. Реализациите на предвижданията на 

стратегическите документи, включително евентуалното им финансиране по 

оперативни програми на ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена 

планова основа. За осигуряване на тази основа, Законът за устройство на 

територията регламентира възможността за изработване на общ устройствен план 

на община (ОУПО), който обхваща населените места в общината и техните 

землища. Предназначението на този планов документ е дефинирано по-подробно в 

чл. 106 от ЗУТ. 
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Ръководството на община Сандански, отчитайки първостепенната важност 

на описаните по-горе обстоятелства, оценява потребността от основаване 

бъдещото управление на общинската територия върху Общ устройствен план и 

стартира процедура по изработването му. Настоящият документ включва данни за 

физическата среда и основните дейности на територията, респ. проблемите на 

тяхното функциониране, и формулира целите, задачите и изискванията към ОУП 

на община Сандански, съобразно положителните тенденции в развитието и 

обществените приоритети. 

За изработването на настоящото Задание са проведени редица проучвания, 

които въз основа на направените изводи, обосновават изискванията към проекта 

за ОУПО: 

- природо-географски условия и ресурси; 

- културно-историческо наследство; 

- териториална структура и земеползване; 

- демография и трудов потенциал; 

- икономически активности - състояние и тенденции; 

- селищна мрежа и населени места; 

- социална инфраструктура; 

- транспортна инфраструктура; 

- енергийни системи, водоснабдяване и канализация; 

- състояние на компонентите на околната среда 

 

Анализът на състоянието и резултатите от гореописаните проучвания ще 

бъдат използвани при изработването на общия устройствен план на община 

Сандански. Изводите от проучванията и изисквания към проекта за ОУП на община 

Сандански ще се разгледат в следващите глави на заданието. 
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II.    Цели и задачи на ОУП 

1. Цели на плана 

Основната цел на Общия устройствен план е цялостното устройство на 

територията на общината. С общия устройствен план следва да се определи общата 

структура и преобладаващото предназначение на територията, видът и 

предназначението на техническата инфраструктура, регламенти за опазването на 

околната среда и обектите на културно-историческото наследство. 

Имайки предвид принципите на устойчивото развитие постигането на основната 

цел се предпоставя от изпълнението на следните цели: 

• Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на 

стратегическите документи по Закона за регионалното развитие (ЗРР), а именно: 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012 – 2022 г.; Регионален план за развитие на Югозападен район за 

планиране 2014 - 2020г.; Областна стратегии за развитие на Софийска област 2005 

- 2015 г.; Общински план за развитие на община Сандански. Извеждане на 

устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в 

ежегодните програми за прилагане на ОПР. 

• Съобразяване на предвижданията на ОУПO с документи за стратегическото 

планиране на пространственото развитие, а именно: Национална концепция за 

пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.; Регионалната схема за 

пространствено развитие на район от ниво на Югозападен район за планиране;  

Регионалната схема за пространствено развитие на Софийска област;  Концепцията 

за пространствено развитие на община Сандански. 

• Създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез стимулиране 

на  публично-частното партньорство 

• Осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на културно-

историческото наследство. 

• Развиване на основните функционални системи - “Обитаване”, “Труд”, 

“Обслужване”, “Отдих” 

• Създаване на ОУП като инструмент за ползване на финансовите ресурсите на 

оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, 
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включително JESSIKA (Съвместно европейско подпомагане за устойчиво развитие 

на градските ареали). 

2. Задачи на плана 

Изхождайки от формулираните цели на ОУПO може да се формулират следните 

задачите: 

• определяне на общата структура на територията и преобладаващото 

предназначение на съставните и структурните части  

• определяне преобладаващото предназначение и начин на устройство на 

отделните структурни части на териториите, обхванати от плана. 

• определяне на разположението на мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите 

на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от 

национално значение; 

• определяне на териториите с публична държавна и с публична общинска 

собственост и режимът на тяхното устройство; 

• определяне на териториите с вероятно разпространение на предвидими 

природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на 

устройство и защита; 

• определяне на териториите за активно прилагане на ландшафтно 

устройствени мероприятия и естетическо оформяне. 

• определяне на първостепенната улична мрежа  

• съгласуване на общия устройствен план със заинтересуваните централни и 

териториални администрации, със специализираните контролни органи и 

експлоатационните дружества 

• създаване на Специфични правила и нормативи за прилагане на ОУП 

• извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на 

последователност на реализирането им във времето. 
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III. Природо-географски условия и ресурси 

1. Релеф 

Територията на община Сандански се отличава с изключително 

разнообразен релеф -  равнинен по долината на река Струма, високопланински, 

среднопланински и предпланински в планините Пирин, Славянка, Огражден и 

Малешевска. Релефното многообразие обуславя и предопределя големите разлики 

в надморската височина, като във високопланинските части на Пирин тя достигат 

над 2800 метра (с най-високата точка връх Каменица - 2822 м. н.в.), и над 2000 

метра за Славянка, а в най-ниските по долината на река Струма надморската 

височина е малко над 100 метра. Геоложкият строеж на района разкрива наличието 

на неогенски континентални наслаги. 

Според физико-географското райониране на България община Сандански 

попада в Македоно-Родопския масив. Типичният планински облик на този регион 

ясно личи от обобщените морфометрични данни: средна надморска височина 896 

т; масивност на релефа 0,31; относителен дял на планинските пояси 68% от общата 

площ. Преобладаващи са високите стойности на разчленение на релефа - 300-400 

m/km2 (за вертикалното) и 1,5-2,5 km/km2 (за хоризонталното), като осреднените 

максимални стойности са съответно над 700 m/km2 и над 3,0-3,5 km/km2 (най-

високите за територията на България). Тези данни са показателни, че Македоно-

Родопският масив е най-дълбоко разчленената планинска земя не само на 

територията на страната, но и на Балканския полуостров. 

Землището на общината е част от Рило-Пиринската планинска група (5 206 

km2 площ, вкл. долината на р. Места) се издига между долината на р. Струма (от 

запад) и долините на реките Места и Яденица (от изток). Тази планинска група е с 

най-голямата средна надморска височина (1256 т) в Македоно-Родопския масив. 

Част от територията на общината е Санданското поле, част от Санданско-

Петричката котловина. Нейното формиране е започнало в началото на терциера 

при грабеновидно пропадане. Впоследствие се образува обширен сладководен 

басейн, който през кватернера изчезва. Днес в този район се наблюдават 

съвременни потъвания. 

Благодарение на едно- и екзогенните процеси, с течение на времето, в 

пределите на общината са се образували забележителни форми на релефа. Такива 
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са: живописният пролом на река Пиринска Бистрица над село Пирин, заострените 

върхове Куклите и Зъбът, обширните циркуси Голямо и Малко Спано поле, 

Главнишки и Мандрище с красивите циркусни езера, известни като “Кристалните 

очи на Пирин”, катерачните обекти – връх “Яловарника” и местността “Конска 

поляна”, внушителната Соколова скала с Казаните на Доленска река, 

Попинолъшкия и Кашинския водопади и безспорно уникалният природен феномен 

Мелнишки земни пирамиди  - природна забележителност със защитена територия. 

  

Изводи/Препоръки 

От характеристиката на релефа на община Сандански може да се направи 

следния извод. Многообразието на релефа предопределя и богатия и разнообразен 

туристически потенциал на община Сандански, но във високопланинската част се 

затруднява не само използването на земята, но затруднява и транспортната и 

инфраструктурна обезпеченост на общината.  Въпреки, че тя граничи със шест 

български и три гръцки общини, тя е директно транспортно свързана само с три 

от тях - Петрич, Струмяни и Гоце Делчев. 

 

2. Климат 

2.1. Обща характеристика 

Сложната морфология на релефа и голямата разлика в надморската височина  

предопределят на територията на общината да се наблюдават своеобразен и 

уникален климат. Общината е част от континентално-средиземноморска 

климатична област. Влиянието се отразява особено силно върху годишното 

разпределение на валежите и режима на температурите. С увеличаване на  

надморската височина,  климата става планински с ясно изразено вертикално 

зониране. В община Сандански се обособяват четири климатични района – 

Санданско–Петрички климатичен район, Малешевско-Пирински припланински 

климатичен район, Планински климатичен район – среднопланинска част, 

Планински климатичен район – високопланинска част. Най-характерните белези 

на климата са топлото лято и меката зима (януарските температури са над 0°С), 

сравнително малката годишна температурна амплитуда, есенно-зимният мак-

симум на валежите и липсата на ежегодна устойчива снежна покривка извън 
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планинските райони. В Санданско-Петричкото долинно разширение средната 

юлска температура достига 25°С и е най-висока в страната. Тук се отбелязват най-

високите средногодишни температури - около +14°С. Януарските температури са 

положителни – около 1,5-2°С, а юлските около 25°С. Годишните валежни суми са 

между 500 и 1000 mm, като големите стойности са свързани не толкова с над-

морската височина, колкото с изложението на склоновете и местоположението на 

планинските ридове спрямо пътищата на средиземноморските циклони.  

2.1 . Температура и слънчево греене 

Данни за температурата на въздуха са като следва: 

• В низинните части на общината 

Средна годишна температура – 13.9 °С    

Средна лятна температура – 23.9 °С     

Средна зимна температура – 3.6 °С    

• Във височинните части на общината 

Средна годишна температура – 7.3 °С    

Продължителността на слънчевото греене в Сандански е най-голямата в 

страната – 2 506 часа. Във връзка със значителното слънцегреене и през зимните 

месеци снежната покривка в равнинната и предпланинска част на общината  е 

рядкост – 4 – 5 дни годишно. През лятото валежите са недостатъчни.  Във 

високопланинската част обаче снежната покривка се задържа от ноември до април 

– май – над 150 дни годишно. Средната височина на снега през януари достига 100 

см, а поради натрупването през март достига 130 – 140 см. Натрупването на снежна 

покривка има голямо значение за формирането на речния отток на реките в 

общината. Дните с мъгла през годината са средно 5. Средната скорост на вятъра е 

2 m/s. 

 
2.2 . Валежи 

 Средната годишна сума на валежите е 536 мм. – за Сандански, 562 мм. – за 

Мелник, 783 мм – за с. Пирин, 835 мм. – за Попина лъка.В разпределението на 

валежите по сезони също се забелязва средиземноморското влияние – значителна 

сума за есенно-зимно-пролетните валежи с рязко намаление на летните, което 

създава условия за по-продължителни засушавания през лятото и първата 

половина на есента. Характерно за зимните месеци е, че средно месечните 
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температури в равнинната и предпланинска част са с положителен знак и по 

величина са почти еднакви с температурите по южното Черноморие. Затова и 

валежите през зимните месеци са предимно от дъжд. Пролетта настъпва най-рано 

в този район на страната. През пролетта валежите са над 127 l/m2. Валежите и 

относителната влажност на въздуха в района на Сандански са най-ниските за 

страната. 

 
2.3 . Вятър 

 По долината на Струма най-чести през зимата са северозападните и 

северните ветрове. Във високопланинските райони, наред със западните, най-честа 

проява имат югозападните ветрове. През пролетта преобладаващите ветрове, общо 

взето, запазват посоката си, като се наблюдава известно увеличение на южните 

ветрове, поради което процентът на случване на западните намалява до 40-50%. 

 

Изводи/Препоръки 

 Видимо от проведените проучвания микроклиматичните условия се 

отчитат от населението, както и от външните инвеститори като един от 

факторите, стимулиращи развитието на климатолечението, а  в комбинация с 

балнеолечението с минерална вода има един невероятен потенциал за 

туристическо развитие. В миналото са провеждани редица медицински научни 

изследвания за въздействието на климатолечението и то се реализира под една 

модерна форма.  Изградени са били медицински пътеки с различна степен на 

трудност за болните, осъществявани са медицински процедури и гимнастики, 

съчетаващи движението и въздуха за възстановяване на работните способности 

на болните от астма. За съжаление голя част от натрупания опит и изградената 

база за нуждите на климатолечението не се прилагат. Балнеологията се развива 

преимуществено, а не се развива цялостният уникален комплекс от балнеология и 

климатолечение, който е без аналог в Европа. Този фактор следва да бъде 

съобразени при функционалното зониране на територията с ОУП на общината. 

 

3. Хидрографска мрежа 

Водите и водните ресурси на територията на община Сандански се 

управляват от басейнова дирекция – Западнобеломорски район Благоевград. 
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Специфичното съчетание на климат, скален състав, релеф, почви и растителност са 

основните фактори за формиране и териториално разпределение на водите в 

общината. Въпреки че територията е богата на различни видове надземни и 

подземни води , водните течения и водните площи заемат 9 631 дка1 което е 1% от 

територията на общината, което е под средния процент за страната 1,8 %. Водните 

ресурси на общината се формират от следните реки: Струма, Санданска Бистрица, 

Пиринска Бистрица, Бождовска, Склавска, Мелнишка, Шашка и Лебнишка и техните 

притоци. Подробно описание на реките в раздел  XII. Състояние и опазване на 

околната среда. Води. 

 Надземни води – реки на територията на общината 

 Река Струма е петата по дължина в границите на страната.  Разположена е 

меридионално. Общата й  дължина е 360 км, от които 242 се намират на 

територията на България и 118 км на територията на Гърция. През общината 

преминава малка част от общата дължина на реката, в района на град Сандански. 

Тя извира на височина 2180 m от мочурливите склонове на Витоша. Влива се в 

Орфанския (Струмския) залив на Егейско море. Река Струма е водоприемник III-та 

категория и приема водите на около 42 притока. По-големите от тях са: Конска 

река, Драговищица, Бистрица, Джерман, Рилска река, Илиина река, Благоевградска 

Бистрица, Санданска Бистрица и Струмешница (последната извира от Р. 

Македония). Река Струма се характеризира със силно променлив и непостоянен 

отточен режим. През пролетния сезон по р. Струма и притоците и средногодишно 

стават 40-50 прииждания. Някои от тях причиняват наводнения и ерозия по 

бреговете. 

Струмската долина е единственият канал за комуникация между България и 

Гърция и тя пресича пътя Солун - София. Каменният пласт на речния басейн е 

преобразен и се състои главно от аспид и мрамор. Също така има и седиментни 

скали и метални наслойки. В някои райони на коритото, има концентрации на 

злато. 

На реката има множество водна растителност от храсти, които дават красота 

на реката. Преобладават тополите, върбите, акациите и чинарите. Във водите на 

                                                      
1
 По данни от Районите, областите и общините в Република България 2010, Национален статистически 

институт, София 2012 
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реката живеят много видове риби, сред които доминира шарана и в много по-

малки количества, чироза, костур и змиорките. Фауната на екосистемата на реката 

се допълва от множество животни и птици, които гнездят по бреговете ѝ и пряко 

зависят от нея. 

 

 Необходимо е да се изгради система от хидротехнически съоръжения за 

стабилизиране на нивото и укрепване брега на реката. 

 
 Река Санданска Бистрица е  ляв  приток на р.Струма с дължина 33км. Тя 

изтича от югоизточния ъгъл на Тевното езеро (на 2512 м н.в.), разположено в 

циркуса Белемето в Северен Пирин. Бистрица се образува от реките Сърчалийца, 

Башлийца, Чаирска река, Мозговица и Беговица (Крива река). Те извират от 

циркусите Големо и Мало Спано поле, Башлийски, Чаирски, Белемето и Беговишки 

в Пирин. Бистрица минава през село Лиляново, през град Сандански и се влива в 

Струма. По горното течение на реката се намира Попинолъшкият водопад - един от 

петте големи водопади в Пирин планина. По течението на реката има изградени 

три малки ВЕЦ-а, между местността Попина лъка и Сандански.  В района на 

гр. Сандански е изградена корекция на реката, която през 2012 г. е продължена в 

Градския парк на Сандански. Основната цел е да се ограничи рискът от възникване 

на наводнения, да се предпази околният градски парков терен от заливане, да се 

противодейства на изравяне и водна ерозия в коритото на река Санданска 

Бистрица. Водите на реката се използват за водоснабдяване. Река Санданска 

Бистрица e водоприемник I-ва категория до с. Лиляново, а след него – II-ра 

категория. 
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 Река Пиринска Бистрица  също е приток на р. Струма. Тя води началото си 

от южния ъгъл на Аргировото езеро (на 2365 м н.в.), разположено заедно с 

Митровото езеро (на 2291 м н.в.) в Железнишкия (Демиркапийски) циркус в 

Северен Пирин. Под името Голямата река тече на юг в дълбока коритовидна 

долина. При хижа "Пирин" завива на югоизток и вече под името Пиринска 

Бистрица навлиза в силно залесен район, като постепено променя посоката си в 

южна. При село Пирин реката прави голям завой на югозапад и навлиза в слабо 

залесена, с еродирани склонове долина. Минава покрай село Горно Спанчево, 

където в нея се вливат реките Добра Лъка и Слатеник. След това Бистрица минава 

покрай село Ковачево и приема водите на Бела вода и Голешовска река при село 

Катунци. При това село Пиринска Бистрица излиза от планината и навлиза в 

югоизточната част на Петричко-Санданската котловина, като долината ѝ се 

разширява и изплитнява. На 500 м южно от село Ново Ходжово отляво в нея се 

влива вторият ѝ по големина приток Петровска река и оттук до устието си на 

протежение от 7 км по течението на реката преминава участък от българо-

гръцката граница. Част от долното течение на реката съвпада с държавната 

граница между България и Гърция. Бистрица се влива в Струма южно от село 

Кулата. Дължината на реката е 53 километра и тя е най-дългата пиринска река. 

Водосборната площ на басейна на реката е 507 км2. Средният наклон на речното 

корито е 43‰. Пълноводието е през март — май, а маловодието през август — 

септември. Река Пиринска Бистрица се използва за напояване и производство на 

водноелектрическа енергия. Зарибена е с пъстърва и мряна. 

 Река Бождовска влива се в р. Струма. Използва се като повърхностен 

водоизточник за питейно-битови нужди на  с. Бождово, с. Малки Цалим, с. Дебрене, 

с. Белевехчево, с. Джигурово, с.Ласкарево, с. Ладарево, с. Лешница, с. Ново Делчево, 

с. Дамяница, с. Левуново. 

 Мелнишката река е с дължина 30 км и е приток на Струма. Тече през град 

Мелник. Началото на Мелнишката река дават Доленската и Сугаревската река, 

които водят началото си от Пирин и се сливат северно от Мелник. Тече на 

югозапад, а след Капатово извива на запад. Реката е образувала Мелнишките 

пирамиди. Водосборната площ на басейна на реката е 97 км2. 

 Лебница или Лебнишка река е десен приток на река Струма. Извира южно от 

първенеца на Огражден - връх Огражденец на територията на Република 
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Македония. Тече на изток и след 8 километра пресича държавната граница. След 

границата до село Никудин Лебница тече на североизток. След Никудин реката 

приема югоизточна посока до село Драгуш, след това извива на изток и при село 

Лебница се влива в Струма. При устието образува обширен наносен конус. Общата 

ѝ дължина е 50 km. Площта на басеиd на и е 318 km². Има дъждовно и снежно 

подхранване с пролетно пълноводие и лятно маловодие. Речната ѝ долина е 

дълбоко всечена в метаморфни скали и гранити. Тя образува множество меандри. 

Долинните склонове са силно обезлесени и ерозирани. На левия ѝ склон е 

разположен резерватът „Соколата“. Водите на Лебница се използват частично за 

напояване.  

 Подземни води вкл. термални води 

 Подземните води в района са представени от пукнатинни и порови. В 

съответствие с геоложкия строеж са формирани три водоносни хоризонта – 

кватернерен, миоценски и термоминерален. 

Природно богатство на територията на общината са минералните извори в 

гр. Сандански и в селата Левуново, Хотово, Спатово и Катунци. В курорта Сандански 

са известни следните минерални извори: изворите на Турската баня, чешмата при 

Мирото, Поленишката баня, Парилото и новия сондажен извор (от 1964 г.). 

Минералните извори са с различна температура – от 37°С до 82°С. 

 

Находище Температура, °С Дебит, l/s 

Сандански сондаж № 1 74 7,0 

Сандански сондаж № 2 73 6,5 

Сандански каптаж на главната улица 82 6,5 

Село Хотово 40 3,0 

Село Левуново 81 8,8 

Село Спатово 37 4,0 

Село Катунци 38 2,0 

  

Общо по поречието на р. Струма се намират около 80 минерални извора, 

групирани в 13 находища. Повечето от тях се намират от лявата страна на реката. В 

сравнение с изворите по поречието на река Места те имат по-висока 
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минерализация – от 500 до 2600 mg/l, а реакцията на водата е с по-ниско рН – от 6,2 

до 9,0. Температурата на водата обикновено е над 60°С. Отделни извори имат и по-

ниска температура. Само 6 от изворите са студени. Поради хидрокарбонатно-

сулфатното си съдържание изворите по долината на р. Струма спадат към IV-ти 

клас по класификацията на Карстен-Александров, а по съдържание на активни 

вещества – флуор и метасилициева киселина, те се отнасят и към V-ти клас на 

същата класификация.  

За питейни нужди на населението в град Сандански има изградени две 

чешми, а в с. Катунци – 1 чешма с минерална вода. В Катунци се бутилира 

минерална вода “Преподобна Стойна”. Потенциални геотермални води има и в 

други населени места на община Сандански, но те не са изведени на повърхността 

чрез сондажи и не са проучени детайлно, както и не е извършена тяхната точна 

локализация. Минералните води в общината са от национално значение и се 

използват се главно за балнеолечение  от болницата, санаториума и в хотелите.  

  

Изводи и изисквания към ОУПО 

 Забелязва се тенденция за нарастващо водопотребление в община Сандански 

в следствие активното развитие на туризма (туристическо потребление, басейни, 

спа центрове и услуги) Видим е проблемът с недостатъчното използване на 

земеделските площи годни за гравитично напояване. Все още на територията на 

община Сандански има неводоснабдени малки населени места.Проблем 

представлява и замърсяването на водните ресурси най-вече с битови отпадни води 

от град Сандански и големите населени места в общината.ОУПО следва да осигури 

устройствени условия за опазването и правилното използване на водните течения 

и другите водни площи, предвид екологическото, стопанското и рекреационното им 

значение.  

 Сред изводите  в ОПР по отношение на геотермалните ресурси е отбелязан 

потенциала на геотермалните води при село Левуново и село Хотово, които не са 

изведени на повърхността чрез сондажи и не са проучени детайлно, както и не е 

извършена тяхната точна локализация. ОУПО следва да създаде устройствени 

условия за реализация на тези предвиждания, като при определянето на зони се 

съобрази с локализацията на източниците на термални води като естествен 

ресурс. 
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4. Почви 

Според почвено-

географското райониране на 

България община Сандански 

попада в Балканско 

средиземноморска почвена 

подобласт в провинции 

Струмско – Местенска, Рило – 

Пиринска и на Витоша, Рила и 

Пирин.  

Сложните връзки 

между скалната основа, хидроклиматичните харакретистики на общината, 

биоразнообразието и антропогенната дейност са довели до наличието на различни 

видове почви. 

Преобладаващите почвите в община Сандански са следните видове:  

- алувиални и алувиално-ливадни предимно неутрални, песъкливи и 

песъкливо-глинести 

- канелени горски излужени 

- канелени горски тежко-песъкливо и глинести 

- ерозирани излужени канелени 

- плитки излужени канелени горски 

- плитки тъмнокафяви и тъмноцветни горски 

- плитки кафяви горски, предимнонеутрални 

- плитки планинско-ливадни  и рендзини (хумосно-карбонатни) 

- плитки планинско-ливаднии анфехумусни 

Почвите в района са повлияни от водна и ветрова ерозия. Около 50 % от 

поливния фонд е застрашен от иригационна ерозия. Върху земеделските земи, 

разположени върху терени с по-голям наклон действа площна ерозия, което налага 

мерки за  противоерозионна дейност. Леглата и бреговете на реките и малките им 

притоци са подложени на ровинната ерозия. 
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Съгласно класификацията на агроекологичните райони в община Сандански 

попадат части на три агроекологични района: Петричко-Сандански, Рило-

Пирински и Високо-Рило-Пирински. 

  

Изводи/ Препоръки 

 Със зонирането и устройствените режими ОУП на общината следва да 

осигури максимално запазване на предназначението на онези части от 

територията, които са заети  от качествени и продуктивни земеделски земи и да 

се използват за бързо развитие на селскостопанското производство в резултат на 

прилагане на програмите и политиките на ЕС в областта на селското стопанство.  

 
5. Геоложки условия и полезни изкопаеми 

 От гледна точка на морфоструктурата, районът се отнася към Рило-

Родопкския масив и има блоково-разломна структура. Рило-Родопската 

морфоструктура е изградена от докамбрийски и палеозойски магмени и 

метаморфни скали. Котловините тук, са се формирали в долинните разширения, 

като в миналото те са били езерни басейни и дъната им са били запълвани с 

терциерни и кватернерни наслаги. Тази характеристика се отнася и за Санданско-

Петричката котловина, част от която влиза в пределите на община Сандански. 

Източните части на общината обхващат територии от югозападните части на 

Пирин. Тук се наблюдават дебели плиоценски песъчливи наслаги, в който 

балгодарение на външните релефообразуващи процеси са се образували 

Мелнишките пирамиди. В геоложко отношение по-голямата част от територията се 

характеризира с неогенски кватернерни наслаги. Наблюдават се съвременни 

издигания на релефа в района на гр. Сандански. Общината се намира в пределите 

на Струмската разломна зона, което обуславя високия земетръсен потенциал и 

висока земетръсна активност. 

 

 Полезните изкопаеми  

 Полезните изкопаеми в община Сандански са ограничени по вид и 

разнообразие, като преобладават нерудните полезни изкопаеми. Находища на 

мрамор има в селата Пирин и Плоски.  Предприятието “Пирин мрамор”  добива и 

обработва на мрамор, гранит и други скални материалидобива от Пиринското 
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находище. Над село Лиляново се добива гранит, по открит способ, а по поречието 

на Струма се добиват пясък, баластра, чакъл. В община Сандански съществуват 

залежи и на други облицовъчни материали които обаче до този момент не са 

разработвани. Изключително природно богатство са минералните извори в 

гр. Сандански и в селата Левуново, Хотово и Катунци. В курорта Сандански са 

известни следните минерални извори: изворите на Турската баня, чешмата при 

Мирото, Поленишката баня, Парилото и новия сондажен извор (от 1964 г.). 

Териториите за добив на полезни изкопаеми са 72 6602 дка или 7,3 % от 

общата територия на общината, присредни  4,8% за областта и 2,4% за страната. 

  

Изводи и препоръки 

 Развитие на обслужващата техническа и в частност - пътна 

инфраструктура по начин, с който се гарантира ненарушаване на екологичната 

обстановка в населените  места и други урбанизирани територии. Съхраняване в 

максимална  степен на качествените характеристики на естествения ландшафт, 

респ. предвиждане на мерки за възстановяването име; Определяне на необходимите 

рекултивационни действия и начина на бъдещо земеползване на терените на 

обектите, чиято експлоатация, е приключила. 

 

6. Гори 

 Общата площ на територията на община Сандански е 997.32 х.дка., като 

повече от половината от нея 571 188 дка са горски територии, което я нарежда на 

челни  място по този показател в национален мащаб . Подробно описание на горите 

е представено в раздел VII.Икономически активности - състояние и тенденции, т.2 

Горско стопанство. Горите и земите от горския фонд, попадащи в режим на 

природозащита (природен парк и защитена местност), заемат общо 8.28% от 

територията на общината. Те са представени подробно в раздел  XII. Състояние и 

опазване на околната среда, т.7 Биоразнообразие и защитени територии. 

 

Задачите на ОУПО по отношение на горските територии са: 

                                                      
2
 По данни от Районите, областите и общините в Република България 2010, Национален статистически 

институт, София 2012 
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- отразяване на актуалните границите на териториите с различно 

предназначение, в т.ч. на вододайните зони и ловното стопанство, съгласно чл. 4 на 

Закона за Горите; 

- определяне на обхвата на горите горските земи, чието предназначение не 

може да бъде променяно; 

- формулиране на предложение за увеличаване дела на курортните гори и 

горските 

паркове за сметка на дървопроизводителни гори в рамките съществуващите 

горски територии; 

- регламентирана на капацитета на горските паркове ,осигуряването им с 

транспортен достъп, осигуряване на  водоснабдяване и електроснабдяване. 
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IV. Културно наследство 

 

1. Местоположение 

 Община Сандански/998,4кв.км; 41,167 жители/ е най-голямата по територия 
в Благоевградска област. Обхваща 54 селища – градовете Сандански и Мелник и 52 

села. Разположена  сред величествения Пирин и граничните Гърция и Македония. 

Общината заема голяма част от обширната Санданско-Петричка котловина с 

живописната долина на Средна Струма. Разположението на община Сандански на 

равни разстояния от икономическите и транспортни центрове София и Солун 
(Гърция)  160 км, осигуряват интензивен транспортен трафик. През територията ѝ 
преминават международният път Е-79 и  международната жп линия София – 
Кулата – Атина. 
 Административен, стопански и културен център на общината е град 
Сандански. Разположен е  в югозападните склонове на Пирин планина, по двата 
бряга на река Санданска Бистрица. 
 Град Сандански е с най-голямата продължителност на слънчевото греене в 
страната – 2 506 часа. 
Земеделските територии в общината заемат 347 477 дка или 34,84% от 
територията ѝ, а горските 543 450 дка – 54%.Община Сандански се отличава с 
изключително разнообразие на релефа – равнинен по долината на река Струма, 
високопланински, среднопланински и предпланински в планините Пирин, 
Славянка, Огражден и Малешевска. Tова релефно многообразие предопределя и 
големите разлики в надморската височина като във високопланинските части на 
Пирин тя достига над 2800 метра и над 2000 метра за Славянка, а е най-ниска по 
долината на река Струма. Общината обхваща части от Национален парк “Пирин”, 
включен в списъка на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО. 
 Изключително природно богатство за общината са минералните извори, 
град Сандански е признат за най-добрата естествена клиника за лечение на 
заболявания на горните дихателни пътища. Сандански е целогодишен курорт и 
утвърден център на българския и международен туризъм. 
 Община Сандански е известна с уникалното си многовековно културно 
наследство. На територията на общината се намира най- известният паметник на 
българската средновековна и възрожденска култура – архитектурно 
историческият резерват Мелник, разположен в югозападните склонове на южен 
Пирин, с население 217 жители. Заедно с намиращият се на 6 км. От гр. Мелник 
Роженски манастир, построен през 1217г., са обявени за природен и културно- 
исторически резерват. Богатата етнография и архитектурно наследство в района 
благоприятстват развитието на различни видове туризъм. 
 Благоприятният и лековит климат и топлите минерални извори в поречието 
на река Струма са предопределили ранното заселване на Санданския район. 
Следите от праисторическо, тракийско, елинистично, римско, византийско, турско, 
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възрожденско и съвременно присъствие могат да бъдат открити разпръснати по 

цялата територия на община Сандански. 

2. Археологически и исторически обекти 

 Археологическото наследство в общината е едно от най-богатите и 

разнообразни в България с декларирани над 1000 паметника на културата, 
застъпващи периода от най-ранните епохи до Късното Средновековие. 
Най - големи успехи са постигнати в изследване на античния град под  днешния 
 Сандански – най-значимия античен и ранно християнски център в целия 
регион, макар че поради добрата запазеност на късноантичният културен пласт,  
римското селище от I-IIІ в не е достатъчно проучено. Особена ценност от периода 
на ранното християнство (ІV – VІ в) представляват 4-те открити базилики 
разположени в една сравнително малка по обхват територия около стария център. 
 Границите на археологическият паметник с определени граници „Античен и 
късноантичен град под днешния град Сандански” са: Западна граница от о.т. 152 по 
улица „Цар Калоян” през о.т. 180 и 181 до о.т. 183 на ул. „ Даскал Козарев” и ул. 
„Гоце Делчев” през о.т. 192 до о.т. 190 и до о.т. 189 по ул. „Солунска” през о.т. 230 до 
о.т. 240 по ул. „Цар Самуил” и ул. „Хр. Ботев” до десния бряг на р. Бистрица. Южната 
граница започва от о.т. 152, минава по ул. „Малешевска” през о.т. 151а, 
15111371138,139 до о.т. 140 ( до десния бряг на река Бистрица). За източна и 
северна граница на археологическия резерват служи десния бряг на р. Санданска 
Бистрица. 
  Особено интересни са Епископската базилика, Базиликата на епископ Йоан, 
Раннохристиянски комплекс и антична сграда под ГУМ - Гимназион. Извън 
границите на археологическият паметник са гробницата-мавзолей на аристократ 
от римската епоха /II-IV в./на ул. „Пирин” 119, Раннохристиянки некропол „Ловен 
дом”, раннохристиянски некропол „ Горно Броди” и турската баня. 
 Специален интерес в Античния и късноантичен град – попадащ в рамките на 
днешния град Сандански представлява Епископската базилика кв.39. УПИ І, имот 
809. Като най- представителен и значим паметник на раннохристиянската 
архитектура и изкуство, епископската базилика се подчинява на почти всички 
изисквания за строителство и функциониране на една култова сграда от периода ІV 
– VІв., като същевременно притежава някои свои особености, повлияни от 
местните традиции и историческо развитие. Епископската базилика е 
представлявала цял базиликален комплекс, разположен на площ от 2500 м². Тя е 
класически тип елинистическа базилика с наос, разделен на три кораба с притвор и 
вътрешен двор. Комплексът включва кръгъл баптистерий, който по форма и 
размери е единствен в България и  един от най- добре запазените в Югоизточна 
Европа  мартирий с действащо аязмо. 
 Самата базилика с размери повече от 22x30 м. и височина на билото над 16м. 
е била изрисувана със стенописи и стенни мозайки във вътрешната и част. Имала е 
изключително богата вътрешна мраморна декорация, подове застлани с мозаечни 
килими и олтарна мраморна преграда. Епископската базилика е най- ценният 
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обект на територията на античния град, чиято уникалност го превръща в паметник 

на културно- историческото наследство от световна величина. Обявена е за 

публична държавна собственост с  акт № 1845/ 03.06.2008г. 
 Раннохристиянска базилика и останки от сграда в УПИ ІІ, кв. 39, имот 914. 
При разширяване на пощата през 1967г. , на ул. „Македония” , е открита трикорабна 
базилка с предверие и атрий. Мраморни колони са отделяли трите кораба, а 
предабсидната част на олтара е отделена от наоса с преграда. Централният кораб е 
застлан с мозайка, а страничните с тухли. Стените са били покрити със стенописи. 
Базиликата е била изградена в средата на ІV в. и е просъществувала до 378г.,  
когато е била разрушена  по време на готските нападения, в последствие отново 
възтановена. Базиликата лежи върху руините на по-ранна сграда. На запад и север 
от църквата са разкрити помещения. Споменатите сгради, заедно с базиликата, са 
образували един комплекс. Пред фасадата на северната сграда се простирал 
портик. Разкрит е също част от тротоар на улицата. Базиликата, както и 
съществуващите в близост още четири църкви, дават основание на проучвателя да 
изкаже мнение, че на това място е бил раннохристиянският форум на града. Рег. 
№4848/117, ДВ,бр.63/1973г. Обекта е социализиран през 70-те  години. Притежава 
акт за държавна публична собственост №2121 ОТ 25.02.2010 г. 
 Базилика на епископ Йоан в УПИ ІІ, кв. 39, имот 813. Открита е през 1960г. 
при строеж на Младежкия дом, центъра на града. Базиликата е разкопана и 
проучена само в западната й половина, тъй като източната се намира под платното 
на ул. „ Македония” и под сградите, източно от нея. Разкрити са външният и 
вътрешен притвор, две странични помещения и западната част на наоса. 
Неразкопаната източна половина на църквата не позволява да се изясни с колко 
абсидии е завършвала и каква форма са имали. Подовете на базиликата са покрити 
с многоцветна мозайка геометрични, растителни и животински орнаменти. Особен 
интерес представлява средното пано във вътрешния притвор, в което е поместен 
гръцки надпис. От него научаваме, че сградата е била построена от епископ Йоан. 
На запад от църквата се е простирал двор. Базиликата е била изградена в първата 
половина на VІ в. и разрушена през последните на същия век. Рег. № 129/72, ДВ, бр. 
32/1965г. Социализирана и е част от Археологическия музей на гр.Сандански с акт 
за държавна публична собственост №2122 от 25.02.2010г. Включена е в проекта 
Археологически парк на гр.Сандански. 
 Антична сграда- гимназион. Части от нея са открити при строежа на ГУМ на 
ул. „Македония”№30. Разкопани са няколко помещения и част от вътрешен двор – 
перистил. Открити са няколко колони с височина 3.60 м, които произхождат от 
колонадата на перистила. Части от античната постройка са запазени в приземието 
на ГУМ.Рег.№4845/141,ДВ,бр.63/1973г. Необходимо е изготвянето на проект за 
социализация на обекта и съответните средства за реализацията му. Необходимо е 

и актуването му като държавна публична собственост. 

Извън границите на археологическият паметник „Античен и късноантичен град 
под днешния град Сандански” са: 
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 Гробница-мавзолей от ул.Пирин 119 в УПИ ІІ, кв.45; 65334.300.658. 
Уникален паметник от 2-3 в.сл.Христа. Размери широчина 3.50  височина 3.50 и 
дължина 7.50 м. Добри възможности за експонация. Намира се в аварийно 
състояние. Нуждае се от археологическо допроучване. Издаване на акт за 
собственост.Проект за експонация и социализация. 
 Ловен дом - м. „ Нишан Таши”  65334.303.852.Останки от раннохристиянска 
базилика и късно античен и раннохристиянски некропол. Има останки и от 
раннохристиянски гробници със стенописи. Добра възможност за експонация и 
социализация.Намират се в аварийно състояние. Необходимо е изясняване статута 
на паметника. Необходимо  е допроучване и адаптация на откритото. 
 Раннохристиянски некропол ул. Горно броди № 9. УПИ ХVІІ – 1825, кв. 96. 
Част от раннохристиянския некропол на късноантичния и раннохристиянски град 
от периода V-VІ в., ситуиран южно от очертанията на античния град. С  три големи 
погребални съоръжения – зидани от тухли сводести раннохристиянски гробници, 
както и погребения. Гробниците са : една единична, една фамилна двукамерна 
гробница и  една гробница – мавзолей. Забележителното при първата гробница е 
изографисването й с осем раннохристиянски кръста. Фамилната  зидана 
двукамерна гробница има обща фасада. Третата гробница от комплекса е 
гробницата – мавзолей. Част от нея преминава под трасето на улица Горно Броди, 
ориентирана посока юг-север. В ската е разкрита малка част от оформения 
арковиден вход на Мавзолея, разположен от южната страна на съоръжение. 
Гробницата-мавзолей е представлявала масивна двуетажна постройка. Горната 
камера, която е използвана за помени и погребални ритуали и се е извисявала 
близо 3.50 м. над естествения терен на некропола.Гробницата – мавзолей е 
ориентирана в посока юг-север, като входа към погребалните камери е ставал от 
юг, за разлика от откритите източно и югоизточно от нея гробници, чиито входове 
са от изток. Намират се в тежко аварийно състояние.Необходимо е археологическо 
допроучване. Експонация на място или в паркова среда. 
 Турски бани. Т. нар. поленишки бани са построени малко след 1864 г. в 
землището на с.Поленица откъдето носят и името си. Използавйки ресурсите на 
минералния извор около него са били пострени три постройки с различини 
размери.  Хамамите са обслужвали населението на селата Свети Врач и Поленица. 
Упадъка им става след 1919 г. когато от Щаба на ІІ Българска армия построяват 
съвременната градска баня  намираща се на 1 километър от тях. Понастоящем те са 
в рамките на гр.Сандански и са част от парковата зона на града. Към настояща дата 
и двете сгради се намират в тежко състояние. Поленишките бани са в процес на 
разрушаване от нерегламентирано строителство от съседните хотели и са обрасли 
с растителност. Мястото е наситено с археологически структури от римско време. 
Намира се в тежко аварийно състояние и се нуждае от спешна реставрация. С цел 
социализацията й е необходимо извършването на археологически разкопки за 
изясняване на стратиграфската ситуация. Изготвянето на цялостен проект за 
консервация, реставрация и експонация на обекта и съответното съгласуване с 
Министерство на културата. 
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3. Архитектурно – строителни паметници и обекти 

 Община Сандански притежава богато културно- историческо наследство, 

съхранявайки изключително ценни архитектурно – строителни паметници 

(култови, обществени и жилищни сгради, строителни съоръжиния и др.) от 

Античността, Средновековието и Възраждането. Сред запазените обекти най- 
добре застъпена е жилищната архитектура: антични градски жилища в Античния 

град на Сандански, ранносредновековни жилища и крепости и средновековни 

градски жилища в Мелник от времето на Втората Българска държава, цели 

комплекси и ансамбли от възрожденски жилищни сгради от типа мелнишка 

градска къща, родопска и огражденско – малешевска къща.  

 Групов археологически паметник на културата – комплекс „ Деспот Славова 
крепост”, обхващащ следните площи от горския фонд в землището на гр. Мелник:  

 Подотдели 322 В част,г, д, е , ж, з, и, к, 3, 4, 5, 6 

 Подотдели 323 а, б, в, г, 2 

 Групов архитектурно - художествен, исторически и археологически 
комплекс „ Роженски манастир” включващ: 

Роженски манастир с църквата „Св. Богородица” – архитектурно- художествен 
паметник на културата с национално значение. 

 Костницата при манастира с църква „Йоан Кръстител” – архитектурно- 

художествен паметник на културата с национално значение. 

 Църква „ Св. Св. Кирил и Методий” – архитектурно- художествен паметник от 

местно значение. 
 Гроб на Яне Сандански – исторически паметник на културата от национално 

значение. 

 Некропол – групов археологически паметник на културата от местно 

значение. 

 Тракийско, ранновизантийско и средновековно селище – археологически 

паметник на културата от местно значение. 
 Поклонническият път от гр. Мелник до Роженския манастир – исторически и 

пейзажен паметник на културата от местно значение. 

 Старата чешма покрай пътя от с. Рожен за Роженски манастир – 

архитектурно – строителен паметник на културата от местно значение. 

 Комплексът включва следните площи от горски и поземлен фонд в 

землището на с. Рожен. 
А. Поземлен фонд. Парцели: 38,39,40,156,157,158,159,160,476,161,152,163, 
164,165,166,167,168,171,172,173,174,175,176,177,178,179,409,498,484,192,193,194,1
95,196,486,197,198,199,200,201,202; 
Б. Горски фонд. Подотдели: 321 част 4. 
В. Сгради: парцели 164, 170, 487; 
 Групов паметник на културата – културно- историческа зона Мелник – 
Роженски манастир, включващ гр. Мелник, с. Рожен, групов архитектурно- 
художествен исторически и археологически паметник на културата – комплекс 
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„Роженски манастир”, групов археологически паметник на културата – комплекс 

„Деспот Славова крепост” и прилежащата им територия от горския и поземлен 

фонд в землищата на гр. Мелник и с. Рожен, обхващаща следните площи: 
А. Горски фонд. 

Подотдели 319 а,б,в,р1                            12,0ха 
Отдели 320,321,322                                245,3ха 
Подотдели 323 а,б,в,г,д,е,ж,част 1          20,6ха 
Подотдели 327а,б,в1                                  3,3ха 
Подотдели 394 а, б 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10   35,5ха 
Подотдели 395, 4 част                              17,8ха 
Подотдели 331 а,б,в,г,1,2                         22,1ха 
Всичко горски фонд                               356,6 ха. 
Б. Поземлен фонд: 
1. Землище на гр. Мелник: парцели 34, 35, 36 ,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64 ,65, 66 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 140, 141, 142, 143, 144, 242 
с обща площ 45,00 ха. 
2. Землище на с. Рожен. Парцели: 38,39,49,165,157,158,159,160,161,162,163,164, 165, 
166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 409, 498, 484, 192, 193, 194, 196,  
486, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134,  135, 136, 137, 138, 139, 140, 403, 141, 142, 143, 144, 145, 478, 
479, 482, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 25, 91, 94, 95, 103, 104, 105, 
106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119,  120, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 190, 191, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 476,  с обща площ 54,9 ха. 
В. Населени места и сгради 
1. гр. Мелник                                                 26,7 ха 
2. с. Рожен                                                        7,6 ха 
3. Роженски манастир                                     0,28ха 
4. Черква „ Св. Св. Кирил и Методий"       0,03ха 
5. Костница с черква „Йоан Кръстител”          0,01ха 
 Днес Мелник възобновява старата си слава и предлага възмажности за 
културен туризъм и отдих в новоизградени хотели в духа на мелнишката 
възрожденска къща. На 7 км от Мелник е Роженският манастир, паметник на 
културата от ХІІІв. С изключителна архитектурно- художествена стойност. 
Своеобразното му географско положение определя както ролята му на посредник в 
многовековното културно взаимодействие на балканските народи, така и рядката 
екзотична красота на заобикалящата го природа. Още от самото начало на своето 
съществуване манастирът е бил ставропигиален – т.е. независим от местния 
мелнишки митрополит, а подчинен само на вселенския патриарх – привилегия, с 
която се ползват само най- значителните обители в православния свят. 
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4. Оценка на културно-историческото наследство в община 
Сандански 

 Издирването, изучаването и опазването на огромното културно -
историческо и духовно наследство е основен проблем и едно от големите 

предизвикателства пред които е изправена община Сандански в този планов 

период. 

 Най-сериозния и основен разрушителен фактор за културно историческото 

наследство в общината е строителството. Това важи както за гр.Сандански ,така и 
за град Мелник. Липсата на ред и контрол при извършването на строителни 

дейности в границите на обявените паметници са допринесли до чудовщни 

разрушения на уникални паметници на културата. Затова и основна задача на този 

ОУП трябва да бъде организацията и контрола върху новото строителство, което 

да допринесе за опазването на културното наследство, като същевременно не 

възпрепятства безпричинно новите строителни инвестиции. 
 Вредното въздействие на което е подложено това наследство – атмосферни и 

природни влияния, стареене на материалите и изчерпване на техния жизнен 

цикъл, негативно човешко въздействие, безстопанственост  и много други ни 

изправят пред трудната задача да се намерят бързи и спешни решения, които да 

позволят не само неговото съхранение, но и неговата социализация. С други думи 
опазването на това безценно наше богатство е свързано с успешното му използване  

за нуждите на туризма, за обществени нужди, за  социални, културни и духовни 

цели и др.   

 За постигането на това са нужни и още целенасочени, съвместни и 

координирани действия, между частнен бизнес, държава, местните власти, 

собственици и обществото  на базата на програма за рационалното му използване и 
съхранение за бъдещите поколения. 

 Основна част от действията по опазваенто на културното наследство трябва 

да стане приемането на Правилник и наредба за устройството на Aрхитектурно-

етнографския резерват Мелник и Античния и късноантичен град под 

дн.гр.Сандански в който да бъдат описани всички паметници на културата, 

нанасянето им на кадастъра, начина и реда на ново строителство, принципите за 
опазването и рестврацията им. 

 Оценка на археологическите паметници на културата 
 При изготвянето на ОУП трябва да се има предвид изключително 

благоприятното местоположение на община Сандански, а също така и на 

паметниците на културата. 
 И в гр.Сандански и в гр.Мелник те са разположени в центъра на 

съвременните селища и в съчетание с Археологическия музей в гр. Сандански и 

Историческия музей в гр. Мелник предлагат на туриста изключителната 

възможност да се докосне до миналото на тези земи. 

 Основен акцент в бъдещата стратегия трябва да заложи на уникалността на 

двете селища, като ги обедини в една обща туристическа атракция. За град 
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Сандански това трабва да бъде периода на ранното  християнство-V-VІ в. тъй като 

през последните години града се превърна в един от най-значимите центрове на 

раннохристиянската култура и архитектура по нашите земи. За град Мелник това е 
възрожденската архитектура и етнография, които го превръщат е във великолепен 

градски център от периода 19-20 век.   
 Социализацията на паметниците в двата града ще им придаде нов облик и 
завършеност като селища в който хармонично съжителстват културно-
историческите паметници. 
 На по-късен етап могат да се включат и археологическите разкрития в 
селищата Дамяница и Ковачево разкриващи най-древните обитатели на тези земи. 
 Развитието трябва да се извършва поетапно, като те постепенно се 
социализират, включат се в проектите за изграждане на инфраструктура за достъп, 
и в туристическите посещения, като по този начин ще се формират допълнителни 
доходи за местното население. Tова от своя страна ще стимулира местното 
население да опазва своето културно-историческо наследство. 
 Оценка на религиозните и духовни паметници на културата 
 Големият брой на църквите, манастирите и параклисите на територията на 
община Сандански, затруднява от една страна поддържането и процеса на тяхната 
реставрация,  но от друга създава предпоставки за разширяване на спектъра и 
обхвата на общинското туристическото развитие в нови селища и нови територии 
от община Сандански. 
 Съществуващия религиозен (поклоннически) туризъм, като се използват 
съществуващите предпоставки за оформянето на комплексен продукт в Санданска 
духовна околия: в нея се намират една трета от храмовете в Благоевградска област. 
Развитието на религиозният туризъм на територията на Община Сандански, може 
да се използва за засиливане на регионалното сътрудничество с други общини от 
Благоевградска област и създаването на общ съвместен продукт с използването на 
ресурсите им: Община Петрич (Чуриловски манастир с.Гега и църквата в село 
Рупите), Община Гоце Делчев (Неврокопски манастир), Община Кресна (Манастир 
“Св.Пророк Илия”) Община Банско (Обидимски манастир), Община Хаджидимово и 
други реконструирани възрожденски къщи. Съхранили обаянието си през вековете 
и автентичната си българска архитектура те са притегателен център за 
реализиране на туристическа активност, особено по отношение на чуждестранните 
туристи.  Развитието на частната инициатива по отношение на поддържането и 
реконструцията на тези възрожденски сгради и използването им за нуждите на 
туризма е в пряка връзка с реконструкцията, модернизацията и изграждането. 
Особен интерес като ресурс за развитието на туризма представлява и техническата 
инфраструктура – пътища, ВиК мрежи,  екологична инфраструктура и подобряване 
на селищната среда. 
 Възрожденските къщи са интерсени и за инвестиции от страна на  пазара на 
недвижими имоти. Както и в по-горния случай, по-съществено раздвижване може 
да се осъществи след подобряване на общинската техническата инфраструктура. 
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Днес туристическият продукт на община Сандански се нуждае от един силен 

флагшип, който да му придава уникален собствен облик и факта, че тези земи са 

земите на Спартак му дават една възможност върху която непременно трябва да се 
акцентира и използва. По подобен начин други общини в страната използват за 

свой флагшип Орфей. По този начин по лесно би се популяризирала дестинацията 

община Сандански като средище на културно-историческото наследство и би се 

акцентирало на нейната своеобразна уникалност.  

 Предвидени целенасочени действия в областта на музеите: 
 Подобряване на материално техническата база на музеите в община 

Сандански обхваща: Реализацията на проекта „Археологически парк Сандански” 

радикално ще подобри състоянието на музейното дело в общината, а така също и в 

страната. Проекта включва следните дейности: 

            - Разширение и преустройство на Археологическия музей на гр.Сандански – 

освен, че експозицията ще се разшири с над           150 кв.м.,  ще се подобрят изцяло и 
условията за развитието на цялостната музейна eкспозиция заедно с модерни 
фондохранилища. 
  -Социализация на Раннхристианския комплекс и античната улица в центъра 
на града. Изправяне на колони, експониране на мозайки и декоративно осветление 
ще променят вида на главната улица на града. 
             -Възстановка на Епископската базилика-един уникален раннохриситняски 
паметник с силно архитектурно и естетическо въздействие, които ще даде нов 
архитекурен облик на центъра на град Сандански и наистина ще превърне града в 
център на културния туризъм 
За град Мелник също има проекти които ще възродят музейното дейност. 
  - Реставрация и социализация на сградата на Конака в гр. Мелник и 
преместването на историческия музей на града в обновената сграда.  
- Довършване на строителните дейности по Ламбри Янкуловата къща в град 
Мелник и подготовка за нова експозиция в нея. Сградата предлага отлични 
възможности за оформянето на привлекателен културен център за историята на 
град Мелник.  
 Подобряване на експозиционната дейност:  
             -Направа на нова експозиция в Археологическия музей на град Сандански, 
като експозицията ще акцентира върху последните археологически открития и 
ролята на град Сандански като важен ранноохристиянски център по долината на р. 
Струма, давайки възможност за запознаване с християнската култура и 
устройството на раннохристиянския храм   
 - Направа на нова постоянна експозиция в град  Мелник в Ламбри 
Янкуловата къща. 
 Консервационно-реставрационна дейност 
 - Реставрация, консервация и експонация на Епископската базилика с 
експонацията на Епископската базилика, която е един от най-интересните и 
значими паметници на християнската култура у нас, град Сандански ще се утвърди 
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като водещ център за културния туризъм и ранното християнство и пример за 

адаптация на антични паметници в съвременна градска среда. 

 - Направа на лапидариум на Раннохристиянския комплекс. Допълването на 
комплекса с експониране на нови експонати от фонда на музея и подходяща 
декорация, ще подобри облика и ще реши въпроса със социализирането му, 
превръщайки го в приятен туристически  обект. 
 - Да се разширят функциите на общинските музеи в посока история и 
етнография, включително създаване на нови музеи или експозиции. 
Мерки за популяризиране на музейното дело 
             - Да се създаде интернет сайт на музеите в община Сандански и виртуална 
тяхна експозиция 
             - Изработка на интерактивни експозиции, на модерни технологии за 
представяне, направа на документални филми за културно-историческото 
наследство, изработване на  рекламни материали, сувенири, календари и др. 
 Списък на недвижимите културни ценности с "национално значение" в Община 

Сандански 

  Община: Сандански Селище: Мелник   

Единични недвижими културни ценности. 

№ Обект Описание     Вид Обявен 

1. 

Болярска къща 

византийска 

Укрепена къща - изт. Част на града 

м. Тумбата 0,220 км СИ, 65° 

 арх.- стр-на ДВ32/63 

2. 
Стоян- Велева 
къща 

Къща на н-ци на Йосиф Кехайов, кв. 
11 п. VІІ, пл. № 120 

 арх.  - стр-на ДВ25/98 

3. Менчевата къща 

Къща на н-ци на Ангел П. Пенчев, 

кв.11 пл.№ 121,122 арх.  - стр-на  ДВ25/98 

4. Пашовата къща Пашова къща, кв. 14, пл. 77, арх.  - стр-на ДВ25/98 

5. 

Кордопулова 

къща 

Кордопулова 

къща,кв.11,п.І,пл.№128 

арх. , худож 

историч. 

ДВ 

25/98 

6 . 

Сандъкчиевата 

къща 

УПИ ІV,пл.№ 103, кв.9, ул "Мелник" 

№ 32, собственост на БТК АД 

арх.  - стр-на и 

археолог. 

Пр 14 от 
9,11,98 

НСОПК 

7. 
Попстефанова 

  арх.- стр-на Пр 14 от 
9,11,98 
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къща НСОПК 

8. 

Къща на  

Спандониеви   арх.- стр-на 

Пр 14 от 
9,11,98 

НСОПК 

9. 

Къща на 

Кушкуви   

архео- арх.- 

стр-на 

Пр 14 от 
9,11,98 

НСОПК 

10. 

Къща на Ташо 

Шарланджия   

архео- арх.- 

стр-на 

Пр 14 от 
9,11,98 

НСОПК 

11. 

Къща на Баба 

Ташкуба   арх.- стр-на 

Пр 14 от 
9,11,98 

НСОПК 

12. Църква "Св. Яни"   арх.- стр-на 

Пр 14 от 
9,11,98 

НСОПК 

13. 

Църква 
"Св.Николай 

чудотворец"   

арх.- стр-на и 

худож. 

Пр 14 от 
9,11,98 

НСОПК 

14. 

Църква "Св.Св. 

Петър и Павел"   

арх.- стр-на и 

худож. 

Пр 14 от 
9,11,98 

НСОПК 

15 

Църква "Св. 

Антоний"   

арх.- стр-на и 

худож. 

Пр 14 от 
9,11,98 

НСОПК 

16. 
Манастир "Св. 
Харалампий" 

гр. Мелник, 0,450 км ЮИ, 
162°,водохранилища, кладенци, 
манастир, църква-ІІ ра Бълг. 
Държава. вкл. в гр. На арх. ист. р-т 
Мелник     

17. 

Манастир " Св. 
Богоро дица 
Спилеотиса" ( св. 

Зона) 

гр. Мелник, 0,525 км ЮИ, 
115°,водохранилища, манастир, 
параклис стенописи, църква-ІІра 
Бълг. Държава; вкл. в гр. На арх. ист. 

р-т Мелник     
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18. 

Манастир " Св. 

Никола" 

гр. Мелник, 0,300км ЮЗ, 
195°,водохранилища, гробове, 
манастир,надписи, стенописи, 
църква - Среднов.; вкл. в гр. На к-кс " 
Мелнишка Славова крепост"     

19. 

Малко 
укрепление на 
Славовата 

крепост 

гр. Мелник, 0,5км.Юз, 210°, 
водохранилища, крепости вкл.в гр. 
На к-кс "Мелнишка Славова 

крепост"     

 

Община Сандански    
Селище: Мелник 
Групови недвижими културни ценности с национално значение 

№ Обект Описание Вид Обявен 

1 Крепост 

Деспот Слав 

Културно-историческа зона "Мелник- 
Роженски манастир" - групов паметник 
на културата вкл. гр. Мелник, с. Рожен, 
к-кс Роженски манастир, к-кс "Деспот 
Славова крепост" и принадлежaщата им 
територия от горския и поземлен фонд 
в землищата на гр Мелник и с. Рожен. 

Архитектурно

-строителна 

Пр. 11 
29,06,98г. 

на НСОПК 

 

Община Сандански    
Селище: Рожен 
Групови недвижими културни ценности с национално значение 

№ Обект Описание Вид Обявен 

1 Комплекс  
" Роженски 
манастир 

Културно-историческа зона "Мелник- 
Роженски манастир" - групов паметник 
на културата вкл. гр. Мелник, с. Рожен, 
к-кс Роженски манастир, к-кс "Деспот 
Славова крепост" и принадлежащата им 
територия от горския и поземлен фонд 

в землищата на гр Мелник и с. Рожен. 

Арх.- стр-на 
истор. археол 
худож. 

Пр. 11 
29,06,98
г. на 

НСОПК 
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Единични недвижими културни ценности с национално значение. 

№ Обект Описание     Вид Обявен 

1. 

Костница към 

Рожен- 

0,8км. ЮЗ, 255°.Костница към 
Роженския манастир -  художест. ДВ 59/73 

  ския манастир стенописите         

2. 
Роженски 
манастир 

Роженски манастир "Рождество 
Богородично" вкл. Манастирските 
крила, храма и двора както и иконите 
  

  

арх. -
строител.и 
художест. 
историч. 

Пр. № 6 от 
16,06,1989г 
от НСОПК 

  
"Рождество 
Богородично" 

   

3. 

  

Гробът на Яне 

Сандански 

Гроб на Яне Сандански 

  

  

   историческа 

  

  

 

Община Сандански    
Селище: Сандански 

Единични недвижими културни ценности в град Сандански 

№  Обект Описание Вид Обявен 

1 
Базилика на 

Епископ Йоан 

Ранновизантийска базилика с 
мозаичен под , ул."Македония"55, 
УПИ ХVІІ-913, кв.3 

архитектурн
о-
строителен 

ДВ32/65 
Рег.№129
72 

2 
Ранновизантий

ска сграда 

Ранновизантийска сграда с 
мозаичен под и стенописи кв.54, 
парцел І, ІІ и южно 

архитектурн
о-
строителен 

ДВ32/65  

3 
Ранновизантий

ска сграда 

Ранновизантийска сграда с 

мозаичен под, кв.56, парцел ІV 

архитектурн
о-
строителен 

ДВ32/66 

4 
Епископски 

комплекс 

Ранновизантийска сграда с 
мозаичен под, стенописи 

баптистерий, мартириум и атрий  

археологиче

ски 

Акт за ПДС 
№1845/3,

6, 2008г. 
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5 

Античен и 
късноантичен 

град под 

дн.гр.Санданск

и 

Античен и късноантичен град 

под дн. гр.Сандански - ул."Цар 

Калоян", "Даскал Козарев" и 

ул."Гоце Делчев". Западната 
граница продължава по "Ботев" 

до десния бряг на река Бистрица. 

Южната граница - 

ул."Малешевска" до десния бряг 

на Бистрица. И северната 
граница служи десния бряг на 

река Бистрица 

археологиче

ски 

ДВ63/73г. 
Рег.№484

4/113                 

МК №40 
ДВ32/65 

6 
Антична сграда 
"Гимназион" 

Антична сграда, 
ул."Г.Димитров"30, кв.127, сега 
ул."Македония", парцел 
ІиІІ,пл.№1042-1043 

археологиче
ски 

ДВ63/73г. 
Рег.№484
5/141 

7 Антична страда 
Антична сграда, 
ул."А.Йотов"2,кв.45, парцел ІV, 
пл.№664, Римска баня 

археологиче
ски 

ДВ63/73г. 
Рег.№484
7/116 

8 
Раннохристиян
ска църква 

Раннохристиянска църква, 
ул."Осми март",кв.45,с мозайки 
между парцели ІV-V 

археологиче
ски 

ДВ63/73г. 
Рег.№484
6/116 

9 
Раннохристиян
ска базилика о 
ост.сгр. 

Раннохристиянска базилика и 
останки от сгради с преддверие и 
атрий, УПИ ХVІІ-914. 
ул."Г.Делчев"28, кв.39, парцел ІV-
636,637 

археологиче
ски 

ДВ63/73г. 
Рег.№484
8/117 

10 
Късноантичен 
некропол 

Късноантичен некропол, над 
пл."Кл.Охридски",кв.47 

археологиче
ски 

ДВ63/73г. 
Рег.№484
9/118 

11 
Средновековен 
некропол 

Средновековен некропол, 
ул."Даскал Козарев", 
ст."Хр.Трайков"№7,10,кв.74и72, 
УПИ V-938 

археологиче
ски 

ДВ63/73г. 

12 
Раннохристиян
ски некропол 

Раннохристиянски 
некропол,500м източно 
м."Нишан Таши", Три зидани 
гробници със стенописи. 
Късноантична обществена сграда 

археологиче
ски 

ДВ63/73г. 
Рег.№485
1/120 

13 
Античен 
некропол 

Античен некропол, 500м 
западно,м."Ушите" 

археологиче
ски 

ДВ63/73г. 
Рег.№485
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2/121 

14 
Антично 
селище 

Античен некропол, 1км 
югоизточно,м."Мухово" 

археологиче
ски 

ДВ63/73г. 

Рег.№485

3/122 

15 
ДСК; ДСК-І;ДСК 

ІІ;ДСК ІІІ             

Попада в границите на античния 

и късноантичния град под 
дн.гр.Сандански; кв.45,УПИ ХІІ-
2983,кв.45,Римски терми; 
кв.55,УПИ ІІІ-990,Ротонда и 
средновековен некропол; УПИІV-
958,кв.45, Ротонда, басейн, 
средновековен некропол 

археологиче
ски 

1967г,197
3г; 
1994/95; 
2004г 

16 
Римска 
гробница-
мавзолей 

ул."Пирин"119,УПИІІ,кв.67, 
попада в територията на 
западния некропол на античния 
гр.Сандански 

археологиче
ски 

ДВ63/73г. 
Пр.№345/
28,3,95г. 

17 
Раннохристиян
ски некропол 
"Горно Броди" 

Зидана гробница със стенописи, 
двукамерна гробница, гробница-
вамзолея, масивна култова 
постройка, УПИ ХVІІ-1825, кв.96 

археологиче
ски 

Комисия 
з.№Р-
53/8,7,200
9г 

18 
Антично 
селище 

Антично селище, 1км 
североизточно 

археологиче
ски 

ДВ63/73г. 
Рег.№485
4/123 

 

Община Сандански    

Единични недвижими културни ценности в община Сандански 

№  Обект Описание Вид 

1 с.Горна Сушица, 

м.Клинчице 

2,7км СИ, 30градуса гробни 
съоръжения, Античност, късна желязна 
епоха 

археологически 

2 с.Дамяница, 

м.Османица 

1км СИ,25градуса, Късен енеолит, 
ранноримска епоха,Среден 
енеолит,Късен енеолит 

археологически 

3 с.Долени, м. Ридо, 

Бресто, Тумбата 

гробни съоръжения, Античност, късна 

желяза епоха, 1кмСЗ,330градуса 
археологически 
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4 с.Катунци 1,250км СЗ,315градуса, гробни 
съоръжения, неопределима 

хронология,единична могила,1980г 

археологически 

5 с.Катунци 1,250км СЗ,316градуса, гробни 
съоръжения, неопределима 

хронология,единична могила 

археологически 

6 с.Катунци 2км СЗ,324градуса, гробни съоръжения, 
неопределима хронология,единична 

могила 

археологически 

7 с.Ковачево, 
м.Ковачески 

падини 

1,750км,ЮЗ,201градуса,неопределена 
функция, Късносредновековие,Ранен 

бронз, Среден и ранен неолит 

археологически 

8 с.Лескарево, 

м.Свети спас 

0,32км СЗ,312градуса, 
струпвания,крепост, Ранна желязна 
епоха, об.неопр.функция, скално-късна 
бронзова епоха 

археологически 

9 с.Лескарево 
,м.Сараваница,Цър

квище,Персинката 

0,9км ЮЗ, 230градуса,гробни 

съоръжения,стели, античонст 
археологически 

10 с.Левуново, 

м.Скалата 

1,125км,З, 270градуса, 
кръгове,площадки,стъпала,цисти,Късн
о желязна епоха-об. с неопр. Функция, 

скално-бронзова епоха 

археологически 

11 с.Петрово, 

м.Пещери 

2,1500 СЗ,350градуса, 
струпвания,селища от градски тип - 
античност,1980г 

археологически 

12 с.Поленица 2,5км СЗ,29градуса, гробни 
съоръжения, могили, единична могила-
късна желязна епоха,1982-теренни 

археологически 
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13 с.Поленица, 

м.Букора 

0,8км ЮИ,172градуса,об.с неопределена 
функция-античност, селища от градски 

тип,късна желязна епоха 

археологически 

14 с.Хърсово, 
м.Соракево 

2,5км СЗ, 341градуса, стели, стени об.с 
неопр. функция, ІІ Българска държава, 
късно средновековие, селища от 

градски тип-късна античност 

археологически 

15 с.Струма, 

м.Бельовица 

1,25км,315градуса, гробни 

съоръжения,късна античност 
археологически 

16 с.Струма, 

м.Орничето 

0,5км,285градуса,селища и граждански 

постройки, късна античност 
археологически 

17 с.Лебница, 

м.Ушичките 

2,7км,196 градуса, гробни съоръжения, 

античност 
археологически 

18 с.Лебница, 

м.Ганска Чука 

1,6км,214градуса,късна 

античност,късно желязна епоха 
археологически 

19 с.Кръстилци, 

м.Брестовица 

2,2к,288градуса,селища и граждански 

постройки, късна античност 
археологически 

20 с. Кръстилци м. 
Пресвета 

2,2 км 278 °, селища и граждански 

постройки късна античност 
археологически 

21 с. Кръстилци, м. 

Локва 

1,7 км , 308 °, късна желязна епоха, 
късен, енеолит 

археологически 

22 с. Кръстилци, м. 
Кръстилски връх 

1,6 км, 308 ° , култови постройки - 
късна античност, Средновековие; 
селища и граждански постройки - 

късна желязна епоха 

археологически 

23 с. Кръстилци 1,5 км , 280 °; могили - късна античност, 

тракийски период. 
археологически 

24 с. Палат, м. 

Палатски връх 

1,3 км , 146 °; струпвания, култови 
постройки - късна античност І  

Българска държава 

археологически 
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25 с. Плоски, м. 

Високият рид 

2 км , 161 °, каменни стени, укрепени 

къщи, късна античност 

археологически 

26 с. Плоски, м. Св. 

Илия 

0,35 км , 278 градуса, гробни 

съоръжения - античност 
археологически 

27 с. Плоски, м. Две 

могили 

 1,6 км , 264 °; могилни струпвания - 

неопределима хронология. 
археологически 

  

 Препоръки 

 На територията на общината има редица недвижими културни ценности  

формиращи културното наследство в региона. Чрез ОУПО трябва да се оценят и да 

бъдат част от териториалните и функционални системи. Да се експонират 

адекватно за времето и мястото си. Да се осигури необходимата техническа 

инфраструктура към тях. Да се включат като елементи към развитието на 

туристическата и рекреационната  дейност. 

В плана следва да се отразят устройствените аспекти на режимите за 

опазване на недвижимите културни ценности. ОУПО трябва да постави изисквания 

към последващите нива на устройствено планиране свързани с опазването и 

социализацията на паметниците на културата.  
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V.   Териториална структура 

 

1. Обща характеристика 

 Територията на община Сандански е 997.32 х.дка. Тя е разпределена в 54 

землища със значителни различия в собствените площи: 

• землищата на с.Зорница, с.Белевехчево, с.Ново Делчево, с.Пиперица, 

с.Спатово, с.Вълково, с.Катунци, с.Дамяница, с.Кърланово, с.Любовище, с.Дебрене, 

гр. Мелник, с.Ново Ходжово, с.Малки Цалим, с.Струма, с.Голем Цалим, с.Виногради, 

с.Лозеница, с.Вихрен, с.Хотово, с.Лебница, с.Рожен, с.Склаве, с.Лешница, с.Ласкарево, 

с.Долени са с площи под 1000 ха; 

• землищата на с.Поленица, с.Ладарево, с.Враня, с.Лехово, с.Любовка, с.Хърсово, 

с.Златолист, с.Джигурово, с.Яново, с.Левуново, с.Горно Спанчево, с. Бождово, 

с.Кашина, с.Калиманци, с.Сугарево, с.Кръстилци, с.Горна Сушица, с.Черешница, 

с.Храсна, гр.Сандански са с площи между 1000 и 3000 ха; 

• землищата на с.Ковачево, с.Петрово, с.Бельово, с.Голешово, с.Лиляново, 

с.Плоски и с.Пирин са с площи над 3000 ха;  

Различията в усвоеността на територията като функционално съдържание и 

съотношението в застъпеността на отделните функции се обуславят от 

разнообразието в природо-географските характеристики на територията.  

Община Сандански се състои от следните населени места: гр.Сандански, 

гр.Мелник, с.Белевехчево, с.Бельово, с. Бождово, с.Виногради, с.Вихрен, с.Враня, 

с.Вълково, с.Голем Цалим, с.Голешово, с.Горна Сушица, с.Горно Спанчево, 

с.Дамяница, с.Дебрене, с.Джигурово, с.Долени, с.Златолист, с.Зорница, с.Калиманци, 

с.Катунци, с.Кашина, с.Ковачево, с.Кръстилци, с.Кърланово, с.Ладарево, с.Ласкарево, 

с.Лебница, с.Левуново, с.Лехово, с.Лешница, с.Лиляново, с.Лозеница, с.Любовище, 

с.Любовка, с.Малки Цалим, с.Ново Делчево, с.Ново Ходжово, с.Петрово, с.Пиперица, 

с.Пирин, с.Плоски, с.Поленица, с.Рожен, с.Склаве, с.Спатово, с.Стожа, с.Струма, 

с.Сугарево, с.Хотово, с.Храсна, с.Хърсово, с.Черешница, с.Яново 

 Основните елементи на териториалната структура на общината са: 

• Земите от горския фонд, които заемат най-голям дял от територията. 48,88%   

• Земеделските земи, съставляват 37,53% от общинската територия. 
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• Урбанизирани територии, съставляващи общо 2,66 % от общинската 

територия. Населените места са общо 54 и тяхната площ съставлява 0,81% от 

територията. Данните по населени места са представени подробно по-долу, в 

раздел VIII. Селищна мрежа и населени места - Състояние и устройствени 

изисквания 

•  Терените, заети от транспортна инфраструктура, обхващат 1,39% от 

територията 

• Останалите 9,54% от територията е с други предназначения, описани в 

следващата таблица 

 

2. Баланс на територията 

Териториалната структура е представена от: земеделски земи, земите от 

горския фонд, урбанизирана територия, терени на транспортната инфраструктура 

и други. 

 

№ Вид територия площ ха дял % 

1. Урбанизирана територия 2651,70 2,66 

1.1. Урбанизирана територия - населени места 804,69 0,81 

1.2. Урбанизирана територия извън населените места 1847,01 1,85 

1.2.1. Терени за жилищни функции 999,47 1,00 

1.2.2. Терени за обществено обслужване 4,21 0,00 

1.2.1. Терени за озеленяване 17,09 0,02 

1.2.2. Терени за спортни функции 8,09 0,01 

1.2.1. Терени за курортно рекреационни функции 12,10 0,01 

1.2.2. Терени за складово-производствени функции 772,08 0,77 

1.2.1. 

Терени за обекти на културно-историческото 

наследство 0,71 0,00 

1.2.2. Терени за инженерна инфраструктура 9,19 0,01 

1.2.1. За гробищен парк 24,07 0,02 

2. Територии на транспорта 1383,28 1,39 

3. Земеделски територии 37433,48 37,53 

3.1. Обработваеми земи - ниви 11431,64 11,46 
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3.2. Обработваеми земи -трайни насаждения 3086,69 3,09 

3.1. Обработваеми земи -ливади 339,04 0,34 

3.2. Мери и пасища 17105,15 17,15 

3.1. Неизползваема земеделска земя 3011,91 3,02 

3.2. Територии заети от скали и пясъци 2459,05 2,47 

4. Горска територия 48744,95 48,88 

4.1. Водохранни гори и земи 1774,88 1,78 

4.2. Противоерозионни гори и земи 2511,41 2,52 

4.1. Мелиоративни гори и земи 16,78 0,02 

4.2. Рекреационни гори и земи 2562,78 2,57 

4.1. Други специални гори и земи 835,72 0,84 

4.2. Стопански гори и земи 36712,46 36,81 

4.1. Други горски територии 4330,90 4,34 

5. Територия заета от води и водни обекти 1260,56 1,26 

6. Защитени територии 8258,68 8,28 

6.1. Резерват 953,31 0,96 

6.2. Национален парк 6178,84 6,20 

6.1. Природна забележителност 1126,53 1,13 

  Общо 99732,65 100,00 

     

Урбанизираната територия на община Сандански е със значително по-голям 

дял извън регулация. Горската територия е широко представена и определя 

възможностите за териториално развитие на общината.  

 Чрез ОУПО да се определи потенциала на територията, възможностите за 

развитие, конкретното предназначение на имотите. Да се опази значимия горски 

фонд и обработваемите земи.  
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VI. Демография и трудов потенциал 

Процесът на намаляването на населението на община Сандански започва 

преди 1989 г. Преди тази дата започва реалното намаляване на населението на 

общината. Демографската ситуация в общината се дължи на редица специфични за 

нея. Тя е подложена от една страна на влиянието на редица фактори, като 

например демографски, социално-икономически и културно-исторически 

отнасящи се до нейната територия, така и на действието на влияния и фактори, 

характерни за цялата страна. Основна роля за тенденциите в настоящата 

демографска ситуация играят фактори като  раждаемост и смъртност, миграция, 

брачност и разводимост, етническа, религиозна, полово-възрастова и 

образователни структури на населението на общината. На тази база формирането 

на човешките ресурси в общината, в количествено и в качествено изражение се 

явява пряка последица от всички тези процеси.  

 

 

За периода 2004 - 2012 г. населението на територията на община Сандански 

показва тенденция на намаление. От социална и демографска гледна точка, 

намалението на населението на общината ще доведе до намаляване броя на 

работната сила и възпроизводствения капитал в нея. По пози начин намалението 

на броя на населението се явява един от основните неблагоприятни фактори за 

развитието на общината през следващите десетилетия. 
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Формирането на броя на населението в община Сандански е в пряка 

зависимост от състоянието на два фактора – естественото движение на 

населението и външната миграция. Освен тях, значително влияние оказват 

състоянието на половата и възрастовата структура на населението. Това е така, 

поради факта, че от половата принадлежност на индивида зависят мястото в 

семейството, социалния му статус, участието му в естественото възпроизводство и 

в трудовия процес. Върху половата структура на община Сандански са оказват 

влияние смъртност, раждаемост, продължителност на живота и миграционна 

подвижност на населението. Освен това влияние върху половата структура на 

населението оказва и неговата миграционна подвижност.  

Измененията във възрастовата структура на населението имат решаваща 

роля при формирането на трудоспособния контингент на общината. В тази връзка 

може да се твърди, че има негативни процеси в община Сандански поради факта, че 

населението в подтрудоспособна възраст е с относително малък дял – 13.27 %. Към 

момента трудовия контингент е добър, за което говори относително високия дял 

на населението в трудоспособна възраст. Тенденцията е обаче, това население да 

намалява през следващите години от една страна поради малкия дял на 

населението в подтрудоспособна възраст и от друга поради преминаването му в 

групата на надтрудопособната възраст. 

 Под 

трудоспособна 

възраст 

В 

трудоспособна 

възраст 

Над 

трудоспособна 

възраст 

община 

Сандански 

13.27 68.76 17.97 

Източник:НСИ 



46 

 

От полово-възрастовата пирамида на община Сандански се вижда, че 

намалението на населението в най-младите възрастови групи води до неговото 

застаряване. В резултат на ниската раждаемост е налице трайна тенденция на 

намаляване на населението в подтрудоспособна възраст. От една страна това да доведе 

до намаляване на трудоспособното население на общината и съответно ограничаване 

на работната сила в нея, а от друга населението в пенсионна възраст ще се увеличи, 

което ще доведе и до увеличаване на натиска върху бюджета, като резултат от 

повишеното социално натоварване на икономически активните лица в общината. 

Жените преобладават сред населението в надтрудоспособна възраст, докато сред 

лицата в под- и донякъде в трудоспособна възраст превес имат мъжете.   

 

Промените във възрастовия състав на населението е от важно значение за 

формирането на трудоспособен контингент3. В следствие на относително ниската 

раждаемост, населението в под трудоспособна възраст заема най-малък дял в 

изследваните територии. То ще създаде проблеми при формиране на трудовия 

контингент на община Сандански за в бъдеще. Миграциите на предимно млади 

хора ще допринесе за влошаването на възрастовия състав на населението в 

общината. И в бъдеще процесът на демографско остаряване ще зависи от 

емиграцията на млади семейства.  

                                                      
3
 Включва лицата от началната до пределната трудова възраст според Българското трудово 

законодателство.  
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Един от най-важните показатели е образователната структура на 

населението. Образователната структура на населението е пряко свързано с 

неговата етническа принадлежност. Тя характеризира възможностите за развитие 

и качеството на живот в община Сандански, тъй като от нея зависи мобилността на 

лицата на пазара на труда, която да гарантира по-висок жизнен стандарт, качество 

на живот и по-добро заплащане.  

 

Област                                 

Община                  

Местожив

еене 

Общо Висше 

образова

ние 

Средно 

образо

вание 

Основно 

образова

ние 

Начално  

образова

ние 

Незавър

шено 

начално 

Никога не 

посещава

ли 

училище 

Де

те 

САНДАН

СКИ 

37879 5046 17804 8981 3759 1783 430 76 

 

Възпроизводството на населението се състои в смяната на едни поколение с 

други. Естественото движение на населението се характеризира с процесите 

раждаемост и смъртност. Изселванията на населението от общината в последните 

години водят до влошаване на демографските структури, стоящи в основата на 

проблемите в естественото възпроизводство на населението. Това ясно се вижда 

при тенденциите на основните демографски показатели – раждаемост и смъртност.  
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Голямо влияние върху демографското, социалното и икономическото развитие на 

община Сандански оказват миграциите и техните специфични особености.  
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година Заселени Изселени Механичен 

прираст 

2004 806 647 159 

2005 702 728 -26 

2006 528 675 -147 

2007 758 616 142 

2008 524 502 22 

2009 520 704 -184 

2010 575 867 -292 

2011 423 531 -108 

2012 272 582 -310 

 

Характерно за територията на община Сандански е отрицателния механичен 

прираст през по-голямата част от изследвания период. Емигранти в общината са 

предимно млади хора между 20 и 35 години. Емигрирането на образовани, млади 

хора ще окаже негативно влияние върху икономическото и социалното развитие 

на общината в бъдеще. Освен това емиграцията на млади хора има силен 

отрицателен ефект и върху възпроизводството на населението. Сред основните 

мотиви за емиграция през последните години са осигуряването на трудова заетост, 

по-висок жизнен стандарт и по-високи доходи, по-добра среда за живот, стремежът 

за образователна и професионална реализация.  

 

Население на 15 и повече навършени години по пол, възраст и икономическа 

активност. 

Възра
ст 

Общ
о 

Икономически 
активни 

Икономически неактивни 

Общ
о 

Зает
и 

Безработ
ни 

Общ
о 

Учащ
и 

Пенсионе
ри 

Лица, 
заети 
само с 

домашни 
или 

семейни 
задължен

ия 

Друг
и 

Общо 35 
099 

19 
252 

16 
536 

2 716 15 
847 

2 
097 

10 016 1 781 1 
953 
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15-19 2 
142 

229 120 109 1 
913 

1 628 15 81 189 

20-24 2 
458 

1 
572 

1 
216 

356 886 378 20 226 262 

25-29 2 
617 

2 
036 

1 
703 

333 581 55 34 238 254 

30-34 2 
800 

2 
275 

1 
966 

309 525 9 42 236 238 

35-39 2 
796 

2 
357 

2 
084 

273 439 4 55 196 184 

40-44 3 
069 

2 
604 

2 
312 

292 465 11 62 193 199 

45-49 3 
200 

2 
711 

2 
381 

330 489 4 111 190 184 

50-54 3 
143 

2 
574 

2 
258 

316 569 5 198 188 178 

55-59 2 
876 

2 
038 

1 
749 

289 838 .. 503 156 178 

60-64 2 
725 

699 593 106 2 
026 

- 1 871 76 79 

Над 
65 

7 
273 

157 154 3 7 
116 

.. 7 105 .. 8 
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VII. Икономически активности - състояние и тенденции 

 

 Община Сандански е със средно развита производствена структура. 

Основните икономически активности от общинско, регионално и национално 

значение са свързани с  химико-фармацевтична, шивашка, добивна, хранително-

вкусова, машиностроителна промишленост и отраслите: строителство, транспорт, 

селско стопанство, туризъм, търговия и други услуги. 

 

1. Селско стопанство 

1.1 Обща характеристика 

 Добрите климатични условия в съчетание с плодородните обработваеми  

площи, обуславят земеделието като приоритетен отрасъл в община Сандански и 

региона. В общината традиционно се отглеждат култури, които по-трудно или по-

неефективно се отглеждат в другите райони на страната. Размерът на 

стопанисваната земя в община Сандански е ограничен в сравнение със средната за 

страната и представлява общо 374 334 декара. От тях 148 573 дка се обработват, а 

225 761 дка се заемат от мери, пасища, скали. 

 

Земеделски територии площ ха дял % 

Обработваеми земи - ниви 11431,64 30,54 

Обработваеми земи -трайни насаждения 3086,69 8,25 

Обработваеми земи -ливади 339,04 0,91 

Мери и пасища 17105,15 45,69 

Неизползваема земеделска земя 3011,91 8,05 

Територии заети от скали и пясъци 2459,05 6,57 

Общо 37433,48 100,00 

 

Видно от горните данни, преобладаващият дял е зает от необработваемите 

земи. 

Земеделските земи се категоризират в 10 бонитетни категории според 

продуктивните възможности на почвите, климатичните условия, релефните 
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характеристики, технологичните качества на земята, пригодността й за 

производство на различни видове растителна продукция и наложените 

ограничения на земеползване.  На територията на общината земеделските земи по 

среден бонитетен бал са: 

 

категория площ ха  

четвърта категория 1466,08 

пета категория 5405,27 

шеста категория 4526,38 

седма категория 6908,78 

осма категория 8627,77 

девета категория 7417,65 

десета категория 1488,12 

Като некатегоризируема се определя земя, застроена със сгради и 

съоръжения, заета от открити рудници, кариери, насипища, хвостохранилища, 

сметища и други депа за отпадъци, водни площи (реки, езера, язовири, блата, 

мочурища) или представляваща пясъци, чакъли, скали, сипеи, оврази, дерета и 

изкопи, ако те са установени по картните материали за земеразделяне. 

 

1.1 Растениевъдство 

Развитието на растениевъдното производство и географското му 

разпределение са под влияние на природните условия, провежданата 

икономическа политика, цените на международните пазари, традициите и опита 

на населението. Традиционни за района подотрасли са  тютюнопроизводството и 

производството на етерично-маслени култури (сусам, фъстъци), лозарството. 

Производството на житни култури в община Сандански няма стоков характер. 

Зеленчукопроизводството е сведено до производство за нуждите на 

домакинството. Основните култури, които се отглеждат, са домати, зеле, чушки, 

краставици и бобови култури. В община Сандански са налице много благоприятни 

условия за отглеждане на традиционните за страната плодове, а така също и на по-

топлолюбиви сортове като нарове, смокини, маслини, лимони и киви.  

В община Сандански се наблюдават процеси за възстановяване на 

традиционното зеленчукопроизводство. Големите индустриални и малки семейни 
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оранжерии са в основата на тези процеси и развиват своята дейност много 

успешно.  

На полето в землищата по поречието на Струма и прилежащите землища 

условията на по-ранно настъпващо затопляне, са подходящи за отглеждане на 

полето на подчертано ранни зеленчуци, поради икономическата необоснованост за 

отглеждане на средноранни зеленчуци.  

По топлата есен и късното настъпване на застудяванията съчетани със 

слани, дават възможност и за отглеждане на късно производство на зеленчуци – 

домати, зеле  

 Трайните насаждения в общината са представени от лозови насаждения, 

обусловени от много добрите природно-климатични условия благоприятстващи  

развитието на лозарство и винарство. Община Сандански е част от лозаро-

винарски регион – Долината на Струма. 

 Овощните насаждения са представени основно от ябълкови и праскови 

насаждения. В по-малка степен от череши, сливи, круши и кайсии. Производството 

на плодови и овощни култури бележи спад, подари упадъка на консервната 

промишленост, което пречи за реализацията на продукцията. Необходимо е 

възстановяване на амортизираните и изсечени площи с овощни насаждения. 

Земеделието в региона трябва да се насочи към по-доходоносни култури като 

смокини, бадеми, киви и др. 

 На територията на общината съществуват малко площи от малинови и 

ягодови насаждения. Все още не се отглеждат алтернативни насаждения, които 

намират приложение във фармацевтичната, козметична и химическата 

промишленост, както и на пазара за билкови продукти. 

  През последните години намаляват площите за отглеждане на площите за 

тютюн, което е вследствие от общата селскостопанска политика на ЕС. 

 Изводи 

 За съхранение и развитие на земеделието ОУПО следва да осигури опазването 

в максималната възможна степен на основния ресурс – продуктивните земеделски 

земи. За целта, със средствата на устройственото зониране ,планът трябва да 

определи обхвата на земеделските земи, чието предназначение не може да бъде 

променяно и/или промяната на предназначението ще се извършва при определен 

ограничителен режим. 
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 Разрастването на описаните земеделски дейности и на обема продукция, 

както и условията за тяхната реализация съобразно европейските стандарти по 

отношение качеството, външния вид, опаковката и пр., е свързано с потребността 

от развитие на обслужващата инфраструктура - бази за първична обработка и 

съхранение на селскостопанската продукция по видове, за специализирана техника, 

за растителна защита и пр.  

 

1.2 Животновъдство 

 Развитието на животновъдството в областта се обуславя от природно-

икономическите условия, влияещи върху развитието на този отрасъл и 

необходимостта от  задоволяване на нуждите на населението от животински 

продукти. 

През последното десетилетие делът на животновъдството непрекъснато 

намалява. Като основна причина за това може да се посочи фрагментирането на 

производствените единици в сектора, лишаването му от стопански ефективна 

концентрация, даващи възможности за въвеждане на съвременни технологии.  В 

община Сандански от животинската продукция в общината се добива главно козе, 

овче и краве мляко, месо, вълна и мед, като тази продукция е изцяло за нуждите на 

общината, с изключение на кравето мляко. Животновъдството не е приоритетна 

стопанска дейност в общината. То заема под 1% от националното животновъдно 

производство.  

 Изводи/Препоръки 

 Планът трябва да предложи териториална организация на селищните 

образования. (урбанизирани територии извън границите на населените места) За 

разширяване и модернизация на селскостопанската инфраструктура. При 

устройването на дейностите, осигуряващи развитието , да се вземе предвид вече 

съществуващите локализации на подобни инфраструктури. При определянето на 

съответните устройствени  зони  следва да се преценят възможностите за 

съвместяване на обектите на инфраструктурата, обслужващи земеделието и 

животновъдството доколкото това е допустимо от санитарно-хигиенна гледна 

точка. Правилата за прилагане на плана следва да изискват изграждане на локални 

пречиствателни съоръжения за отпадните води към съществуващите и ново 

предвидените обекти на животновъдството и преработката на животинска  
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продукция ,, респективно в устройствените зони, в които е допустимо 

разполагането на такива обекти. Необходимо е да се вземе предвид вече настъпили 

промени на предназначението на земеделските земи за сходни нужди. 

Новопредвидените образувания да  не се засягат високо категорийни земеделски 

земи. Да се отчитат  възможностите на транспортната и друга техническа 

инфраструктура. При оформянето на плановите решения за локализация на нови 

обекти на селскостопанската инфраструктура в максимална степен следва да се 

използват дворовете на бившите ТКЗС и ДЗС, доколкото още не са изчерпани 

резервите им. 

 

2. Горско стопанство 

 Горския фонд на територията на община Сандански се стопанисва от ДГС 

Сандански, ДГС Катуница и ДГС Петрич.  

 Общата площ на територията на община Сандански е 997.32 х.дка., като 

повече от половината от нея 571 188 дка са горски територии, което я нарежда на 

челни  място по този показател в национален мащаб след общините Самоков, 

Велинград, Малко Търново, Батак, Сливен.  Горските територии представляват 

57,27% процента от общинската площ. Подробно разпределение на площите и 

техния дял от територията на общината е дадено в следната таблица:  

Вид площ ха дял % 

Водохранни гори и земи 1774,88 3,11 

Противоерозионни гори и земи 2511,41 4,40 

Мелиоративни гори и земи 16,78 0,03 

Рекреационни гори и земи 2562,78 4,49 

Други специални гори и земи 835,72 1,46 

Стопански гори и земи 36712,46 64,27 

Други горски територии 4446,12 7,78 

Резерват 953,31 1,67 

Национален парк 6178,84 10,82 

Природна забележителност 1126,53 1,97 

Общо 57118,85 100,00 
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 Основният дял от държавния горски фонд се заема от иглолистна 

растителност – 11 012 ха. По-малко са площите с широколистни високостеблени 

растения – 2 759 ха, и с широколистни нискостеблени растения – 174 ха. Ежегодно 

за възпроизводство на горите, наред с приоритетното естествено възобновяване, 

се залесяват около 500 декара нови гори. 

Един от приоритетите свързан с горското стопанство е запазването на 

биологичното разнообразие и опазване на горите от пожари. 

 В района на се срещат и следните диворастящи ядливи гъби: манатарка, 

пачи крак, сърнела, кладница и др. Съществуват условия за събиране на известно 

количество билки и горски плодове - бял равнец, кантарион, липов цвят, шипков 

плод, мащерка, риган и други. Повсеместно се срещат катерицата, вълкът, 

лисицата. Ограничено се срещат – язовеца, дивата котка, белка, черен пор. Освен 

изброените ловни видове се срещат мечка, златка и невестулка.  От клас Птици се 

срещат, макар и по рядко глухарът, яребицата, балканския кеклик, гривека, 

гургулицата и др. 

 Освен изброените ловни видове птици в района обитават и значително 

количество птици от семействата: Ястребови, Соколови, Совови, Дроздови, 

Кълвачи, Лястовици, Бързолети, Чинки и др. 

 Начинът на възобновяване на зрелите насаждения е определен конкретно от 

съответното ДГС за всяко насаждение в зависимост от типа месторастене, 

възобновителната му способности, бъдещия целеви състав, водените до сега 

мероприятия и предвидените такива, и не на последното място целесъобразността 

от икономическа гледна точка.  Естественото възобновяване е възприето като 

основен метод в зрелите насаждения от всички стопански класове и видове гори 

(без тополовите култури). За насажденията със затруднено възобновяване е 

предвидено подпомагане със залесяване преди извеждане на сечта, а след гола сеч 

възобновяването ще се извърши чрез залесяване (без акациевите насаждения). 

Преобладава ръчната почвоподготовка, поради това че терените са заети предимно 

от плитки почви, или са с големи наклони.   

За опазването на младите култури и естествения подраст от дивеча и домашните 

животни  се използват репеленти и ограждане на културите. 
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 Изводи/ Препоръки 

 ОУП да отрази актуалните лесоустройствени схеми и планове, предоставени 

от ДГС Сандански, ДГС Катуница и ДГС Петрич. 

 ОУП следва да се осигури опазване и възстановяване на залесените 

територии, респ. увеличаване, дела на курортните гори и горски паркове за сметка 

на горите със стопанско предназначение, като въведе правила и нормативи за 

устройството  и опазването им. 

 

3. Промишленост 

 Промишлеността е водещ отрасъл в областта на икономиката. Като  водещи  

подотрасли се очертават  шивашката, хранително-вкусовата, добивна 

промишленост, дървопреработвателната  промишленост, металообрабтоката, 

производството  на  медицински  продукти. Индустриалните структури са 

концентрирани в общинския център, а в селските райони се развива 

преимуществено селското стопанство.   

Химико-фармацевтичната  промишленост  е  представена  от  "Медика"  

АД,  което произвежда  превързочни  материали,  шампоани,  готови  лекарствени  

средства  и форми  и  др. През 2004г. "Медика" АД премества на централния офис в 

гр. София. На територията на индустриална зона, гр. Сандански е производствената 

база на фирмата. Друго успешна фирма е производителят на медицински продукти  

"Салвамед" АД, която е филиал на Акционерно дружество Луиджи Салвадори 

(лидерът на италианския пазар за превързочни материали). "Салвамед" АД 

разполага с машини  за производство и обработка на марля, нетъкан текстил, 

включително линии за производство на лапарoтомични салфетки. 

Металообработката е представена от “МЕТАЛ-КИМС” ООД, която заема 

челно място в  областта  на вътрешната и международна търговия с метали и 

строителни материали. Фирмата е изградила  търговска и рекламна мрежа, както в 

югозападна България, така и в Гърция и Македония.  

 Друга основна промишленост с основно значение за общинската икономика 

е хранително-вкусовата промишленост. Традиционни  са  производството на  

вина  и  спиртни  напитки,  безалкохолни напитки,  мляко,  млечни  продукти  и  др.  

 С подобряването  на  текущото  състояние  на селското стопанство се очаква 

нарастване на темповете  на  развитие  в  хранително-вкусовата  промишленост. 
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Най-големия Винпром в Югозападна България ,"Винпром - Дамяница"  е на 

територията на общината. Основан е през 1940г., национализирана през 1947г., 

приватизирана през 1997г. Капацитет на бутилиране е  2 000 000 бутилки. През 

2007г. е открита нова бутилираща линия, етикираща машина, оборудване за 

прецизна преработка на грозде. Друг голям винопроизводител е "Винпром 

Сандански", гр. Сандански. Винпром Сандански (ЕТ „Красимира Костова – МИРА”) е 

основан на 08.02.1993 г. Собствеността е 100 % частна, а основната му дейност е 

производство на вино и продукти от вино и търговия с тях.  От 2001 г. винпрома 

започва да създава и отглежда лозови масиви. През 2004 г. винпромът  закупува 

винарска изба Хърсово, която е създадена през 1932г. от местната лозаро - 

винарска кооперация. Изба Хърсово е била една от водещите изби с голям дял в 

експорта на страната, и една от малкото, която притежава АОС (КНП)"Мелнишко от 

Хърсово", отговарящо на световната стандартизация за качествени вина от 

собствени масиви.  Чучулигово и Лехово, са собствените масиви от които двете 

изби берат качествено грозде предимно от сортовете: широка мелнишка, мелник 

55, мелнишки руен, каберне фран, мерло, каберне совиньон, совиньон блан и 

керацуда. Разчитайки на добива от 1200 дка и на около стотина месни лозари, ВИ 

Хърсово и Сандански успяват да винифицират около 4 000 000 л. вино по време на 

кампания, чиято продукция се търгува в Русия, Украйна, Полша, Чехия, Англия, 

Германия.  Безалкохолни напитки се произвеждат от "Дару - 1" ООД. 

Поради добрите климатични условия в региона се отглежда тютюн, с чието 

изкупуване и преработка се занимава предимно “Булгартабак” АД. 

  Добивната промишленост е свързана с наличието на запаси от нерудни 

полезни изкопаеми - мрамор, гранитни и инертни материали (варовик). 

Представена е от предприятието “Пирин мрамор” АД – гр. Сандански. Фирма  

разполага с три кариери за добив и цехове за обработка на мрамор и гранит.  

Мраморът се отличава с най-добрите декоративни и физико-механични качества в 

България.  Ротационни елементи:  балустри,  бордюри,  вази,  масиви,  парапети, 

павета,  сувенири, скалнооблицовъчни плочи. 

 Леката промишленост е изключително силно застъпена в община 

Сандански. В този традиционен за региона отрасъл работят множество частни 

фирми. Поради граничното положение на общината, големият по размер свободен 

трудов ресурс се създадоха много малки цехове. Характерно  за  шивашката 
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промишленост е района е участието  на  чужди  инвеститори  (гръцки,  германски,  

френски),  които  създават  нови собствени  или  смесени  предприятия  в 

общината.  По-голяма  част  от  тези  фирми  са конкурентноспособни  и  

произвеждат висококачествена  конфекция,  трикотажни изделия, бельо за износ. 

Поради относително ниските  инвестиции,  които  са  вложени  за неговото  

развитие,  отрасълът  е  мобилен  и  с несигурни  перспективи  за  развитие. Според 

ОПР е целесъобразно постепенно да се търсят възможности за стимулиране дела на 

производството и износа на оригинална българска продукция и намаляване 

относителния дял на ишлемето. За това могат да се ползват средства от различни 

програми, свързани с повишаване на квалификацията и уменията.  

 
 Изводи/ Препоръки 

 Горните обстоятелства предопределят набор от изисквания към ОУПО. Той 

трябва да предложи териториалната организация на приградски и главно 

междуселищни производствени зони за малки и средни предприятия целящи 

стабилизиране на работната сила на селата и приближаване преработката на 

селскостопанската продукция до местно производството й. За целта е необходимо 

ОУП на общината; 

- да определи  местоположение и разновидност на зоната като се съблюдават   

санитарно-хигиените изисквания. За осигуряване на условия за провеждане на 

общинската политика, месторазположението да бъде съобразено с наличието на 

поземлени имоти, общинска собственост; 

-новопредвидените урбанизирани територии предназначени за производствени и 

складови дейности, да се съобразят с  настъпилите промени на предназначението 

на земеделски земи. Да се ограничи до максималната възможна степен 

включването на високо категорийни земеделски земи; 

 -да осигурява пряка връзка с републиканската пътна мрежа без с преминаване през 

населени места или селищни образувания за отдих; 

- да предвижда при необходимост изолационно озеленяване. 

 



59 

 

4. Търговия и услуги 

 Общинското развитие се определя и от напредъка на отраслите: 

строителство, транспорт, туризъм , търговия и предоставяни услуги. В района на  

общината функционират микро предприятия и малки предприятия, чиито 

служители не надвишават 20 души, така и големи фирми, където броят заети е над 

40 човека. Малките предприятия се развиват предимно в сферата на туризма, 

обществените услуги и ремонтните дейности, докато големите са част от 

банковото дело и застрахователната дейност и често са филиали или дъщерни 

фирми на български или международни компании. Транспортните услуги са добре 

развити, благодарение на местоположението на общината. Тя е вратата на 

България за потока от хора, пътуващи по  международния път Е79 и 

международната ЖП линия София – Кулата – Атина. Факта, че е буферна зона на 

трансгранично ниво и придава голямо значение и е предпоставка за развитието на 

редица спедиторски и транспортни фирми. 

 Настоящето задание разглежда отрасъла туризъм отделно в т. 5, където 

всички видове туризъм са разгледани обстойно. Той е с голямо стратегическо 

значение за просперитета на Сандански.  

  

Изводи/ Препоръки 

 Планът трябва са осигури условия за реализация на заложеното в ОПР 

развитие на сектора, като предложи подходяща териториална организация в и 

извън населените места за формиране на съсредоточени територии за търговия и 

обслужване. 

 

5. Туризъм 

 Община Сандански разполага с достатъчно природни и антропогенни 

ресурси за да развива културно – исторически, познавателен, селски и планински 

рекреативен и балнеоложки туризъм. 

 Културно-познавателен 

 Освен културните и историческите забележителности разположени на 

територията на общината, тук има и редици обекти на нематериалното културно 
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наследство, което е нов акцент в опазването на културно-историческото 

наследство. Основните обекти са: 

� Градски археологически музей 

� Епископска базилика -  I - VI век 

� Римска гробница мавзолей  - IV век 

� Раннохристиянска гробница (стенописи) в местността “Ловен дом” 

� Крепост на Алексий Слав - гр.Мелник 

� Ламбро-Янкулова къща в гр.Мелник 

� Църкви, параклиси, манастири 

� Библиотеки  

� Читалища  

� Фолклорни състави, ансамбли, групи (мъжки, женски и детски певчески 

групи и група за стари градски песни в Мелник). 

 
 Освен самия град Сандански, други обекти, представляващи интерес са гр. 

Мелник и Роженския манастир. Археологическият музей в града разполага с богата 

колекция от експонати , намерени по време на проучванията на античния град, 

разположен под сегашния град Сандански. Тези археологически проучвания са 

дали тласък в развитието на музейното дело и техен резултат са най- интересните 

обекти “Базилика на Епископ Йоан”, Раннохристиянски комплекс, Гимназиум, 

Раннохристиянски некропол, терми и жилищни сгради, които попълват 

градоустройствената система на античния град. Намерени са доказателства за 

произхода на селището около минералните извори и то е датирано от II-то 

хилядолетие пр.н.е 

 Освен богатия фонд на Археологическия музей в следствие на разкопките в 

района, интерес представлява и Архитектурно-историческият резерват Мелник и 

прочутите Мелнишки скали. Те имат изградена инфраструктура, което ги 

превръща в привлекателна дестинация.  

 Поддръжката на паметниците на културата, както и тяхното съхранение и 

опазване от иманяри е проблемно, защото изисква големи средства и 

административен капацитет. 

Важни за развитието на културния туризъм са и традиционните регионални и 

общински празници: 
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- освобождаване на гр. Сандански от турско робство - 20 октомври; 

- празник на град Сандански - първият четвъртък след Великден; 

- кукерски карнавал - 1 януари; 

- общински преглед на художествената самодейност – месец май; 

- празник на младото червено вино – м. декември. 

Фестивала „Пирин фолк“ е един от най- популярните културни прояви, а неин 

домакин е община Сандански. Организира се в последните дни на месец септември 

и основна негова цел е да популяризира авторската македонската песен. 

Селски туризъм 

 Селският туризъм е все още непопулярен , но предоставя големи 

възможности за развитие. Особено подходящи са гр. Мелник, с. Рожен и други 

населени места, на първо място заради своите природни дадености. Лозаро – 

винарския отрасъл е силно застъпен , което ако се обвърже с туризма може да 

предостави една нова ниша за развитие, която е доказано доходоносна. Ако 

винопроизводството и гурме културата се развият това може да е повод за нова 

вълна туристи, които търсят друг вид преживяване. 

 Това е един подотрасъл, който все още не е получил достатъчно 

популярност, но възможностите за развитието му са много големи. Природните 

дадености правят особено подходящи за този вид туризъм гр. Мелник, с. Рожен, 

както и други селища в общината. Специфичното селскостопанско производство, 

като лозарството и свързаното с него винарство, е един резерв, който може да се 

окаже изключително доходоносен, ако се обвърже с туризма. Богатата етнография 

предоставя възможност на туриста да се запознае отблизо с обичаите и нравите на 

населението от региона. Атрактивни занаяти са: валявицата в с. Лиляново, 

грънчарници и грънчарски работилници, воденицата в с. Кърналово, дърводелни и 

дърворезбарни ателиета – всичко това е един все още недостатъчно използван 

резерв. Селищата в общината със своя специфичен облик и атмосфера привличат 

почитателите на агро- и екотуризма и др. Населението на селата Дебрене, Сушица, 

Рожен, Пирин, Кърналово, Сугарево, Лиляново и др. може да намери допълнително 

препитание в практикуването на тези нетрадиционни форми на туризъм. 

Планински рекреативен туризъм 

 Все по-голям интерес за български и чужди туристи представлява : 

пешеходен туризъм, алпинизъм, вело- и конен туризъм, природо-познавателен 
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туризъм. За целта общината трябва да предостави достатъчно голяма леглова база 

в селата и да се поддържа добра маркировка. Този вид туризъм е свързан с 

краткосрочни престои в населени места или хижи , като това е предпоставка за 

развитие на по-малките населени места в селищната мрежа. Общината е партньор 

на “Пирински туристически форум” в подготовката за създаване на регионален 

екотуристически продукт “През девет планини” и провеждане на “Дни на Пирин 

2004”. Местностите “Попина лъка”, “Туричка черква” и “Тремошница” със своите 

курорти са подходящи за почивка през летния туристически сезон . 

Балнеоложки туризъм 

 На територията на гр. Сандански се разполагат над 80 минерални извора , 

които са предпоставка за развитие на града като национален балнеологичен 

курорт. Тук освен релаксиращия характер на водата, тя е известна и със 

способностите си за лечение на неспецифични и хронични белодробни 

заболявания. За нуждите на курортистите освен поликлиниката в съседство до 

минералната баня има и мрежа от отлична хотелска инфраструктура, предлагащи 

различни SPA процедури. Популяризирането на този продукт е задължение на 

местните информационни центрове. Обекта се посещава от туристи от Западна 

Европа и Скандинавските страни, които се облагодетелстват от единствената в 

Европа естествена лечебница на бронхиална астма, с високо професионални услуги 

в балнеолечението. 

 Инфраструктура на туризма 

 Община Сандански е разположена на голяма площ , в следствие на което и 

туристическата инфраструктура е неравномерно развита. Множеството от хотели, 

съответно и по-голямата част от легловата база са в строителните граници на гр. 

Сандански и гр. Мелник. Гостите на общината могат да избират от над 2200 легла и 

различни туристически пакети. Преобладават малките и средни семейни хотели, 

категоризирани с две звезди. Процеса на изграждане на туристически бази 

продължава. 

 За удовлетворяване на нуждите на гореописаните видове туризъм на 

територията на общината са изградени 17бр.хотели-17бр.(в т.ч.1 звезда-5бр.;2-

звезди-2бр.;3 звезди-5бр.;4 звезди-4бр. 5 звезди-1 бр.;), 25 бр. семейни хотели (в т.ч. 

1звезда-1бр.;2 звезди-12бр.;3 звезди-12бр.), 9бр.мотели, 3 почивни станции  (в 
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т.ч.1зчезда-2бр.;2звезди-1бр.), 5 къщи и два къмпинга - две звезди, описани в 

следната таблица. 

  

№ по ред Наименование на 

обекта 

Адрес на обекта Капац

итет 

бр. 

легла 

Категор

ия 

звезди 

Хотели         

1 Св.Никола ул.”Македония “№1, гр.Сандански 161 
��� 

2 Интерхотел 

гр.Сандански 

гр. Сандански 529 

���� 

3 Панорама ул.”Околовръстно шосе”№1,  

гр.Сандански 

132 

��� 

4 Медите ул.”Поленишки път”, с.Поленица 69 
���� 

5 Европас ул.”Осми март”№11,  гр.Сандански 55 
�� 

6 Парк хотел-

Пирин 

Район “Хидрострой”№27,  гр.Сандански 162 
����

� 

7 Сокол ул.”Скопие”№21,  гр.Сандански 46 
� 

8 Тайм аут ул.”Поленишки път” 56 
��� 

9 Финикс Район”Медика” гл.път Е-79,  

гр.Сандански 

40 

��� 

10 Мелник гр.Мелник 63 
�� 

11 Булгари гр.Мелник 54 
��� 

12 Лумпарова къща ул.Мелник 102, гр.Мелник 15 
� 

13 Свети 

Врач/Резиденци

ята 

с.Поленица 72 

���� 

14 Карталовец гр.Сандански 42 
�� 

15 Перун Р-н “Пътя за Хидрострой”,  гр.Сандански 64 
� 

16 Ляпчев с.Катунци 55 
� 

17 Елли Греко гр.Мелник 88 
� 

Семейни 

хотели 

     

1 Анели ул.”Гоце Делчев”№1,  гр.Сандански 26 
�� 

2 Андони ул.”Воден”№18,  гр.Сандански 28 
�� 
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3 Блажи ул.”Башлийца”№13,  гр.Сандански 28 
�� 

4 Виктория ул.Петър Сарафов”№6,  гр.Сандански 24 
�� 

5 Астра ул.”Васил Кънчев”№7,  гр.Сандански 40 
�� 

6 Балевуров ул.”Мара Бунева”№14,  гр.Сандански 30 
�� 

7 Парк хотел 

Сандански 

ул.”Хр.Смирненски”№13,  гр.Сандански 34 

��� 

8 Пауталия Ул.”Асен Златарев”,  гр.Сандански 30 
�� 

9 Дева “Стефан Стамболов”№6а,  гр.Сандански 24 
��� 

10 Св.Георги ул.”Пере Тошев”№2,  гр.Сандански 38 
�� 

11 Авис Ул.Стою Хаджиев”№5,  гр.Сандански 30 
��� 

12 Аджев хан “Ст.Стамболов”, Поленишко землище 19 
��� 

13 Алекс “Ан.Попстолинчев”№ 1,  гр.Сандански 40 
��� 

14 Колизеум с.Поленица 28 
�� 

15 Болярка гр.Мелник 50 
��� 

16 Деспот Слав гр.Мелник 30 
�� 

17 Воденицата с.Кърланово 10 
� 

18 Св.Никола гр.Мелник 20 
�� 

19 Литова къща гр.Мелник 22 
��� 

20 Макензен гр.Мелник 34 
��� 

21 Славова крепост гр.Мелник 37 
��� 

22 Сантана ул.“Хр.Смирненски”15,  гр.Сандански 33 
��� 

23 Рожена с.Рожен 22 
�� 

24 Офир с. Поленица 30 
��� 

25 Едиа ул.”Лилянска “№17,  гр.Сандански 32 
��� 

Мотели       
� 

1 Ерос Поленишко землище 48 
� 

2 Драг Далас М.”Поручик Минков” , с.Плоски 26 
� 

3 Гарант Гл.път Е-79, Санданско землище 18 
� 

4 Прим Район „Пътя за Хидрострой” 26 
� 

5 Шатра ул.”Околовръстно шосе”№3 20 
� 

6 Селекта с.Левуново 22 
� 

7 Рожен с.Рожен 12 
� 

8 Луксор с.Левуново 19 
� 

9 Елеганс ул.“Ст.Стамболов” 43, Поленишко 

землище 

18 

� 



65 

 

Бунгала      

1 Сън Сити ул.”Лилянска”№ 1,  гр.Сандански 22 
� 

2 Стария чинар гр.Мелник 16 
� 

Къщи      

1 Узунова къща гр.Мелник 20 
�� 

2 Чинарите гр.Мелник 20 
�� 

3 Мони ул.”Първи май”№14,  гр.Сандански 16 
��� 

4 Керемидчиева 

къща 

ул.“Солунска”10,  гр.Сандански 20 

��� 

5 Марио гр.Мелник 19 
�� 

Почивни 

станции 

     

1 Здравец ул.”Първи май”№25,  гр.Сандански 88 
� 

      

     общ капациет на легловата база 2872 

 

 

 Изводи/ Препоръки за реализирането на туристическия потенциала на 

общината: 

- с устройствените си предложения, правила и нормативи планът трябва да 

осигури едновременно социализацията и опазването на всички ценни природни и 

антропогенни дадености - културно - историческо наследство, защитени обекти и 

д.р; 

- да създаде условия за развитие на територията, осигурявайки 

необходимата пътна и техническа инфраструктура за обслужване на обектите на 

туризма и отдиха - почивни станции, хотели, къщи, семейни хотели и други. 

 

6. Строителство 

 Строителният отрасъл е основен източник на нови работни места и 

консуматор на местни ресурси. Основание за развитие на отрасъла е 

туристическата активност и постоянната нужда от допълнителна леглова база, 

както и поддръжката на съществуващата. Понастоящем  добивът на инертни 

материали и суровини удовлетворява нуждите на строителството в района. 
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 Изводи/ Препоръки 

 На ниво ОУП следва да се определят режими, с които да се осигури 

ненарушаване на общата екологическа обстановка и жизнените условия в 

населените места. С оглед на това с плана следва: 

- да се елиминират възможностите за неблагоприятно съвместяване на 

дейности по изработване на строителни материали - керамични изделия, бетонови 

и битумни смеси и др. с чисти производствени дейности, общ. обслужване или 

обитаване. 

- да се осигури възможност за ограничаване на интензивното преминаване 

през населените места на транспортна техничка, обслужваща добивна и 

производствена дейност. 

- да се предвидят рекултивационни мероприятия за местата на добив на 

материали след приключване на експлоатацията им. 
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VIII. Селищна мрежа и населени места - Състояние и 

устройствени изисквания 

1. Селищна мрежа 

Гъстотата на селищната мрежа в общината е 5,4  населени места на 100 кв. км. Тя 

е по - високо от средното за страната (4,8).  

 Селищната мрежа е с общински център гр. Сандански и два вторични центъра - 

село Катунци и град Мелник. Предпоставката за развитието на вторичните центрове е 

сложната теренна конфигурация, която оставя част от населените места в покрайнините 

на общината и времето за предвиждане до общинския център е увеличено. Селата 

Лехово, Пирин, Кашина, Бельово, Долени, Храсна им отнема час за да достигнат до гр. 

Сандански, а за други 10 времето за достигане до главния град е над 45 мин. 13 от селата 

са достъпни само с автомобил. Въпреки че средното разстояние между селищата в 

региона възлиза на 10 км. , селищната конфигурация е с изявено гроздовидна структура 

и неравномерно разпределена. Двата вторични центъра и общинския център гр. 

Сандански могат да разделят условно общината на 3 селищни зони: 

 Катунска селищна зона е с едноименен център село Катунци , което според 

категоризацията на населените места е „средно село“. Това е центърът за здравеопазване, 

обществени услуги и образование на зоната, както и с най-голям потенциал за 

туристически център. С. Катунци разполага с минерални води, културно-историческо 

наследство, природни условия, благоприятен климат, подходи към планините Пирин и 

Славянка. Катунска селищна зона представлява 27% от площта на общинската територия 

и се състои от 16 населени места, като средното време за достъп е 20 мин, при средно 

разстояние между селата и центъра на селищната зона 10км. Освен „много малките 

села“, с. Катунци – „средно село“ е разположено и с. Петрово – „малко село“ . 

 

Населено място Разстояние до 

центъра на 

зоната 

/с.Катунци/ 

Време за достъп 

до центъра на 

зоната 

/с.Катунци/ 

Забележка 

Село Петрово 7 км 12 мин.  

Село Пирин  19 км. 20 мин  
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Село Калиманци 4 км 10 мин.  

Село Яново 6 км 10 мин.  

Село Враня 3 км 5 мин.  

Село Горно 

Спанчево 

9 км 10 мин.  

Село Ново Ходжово 10 км 10 мин. Няма обществен транспорт, 

достъпът се осъществява с 

автомобил 

Село Голешово 21 км 20 мин.  

Село Черешница 6 км 10 мин.  

Село Пиперица 5 км 10 мин. Няма обществен транспорт, 

достъпът се осъществява с 

автомобил 

Село Златолист 8 км 15 мин. Няма обществен транспорт, 

достъпът се осъществява с 

автомобил 

Село Ковачево 7 км 10 мин.  

Село Бельово /през 

Калиманци/ 

13 км 20 мин. Няма обществен транспорт, 

достъпът се осъществява с 

автомобил Село Бельово / през 

Г.Спанчево / 

19 км 25 мин. 

Село Лехово 14 км 35 мин. Няма обществен транспорт, 

достъпът се осъществява с 

автомобил 

Село Храсна /през 

Калиманци/ 

18 км 20 мин. Няма обществен транспорт, 

достъпът се осъществява с 

автомобил Село Храсна /през 

Г.Спанчево / 

14 км 17 мин. 

 

  

 Мелнишка селищна зона – с опорен център гр. Мелник. Всички населени места 

на територията на селищната зона, с изключение на града, са тип „много малки села“. 

Средното разстояние от селата в селищната зона  до гр. .Мелник е 10 кв. м., а средното 
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време за достъп е около 12 мин. Основен поминък на населението е от туристически 

услуги. Обектите, които са най- посещавани са Мелник, Кърланово, Рожен, Роженски 

манастир, но района притежава потенциал за развитие и извън сега комерсиализираните 

местности. Местното население наброява 323-ма души, като се възползват от 

здравеопазване и обществени услуги в местния център на селищната зона. 

 

 

Населено място Разстояние до 

центъра на 

зоната 

/гр.Мелник / 

Време за достъп 

до центъра на 

зоната 

/гр.Мелник / 

Забележка 

Гр.Мелник - -  

Село Кърланово 3 км 5 мин.  

Село Сугарево 7 км. 8 мин  

Село Любовище 10 км 15 мин.  

Село Рожен 8 км 10 мин.  

Село Кашина 15 км 20 мин.  

Село Долени 17 км 16 мин.  

  

 Санданска селищна зона – това е най- голямата селищна зона , като там живее 

около 90 % общото население на община Сандански. Тя обхваща 31 населени места в 

западната част на общинската територия, представляващи около 54 % от площта й. 

Центърът на селищната зона е гр. Сандански. 92% от производствената дейност е тук. 

Като вторични центрове може да посочат: Оста Дамяница-Делчево, с възможности за 

формиране на търговско-скалдова зона,  вторична промишлена зона и транспортно-

логистичен терминал; Попина лъка – Туричка черква – планинска рекреативна зона. 

Средното разстояние от селата в селищната зона  до гр. Сандански е 10 кв. м., а средното 

време за достъп е около 18. мин. 

 

Населено място Разстояние до 

центъра на 

зоната /гр. 

Сандански / 

Време за достъп 

до центъра на 

зоната / гр. 

Сандански / 

Забележка 
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Гр.Сандански - -  

Село Поленица                1 км 4 мин.  

Село Склаве                   10 км 10 мин.  

Село Дамяница                6 км 8 мин.  

Село Ново Делчево         6 км 8 мин.  

Село Лешница                  3 км 5 мин.  

Село Плоски                    14 км 15 мин.  

Село Левуново                  8 км 15 мин.  

Село Джигурово               4 км 15 мин.  

Село Струма                      7 км 12 мин.  

Село Лебница                   8 км 15 мин.  

Село Вълково                   5 км 10 мин.  

Село Хърсово                 17 км 20 мин.  

Село Лиляново                 7 км 10 мин.  

Село Ласкарево                7 км 20 мин.  

Село Спатово                     10 км 16 мин.  

Село Хотово                       11 км 15 мин.  

Село Виногради                 20 км 22 мин.  

Село Зорница                      16 км 20 мин.  

Село Лозеница                    18 км 20 мин.  

Село Стожа                         19 км 20 мин. Няма обществен транспорт, 

достъпът се осъществява с 

автомобил 

Село Горна Сушица           14 км 35 мин.  

Село Любовка                     13 км 35 мин.  

Село Дебрене                        7 км 25 мин.  

Село Ладарево                      9 км 25 мин.  

Село Кръстилци                  10 км 25 мин. Няма обществен транспорт, 

достъпът се осъществява с 

автомобил 

Село Малки Цалим             12 км 26 мин. Няма обществен транспорт, 

достъпът се осъществява с 
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автомобил 

Село Голем Цалим              16 км 30 мин. Няма обществен транспорт, 

достъпът се осъществява с 

автомобил 

Село Бождово                      12 км 20 мин. Няма обществен транспорт, 

достъпът се осъществява с 

автомобил 

Село Вихрен                        19 км 35 мин. Няма обществен транспорт, 

достъпът се осъществява с 

автомобил 

Село Белевехчево                 2 км 7 мин. Няма обществен транспорт, 

достъпът се осъществява с 

автомобил 

 Изводи/Изисквания 

 Стабилизирането на селищната мрежа, ,следва да се основава на предимството 

развитие на средищни селища, които обединяват групи от села с общ потенциал за 

развитие и следва да се утвърждават като вторични центрове на общината, както е 

оста Дамяница-Делчево. В този смисъл планът следва да утвърди средищните селища, 

основавайки се на стопанското и социално развитие,  демографското състояние, 

инвестиционната активност и др. показатели, обосновани в методическия подход при 

планирането. Така, стабилизирането на селищната мрежа следва да се свърже със 

създаването на устройствена основа за максимално запазване и ползване по 

предназначение на ценния земеделски поземлен фонд, със засиленият инвестиционен 

интерес за ново строителство в населените места и за урбанизация на прилежащите 

им територии за обитаване и рекреационни функции. Урбанизацията следва да се 

основава и на развитие  на населените места и/или създаване на нови урбанизирани 

територии предназначени за производствени дейности и смесени производствени и 

складови дейности. 

2. Населени места 

 На територията на общината са разположени 54 населени места, в това число гр. 

Сандански, гр. Мелник и 52 села. В следващата таблица са представени данни за тяхната 

категоризация съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Наредба №7 на МРРБ от 

2003г. 
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ЕКАТТЕ Населено място площ ха Население Категория 

03335 с.Белевехчево 179,95 1 Много малки села  

03784  с.Бельово 4137,20 5 Много малки села  

04933 с. Бождово 1584,18 6 Много малки села  

11168 с.Виногради 811,62 80 Много малки села  

11315 с.Вихрен 830,13 6 Много малки села  

12200 с.Враня 1148,58 151 Много малки села  

12471 с.Вълково 404,07 410 Малки села  

15549  с.Голем Цалим 774,49 14 Много малки села  

15583 с.Голешово 6827,04 63 Много малки села  

16403 с.Горна Сушица 2339,17 28 Много малки села  

16969 с.Горно Спанчево 1478,40 80 Много малки села  

20105 с.Дамяница 515,39 1312 Средни села  

20345 с.Дебрене 654,87 52 Много малки села  

20780 с.Джигурово 1298,15 715 Малки села  

21909 с.Долени 998,70 3 Много малки села  

31139  с.Златолист 1265,05 19 Много малки села  

20910 с.Зорница 154,19 92 Много малки села  

35362 с.Калиманци 2113,71 212 Много малки села  

36693 с.Катунци 469,22 1360 Средни села  

36734 с.Кашина 1746,05 10 Много малки села  

37486 с.Ковачево 3037,69 18 Много малки села  

40378 с.Кръстилци 2288,20 21 Много малки села  

40926 с.Кърланово 541,04 36 Много малки села  

43030 с.Ладарево 1106,19 32 Много малки села  

43150 с.Ласкарево 943,23 205 Много малки села  

43181 с.Лебница 884,82 433 Малки села  

43243 с.Левуново 1427,62 694 Малки села  

43503  с.Лехово 1150,49 9 Много малки села  

43565 с.Лешница 915,93 769 Малки села  

43699 с.Лиляново 7647,18 196 Много малки села  
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44121 с.Лозеница 821,81 83 Много малки села  

44625 с.Любовище 647,23 19 Много малки села  

44639 с.Любовка 1151,94 32 Много малки села  

46526 с.Малки Цалим 728,98 9 Много малки села  

47754 гр. Мелник 701,67 217 Много малки 

градове 

52074 с.Ново Делчево 255,28 1171 Средни села  

52307 с.Ново Ходжово 711,92 67 Много малки села  

56174 с.Петрово 3211,90 632 Малки села  

56352 с.Пиперица 391,34 23 Много малки села  

56410 с.Пирин 14178,71 191 Много малки села  

56839 с.Плоски 9903,87 631 Малки села  

57176 с.Поленица 1040,45 1220 Средни села  

62918 с.Рожен 908,62 19 Много малки села  

65334 гр.Сандански 2685,90 26255 Малки градове  

66785 с.Склаве 911,52 1464 Средни села  

68223 с.Спатово 403,17 110 Много малки села  

69290 с.Стожа  122 Много малки села  

69938 с.Струма 739,33 598 Малки села  

70189 с.Сугарево 2162,87 19 Много малки села  

77361 с.Хотово 868,32 99 Много малки села  

77414 с.Храсна 2537,64 5 Много малки села  

77565 с.Хърсово 1235,06 245 Много малки села  

80618 с.Черешница 2450,99 46 Много малки села  

87446 с.Яново 1411,62 161 Много малки села  

 

Белевехчево  -  Селото е разположено в западната част на Пирин планина на 3 км. 

източно от гр. Сандански. Средната надморска височина е 400м. Край селото тече 

Бождовска  река.  В  последните  години  се  развива  като  вилно  селище  заради 

благоприятните климатични условия за отдих. Открити са следи от човешка дейност от 

късния период на желязната епоха, от античността и средновековието. Изходен пункт е 

за туристически преходи към Пирин планина. Съгласно последното преброяване в с. 

Белевехчево живее един жител. 
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Бельово  -  Това е едно от почти обезлюдените населени места в района. Селото  е  

разположено  в  западните  разклонения  на  Южен  Пирин,  на надморска височина 

около 700 м., на 40 км. югоизточно от Сандански, на 4 км. южно от републикански път 

Сандански-Гоце Делчев. Южно край селото тече Бельовска река от поречието на р. 

Пиринска Бистрица. Природните условия са благоприятни за развитие на  

животновъдство  и  дърводобив.  Запазена  е  възрожденската  селищна  структура. 

Къщите са под влияние на родопската къща. Има и няколко реставрирани къщи, 

собственост на частни лица. В землището на селото има следи от античността и 

средновековието. Има възможности за туристически маршрути до хижа “Малина” и 

хижа “Пирин” и за инвестиции в селски туризъм.  

Бождово – Със своята надморска височина от 950 м. , село Бождово е едно от 

високите населените места в западните склонове на Северен Пирин, на 17 км. 

североизточно от гр. Сандански. Климатът е с  планинско  влияние.  Поради  изселване  

селото  е  почти  обезлюдено. Административно е към кметство Малки Цалим. 

Природните условия са благоприятни за  развитие  на  планинския  туризъм,  с  подходи  

към  Пирин  планина. 

Виногради – Селото е разположено на пътя в посока Мелник -Кулата-Гърция. 

Намира се на около 18 км. югоизточно от гр. Сандански и на 5 км южно от гр. Мелник с 

98 жители. Благоприятни са природните условия за отглеждане на трайни насаждения, 

предимно лозя от сорта “Широка мелнишка”, както и за животновъдство.От там 

произлиза и негово наименование. На запад от землището на селото тече Мелнишка 

река. От периода 1900 – 1920 г. има запазени отделни къщи от типа огражденско-

малешевска. В района на селото има останки от селища от новокаменната епоха,  от  

Античността  и  Средновековието.  Църквата  “Свети  Георги  Победоносец” датира от 

1887 г. и е паметник на културата.  

Вихрен -  Селото е известен като начален пункт за походи в Пирин планина. 

Разположено  е  в  югозападните  склонове  на  Северен  Пирин,  на  надморска височина 

800 м. Природните условия благоприятстват за развитие на животновъдство, за 

отглеждането на трайни насаждения и дърводобив. Има свободен жилищен фонд и 

възможности  за  инвестиране  в  селския  туризъм.  В  землището  на  Вихрен  са  

открити останки  от  две  антични  селища,  както  и  пещи  за  строителна  керамика  от  

ХV-ХІХв. 
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Враня – Известно е със своите възрожденски къщи, макар и само малка част от 

тях да са запазени.Селото се намира на 12 км. югоизточно от град Сандански. 

Природните условия благоприятстват за отглеждане на трайни насаждения, предимно  

лозя,  както  и  земеделските  култури  –  пшеница,  сусам,  царевица  и  за 

животновъдство. В околностите на селото са разкрити останки от селища от І-то 

хилядолетие пр.н.е., от антично и средновековно селища. Има интерес към старите къщи,  

свободен жилищен фонд и земеделски земи с възможности за инвестиране.  

Вълково - Селото е разположено е в югоизточното подножие на Малешевска 

планина, на надморска височина около 120 м. Населението нараства от естествен 

прираст и заселвания от други села. Край землището на Вълково тече река Струма.  

Климатът  е  преходно-средиземноморски  и  благоприятен  за  ранно 

зеленчукопроизводство,  в  т.ч.  оранжерийно,  главно  домати,  както  и  трайни 

насаждения,  и  за  животновъдство.  

Големи  Цалим -  Тъй като селото се намира в планински район климатът  е  

преходносредиземноморски  с  планинско  влияние.  Край  

селото  текат  реките  Липошница  Гушерица.  Природните  условия  са  подходящи  за 

отглеждане на трайни насаждения и фуражни култури. В района на селото са открити 

останки от антични и средновековни селища. Изходен пункт за туризъм към Пирин 

планина.  

Голешово – На 9 км. от него е Парилската седловина. Тук е запазена интересна 

архитектура. През селото тече Голешовска река от поречието на Пиринска  Бистрица.  

Преходносредиземноморският  климат  с  известно  планинско влияние  благоприятства  

за  развитие  на  животновъдство  и  земеделие.  Южно  от Голешово  се  намира  

резерватът  Алиботуш.  В  околностите  му  са  открити  останки  от селище  от  

новокамената  епоха,  Античността,  Средновековието  и  османския  период.  

Горна  Сушица  -  Горна  Сушица  се намира на 15  км. югоизточно  от  гр.  

Сандански  и  4  км  северно  от  гр.  Мелник.  Разположено  е  в югозападните  склонове  

на  Пирин,  на  надморска  височина  около  700  м.  Климатът  е 

преходносредиземноморски. През землището на селото тече Черна река, десен приток на  

Мелнишка  река.  С  най  -  много  жители  селото  е  през  1956  г.  с  720  ж.  и  бързо 

намалява  през  годините  поради  изселвания  в  гр.  Сандански  и  селата  Ласкарево  и 

Ново Делчево.  В момента наброява 28 жители. 
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Г.  Спанчево  -  Разположено  е  в  живописното  западно  подножие  на  Южен  

Пирин,  на надморска  височина  около  340  м.  През  него тече река Пиринска Бистрица, 

на която има изградени ВЕЦ. Има благоприятни условия за животновъдство и 

отглеждане на трайни насаждения, предимно лозя. Жилищният фонд  е  в  голяма  степен  

обновен.  Намерени  са  останки  от  антично  селище  и  от  средновековието  край 

селото.  Черквата  “Света  Петка”/1876г./  е  паметник  на  културата.  Има  прекрасни 

условия  за  еко  и  селски  туризъм,  с  възможност  за  туристически  преходи  към  връх 

Вихрен и Попови ливади. Медицинско обслужване и учебни заведения има в съседното 

село Катунци, което е само на 9 км. 

Дамяница - Намира се на надморска височина 100 м. Ситуирано е 3 км южно от 

град Сандански, край ЖП линията София-Кулата-Атина. Дамяница е ЖП гара.  

Природните  условия  благоприятствуват  развитието  на  ранното 

зеленчукопроизводство, в т.ч. оранжерийно, за трайни насаждения и животновъдство. В 

близост до селото се намира Винпром “Дамяница”. Функционират няколко шивашки 

цехове.  Близоста на р. Струма е прекрасна възможност за риболов. В землището край 

Дамяница има останки от голямо селище от новокаменната епоха и от елинистичната и 

римската епоха.   

Дебрене - Разположено е в западните разклонения на Пирин, на надморска  

височина  около  500  м.  През  землището  на  селото  тече  Бождовска  река. 

Благоприятни са условията за отглеждане на трайни насаждения, фуражни култури и за 

развитие на животновъдството. В селото са запазени възрожденски къщи от типа 

родопска  със  силно  влияние  на  огражденско-малешевската  къща.  Тук се намира 

църквата  “Света Неделя” . Северозападно от Дебрене има останки от антична крепост.  

Джигурово - Село Джигурово е полупланинско село. Разположено е на един хълм 

в югозападната част на Пирин планина. За основаването и произхода на името му няма 

конкретни  данни.  Съществува  едно  предание,  според  което  първите  заселници  са 

българи, между които твърде знатен е бил някой си чорбаджи Георги, когото наричали 

Гюро. Селото растяло под покровителството на хаджи Гюро и започнали да наричат 

селото  Хаджигюровото  село.  От  Хаджигюрово  станало  Аджигюрово,  а  след  това 

Джигюрово,  а  днес  Джигурово.   

Долени - През землището му текат реките Бялата вода и Черната вода. Бялата 

вода образува красиви водопади северно от селото. Природните условия 

благоприятстват за отглеждане на трайни насаждения и за развитие на 
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животновъдството. В района се извършва  дърводобив.  Построената  в  средата  на  ХІХ  

в.  църква  “Света  Петка”  е паметник  на  културата.  Жилищният  фонд  е  стар.  Има 

благоприятни условия за туристически преходи към хижа  

Пирин и връх Вихрен.   

Златолист  -  Северно  от  Златолист  се  намират  Мелнишките  земни  пирамиди.  

Край него има кестенови гори и борови насаждения, а в северния му край вековни 

чинарови дървета.  Землището  на  Златолист  е  благоприятно  за  отглеждане  на  

трайни насаждения,  предимно  лозя,  технически  култури,  както  и  за  развитие  на 

животновъдството.  На  стария  площад  е  запазен  възрожденският  архитектурен 

ансамбъл от къщи в духа на Мелнишката къща. В селото е имало 7 църкви. В северната 

част на селото се намира черква “Свети Георги Победонесец”, в която до 1936 г. е 

живяла пророчицата Стойна Преподобна, високо ценена от Ванга, днес място за 

поклонение.  

Калиманци  -  В  землището  на  Калиманци  се отглеждат трайни насаждения 

преди всичко лозя и зеленчуци. Югозападно от селото има следи от праисторическо 

селище, разкрит е Тракийски некропол. В селото през 1845г. е построена черквата 

“Свети Никола” . 

Катунци - Разположено е в югозападното подножие на Пирин, на надморска 

височина около  160  м. Край  селото  тече  река  Пиринска  Бистрица. Природните  

условия  са  благоприятни  за  отглеждане  на  трайни  насаждения  –  лозя, смокини,  

бадеми,  технически  култури  и  за  развитие  на  животновъдството /овцевъдство/.  

Водите  от  Напоителна  система  “Пиринска  Бистрица”  се  използват  за напояване  на  

равното  и  плодородно  поле.  Катунци  е  център  на  Държавно Лесничейство,  в  което  

влиза  държавната  гора  “Трите  реки.  На  територията  на  ГС  е част от резервата “Али 

ботуш”. Село Катунци е утвърден средищен център на селата в югозападната  част  на  

Пирин  планина.  В  него  са  разкрити  шивашки  цехове  и предприятие за преработка на 

мрамор и гранит. В селото има цех за бутилиране на  минерална  вода  “Преподобна  

Стойна”  на  името  на  пророчицата,  живяла  в  с. Златолист. В района са намерени 

останки от античността и средновековието, некропол от  римската  епоха  и  др.  Селото  

е  перспективно  с  условия  за  развитие  на  туризма, изходна база за Пирин и резервата 

“ Али ботуш”.   
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Кашина  -  Природните  условия  са  благоприятни  за  развитие  на  

животновъдството, както и за отдих. В района на селото има природни уникални 

образувания. Изходна база е за туристически преходи до хижа Пирин.   

Ковачево  -  През  землището  на  селото  тече  река  Пиринска  Бистрица.  

Жилищният фонд  е  стар.  В  района  на  селото  са  открити  останки  от  

праисторическо  селище, мраморен жертвеник на Тракийския конник. На 5 км. 

северозападно от Ковачево има останки от средновековен манастир, опожаряван и 

възстановяван през османското иго. Запазена  е  манастирската  черква  “Успение  

Богородично”  –  от  ХІV  в. 

Кръстилци  -  На  изток  край  землището  на  селото  тече  река  Струма.  

Природните условия  благоприятни  за  развитие  на  животновъдството  и  земеделие.  

Черквата в селото “Св.Св.Константин  и  Елена”  датира  от  2-та  половина  на  ХІХ  век. 

Кърналово  -  Селото  е  разположено  в  югозападните  склонове  на  среден  

Пирин,  на надморска  височина  около  530  м.  сред  чудни  пирамиди  част  от  

Мелнишките  земни пирамиди. Климатът е преходносредиземноморски. През  

землището  на  селото  тече  Сугаревска  река.  Край  Кърланово  се  издигат  земни 

пирамиди,  които  продължение  на  Мелнишките  земни  пирамиди.  Благоприятни  са 

условията  за  отглеждане  на  трайни  насаждения  и  животновъдство.  Изходен пункт е 

за хижа Пирин и Роженския манастир.   

Ладарево  -  През  землището  на  селото  тече  река Забръдна  и  Държанска  

река.  Има  условия  за  отглеждане  на  технически  култури, трайни насаждения, 

предимно лозя и за животновъдство. Жилищният фонд в голямата си  част  е  обновен.  

Около  селото  са  открити  следи  от  късния  период  на  желязната епоха, от антични и 

средновековни селища. На 1 км югозападно от селото се намира черквата  “Света  

Марина”  построена  е  през  1864  година.  

Ласкарево  -  През  селото  тече  река  Забръдна.  Южно от него са разкрити следи 

от селища от І хилядолетие пр.н.е. , както и останки от Римската епоха, свързани с 

Античния град в град  Сандански.   

Лебница - Климатът е преходносредиземноморски. Има благоприятни  условия  

за  отглеждане  на  технически  земеделски  култури.  Развито  е ранното зеленчуко 

производство в т.ч. и животновъдство. Запазени са стари жилищни сгради от типа 

огражденско-малешевска къща.   
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Левуново - Разположено в долината на р. Струма. На запад от селото  извират  

минерални  извори,  подходящи  за  балнеолечение.  Температурата  им варира от 35 до 

86 градуса по Целзий са от Симитлийско-Санданския хидротермален басейн,  

разположени  в  5  групи.  Водата  е  бистра,  слабо  минерализирана,  с  приятни вкусови  

качества.  Използва  се  за  отопление  на  оранжерии.  Природните  условия 

благоприятстват  за  отглеждане  на  технически  култури,  трайни  насаждения  /лозя, 

праскови/  и  за  ранно  зеленчукопроизводство,  в  това  число  оранжерийно  и  за 

овцевъдство.  На  площада  има  чешма  - паметник  на  ІІ  Българска 13 армия.  

Северозападно  от  Левуново  са  открити  селища  от  каменно-медната  и желязната  

епоха,  от  античността  и  средновековието.  Намерени  са  най-ранните  в пиринския  

край  вносни  керамични  изделия.  Има  възможности  за  инвестиции  в селското 

стопанство, балнеолечението и туризма.   

Лехово  -  Намира  се  на  надморска  височина  около  500  м,  с 

преходносредиземноморски  климат.  Природните  условия  са  благоприятни  за 

отглеждане  на  технически  култури,  лозя  и  животновъдство.  Има  останки  от  

антично селище, намерена е мраморна надгробна плоча от ІІ в. и оброчна плоча на 

Тракийския конник. В района на селото е имало няколко самокови и следи от 

железодобив.   

Лешница  -  Селото  е  разположено  в  северната  част  на  Санданската  

котловина,  на надморска височина около 170 м. През селото тече Лешнишка река. 

Землището е благоприятно  за  отглеждане  на  технически  култури,  лозя  и  за  развитие  

на овцевъдство. Голяма част от жилищния фонд е обновен.  

Лиляново  -  През  него  преминава  път  от  Сандански  за  курортната местност  

“Попина  лъка”.  Край  селото  тече  река  Санданска  Бистрица.  На  нея, североизточно  

от  Лиляново,  са  построени  ВЕЦ-Лиляново  и  ВЕЦ–Попина  лъка  –  от водната 

енергийна каскада Санданска Бистрица. Природните условия благоприятстват 

отглеждането  на  технически  култури  и  за  развитие  на  животновъдството.  На  11  км 

североизточно  от  селото  е  курортната  местност  Попина  лъка,  изходна  база  за 

туристически преходи из Пирин планина.  

Лозеница  -  Селото  е  разположено  в  Западното  подножие  на  Среден  Пирин  

на надморска височина около 350 м. Източно през землището на селото минава 

Мелнишка река. Природните условия са благоприятни за отглеждане на технически 

култури и трайни насаждения, предимно лозя от сорта “Широка мелнишка”. В 



80 

 

землището на селото са намерени останки от новокаменната епоха, от античността и 

средновековието. Черквата “Свети Илия” /ХVІІ век/ е паметник на културата. В центъра 

на  селото  е  построена  църквата  “Успение  Богородично”  /2005  г./.   

Любовище - На изток от селото минава Кашинска река. В района на Любовище се 

намира част от Мелнишките земни пирамиди. Благоприятни са условията за отглеждане 

на технически култури, трайни насаждения, предимно лозя и за развитие на 

животновъдството. Жилищният фонд на селото е от типа огражденско - 14 малешевска  

къща.  

Любовка  -  Намира  се  между  реките  Любовска  и Бождовска.  Селото е 

съхранило възрожденската си структура. На  юг  от  селото  има  следи  от  

праисторическо  селище,  от  античността  и османското  владичество.  В  селото  има  

четири  черкви. Изходен  пункт  за  туристически маршрути към Южен Пирин. 

Малки Цалим - На югоизток от селото минава Бождовска река. Природните 

условия са благоприятни  за  отглеждане  на  технически  и  фуражни  култури  и  за  

дърводобив. Жилищните  сгради  са  от  типа  родопска  къща. През втората половина на 

ХІХ в. е построена черквата “Свети Димитър”.  В близост до селото като отшелник е 

живял Св. Иван Рилски, небесен покровител на България. Изградена е църква на името 

на светеца и е открита  

пещерата,  която  светецът  е  обитавал.   

Град Мелник - Мелник е най-малкият град в България и в Европа. Намира се на 

22 км. югоизточно от общинския център Сандански. Разположен е в югозападните 

склонове на Южен Пирин сред уникална природа от пясъчни пирамиди и сипеи, на 

надморска височина  около  400  м.  През  града  тече  Мелнишка  река.  В  района  на  

Мелник  се отглеждат лозя от сорта “Широка Мелнишка” и се прави прочутото 

мелнишко вино. Мелник  е  древен град,  със  забележителна  възрожденска  

архитектура, съкровищница  на  археологически,  архитектурно-художествени  и  

исторически паметници  от  Възраждането.  Средище  е  на  богат  духовен  живот,  

съхранил българското национално самосъзнание чрез просветното дело и огромно 

строителство на  църкви,  богато  украсени  от  творци  на  Мелнишкото  художествено  

средище.  Мелник  е  обявен  за  град-музей  и  културно-исторически резерват.  Днес  

Мелник  възобновява  старата  си  слава  и  предлага  възможности  за културен туризъм 

и отдих в новоизградени хотели в духа на мелнишката възрожденска къща,  в  чиито  

вековни  изби  се  предлага  вековното  червено  вино.  На  7  км. североизточно от 
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Мелник е Роженският манастир, паметник на културата от ХІІІ век, с изключителна  

архитектурно-художествена  стойност.  Уникална  по  архитектура  и вътрешен интериор 

е църквата “Рождество Богородично”, с голяма стойност е малкият иконостас, дело на 

резбари от Дебърската школа.   

Ново Делчево - Като винарски район в непосредствена близост до селото се 

намира и известният "Винпром-Дамяница". Западно от селото минава Международен 

път Е-79 и ЖП линия София-Кулата-Атина.  Край  землището  на  село  Ново  Делчево  

тече  Склавска  река. Източно от Ново Делчево са открити останки от желязната епоха, 

античността и римския период.   

Ново  Ходжово  -  Селото е разположено непосредствено до южната граница 

между България и Гърция, която минава по река Пиринска Бистрица и на изток 

продължава към планината Алиботуш.  В  землището  на  Ново  Ходжово  се  отглеждат  

технически  култури,  трайни насаждения – предимно лозя, праскови и фуражни 

култури. Развито е овцевъдството. За  напояване  се  използват  водите  от  Напоителна  

система  “Пиринска  Бистрица”.  

Петрово  - В  района  на  селото  има  находище  на  злато  и  на мрамори. 

Източно  от  Петрово  се  намира  резерватът  Али  Ботуш,  където  расте прочутият  

Алиботушки  чай  и  над  1700  вида  билки  -  защитени  растителни  видове. 

Североизточно  от  Петрово  са  открити  останки  от  римската  и  късния  период  на 

Античната епоха. В  близост  до  него  има  минерален  извор  Банята.  На  5  км източно 

от селото има карстов извор, трети по-дебит на вода в България, в района на който  е  

изградена  почивна  база.     

Пиперица  - Керваните със стока от Африка минавали по този път за Европа, като 

основната стока била пиперът. Когато се губела стока по пътя хората казвали, че е на 

пиперовия път и от там дошло името на село Пиперица. Намира  се  на  30  км  

югоизточно  от  Сандански.  На  юг  от  селото  тече Петровска река, а западно река 

Пиринска Бистрица. Жилищният фонд е стар. Край  днешното  село  са  открити  останки  

от  новокаменната  и 16 каменномедната епоха, от античността и от културата на 

траките. В средата на ХІХ в. е построена черквата “Всех Светих”  

Пирин - Разположено е в историко-географската област Мървашко. От селото 

води третокласен път за хижите Малина и Пирин. През селото тече река Пиринска 

Бистрица, в района му има  находище  на  мрамор.  В  землището  се  отглеждат  

технически  култури,  развито  е овцевъдството. В  района  се  извършва  дърводобив  от  
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държавно  лесничейство  село Катунци. На 7 км северозападно са открити останки от 

античната епоха, и от ранното средновековие. Запазени са  самобитни  къщи  с  

архитектурно  влияние  на  родопската  къща.   

Плоски - .  Селото  е  изходен  пункт  за  туризъм  към  западния  дял  на  Пирин 

планина.  През землището му минават две реки “Шашка” и  “Гумница”.  Природните  

условия  благоприятстват  за  отглеждане  на  технически култури,  зеленчуци  и  трайни  

насаждения  –  лозя,  праскови.  Развито  е животновъдството.  В  района  се  извършва  

дърводобив.  

Поленица  - На 20 юли, по случай Илинден се чества събор. Източно край  селото  

тече  р.  Гущовица.  Благоприятни  са  условията  за  отглеждане  на технически  култури,  

зеленчуци,  трайни  насаждения,  предимно  лозя.  Жилищният фонд е обновен и  има  

активно  ново  строителство  на  жилищни  сгради  и  хотели.  Близостта  до  гр. 

Сандански определя и нарастващият интерес за инвестиране.   

Рожен – Известен със своя културен и селски туризъм. Впечатляваща архитектура 

във възрожденски стил, жилищен фонд повлиян от Родоската и Мелнишката къща. 

Новите сгради за временно настаняване, както и кръчми, механи са съобразени със 

съществуващия архитектурен облик и го допълват. Селото е разположено в западните 

склонове на Южен Пирин, на надморска височина около 600 м. Край селото тече 

Роженски дол, от поречието на река Пиринска Бистрица. За развитието на  туризма  

благоприятства  непосредствената  близост  на  Роженския  манастир, разположен 

югозападно край селото /средновековна твърдина/.   

Град Сандански - Градът се намира в Санданско-Петричката котловина, в 

подножието на Пирин по долното течение на река Санданска Бистрица. Географското му 

разположение по средата между Кресненското и Рупелското дефилета, съчетано с 

богатството от минерални извори с различна термалност, ниска минерализация, богат 

химически състав, лекуващи множество заболявания и даващи възможност за къпане на 

открито през цялата година, нарежда мястото в челните места на  балнеоложките 

центрове на Балканите.  Разположен на на международния главен път Е 79 и отстои на 

почти еднакво разстояние от София и Солун. Градът е и административен център на 

Община Сандаснки, Благоевградска област.  

 Селището е възникнало около минералните извори през II хилядолетие преди 

нашата ера. До VI век градът е един от първите християнски епископски центрове в 

България. В края на VI век е бил разрушен от варварски племена. От тези времена той 
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носи името Свети Врач в памет на двамата братя Козма и Дамян – народни лечители. 

Това име градът носи до 1947 година, когато е преименуван на Сандански, на  името на 

българския революционер и войвода Яне Сандански – деец на Вътрешната македоно-

одринска революционна организация в Серския революционен окръг. 

Склаве  - Известността му сред хората идва от провеждащия се ежегоден панаир 

свързан с легенда за Спартак. Намира  се  на  10  км  югоизточно  от  гр.  Сандански. 

Наброява  1464  жители, което го прави най - многобройното на територията на 

общината.  Населението нараства по естествен начин и по механичен прираст. През 

селото тече Склавска  река.  Между  с.Склаве  и  с.  Спатово  има  минерални  извори,  

които благоприятстват  за  развитие  на  балнеолечение  и  туризъм.  В  селото  има  

бетонови  полигони  за  производство  на тръби и облицовъчни плочи и инертни 

материали. Действат няколко шивашки цехове. От  запазените  стари  сгради,  които  

спадат  към  Родопската  къща  с  влияние  на Мелнишката.  

Спатово - Намира се на 400 м надморска височина. Северно  край  селото  тече  

Склавска  река.  Близо  до  селото  има  минерални извори, които благоприятстват за 

развитие на балнеолечение и туризъм. В  района  му  са  разкрити  останки  от  човешка 

дейност  от  праисторическата  епоха  до  османския  период.   

Стожа – Селото се намира на надморска височина от 676 м. Край селото тече река 

Санданска Бистрица. Землището на Стожа е благоприятно за отглеждане на технически 

култури, развит е дърводобивът  и  животновъдството.   

Струма –близостта му до центъра на селищната структура – 8км., обяснява и 

наличието на останки от късно антично селище, каквито са намерени и на територията на 

гр. Сандански. На  юг  край  землището  на  селото  тече  река  Лебница.  Благоприятни 

са условията за отглеждане на трайни насаждения и за  ранно  зеленчукопроизводство,  

полско  и  оранжерийно.   

Сугарево - Селото е изходен  пункт  за  туристически  маршрути  към  хижа  

Пирин  и  връх  Вихрен. През селото тече Сугаревска река. Освен дърводобива , тук е 

благоприятно и за отглеждане на технически култури. Жилищният фонд е амортизиран. 

Хотово  -  Минералните извори в селото са лековити за болести на опорно –

двигателния  апарат  и  заболявания  на  ендокринната  система.Посетителите на 

целебните извори, могат да се насладят и на останките  от  селище  от  І  хилядолетие  

пр.н.е.,  от  Античния  период  и  от Средновековието.  Разположено  е  в  Западното  

подножие  на  Среден  Пирин,  на  надморска височина  около  220  м,  на  шосейния  път  
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Мелник–Сандански–София.  Има  благоприятни условия  за  отглеждане  на  технически  

култури,  трайни  насаждения,  лозя  от  сорта “Широка  мелнишка”,  праскови,  и  за  

развитие  на  животновъдството.  

Храсна – Основна отличителна черта на с. Храсна са старите къщи, в стил 

повлиян от Родопската къща.Разположено е в Западните склонове на южен Пирин на 

надморска височина около 530 м. През землището на селото тече река Златина от 

поречието на Пиринска Бистрица.   

Хърсово – Основен помитък в селото е земеделието и по-специално има 

благоприятни условия за отглеждане на технически култури и лозя, предимно от сорта  

“Широка  мелнишка”,  “Мерло”,  “Каберне”  и  десертни  лозя,   както за  развитие  на 

животновъдството.  Край  селото  има  цех  за  производство  на  млечни  продукти. През  

50-те  години  на  ХІХ  в.  е  построена  църквата “Свети  Атанасий”.   

Черешница – Освен , че през територията на селището тече Черешничка река, 

едно от основните трайни насаждения, отглеждани на територията на местността са 

черешите. Благоприятния климат създава условия за отглеждане на технически,  

култури, фуражни култури, развито е овцевъдството. На 3км. в северна посока има 

минерален извор. 

Яново  - Селото е разположено на 30 км. югоизточно от гр. Сандански. С неговата 

надморска височина от 400м. и северно изложение в пленината Славянка е благоприятно 

не само за туризъм, но и за  технически култури, лозя, фуражни култури и за развитие на 

животновъдството. На територията южно от населеното място са открити останки то 

новокаменната епоха, в местността „Света Петка“. Друга забележителност е паметникът 

на културата, църквата  “Свети  Йоан  Предтеча“ – построена върху основите на 

разрушен манастир.  

 

 Изграденост на населените места 

 Населените места в територията на община Сандански са с висока степен на 

изграденост. По данни на НСИ от преброяването от 2011г. жилищата са 20 288. За град 

Сандански жилищните сгради са 10 551, от които 2026 необитавани. Жилищният фонд е 

ниско застрояване до 10м. , като само в гр. Сандански има концентрация на сгради с 

височина над 3 етажа . Общата им полезна площ е 1 561 218  кв. м. , от тях 1 200 372 кв. 

м. са жилищна площ. 
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 Жилищният фонд е достатъчен за нуждите на населението, като той е добро 

състояние. Изключение правят най-малките и периферни места, тъй като 

обезлюдяването довежда и до занемаряване на празния сграден фонд. Има възможности 

за инвестиране в еко и селски туризъм. 

  

Осигуреност на населените места с устройствени планове 

ЕКАТТЕ Населено 

място 

Наличие на 

устройствен  

план 

Заповед / Година на 

одобряване 

Забележка 

03335 с.Белевехчево няма     

03784 с.Бельово има заповед № 381/1940г.   

04933 с. Бождово няма     

11168 с.Виногради има заповед № 3181/1931г.   

11315 с.Вихрен няма     

12200 с.Враня има заповед № 25/1990г.   

12471 с.Вълково има заповед № 5/1995г.   

15549  с.Голем 

Цалим няма     

15583 с.Голешово има заповед № 1753/1941г.   

16403 с.Горна 

Сушица няма     

16969 с.Горно 

Спанчево има заповед № 281/1940г.   

20105 с.Дамяница има заповед № 554/1971г.   

20345 с.Дебрене има заповед № 2805/1964г.   

20780 с.Джигурово има заповед № 27/1990г.   

21909 с.Долени няма     

31139  с.Златолист има заповед № 281/1931г.   

20910 с.Зорница няма     

35362 с.Калиманци има заповед № 1791/1932г.   

36693 с.Катунци има заповед № 80/1990г.   

36734 с.Кашина няма     

37486 с.Ковачево няма     
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40378 с.Кръстилци няма     

40926 с.Кърланово няма     

43030 с.Ладарево има заповед № 79/1990г.   

43150 с.Ласкарево има заповед № 626/1972г.   

43181 с.Лебница има заповед № 938/1983г.   

43243 с.Левуново има заповед № 2142/1962г.   

43503  с.Лехово няма     

43565 с.Лешница има заповед № 2246/1962г.   

43699 с.Лиляново има заповед № 111/1986г.   

44121 с.Лозеница има заповед № 1401/1932г.   

44625 с.Любовище има заповед № 198/1931г.   

44639 с.Любовка няма     

46526 с.Малки 

Цалим няма     

47754 гр. Мелник има заповед № 194/1993г.   

52074 с.Ново 

Делчево има заповед № 57/1990г.   

52307 с.Ново 

Ходжово няма     

56174 с.Петрово има заповед № 445/1977г.   

56352 с.Пиперица няма     

56410 с.Пирин няма     

56839 с.Плоски има заповед № 80/1976г.   

57176 с.Поленица има заповед № 937/1983г.   

62918 с.Рожен има заповед № 187/1987г.   

65334 гр.Сандански 

има заповед № 215/1993г. 

актуализация 

ЦГЧ 

    заповед № РД-12-491/1981г. Iва ЦГЧ 

    

заповед № РД-14-03-

195/1984г. IIва ЦГЧ 

    заповед № 79/1976г. ж.к.Спартак 

    заповед № 13/1984г. ж.к.Крайречен 
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    заповед № 62/1986г. 

ж.к. Изгрев 

север 

    заповед № 12/1984г. ж.к. Изгрев юг 

    заповед № 188/1987г. ж.к. Изток 

    заповед № 464/1970г. 

ж.к. 

Хаджиовец 

    заповед № 1540/1958г. кв. Смилово 

    заповед № 13/1984г. кв. Зора 

    заповед № 24/1995г. 

ж.к.Спартак 

попълване 

      заповед № РД-18-42/2006г. 

Промишлена 

зона 

66785 с.Склаве има заповед № 298/1957г.   

68223 с.Спатово има заповед № 5823/1965г.   

69290 с.Стожа няма     

69938 с.Струма няма     

70189 с.Сугарево няма     

77361 с.Хотово има заповед № 78/1990г.   

77414 с.Храсна няма     

77565 с.Хърсово има заповед № 2013/1928г.   

80618 с.Черешница има заповед № 64/07.11.1996г.   

87446 с.Яново има заповед № 48/1949г.   

  

Видно от горните данни, устройствените планове или липсват или са създадени ( с 

изключение на плана за промишлената зона на гр. Сандански) при нормативни, а също и 

социално-икономически условия, различни от настоящите. 

 Изводи/Изисквания 

 При устройството на населените места с плана следва да се обосноват 

потребностите от тяхното териториално развитие.  

На база на капацитета на територията да се определи перспективното 

развитие на населените, при спазване на оразмерителните параметри за отделните 

устройствени зони и територии. Жилищните устройствени зони се устройват 

съгласие чл.14., ал.1  от Наредба №7/2003г. на МРРБ., в зависимост от вида на 
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населеното място.  ОУПО следва да се съобрази със заявени инвестиционни намерения, 

вписващи се в цялостната планова концепция и представляващи обществен интерес, 

както и по други устройствени съображения, обосновани с проектните решения на 

ОУПО. Да се предвиди разширяване на спектъра от функции в малките населени места. 

В предвижданията на ОУПО за всички населени места е необходимо да се предвиди 

доизграждане  на техническата в това число и довеждащата пътна инфраструктура. 

 ОУПО следва да предвиди  актуализация на плановата основа за устройство на 

населените места (ниво ПУП) с оглед приложимостта на действащите планове и при 

отчитане инвестиционната активност.   

Определянето с плана и изпълнението на устройствените и благоустройствени 

мероприятия, представляващи общинско задължение, са инструмент за стабилизиране 

на селищната мрежа и за осигуряване баланс в развитието на отделните части на 

общинската територия. В този смисъл окончателният проект следва да посочва 

приоритетност на изпълнението на описаните мероприятия в рамките на периода на 

действие на плана. 
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IX. Социална инфраструктура 

1.  Инфраструктура на здравеопазването 

 Здравната помощ в община Сандански се осъществява основно от 

"Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Врач"" ЕООД, гр. Сандански. В 

МБАЛ "Св. Врач" ЕООД се осъществяват следните дейности:Диагностика, лечение и 

наблюдение на болни, когато лечебната цел не може да бъде постигната в 

условията на извън болничната помощ. Болнично лечение на пациентите по 

следните медицински специалности:  Вътрешни болести; Кардиология; 

Гастроентерология;- Пневмология и фтизиатрия; Неврология; Детски болести; 

Хирургия; Ортопедия и травматология;  Очни болести; Акушерство и гинекология; 

Физиотерапия и рехабилитационна медицина; Диагностика и консултации, 

поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения. 

Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно 

действащото в страната законодателство. Квалификационна, учебна и научна 

дейност.Експертизи за временна нетрудоспособност. Дейности по здравна 

промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации. 

 Друго здравно заведение, отново в гр. Сандански е "Специализирани 

болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Сандански, където 

има възможности за лечение на неспецифични хронични и алергични заболявания 

на дихателната система: бронхит, астма, алергичен ринит, синузит, фарингит; 

състояния след пневмония, хронична обструктивна белодробна болест /ХОББ/; 

Хронични ставни заболявания: болест на Бехтерев, спондилоартрози, 

следфрактурни състояния, ревматоиден артрит;  Заболявания на периферната 

нервна система: - невралгии, неврити, плексити; рехабилитация след инсулти. 

Методи на лечение: балнеолечение-минерален душ, минерални вани; 

физиотерапевтични процедури; медикаментозно-инхалаторно лечение; 

парафинотерапия;  ЛФК;  хидротерапия; - луголечение;  диетично хранене според 

заболяването. 

 Здравните служби  в община Сандански са 17 бр и са  в следните населени 

места село Петрово, с. Катунци, с. Яново, с. Враня, с. Пирин, с. Ново Ходжово, с. Горно 
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Спанчево, с. Дамяница, с.Струма, с.Левуново, с.Дебрене, с.Поленица, Ново Делчево , 

с.Хърсово, с.Джигурово, с.Склаве, с,Дебрене. 

 Основни проблеми при здравеопазването са материално-техническата база, 

спешната медицинска помощ, както и неравномерното териториално 

разпределение на лекарските и стоматологични практики. В ОПР са предвидени 

мерки поставящи си за цел развитие на здравеопазването в община Сандански. 

 

2. Инфраструктура на социалното обслужване 

 

 Социално подпомагане – Дирекция “Социално подпомагане” – Сандански 

осъществява социалната политика на територията на община Сандански. 

Социалното подпомагане се  състои  в  предоставяне  на  помощи  в  пари  и/или  

натура  и  оказване  на  услуги  за задоволяване  на  основните  жизнени  

потребности  на  гражданите,  когато  те  са  в невъзможност да извършат това 

сами.  

 На  територията  на  община  Сандански  функционират  две  заведения  за  

социални  услуги:  Дом  за  деца  и  младежи  с  умствена  изостаналост;  Домашен  

социален патронаж.  

Дейността  на  социалните  услуги  е  крайно  недостатъчно  развита,  както  за  деца  

с проблеми, така и за възрастни с определена от ТЕЛК инвалидност. Няма 

заведение за социални  услуги  за  възрастни,  които  нямат  близки  или  такива,  за  

които  близките  не  

могат  да  полагат  грижи.  За  изграждането  на  Дневен  център  за  възрастни  с 

ментални увреждания е кандидатстване по Програма ФАР.  В  общината  живеят  

над  1  000  лица  с  увреждания,  които  имат  затруднения  при предвижването по 

улиците, тротоарите и до учрежденията, тъй като не е извършено благоустрояване 

и строителство на обществените места, съобразено с възможностите на  хората  с  

увреждания.  Необходимо  е  пътната  инфраструктура,  подстъпите  до 

обществените сгради да бъдат приспособени за достъп на инвалиди. 

 Социалните  услуги,  които  функционират  на  територията  на  община  

Сандански се делят на:  соц. услуги в общността ;  соц. услуги, резидентна грижа;  

соц. услуги в специализирани институции. Соц. услуги, които се предоставят в 

общността са:  
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• Личен асистент:  

• Социално  включване  

• Домашен  социален  патронаж  –  Предоставя  услуги  по  домовете,  свързани  с 

доставка  на  храна,  включително  и  за  диабетици.  Посещение  по  домовете  на 

социален  работник  и  оказване  на  социална  подкрепа.   

• Клуб на пенсионера – Обособени са 17 клубни бази: гр. Сандански-1, в селата 

Ново  Делчево,  Склаве,  Ласкарево,  Поленица,  Плоски,  Лиляново,  Джигурово, 

Дамяница, Хърсово, Катунци, Петрово, Струма, Лебница и Вълково, Левуново, 

Джигурово.  

• В гр. Сандански към клуба на пенсионера функционират : Клуб на ветераните 

туристи – 80 члена, Клуб на жените пенсионерки, два спортни клуба – с по 40  

члена,  на  военноинвалидите  и  на  участниците  в  отечествената  война.  

• Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички деца в 

община Сандански Соц. услуги, резидентна грижа:  

• Дневен център за деца с увреждания – гр. Сандански – капацитет – 36 деца. 

Дневен център за възрастни с увреждания, гр. Сандански – капацитет 20 

потребителя. Дневен център за възрастни с увреждания, с. Ласкарево – 

капацитет 15 потребителя. 

Социални услуги, които се предоставят в специализирани институции:    Дом  за  

деца  с  умствена  изостаналост  –  село  Петрово  с  капацитет  90 потребителя.  

Предстои  реформиране  на  дома  с  цел  извеждане  на  децата  в резидентна грижа 

семеен тип ЦНСТ  

 

Изводи/Препоръки 

В плана и в правилата за прилагането му да се предложи нова 

функционалност на обекти от социалната инфраструктура с отпаднало 

първоначално предназначение, напр. неизползваните сгради на селските училища, 

респективно настаняване в тях на други подходящи обекти със социално 

предназначение. 
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3. Инфраструктура на образованието 

 На територията на община Сандански функционират 13 училища и 8 детски 

градини. Изградената мрежа от учебно-възпитателни заведения позволява да се 

осъществява задължителното обучение на всички деца до осми клас и осигуряване 

на  средно-общо, средно-професионално образование съобразно утвърдените от 

МОМН специалности.  

Училища и детски градини в община Сандански 

Населено 

място 

Наименование Вид Година 

на 

основава

не  

с.Дамяница ОУ"Св.св.Кирил Методий" основно (І - VІІІ 

клас) 

1919 

с.Катунци ОУ"Христо Ботев" основно (І - VІІІ 

клас) 

1931 

  Обединено детско заведение с. 

Катунци 

целодневна 

детска градина 

1968 

с.Ново 

Делчево 

Обединено детско 

заведение"Слънце" 

целодневна 

детска градина 

1970 

с.Поленица НУ"Св.Св.Кирил и Методий " начално (І - ІV 

клас) 

1918 

гр.Сандански Първо основно училище -

"св.Кл.Охридски" 

основно (І - VІІІ 

клас) 

1875 

  Второ основно училище-"Христо 

Смирненски" 

основно (І - VІІІ 

клас) 

1960 

  Трето основно училище-"Христо 

Ботев" 

основно (І - VІІІ 

клас) 

1975 

  Четвърто основно училище 

"Св.св.Козма и Дамян" 

основно (І - VІІІ 

клас) 

1992 

  Гимназия  "Яне Сандански" гимназия (ІХ - 

ХІІ клас) 

1938 
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  Земеделска професионална 

гимназия "Кл.Тимерязев" 

професионална 

гимназия 

1957 

  Професионална техническа 

гимназия  

професионална 

гимназия 

1975 

  Вечерна гимназия гимназия (ІХ - 

ХІІ клас) 

1963 

  Спортно училище/ Спортен 

интернат 

спортно с 

общежитие / 

интернат 

1960 

  Целодневна детска градина № 1 

"Първи Юни"  

целодневна 

детска градина 

1970 

  Целодневна детска градина №3 

"Пролет" 

целодневна 

детска градина 

1972 

  Целодневна детска градина №4 

"Радост" 

целодневна 

детска градина 

1974 

  Обединено детско заведение №1 

"Дора Габе " 

целодневна 

детска градина 

1979 

  Обединено детско заведение №2 

"Здравец" 

целодневна 

детска градина 

1963 

с.Склаве Обединено детско заведение 

"Великденче" 

целодневна 

детска градина 

1975 

  ОУ"Братя Миладинови" основно (І - VІІІ 

клас) 

1885 

  

На територията на общината функционират 7 основни училища, 1 начално 

училище, 4 гимназии, от които 2 професионални и едно спортно училище. 

Училищата в по- малките населени места са затворени, поради намалелия брой на 

учениците и в съответствие с възприетия държавата подход за организация на 

началното и основното образование.  

 Деца на възраст от 2 до 7 се възпитават и обучават в 3 целодневни детски 

градини в град Сандански  със 7 филиала в селата Струма, Лебница, Вълково, 

Лешница, Джигурово, Плоски, Поленица ,  5 обединени детски заведения, от които 

две в град Сандански и три в селата Катунци, с. Ново Делчево, и с. Склаве. 
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Физическото състояние на фонда не е задоволително, почти всички се нуждаят от 

основен ремонт.  

Изводи/Препоръки 

 Макар и в добро състояние, базата е морално и технически остаряла и се 

нуждае от периодични ремонти. Необходими са средства за ремонти на сградите, 

физкултурните салони, кабинети, дворове, различните инсталации и др. 

В плана и в правилата за прилагането му да се предложи нова 

функционалност на обекти от социалната инфраструктура с отпаднало 

първоначално предназначение, напр. неизползваните сгради на селските училища, 

респективно настаняване в тях на други подходящи обекти със социално 

предназначение. 

 

4. Инфраструктура на общественото обслужване 

В почти всички населени места има кметства със съответното ръководство. 

Населните места без кметства са: Белевехчево, Бождово, Вихрен, Голем Цалим, 

Долени, Златолист, Кашина, Лехово, Любовище, Пиперица, Стожа, Сугарево, Храсна. 

Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСБЗН)  

гр.Сандански обслужва общини Сандански, Кресна и Струмяни, които са 

разположени на територия с площ 1698,29 км от които 66,7% са гори. РСПБЗН 

гр.Сандански граничи с РГърция и Р Македония като дължината на граничната 

линия с РГърция е 26.905 км, а с РМакедония – 37.409 км.  

Района, обслужван от РСПБЗН гр. Сандански е разделен на два териториални 

участъка с отговорници началника на група “ДПК, П и ПД”  в РСПБЗН  -гл. инспектор 

инж. Атанас Атанасов и инструктора в група “ДПК, П и ПД” инспектор І ст. инж. 

Димитър Митрев. Седалищата на двата териториални  участъка са в гр. Сандански, 

сградата на РСПБЗН. Териториалните участъци са  разделени на по два 

специализирани участъка, обслужвани  от младши  инструктори в група “ДПК, П и 

ПД”. Седалищата на младши инструкторите са  разсредоточени в гр. Сандански  - 

сградата на РСПБЗН, гр. Кресна  – сградата на Полицейския участък, с. Склаве, общ. 

Сандански  – сградата на кметството и с.  Катунци, общ. Сандански  – сградата на 

кметството.  
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Областна дирекция на МВР - Благоевград  е представена в общината чрез районно 

управления "Полиция" - гр.Сандански. Район на действие на РУП е община 

Сандански, община Кресна и община Струмяни с обща площ 1 698 кв. км., и граничи 

с Република Гърция и Република Македония.  Трите обслужвани общини включват 

в състава си общо 82 населени места. Само 3 от населените места са градове – 

Сандански, Мелник и Кресна и 79 села, като голяма част от тях са отдалечени на 

повече от 20 км. от съответните общински центрове. Участък "Полиция" има в село 

Катунци в сградата на кметството. Район на действие на участъка е с. Катунци и 

територията на Мелнишко-Катунски район – общо 36 населени места. 

 

5. Обекти на културата 

Местната инфраструктура на културата се състои от 20  действащите 

читалища. Такива функционират в гр. Сандански, гр.Мелник и селата Склаве, 

Поленица, Джигурово, Лиляново, Ново Делчево, Петрово, Вълково, Лешница, 

Дамяница, Плоски, Спатово, Хърсово, Катунци, Струма, Пирин, Левуново, 

Калиманци и Лебница 

 

№ Име на читалище Град/село 

1 "Св.Климент Охридски-1926"  с.Склаве 

2 Яне Сандански с.Поленица 

3 Просвета-55  с.Джигурово 

4 Отец Паисий-1919  гр.Сандански 

5 Светлина-1926  с.Лиляново 

6 Гоце Делчев-1959  с.Ново Делчево 

7 Слово 1922  с.Петрово 

8 Христо Смирненски-1945 г.  с.Вълково 

9 Никола Вапцаров-1946 с. Лешница 

10 Просвета-1921г.  с. Дамяница 

11 Светлина-1942  с.Плоски 

12 "Емануил Васкидович-1886"  гр.Мелник 

13 Георги Попиванов 1957  с.Спатово 
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14 Проф.д-р Асен Златаров-1924  с. Хърсово 

15 Просвета-1935  с. Катунци 

16 Никола Й. Вапцаров-2005  с. Струма 

17 Просвета-1928  с. Пирин 

18 "Отец Паисий-1927"  с. Левуново 

19 Георги Казепов-1946  с. Калиманци 

20 Д-р Петър Берон-2008  с. Лебница 

 

Трябва да се подчертае, че в общината доминира с всеобхватно присъствие 

читалищната дейност.  

 

6. Религиозни обекти 

Религиозните обекти може да се отнесат към религиозен и културен 
туризъм, като се допълва с културно-познавателни елементи, запознаване с 
религия, както и с религиозни храмове, архитектурно-строителните и 
художествените им качества (архитектура, стенописи, иконография, ритуални 
средства).  

В почти всички населени места има действащи храмове. 

номер 

по 

ред наслено място име 

1 с.Белевехчево Св.вмчк.Георги 

2  с.Бельово Св. Атанасий Велики 

3 с. Бождово Св.Богородица 

4 с.Виногради Св.вмчк.Димитър 

5 с.Враня Св.Анастасий Велики 

6 с.Вълково Св.Антоний Велики 

7  с.Голем Цалим Св.пророк Илия 

8 с.Голешово Св.вмчм.Димитър 

9 с.Горна Сушица Св.вмч.Димитър 

10 с.Горно Спанчево Св.Петка 

11 с.Дамянца Св.успение Богородично 
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12 с.Дебрене Св.вмчца Неделя 

13 с.Джигурово Св.12 Апостоли 

14 с.Зорница Всех Святих 

15 с.Калиманци Св.Никола 

16 с.Катунци Св.Атанасий Велики 

17 с.Кашина Св.Богородица 

18 с.Ковачево Св. Атанасий Велики 

19 с.Ладарево Св.вмца Мариана 

20 с.Ласкарево Св.Възнесение Господне 

21 с.Лебница Св.Атанасий Велики 

22 с.Левуново Св.успение Богородично 

23 с.Лешница Св.вмчца Мариана 

24 с.Лиляново Св.Арахангел Михайл 

25 с.Лозеница Св.успение Богородично 

26 с.Любовка св.Неделя 

27 с.Малки Цалим Св.вмч.Димитър 

28 гр. Мелник Св. Николай Чудотворец 

29 гр. Мелник Св.Никола 

30 гр. Мелник Св.Йоан Кръстител 

31 с.Петрово Св.Ап.Петър и Павел 

32 с.Плоски Св.успение Богородично 

33 с.Поленица Св.пророк Илия 

34 гр.Сандански Св.Георги 

35 гр.Сандански Св.Св. Козма и Дамян 

36 с.Склаве Св.Петка 

37 с.Спатово Св.Богородица 

38 с.Струма Св.успение Богородично 

39 с.Хотово Света Петка 

40 с.Храсна Св. Атанасий Велики 

41 с.Черешница Св.Никола 

42 с.Яново Св.Йоан Предтеча 
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7. Обекти на спортна 

Спортната дейност в общината започва със създаването на туристическото 

движение през 1919г. Общината има добре съхранени традиция и постижения в 

спорта.  

Изградена е сравнително добра за възможностите на общината спортна база.   

 

Населено 

място 

Наименов

ание на 

обекта 

Видове 

спорт, за 

които е 

предназнач

ен обекта 

Описание находящо 

се в 

гр. Сандански Стадион Футбол Капацитет 3400 места; 

Стадион с прилежащ терен 

25 150,00кв.м. ; 

Тренировъчно игрище с 

прилежащ терен 10 550кв.м. 

Общо целият имот с площ 35 

700,00кв.м.; Сграда в ляво от 

входа на стадиона на един 

етаж със застроена площ 

16,80кв.м. ; Сграда в дясно от 

входа на един етаж и 

застроена площ 16,80кв.м.; 

Сграда администрация и 

съблекалня на два етажа и 

застроена площ 170,00кв.м. 

и разгъната застроена площ 

340,00кв.м.; Сграда 

съблекалня на един етаж със 

застроена площ 150,00кв.м. 

УПИ III, 

кв.21 (имот 

126), гр. 

Сандански 
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гр. Сандански Интернат 

по 

плуване 

Плувни 

спортове 

застроена площ - 525кв.м. 

Голям басейн с площ - 

1000кв.м. Малък басейн с 

площ - 160кв.м. Зала за 

загрявка - 180 кв.м.,Сграда за 

хлораторно с площ - 85кв.м. 

Застроено дворно място - 10 

000кв.м. 

УПИ II, 

кв.21 (имот 

703), гр. 

Сандански 

гр. Сандански Плувен 

комплекс 

Плувни 

спортове  

Скокове 

във вода 

Басейн - ЗП 1296кв.м. Детски 

басейн - ЗП 325 Съблекалня - 

ЗП 210кв.м. Зала за загрявка 

- ЗП .225кв.м., р.п. 450кв.м. 

кв.21 (имот 

96 и 97), гр. 

Сандански 

с.Дамяница Спортен 

комплекс 

Плувни 

спортове  

Футбол  

Шортрек 

Дворно място съдържащо: 

стадион със затревена част- 

8000 кв.м писта- 1600кв.м 

голям басейн- 312 кв.м 

малък басейн- 92кв.м, 

съблекалня- 50кв.м. на 1 

етаж 

кв.33, с. 

Дамяница 

с.Левуново Стадион Футбол Стадион  - 26 656 кв.м. 

Застроена площ на 

игрището - 8000 кв.м. Сграда 

съблекалня застроена площ 

- 58.5 кв.м.  

015006, 

с.Левуново 

с.Струма Стадион Футбол с. Струма - Сграда на два 

етажа, първи етаж 

съблекалня, втори етаж - 

детска градина със 

застроена площ - 98 кв.м., 

масивна. Тоалетна на един 

етаж, масивна, с площ - 9 

кв.м. Терен за игрище и 

обслужваща площ - 

8212кв.м. кв.м.  

012009, 

с.Струма 
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с. Вълково Спортен 

комплекс 

Футбол  Отредено по план място за 

спортен комплекс кв. 12 с 

площ 14 250кв.м. В момента 

за селски стадион се ползва, 

място с площ 5700 кв.м.   

УПИ II, 

кв.12 (имот 

124), с. 

Вълково 

с. Ново 

Делчево 

Стадион Футбол стадион с площ 17 100кв.м. 

Съблекалня на един етаж, 

масивна, със застроена площ 

62кв.м. 

УПИ I, кв.35 

(имот 307), 

с. Вълково 

с. Лиляново Стадион Футбол футболен стадион с площ - 

7177кв.м. 

012038, 

с.Лиляново 

гр. Мелник Спортен 

комплекс  

Футбол Дворно място, върху което е 

изградено игрище, 

съблекалня и хотелска част, 

цялата с площ - 9500кв.м. 

Игрище с площ - 4000кв.м., 

МС-зала на един етаж с площ 

- 115 кв.м., хотелска част на 

два етажа със застроена 

площ - 150кв.м.   

източно от 

гр.Мелник 

с.Склаве Стадион Футбол футболно игрище със 

застроена площ - 17 583кв.м.  

067003, 

с.Склаве 

с. Катунци Стадион Футбол стадион игрище с площ - 15 

200кв.м. Сграда съблекалня 

на два етажа масивна със 

застроено площ - 140кв.м.   

кв.53, имот 

657, 

с.Катунци  

с. Петрово Стадион Футбол стадион с площ 11 767 кв.м.  066001, 

с.Петрово 

 

 Освен изброените в община Сандански  заниманията с физически 

упражнения и спорт се практикуват в системата на предучилищното, училищното 

физическо възпитание и в спортните клубове. В училищните спортни бази към 

спортното училище, към  II-ро, III-то, IV-то ОУ и ПГ "Яне Сандански", гр. Сандански  

има условия за практикуване на аеробика, баскетбол, волейбол, гимнастика, 

източни бойни изкуства, тенис, футбол, хандбал, плувни спортове. Ученическият 
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спорт се развива чрез участие на вътрешно училищни първенства, градски 

първенства, общински първенства, областни първенства, републикански 

първенства. 

Съществено място в системата на спорта в общината заемат спортните 

клубове. Това са клубовете по футбол, баскетбол, лека атлетика, борба, плуване, 

скокове във вода, туризъм. Своето достойно място имат и клубове, в които се 

упражняват и нетрадиционни за общината спортове – джудо, карате, самбо, хокей 

на трева, спортна стрелба. 
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X. Транспортна инфраструктура 

1. Пътна инфраструктура 

 Община Сандански има 303,5 км. изградена пътна мрежа на своята 

територия. Републикански пътища са автомагистралите, скоростните пътища и 

пътищата от първи, втори и трети клас, които осигуряват транспортни връзки от 

национално значение и образуват държавната пътна мрежа. Отделни 

републикански пътища са включени в трансевропейската пътна мрежа. На 

територията на община Сандански пътната мрежа е съставена от автомагистрала 

Струма,  пътища I и III клас и общински пътища (IV). Общинските пътища са съвсем 

различни в отделните части -  – Сандански район, Мелнишки район, Катунски 

район. Основната причина за това е разнообразието на релефа, които предопределя 

гъстотата, степента на изграденост и сегашното им състояние.   

 18,5 км. от дългата общо 150 км. отсечка на автомагистрала „Струма“ 

преминава през територията на община Сандански. Строителството е разделено на 

два лота, а лот Лот 3 е от Благоевград до Сандански и Лот 4 от Сандански до ГКПП 

Кулата. Това е част от Общоевропейски транспортен коридор – № 4.   В района на 

Кресненското дефиле строежът е проблематичен, тъй като магистралата 

преминава през една от най-важните територии за защита на биологичното 

разнообразие в България. 

 Лот 3 / Благоевград до Сандански / е с обща дължина 64,8 километра и е от 

км 359+000 до км 423+800 е с. Участъкът е разделен на три подучастъка: 

Благоевград - Крупник от км 359 до км 381 (22 км.), който включва тунел при село 

Железница с дължина 2,6 км.; Крупник - Кресна от км 381 до км 401 (20 км.), който 

включва един, два тунела с обща дължина около 15 км.; Кресна - Сандански от км 

401 до км 423+800 (22,8 км).   

 Участъкът от Сандански до ГКПП Кулата от км 423+500 до км 438+500 е с 

дължина 15 километра.  Проектът включва изграждане на два пътни възела - 

„Петрич - Мелник“ и „Генерал Тодоров“, допълнителни връзки за селата Ново 

Делчево, Дамяница и Марикостиново, четири моста, четири подлеза, шест надлеза 

и изместване на ЖП линията „София - Кулата“ в отсечката „Генерал Тодоров - 

Марино поле“. 
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• 123,2 км. са държавна собственост и се управляват от АПИ 

• 200 км. са публична общинска собственост и се управляват от кмета на 

общината. 

• Според класа пътищата се разпределят както следва: І клас - 19 км, ІІІ клас - 85,7 

км, общинска - 200км. 

• 4305 декара е територията на транспортната инфраструктура 

 
Вътрешните и външните връзки се осигуряват от: 

• АМ"Струма" 

№ Номер 
 

                                           Път                                Дължина 
     Км. 

1. А  Участък от  АМ "Струма"   18,5 км 

 

• първокласна път на мрежа 

№ Номер 
 

                                           Път                                Дължина 
     Км. 

1.   I-1 
E-79 

 Участък от  Е-79 (София-Кулата)  
 От граница с община Струмяни до 
  границата с община Петрич 

  19  км 

 

• третокласна пътна мрежа 

№ Номер 
 

                                           Път                                Дължина 
     Км, 

1. III-
109 

 От Е-79 (София-Кулата) за град Мелник 
 

  12,8 км 

2. III-
108 

 От Е-79 (София-Кулата) за град Петрич до 
границата с община Петрич 

    1   км. 

3. III-
198 

От граница община Петрич – през с. Катунци –  
до граница община Гоце Делчев 

 31,9 км.   

4. III-
1082 

От граница община Петрич – с. Лебница- 
с. Струма – с. Вълково –  до граница община 
Струмяни 

 13  км. 

5. III-
1906 

Катунци – Петрово – Голешово до граница с 
община Хаджидимово 

 27  км. 

                                                                                  Общо:  85,7  км. 

 

• пътища четвърти клас - общинската пътна мрежа  

№ Четвъртокласен 
№ 

Наименование на пътя 
От - до 

Дължина, км. 

1.     IV - 10069 I -1 /София - Кулата/ - Плоски 6,8 
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2.     IV - 10071 I -1 /София - Кулата/ - Вихрен 19,2 

3.     IV -10077 I -1 /София - Кулата/ - Лешница 1,7 

4.     IV - 10079 I -1 /София - Кулата/ - Любовка 13,5 

5.     IV -10085 I -1 /София - Кулата/ - Левуново 0,7 

6.     IV - 10092 I -1 /София - Кулата/ - жп. гара 
Сандански 

2,2 

7.     IV - 10094 I -1 /София - Кулата/ -Дамяница 1,5 

8.     IV - 10073 IV - 10081 /Ласкарево - Поленица/ -
Бождово 

8 

9.     IV -10075 IV - 10071 /Сандански - Вихрен/ -
Попина лъка 

19,8 

10.     IV - 10081 IV - 10079 /Н.Делчево - Любовка/   -   
IV - 10077   /Сандански – Вихрен/ 

5,7 

11.    IV - 10083 IV - 10079 /Н.Делчево - Любовка/ - 
Горна Сушица 

7,5 

12.    IV - 10087 IV - 19832 /Враня - Мелник / - 
граница община Петрич 

1,5 

13.    IV - 10416 III - 10412 /Лебница - Вълково/ -
Кръстилци 

7 

14.    IV - 10418 I -1 /София – Кулата/ - III - 10412 
/Лебница - Вълково/ 

1,5 

15.    IV -10422 III - 10412 /Лебница - Вълково/ - 
граница община Струмяни /посока 
с.Игралище/ 

3 

16.    IV- 10901 IV - 10079 /Н.Делчево – Любовка/ - 
III – 109 /Мелник – I-1/ 

1,6 

17.    IV - 10903 III - 109 /Мелник - I-1/ - Долени 17,4 

18.    IV - 10907 IV - 10903 /Мелник – Долени/- 
Кашина 

11 

19.    IV - 10908 III – 109 /Мелник – I-1/ ---- Зорница 2 

20.    IV - 19807 III - 198 /Петрич – Г. Спанчево – 
Г.Делчев/ - Бельово 

10 

21.    IV - 19808 III - 198 /Петрич – Г. Спанчево – 
Г.Делчев/ - Ковачево 

1,2 

22.    IV - 19809 III - 198 /Петрич – Катунци – 
Г.Делчев/ - Бельово 

12,1 

23.    IV - 19812 III - 198 /Петрич – Катунци – 
Г.Делчев/ - Черешница 

2,4 

24.    IV - 19814 III - 198 /Петрич - Г. Спанчево - 
Г.Делчев/ - Пирин 

2,3 

25.    IV - 19816 III - 198 /Петрич – Катунци – 
Г.Делчев/ - Златолист 

8 
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26.    IV -19821 III - 19813 /Катунци – Голешово/ - 

Лехово 
7 

27.    IV - 19823 III - 198 /Петрич -Катунци - 

Г.Делчев/ - Пиперица 
5 

28.    IV -19832 III - 198 /Петрич - Враня –- 

Г.Делчев/ -III - 109 /Мелник – I-1/ 
9,9 

29.    IV - 19833 Ново Ходжово -- граница община 
Петрич 

1,5 

30.    IV - 19836 I -1 /София - Кулата/ - граница 
община Петрич 

9 

                                                              ОБЩО: 200 

 

2. Железопътна инфраструктура 

Развитата пътна инфраструктура компенсира недостига на жп 

инфраструктура. Основната пречка  за нейното по- добро развитие е 

комплицираността на терена. Особеностите на релефа са довели до развитието на 

едва 17 км. от жп линията София –Кулата. В този участък има две железопътни 

гари – гара Сандански и гара Дамяница, и една железопътна спирка –  Плоски. Жп  

гара Сандански е разположена в съществуващата индустриалната зона на града. 

Разположена на по-малко от два километра от международния път Е-79 и свързана 

с него с общински път IV-10092, който като технически характеристики има голяма 

пропускливост. Жп. гара Дамяница от своя страна е разположена в непосредствена 

близост до международния път Е-79, както и до регионалните отклонения за ГКПП 

„Илинден” и ГКПП „Златарево”. И двете гари притежават ресурс за изграждане на 

терминал за интермодален и/или комбиниран превоз на товари. Съгласно 

националната транспортна стратегия и Плана за развитие на Югозападния планов 

район - развитието на жп. инфраструктура ще бъде насочено към модернизиране 

на основните коридори, дейности по повишаване безопасността на пътуване, както 

и към изграждане на отклонения към производствени и складови терминали, 

обслужващи  бизнеса. 

През територията на община Сандански  преминава един от най-важни 

Транс-европейски коридори: Жп линията Видин - София - Кулата е част от 

транспортният коридор Берлин - Нюрнберг - Прага - Будапеща - Констанца - София 

- Солун - Истанбул. По национална категоризация този участък има означение V 
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главна жп. линия. Според европейската класификация тя е категоризирана в 

европейската мрежа за магистрални жп.линии под №885 и в европейската мрежа за 

комбинирани превози като СЕ-885. Важното й значение се предопределя и от това, 

че е най-късата жп връзка между пристанищата на Егейско море – Солун и 

Амфиополис и пристанищата на река Дунав – Видин и Лом.   

 

3. Въздушен транспорт 

Въздушният транспорт е представен от няколко площадки за кацане на 

хеликоптери,  като една от тях се намира край град Сандански в хотелски комплекс 

„Свети Врач”, както и летищна площадка на земна основа, която е била използвана 

от селскостопанска авиация за нуждите на селското и горско стопанство. На 

територията на община Сандански няма изградено летище с асфалтово-бетонова 

настилка.    

  

Изводи/Препоръки: 

Състоянието на транспортната мрежа на общината, установените 

проблеми и предстоящото развитие на пътните връзки на регионално и 

национално ниво,  мотивират следните изисквания към ОУП  на община Сандански: 

- развитието на пътната мрежа да отчете преминаването на  АМ„Струма"  

през територията на общината 

- да се съобразят и адаптират при необходимост предвижданията за 

усъвършенстване и доизграждане на пътната мрежа, заложени в предходни 

планове и проекти.  

- да се осигурят допълнителни връзки на локалната с републиканската 

пътна мрежа: 

- проектът за ОУПО да предложи рационализиране на съществуващата 

пътна мрежа в общината, както и на връзките със съседни общини, чрез 

изграждане на нови трасета и / или промяна в класовете на съществуващи; 

- да се създаде възможност за подобряване на директните транспортни 

връзки между населените места в общината и с населени места в съседни общини.  
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XI. Друга техническа инфраструктура 

1. Енергийни системи 

1.1 Електроснабдяване 

 Електропреносната мрежа в общината обхваща всички населени места в 

региона. Междуселищното електроснабдяване е с напрежение 20 Кв от подстанция 

110/20 Кв в град Сандански. Обслужването на енергийната мрежа се извършва от 

ЧЕЗ България. Тя осъществява включването на нови потребители, отчита 

потреблението на електроенергията и събира таксите за консумация. В община 

Сандански са изградени следните ВЕЦ: 

• каскадата "Пиринска Бистрица", която включва ВЕЦ „Спанчево“, ВЕЦ 

„Пирин“. Каскадата е построена през 1981 и 1992г.; придобита от ЕНЕРГО-ПРО 

България ЕАД през януари 2013г. Инсталирана мощност на каскадата е 50 МВт (28 

МВт + 22 МВт). Средно годишно производство е 100 000 МВтч. Преносът на 

електричество  се осъществява чрез присъединена на 110 кВ към преносната 

мрежа.  

• каскадата Санданска Бистрица, като в състава й влизат ВЕЦ „Сандански”, 

ВЕЦ „Лиляново”, ВЕЦ „Попина Лъка”.  Построена през 1969–1971г. и придобита от 

ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД през 2002г. след процедура по приватизация. Изцяло е 

рехабилитирана от компанията през 2004-2006г. Инсталирана мощност е 56,4 МВт 

(14,4 МВт + 20 МВт + 22 МВт) . Средно годишно производство  е 130 000 МВтч. 

Преносът на електричество  се осъществява чрез присъединена на 110 кВ към 

преносната мрежа. 

• ВЕЦ "Катунци 1" е изградена в с. Катунци и е въведена в експлоатация през 

2004 г. Схема на съоръженията включва водовземно съоръжение /водна камера/, 

което осъществява връзката между долна вада на ВЕЦ "Яново" и напорния 

тръбопровод, напорен тръбопровод – изграден от стоманени тръби Ф1020mm с 

дължина 2500m /в изкоп/, сградоцентрала, долна вада на ВЕЦ-а, като 

преработените води през долна вада на ВЕЦ "Катунци 1" чрез дере постъпват в 

р.Пиринска Бистрица. 
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• ВЕЦ "Катунци" е въведена в експлоатация през 2005 г.  ВЕЦ-а е изграден на 

десния бряг на р. Пиринска Бистрица, в землището на с. Катунци, общ. 

Сандански.Схемата на съоръженията е съставена от долен изравнител на ВЕЦ 

"Спанчево", водовземно съоръжение на главния напоителен канал "Пиринска 

Бистрица", горна камера с общ обем 3000m3, напорен тръбопровод – изграден от 

стоманени тръби Ф1600 с обща дължина 550m /в изкоп/, сградоцентрала, и долна 

вада на ВЕЦ-а, като преработените води през долна вада постъпват в р.Пиринска 

Бистрица. През 2013г. е придобита от ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД. 

• ВЕЦ "Яново" е изградена в местността "Койнарево", с. Яново, общ. Сандански 

и е въведена в експлоатация през 2002 г.Схема на съоръженията включва 

водовземно съоръжение /горна камера/ изградено на съществуващия напоителен 

канал след изравнителя в местността "Площина", напорен тръбопровод – изграден 

от стоманени тръби Ф800mm и Ф700mm с обща дължина 370 м., сградоцентрала – 

представлява монолитна сграда /конструкция/ с разположени в нея машинна, 

командна зала и долна вада на ВЕЦ-а, като преработените води през долна вада на 

централата чрез Койнаровско дере постъпват в р. Пиринска Бистрица. 

• МВЕЦ "Дамяница" - Мощност: 750kW 

• МВЕЦ "Кашина" - Мощност: 470kW, Собственик: "Елпро-Ес" ООД Въведен в 

експлоатация: 12/11/2004 

• МВЕЦ "Ярчова скала" - Мощност: 670kW, Собственик: "Елпро-Ес" ООД 

Въведен в експлоатация: 18/11/2005 

 На територията на община Сандански има най-много водноелектрическите 

централи в област Благоевград.  Производството им се характеризира с висока 

рентабилност и екологичен ефект. ВЕЦ на територията на общината използват 

максимално почти всички водни обеми и произвеждат далеч повече 

електроенергия отколкото в миналото. Това максимално използване на водните 

обеми, в бъдеще при възобновяване на активното селско стопанство на 

територията на общината и реализирането на хидромелиорационни мероприятия, 

както и  на увеличаването на консумацията на питейна вода в населените места 

поради развитието на туризма може да доведе до сблъсък на интересите при 

експлоатиране на водните ресурси.  Трябва да се знае, че при всички случай 

водоснабдяването има приоритет, а и за хидромелиорациите също трябва да се 

осигуряват необходимите количества вода при осигуряване на разумното и 
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изразходване за нуждите на селско стопанство. Необходимо е да се гарантира при 

всички случай и минималния отток по реките, за да не се нарушава екологичното 

равновесие,  с цел за да се избегнат наблюдаваните  неблагоприятни явления в 

последните години като почти пълното пресъхване на река Санданска Бистрица, в 

години богати на валежи. Като цяло електропроизводството в общината 

функционира и се развива успешно и позволява доброто усвояването на богатите 

водни ресурси в Пирин планина. 

 ФВЦ  е вид слънчева електроцентрала, която използва фотоволтаични 

клетки (слънчеви батерии) за произвеждане на електричество. В с . Зорница, с. 

Склаве, с. Джигурово, с. Петрово, с. Ново Делчево, с. Поленица, с. Левуново, 

Ладарево, с. Дамяница, с. Ница има изградени ФвЕЦ  описани следващата таблица  

по 

ред 

№ 

Собственик Присъединяван обект Дата на 

присъеди

няване 

1 Ветчър Екуити 

България ЕООД 

Фотоволтаична електрическа централа с . Зорница , 

имоти с инзинт. № 024001, 024002, 024003, 024004 

община Сандански 

21.7.2008 

2 Кантилена ООД Етап І - Фотоволтаична електрическа централа в УПИ 

І025028, 025029 и 025030, м. Ильовицата землище на с. 

Склаве, община Сандански 

20.5.2009 

3 „ИВ ЕКО 

ЕНЕРДЖИ” ЕООД 

„Фотоволтаична централа - 300 kW в УПИ І – 041012, м 

„Фусковица”, землище на с. Джигурово, община 

Сандански, област Благоевград  

9.11.2010 

4 „ПЕ ЕКО 

ЕНЕРДЖИ” ЕООД 

„Фотоволтаична централа - 300 kW в УПИ ІІ – 041012, м 

„Фусковица”, землище на с. Джигурово, община 

Сандански, област Благоевград  

9.11.2010 

5 „РАЙ ЕКО 

ЕНЕРДЖИ” ЕООД 

„Фотоволтаична централа - 100 kW в УПИ ІІІ – 041012, м 

„Фусковица”, землище на с. Джигурово, община 

Сандански, област Благоевград  

9.11.2010 

6 „ГАЛ ЕКО 

ЕНЕРДЖИ” ЕООД 

„Фотоволтаична централа - 100 kW в УПИ ІV – 041012, м 

„Фусковица”, землище на с. Джигурово, община 

Сандански, област Благоевград  

9.11.2010 

7 „ВЕЛ ЕКО 

ЕНЕРДЖИ” ЕООД 

„Фотоволтаична централа - 100 kW в УПИ V – 041012, м 

„Фусковица”, землище на с. Джигурово, община 

Сандански, област Благоевград  

9.11.2010 

8 „БАЛЕВИ СОЛАР” 

ЕООД 

Фотоволтаична централа – 99.225 кWр в УПИ ХХІІ, кв, 

14, Стопански двор на с. Петрово, община Сандански  

19.5.2011 
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9 ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

КОВАЧЕВ 

„Фотоволтаична централа – 10.80 кWр върху 

покривната конструкция на източната част на 

жилищна сграда в УПИ ХІІ-106, кв. 9 по плана на с. Ново 

Делчево, Община Сандански 

28.2.2011 

10 ”САНДАНСКИ 

СОЛАР СИСТЕМ” 

ООД 

Фотоволтаична централа, находяща се в УПИ № 041015,  

местността „Раковица”, землище на с. Поленица, 

община Сандански, област Благоевград 

3.5.2011 

11 Пе Еко Енерджи 

ООД и Ив Еко 

Енерджи ЕООД/ 

Пе Еко Енерджи 

ООД и ЕНИКОС 

ООД 

„Фотоволтаична централа - 400 kW в УПИ – 041034, м 

„Джигурско”, землище на с. Джигурово, община 

Сандански, област Благоевград  

14.4.2011 

12 Кантилена ФЕЦ с. Склаве етапи ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ , VІІ, VІІІ, ІХ, Х х200 кW 

в УПИ 1025028, 025029, 025045, 025017 землище на с. 

Склаве, община Сандански 

26.4.2011 

13 "КЕСТРЕЛ 

ИНВЕСТМЪНТ 

БЪЛГАРИЯ" АД/ 

КЕСТРЕЛ 

АЛТЕРНАТИВ 

ЕНЕРДЖИ ЕООД 

Фотоволтаична електроцентрала в УПИ І - 050001, 

050003, 050005, 050006, 050007, 050008, м. "Побит 

камък", землище на с. Левуново, О-на "Сандански" 

26.4.2011 

14 „ФИ ЕНЕРДЖИ” 

ЕООД 

„Фотоволтаична централа – 30,24 кWр в УПИ І-67, кв. 8, 

с. Ладарево, Община Сандански 

22.11.201

1 

15 „МИ СОЛАР” ЕООД „Фотоволтаична централа – 30,24 кWр в УПИ ІІ-67, кв. 8, 

с. Ладарево, Община Сандански 

22.11.201

1 

16 АЛЕКС АВ ЕООД „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 кW 

върху покривната и фасадната конструкция на 

съществуваща масивна сграда – дърводелска 

работилница, поставена в УПИ VІІ, м. „Мацкова градина  

, землище на гр. Сандански 

29.3.2012 

17   ДИГА КОНСУЛТ   

ЕООД 

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 кW  в 

УПИ V -273, кв. 26 по плана на с. Склаве, община 

Сандански и върху покрива на жилищната сграда 

5.6.2012 

18 „БИЛД ЛЕНД“ 

ЕООД 

Фотоволтаична централа – 4 500 кW в УПИ 008009, 

местността „Ормана“, землище на с. Дамяница, Община 

Сандански 

9.4.2012 

19 ПиВи Енерджи 

ЕООД 

Фотоволтаична инсталация с мощност до 30 кW върху 

навес в УПИ ІІ-352, кв. 55 по плана на с. Петрово, община 

25.6.2012 
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Сандански 

20 ПА Солар ЕООД Инсталация за производство на електрическа енергия 

от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ с 

инсталирана мощност до 30 кW”, находяща се в УПИ VІІ-

381, кв. 37, по плана на с. Джигурово, Община Сандански  

19.6.2012 

21 Илина Борисова 

Николова 

Инсталация за производство на електрическа енергия 

от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ с 

инсталирана мощност до 30 кW”, находяща се в УПИ V 

190, кв. 22, по плана на с. Поленица, Община Сандански  

1.8.2012 

22 ЗАПРЯНОВ ЕМ 

ДЖИ ЕООД 

Инсталация за производство на електрическа енергия 

от възобновяеми източници с обща инсталирана 

мощност до 30 кW върху покривната конструкция на 

сграда в УПИ І – 040010, м. „Друма“, землище на с. Ница, 

община Сандански 

26.10.201

2 

 Изводи/Препоръки 

- Чрез ОУПО да се изследват възможностите на територията за нови, 

алтернативни, възобновяеми енергийни източници. Чрез Правилата и 

нормативите за прилагането на плана да се изиска от последващите подробни 

устройствени планове и схеми на електроснабдяването да заложат развитие и 

реконструкция на съществуващата електроснабдителна мрежа.  

 

1.2 Газоснабдяване 

 Община Сандански попада в газоразпределителната мрежа на Регион 

“Струма”, с център гр.Дупница и обхващащ 16 общини.   На територията на този 

регион газоразпределителна мрежа има изградена само в две от тях - общините 

Дупница и Петрич. На територията на общината преминава транзитен газопровод 

за Гърция. Включването на български консуматори в транзитната газопреносна 

мрежа зависи от междуправителствена спогодба между България и Русия.  

Използването на природен газ е една изключителна алтернатива.  Благодарение на 

това, че е един от най-чистите енергоизточници, може да се постигне висок 

екологичен ефект.  

 Изводи/Препоръки 

Чрез ОУПО да се отчетат предимствата на природния газ и възможностите 

за газоснабдяване на общината. 
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  При възстановяването на съществуващи и изграждането на бъдещи нови  

индустриални  и промишлени зони в община Сандански е добре да се предвиди и 

осигуряване на газоснабдяване за производствени нужди на инвеститорите.  

 

2. Водоснабдителни системи 

2.1 Водоснабдяване 

 Водоснабдяването с питейна вода се извършва по два начина – гравитачно и 

помпено. От 54 населени места, 6 села  - Кръстилци, Вихрен, Златолист, Бельово, 

Долени и Лехово не са водоснабдени. Водоизточници за гравитачно 

водоснабдяване и техният дебит: 

          - група Сандански (водоизточници: “Арнаут дере”, “Шашка река”, “Влаовица” 

и  аварийно захранване от  изравнител “Карталовец”)  с дебит  300 л./сек.   

водоснабдява гр.Сандански и селата Поленица, Лиляново,  Стожа 

          - група Бождово с дебит  40 л./сек водоснабдява селата Бождово Склаве, 

Дамяница, Ново Делчево, Лешница, Плоски, Левуново, Джигурово, Струма,   

Лебница, Вълково, Ласкарево, Хърсово, Спатово, Хотово, Виногради, Зорница, 

Лозеница, Горна Сушица, Любовка,   Дебрене, Ладарево, Малки Цалим, Голем Цалим, 

Белевехчево 

          - група Мелник с дебит  40 л./сек. водоснабдява гр. Мелник и селата 

Кърланово, Сугарево, Любовище, Рожен, Кашина 

          - група Петрово с дебит   100 л./сек.  водоснабдява селата Петрово, Пирин, 

Калиманци, Яново, Враня, Горно Спанчево, Ново Ходжово, Голешово, Черешница, 

Пиперица, Храсна, като и няколко села в община Петрич. 

За акумулиране на питейна вода има изградени резервоари в населените 

места на общината с изключение на селата Вълково, Лиляново, Дебрене, Ново 

Ходжово, Калиманци, Спатово. 

Водопроводната мрежа е изградена от стоманени и етернитови тръби на 

възраст между 20 и 60 години.  Това обуславя високата степен на потребност от 

ремонт и обновяване , както и необходимостта от големи инвестиции. Поради 

голямата денивелация на терена на гр.Сандански, водопроводната мрежа е 

зонирана.     Оформени са три зони: - висока, средна и ниска зона.  
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На територията има сондажи с термална вода. Излазът  на термоминерална  

вода  в  находище  „Сандански”  се  осъществява  по    тектонски  пукнатини 

причинени  от  разседи. В долината  на  р.  Санданска  Бистрица  при  с.  Лиляново  

се  проследява  разлом  с  посока  СИ-ЮЗ, който  вероятно  в  югозападна  посока  

минава  през  Сандански.   Повечето високотемпературни извори са разположени в 

една посока С-Ю минавала през Сандански и Левуново. Находището  на  минерална  

вода  “Сандански”  се  разкрива  чрез  следните експлоатационни водоизточници:  

1.  Сондаж №1хг с дълбочина 1016 m;   

2.  Сондаж № 6 - с дълбочина   400  m;  

3.  КЕИ № 8 - с дълбочина 15,50 m; 

Преди  изграждането  на  първия  каптаж  (през  1949  г.  )  в  Санданското  

термоминерално находище са съществували над 20 броя естествени 

термоминерални извори, известни от най-древни времена. Разположени са в две 

главни изворни групи: южна и северна, намиращи се от двете страни на р. 

Санданска Бистрица и отстоящи на разстояние 500 m една от друга. КЕИ №8, 

Сондаж №6 и Сондаж №1хг се ползват дълги години за балнеология, спорт и отдих  

и  рекреация  на  регламентиран  режим    от  много  хотели,  болници  и  спортни  

центрове.  Водовземните  съоръжения  са  в  задоволително  техническо  състояние  

и  могат  да  бъдат експлоатирани още дълго време. Водата от КЕИ №8, Сондаж №6 

и Сондаж №1хг  е с температура  72-82 ° С. 

 Изводи/Препоръки 

 С ОУПО трябва да се изследва и определят: 

-  източници – капацитет и състояние на водоснабдителната мрежа; 

- магистрални водопроводи - капацитет и състояние, възможност за 

поемане на допълнително натоварване, нови трасета; 

- резервоари - оценка за достатъчност на изградения обем на резервоарите; 

- изследване на необходимостта и определяне на места за съоръжения в 

някои населени места в общината; 

- правилата   за   прилагане   на   плана   да   изискват   от   последващите   

подробни устройствени планове реконструкция на разпределителните мрежи в 

населените места чрез подмяна на съществуващите тръби. 
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2.2 Канализация 

  По степен на изграденост на канализационната мрежа в населените места и 

пречиствателни станции за отпадни води има значително изоставане спрямо 

развитието на водоснабдителните системи. 

Населените места с изградена канализационна мрежа в община Сандански 

са: гр. Сандански, с. Склаве, гр. Мелник , с. Катунци, с. Поленица, с. Петрово, с. 

Дамяница, с. Плоски. В процес на изграждане е канализацията на село Вълково.  

Има изготвени проекти за изграждане на канализационни системи в селата: 

Струма, Лебница, Джигурово, Лешница, Левуново, Ново Делчево и частични 

проекти за с. Дамяница, с. Поленица.  Канализационните системи в повечето 

населени места на община Сандански са от смесен тип и поемат отпадните и 

дъждовните води.  

 ПСОВ гр. Сандански е в процес на изграждане в м.”Боруна”, землище на гр. 

Сандански;  Определени са площадки за ПСОВ в землищата на  селата Вълково, 

Джигурово, Струма,  с. Лешница,  с. Лебница, Катунци, с. Левуново, Склаве и гр. 

Мелник. 

Много от населените места нямат изградени канализации и се използват 

септични ями, попивни кладенци или септични вади. Те обаче замърсяват силно 

почвата, подземните и повърхностните води и нарушават екологичното 

равновесие и създават здравни рискове за населението на тези селища. 

  

С ОУПО трябва да се изследва и определи: 

- начин на отвеждане на отпадъчните води от населените места и 

отразяване на места отредени за локални пречиствателни съоръжения; 

- главни   колектори    -    капацитет,    възможности    за   поемане    на   

допълнителни; 

натоварвания при необходимост от провеждане на водни количества по-големи от 

тези в момента, необходимост от нови; 

-правилата   за   прилагане   на   плана   да   изискват   от   последващите   

подробни устройствени планове , изработване на схеми за канализация на 

населените места. 
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3. Телекомуникационни системи 

В община Сандански са разположени базови станции и на трите мобилни 

GSM оператора, изключение правят  малки части от високите планински дялове. 

Процесите на усъвършенстването на мрежите на мобилните оператори 

продължава, като за момента качеството на предоставяните услуги отговаря на 

стандартите. 

На територията на общината са изградени следните базови станции (BS): 

 

Пълен идентификатор по КК      

(№ на имота по КВС) 

Местност           

(квартал) 
Землище 

47754.1.263 м."Дуа Тепе" гр.Мелник 

65334.300.2553.1 кв.106 гр.Сандански 

65334.300.623.2 кв.47 гр.Сандански 

им.№400001   с.Златолист 

им.№058004   с.Голешово 

УПИ VІІІ, пл.№437 кв.40 с.Левуново 

65334.300.3156.1 кв.120 гр.Сандански 

65334.202.132.1 м."Сухо Поле" гр.Сандански 

65334.227.7   гр.Сандански 

65334.300.660.1 кв.82 гр.Сандански 

им.№033007 м."Купеница" с.Ново Делчево 

УПИ VІІ кв.15 с.Склаве 

УПИ 000349, отдел 126, 

подотдел 1 м."Попина лъка" с.Лиляново 

УПИ 024006 м."Клисурата" с.Спатово 

им.№060022 м."Марчевица" с.Левуново 

УПИ Х, пл.№77 кв.8 с.Поленица 

65334.150.28.2 м."Чинар Куши" гр.Сандански 

65334.300.3156.3 кв.120 гр.Сандански 

им.№024006 м."Гладник" с.Враня 

65334.301.5144.31 кв.142 гр.Сандански 
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65334.301.5106.2 кв.137 гр.Сандански 

65334.300.1750.1 кв.88 гр.Сандански 

им.№000613 м."Бахчата" с.Рожен 

65334.300.1178.1 кв.68 гр.Сандански 

им.№048006 м."Площен" с.Яново 

УПИ ХІІ, пл.№290 кв.15 с.Склаве 

65334.227.7.1   гр.Сандански 

им.№031023 м.Черешарката" с.Дамяница 

65334.227.7.1 м."Гробищата" гр.Сандански 

47754.1.87   гр.Мелник 

им.№048007 м."Площен" с.Яново 

УПИ VІІ кв.15 с.Склаве 

им.№024006 м."Клисурата" с.Спатово 

им.№000443 м."Попина лъка" с.Лиляново 

им.№020004 м."Караджовица" с.Кръстилци 

65334.202.132 Пром.зона гр.Сандански 

УПИ ІХ кв.14 с.Петрово 

им.№000005, отдел 321, 

подотдел Ж   гр.Мелник 

УПИ І-020005 м."Караджовица" с.Кръстилци 

УПИ ІV кв.1 с.Лешница 

65334.300.934.2   гр.Сандански 

57176.0.351.1   с.Поленица 

УПИ І, пл.№343 кв.50 с.Катунци 

65334.300.128.1 кв.6 гр.Сандански 

 Към ОУПО трябва да се изработи телекомуникационна схема която да 

отразява : 

- състоянието на мрежите 

- необходимостта от изграждане на нови (или реконструкция на 

съществуващи) съоръжения, потребни за функционирането на съответната 

мрежа и  да се предложат подходящи площадки. 
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XII. Състояние и опазване на околната среда 

1. Общи положения 

 Анализът на екологичната обстановка е направен с оглед прилагане на 

екологически и хигиенни корективи при определянето на бъдещото развитие и 

функционално използване на територията на общината. За това са анализирани и 

са очертани по-подробно онези елементи и фактори на околната среда, които имат 

характер на екологични и санитарно-хигиенни ограничители за функционалното 

използване и застрояването на територията и върху които може да се въздейства с 

устройствени мерки. Необходимите действия за подобряване на състоянието на 

околната среда на територията на община Сандански са обект на специализирани 

проучвания и планиране отразени в Общинската програма за опазване на околната 

среда, Програма за управление на отпадъците на община Сандански (2009-2013) и 

двете загубили вече актуалност, Общинския план за развитие (2007-2013) и 

Областната стратегия за развитие (2005-2015). Отсъствието на актуална 

комплексна програма за опазване на околната среда и специализирана програма за 

управление на отпадъците, налага в хода на разработването на ОУПО да бъдат 

направени съответните допълнителни проучвания. 

Община Сандански се отличава с благоприятно еколого географско 

положение в сравнение  с  други  области  на  страната.  Трансграничните  преноси  

не  оказват  негативно  екологично влияние върху територията на областта. От 

своя страна тя въздейства в слаба степен върху въздушната и водна среда на 

съседните територии. Това се отнася преди всичко за качеството на водите и 

дънните отложения на река Струма. 

 

2. Въздух 

 На територията на община Сандански функционират различни по своя вид и 

капацитет източници на замърсяване на атмосферния въздух, които могат да се 

групират по следния начин: 

� промишлени предприятия; 

� горивни устройства в заведения за обществено обслужване и жилищни 

сгради; 
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� моторни превозни средства. 

 Промишлените предприятия в района на гр. Сандански се групират в 

промишлена зона, разположена на югозапад от града. Поради спецификата на 

производството им те замърсяват въздуха предимно с прах и серен диоксид, които 

се емитират в резултат на изгарянето на течни и твърди горива в различни по 

мощност парокотелни централи. Изхвърляните вредности слабо влияят върху 

състоянието на въздуха в жилищните квартали, тъй като ветровете са предимно 

със северна и северозападна компонента и отвяват димните газове извън чертите 

на града. Прах и серен диоксид се отделят и при изгарянето на въглища, нафта, 

дърва и мазут, използвани за отопление на жилищните и обществените сгради. 

 Другият основен източник на замърсяване на въздуха е автомобилният 

транспорт. Той замърсява въздуха с въглероден окис (СО), СО2, азотни окиси (NxOy), 

алдехиди, оловни аерозоли и други токсични вещества (въглеводороди). 

 Редовни наблюдения върху съдържанието на вредни вещества в 

атмосферния въздух на гр. Сандански не са провеждани, т.е. липсват данни. 

Трябва да се отбележи, че общината не е включена в националната мрежа за 

мониторинг на въздуха. 

 

 Изводи/Препоръки 

- обозначаване върху плана по протежение на съществуващите и проектни 

автомагистрални и първокласни/главни пътища на изолационни пояси от дървесна 

и храстова растителност и залагане в Правилата за прилагане на плана на 

изискване за задължителното им устройване с подходящ видов състав, 

гарантиращи ефективна изолация; 

- включване в програмата за реализация на плана на изискване за разработ-

ване на програма за (до)изграждане на система(та) от ветрозащитни пояси. 

- включване в програмата за реализация на плана по на изискване за 

благоустрояване/асфалтиране още през първия етап на улиците в населените 

места с относително най-интензивно моторно движение.  

3. Води 

 Община Сандански е богата на различни видове надземни и подземни води. 

Водните ресурси на общината се формират от следните реки: Струма, Санданска 
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Бистрица, Пиринска Бистрица, Бождовска, Склавска, Мелнишка, Шашка и 

Лебнишка. 

 Състояние на питейно-битовото водоснабдяване на гр. Сандански: 

 За временно допълнително водоснабдяване на гр. Сандански е разрешен за 

експлоатация повърхностен водоизточник тип “открито алпийско водохващане”, 

т.нар. “авариен водопровод” – дневен изравнител ”Карталовец” с писмо № 08-00-

47/26.07.1982 г. от МЗ за срок до 31.12.1985 г. до влизане в експлоатация на ПСПВ. 

 Поради липса на алтернативно водоснабдяване и до момента се използва 

“аварийния водопровод”. Условията за експлоатацията му обаче са утежнени, 

поради това, че след обилни валежи от седемте вододайни зони водата навлиза 

мътна чрез деривационната система на каскада “Пирин” в “аварийния водопровод” 

и водопроводната мрежа на града. Това налага много често почистване и 

дезинфекциране на мрежата и резервоарите. Водовземането от чашата на 

изравнител “Карталовец” се извършва под кота нула на дъното на изравнителя, 

което замърсява предварително питейната вода с механични примеси и влошава 

качествата и. Освен това, при поддръжка на изравнителите и при почистването им 

от дънни утайки, тези съоръжения периодично се изключват от 

водоснабдителната система за ремонт, почистване и дезинфекция и водата за 

питейно-битово водоснабдяване на централен водоизточник “авариен 

водопровод” се взема директно от р. Санданска Бистрица под изтичалото на ВЕЦ-а. 

Водата достига до съществуващите резервоари и в града без пречистване (само 

хлориране). 

 Вода за напояване 

 В района на НС “Санданска Бистрица” има изградени няколко водохващания, 

водите от които се използват за напояване както следва: 

� от изравнител “Сандански” до 1000 l/s (разрешително за водоползване 

№ 71 от 22.08.1988 г.). Водите се използват за напояване землищата на 

гр. Сандански и селата Поленица, Лешница, Дебрене, Белевехчево, Джигурово, 

Склаве, Н. Делчево, Дамяница и Левуново; 

� водоснабдяване на хотел “Свети Врач” до 10 l/s от изравнител “Сандански” 

(писмо № 03-28-14 от 08.08.1983 г. на КОПС). Водите се използват за поливане на 

зелените площи на хотела; 

� водохващане под ВЕЦ “Лиляново” за изравнител “Лиляново”; 
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� водохващане в м. “Четвърти километър” за ГНК “Калинките”. Използвано 

водно количество 60-80 l/s; 

� водохващане в м. “Трети километър” за ГНК “Десен Сандански”. 

Използвано водно количество 60-80 l/s; 

� водохващане под ВЕЦ “Сандански”. Използвано водно количество 150 l/s. 

Същото подлежи на реконструкция с цел провеждане на минимално допустимото 

количество вода за отводняване на коритото на р. Санданска Бистрица; 

� водохващане за канал-утайник “Лешница”; 

� водохващане “Мухово” – използва се за напояване на земеделските земи в 

м. “Мухово”. 

 Водохващанията в местността “Четвърти километър” и в местността “Трети 

километър” са от примитивен тип и е необходимо да се изградят нови, с 

възможност за регулиране на водните количества и осигуряване на минимално 

допустимия отток в реката – санитарния минимум. 

  

Отпадъчни води 

 Населените места с изградена канализационна мрежа в община Сандански 

са: гр.Сандански, с.Склаве, гр.Мелник , с.Катунци, с. Поленица, с. Петрово, 

с.Дамяница, с.Плоски. В процес на изграждане е канализацията на село Вълково.  

Има изготвени проекти за изграждане на канализационни системи в селата: 

Струма, Лебница, Джигурово, Лешница, Левуново, Ново Делчево и частични 

проекти за с.Дамяница, с.Поленица.  Канализационните системи в повечето 

населени места на община Сандански са от смесен тип и поемат отпадните и 

дъждовните води.  

ПСОВ гр. Сандански е в процес на изграждане в м.”Боруна”, землище на 

гр.Сандански;  Определени са площадки за ПСОВ в землищата на  селата Вълково, 

Джигурово, Струма,  с.Лешница,  с.Лебница, Катунци, с.Левуново, Склаве и 

гр.Мелник. 

Много от населените места нямат изградени канализации и се използват 

септични ями, попивни кладенци или септични вади. Те обаче замърсяват силно 

почвата, подземните и повърхностните води и нарушават екологичното 

равновесие и създават здравни рискове за населението на тези селища. 
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Препоръки към ОУП на общината: 

- разкриване на възможности за осигуряване на допълнителни количества 

питейна вода  за предпочитане от местни водоизточници 

- създаване на условия за пълноценно използване на термичния потенциал на 

термо 

минералните води; 

- включване в програмата за реализация на плана на изискване за разработ-

ване на програма за (до)изграждане на ПСОВ  

- в Правилата за прилагане на ОУП да се предпише изискване към 

последващите ПУП за предвиждане  на локални  съоръжения за пречистване  на 

отпадните  води  на стопанските обекти. 

 

4. Почви и нарушени територии 

По течението на река Струма почвите са наносни, а в района на селата 

Катунци и Петрово са със завишено съдържание на ил. 

Средната надморска височина на покритите с типични и излужени канелени 

горски почви плата около Мелник, разядени от пясъчно-скалните пропасти, е 

около 450 m, а на самия град – 385 m. Районът попада в преходно 

средиземноморската климатична област (подобласт на Средна Струма), а почвите 

са подходящи за отглеждане на тютюн, лозя и овощни насаждения, а край реките – 

за зеленчуково производство. Основните почвени видове са по-слабо продуктивни 

сиви и кафяви горски почви. В региона на гр. Сандански няма замърсени с тежки 

метали, пестициди и нефтопродукти почви, а оттук не съществува и риск за 

произвежданата селскостопанска продукция. Заблатени почви около 120 дка има в 

землището на с. Лебница, причината за което е затлачване на отводнителния 

канал. Вкислени и засолени почви в района няма. Ерозията на почви е сведена до 

минимум, поради това, че 80% от земеделските земи са неизползвани. 

  

Препоръки към ОУП на общината: 

-планът да се основе на актуализирана инвентаризация на нарушените 

терени, предоставена от компетентните органи; 

-предвиждане на рекултивация на установените нарушени терени и направа 
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на предложения за бъдещото им функционално използване; 

-включване в Правилата за прилагане на плана на предписание за 

разработване на програма за (до)изграждане на система от ветрозащитни пояси 

срещу ветровата ерозия. 

 

5. Полезни изкопаеми 

 Полезните изкопаеми в община Сандански са ограничени по вид и 

разнообразие. В землищата на селата Плоски и Пирин има находища на мрамор. 

Изключително природно богатство са минералните извори в гр. Сандански и в 

селата Левуново, Хотово и Катунци. В курорта Сандански са известни следните 

минерални извори: изворите на Турската баня, чешмата при Мирото, Поленишката 

баня, Парилото и новия сондажен извор (от 1964 г.). Минералните извори са с 

различна температура – от 33°С до 83°С, и с дебит 25 l/s. Общо по поречието на 

р. Струма се намират около 80 минерални извора, групирани в 13 находища. 

Повечето от тях се намират от лявата страна на реката. В сравнение с изворите по 

поречието на река Места те имат по-висока минерализация – от 500 до 2600 mg/l, а 

реакцията на водата е с по-ниско рН – от 6,2 до 9,0. Температурата на водата 

обикновено е над 60°С. Отделни извори имат и по-ниска температура. Само 6 от 

изворите са студени. Поради хидрокарбонатно-сулфатното си съдържание 

изворите по долината на р. Струма спадат към IV-ти клас по класификацията на 

Карстен-Александров, а по съдържание на активни вещества – флуор и 

метасилициева киселина, те се отнасят и към V-ти клас на същата класификация. 

  

Препоръки към ОУП на общината: 

- по отношение на находищата, които попадат в обхвата на защитената 

зона по Натура 2000, решенията по предходното изискване следва да отчитат и 

режимните ограничения, валидни за дейностите, осъществявани в нея. 

 

6. Ландшафт 

 Характеристиките на ландшафта с техните физически, културни и естетико-

емоционални измерения участват в характеристиката на ресурсния потенциал на 
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територията, доколкото допринасят за качеството на жизнената среда и за 

инвестиционната привлекателност. Взаимодействието в течение на времето на 

територията на общината между природо-географските условия и дадености - 

климат, релеф, вода, почви, растителност в тяхното естествено развитие и 

човешката дейност е формирало ландшафти, които в пространствено отношение са 

средно големи по площ. 

Елементите, които конкретно са ги обусловили на територия на общината, 

са; горите, естествените формации, нивите, ливадите, реките, деретата, овразите, 

населените места, производствените съсредоточия и другите урбанизиращи се 

територии, селищни формации и др. Човешката намеса, общо взето не е изменила 

облика на природната среда, поради което ландшафтите могат да бъдат 

определени преимуществено като слабо променени - естествени ландшафти. 

Определящ критерий за състоянието на ландшафтите е устойчивостта им, 

респ. възможностите им за естествено развитие и възпроизвеждане на ресурси и 

условия за благоприятна околна среда. По предварителна преценка комбинацията 

от естествени и създадени условия на територията на общината позволява 

идентифицирането на следните седем типа ландшафти; 

Селищен тип със средни възможности за естествено развитие. Представен е 

от 54-те населени места. Благоприятно въздействащ елемент тук играе 

дворищното озеленяване и преобладаване на овощните дървета, лозниците, 

плодните и декоративни храсти и цветните градинки пред домовете. 

Селскостопански тип с ниски възможности за естествено развитие. Това са 

нивите, мерите, ливадите, заемащи около значителна площ от територията на 

общината. 

Селскостопански тип със средни възможности за естествено развитие. 

Състои се от трайни култури, овощни градини и лозя и е представен върху 

значително по-малка площ в сравнение с предходните. Трайните култури са 

защитно средство срещу суховеите и зимните ветрове, влияят благоприятно върху 

микроклимата. 

 Горски тип с висока възможност за естествено развитие, представен е от 

Национален Парк  “Пирин”  в североизточната част на общината . Тези горски 

площи са с голямо значение за здравословната структура на ландшафта, като 
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играят важна роля със своя освежаващ, разкрасяващ и обогатяващ елемент в 

ландшафта. 

Горски тип със средни възможности за развитие. В тази категория влизат 

специалните (защитни гори) и стопанските гори. Те също са с благоприятно 

влияние върху микроклимата и опазват съседните селскостопански площи. 

Ефикасността на защитната им роля се повишава, когато са разположени по 

вододелите, височините и стръмните скатове. Визуалните качества на горските 

насаждения са резултат от взаимодействието на горите с природните  и 

антропогенните компоненти на ландшафта. 

От важно значение за горския ландшафт е запазването на растителността в 

структурата на урбанизираната селищна среда. Чрез дървесно-храстовите масиви 

на крайселищната зона се осъществява преходът между селищата и откритата 

природна среда. 

 Защитени ландшафти. Представени са от   Национален Парк  “Пирин”, 

Резерват “Али ботуш”и природните  забележителности  Водопад на р. Санданска 

Бистрица и Мелнишки скални пирамиди.  

Промишлени ландшафти. С много ниска степен на естествено развитие са и 

включват бившите кооперативни стопански дворове и площадки, складови зони и 

др. В много случаи те нямат качествата на действително културен ландшафт. 

  

Препоръки към ОУП на общината: 

- последователно прилагане на ландшафтно устройствен подход, насочен 

към опазването и възстановяването на общите ландшафтни характеристики на 

територията и особено на емблематичните им елементи при реализацията на 

трайна физическа намеса. Спазването на това изискване предполага допълнителни 

проучвания  за  проверка  и   потвърждение   на  предварително   

идентифицираните   седемте  типа ландшафти; 

- внимателно проучване на възможните варианти за провеждане на 

бъдещите транспортни и инфраструктурни комуникации и включване плана на 

онези от тях, който в най-малка степен нарушават околната среда и 

ландшафтите й характеристики, като пътищата бъдат провеждани по правило 

по границите между различни ландшафтни типове: 

- специално внимание да бъде отделено, вкл. чрез предписания в Правилата 
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за прилагане на плана, на формата и граничната линия на периферните горски 

ивици, които определят изгледа на горските масиви, обогатяват пейзажа в 

контраст със селскостопанските площи; 

- при реализирането на мерките за рекултивация на нарушените терени и 

определяне на бъдещото им предназначение следва да се отчита принадлежността 

на тези терени към съответните типове ландшафт и възстановяването им да се 

използва за тяхното стабилизиране. 

 

7. Биоразнообразие и защитени територии 

7.1 Растителност 

 Районът, в който се намира община Сандански, в биогеографско отношение 

се отнася към южнобългарския биогеографски район Струмско-Местенски 

подрайон, най-богат на средиземноморски растения и животни. Според типовете 

зони на растителност в България в района на община Сандански преобладават 

широколистните листопадни смесени горски и храстови формации. 

Нискостеблените са бръшлян, смокини, нарове, а високостеблените - бял дъб, 

габър, бор, по-рядко бреза и върба. В горните части на Пирин преобладават бук, 

бял бор и мура, а след тях – хвойна и клен, а по високите части на Пирин те 

отстъпват на алпийските ливади. 

 
7.2 Животински свят 

Фауната в общината се отнася към Рило-Родпоския и Струмско-Местенския 

зоографски район4. Тук се срещат средноевропейски и средиземноморски видове. В по-

високите в хипсометрично отношение части на общината се срещат сърни, лисици, диви 

свине, мечки, диви кози и др. В реките тук виреят мряната, балканска пастърва, скобар, 

кефал и др. В по-ниските части на общината и по-конкретно в териториите, част от 

Сандаснко-Петричката котловина се срещат повече средиземноморски видове – 

бръмбари хоботници, ципокрили насекоми, мравки и др. 

 

7.3 Защитени територии и защитени зони по Натура 2000 
                                                      
4
 Зоографски райони по Георгиев, 1980 
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 Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното 

разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и 

на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. 

Защитените територии са чувствителни към натоварване и тяхното стопанско 

използване е ограничено. Те представляват не само ограничител в стопанското 

развитие, но те са и източник на доходи на местното население в контекста на 

устойчивото развитие. Защитените местности и природни забележителности на 

територията на община Сандански са дадени в следващата таблица. 

 

Наименование на обекта Категория Площ, ха 

Национален Парк  “Пирин” 

(територия в община 

Сандански) 

национален парк 12 354,4 

Мелнишки скални пирамиди защитена местност 1 173,3 

Резерват “Али ботуш” 

(територия в община 

Сандански) 

резерват 939,7 

Водопад на р. Санданска 

Бистрица 

природна 

забележителност 

0,4 

 

Национален парк „Пирин” 

 Национален парк "Пирин" е създаден през 1962 г. и обхваща над 40 000 

хектара вековни гори, удивителни мраморни върхове-гиганти, изумрудни езера, 

мъхави еделвайси и бистри реки, които представляват естествен пейзаж и среда за 

обитаване от редица животни като диви кози, сърни, мечки, диви котки и вълци и 

др. НП "Пирин" е включен в програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО. 

 На територията на община Сандански се падат около 31% от територията на 

парка, като тя е обособена в два паркови района – Каменица и Трите реки.  

 

 „Мелнишки скални пирамиди” 

 Мелнишките скални пирамиди са обявени за природна забележителност 

през 1960 г. и обхващат площ от около 1 165,6 ха. Те са красиви пясъчни 

образувания, на места напълно вертикални, а по върховете им растат 
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широколистни дървета и треви. Височината им достига до 100 м., а освен 

пирамидална форма имат и форма на гъби, конуси, игли и др. Това са едни от най-

посещаваните от туристи скални пирамиди на територията на България. 

 

Резерват „Али Ботуш”- Славянка планина 

 Славянка е шестата по височина планина в България, с най-висок Гоцев връх 

– 2212 м. Тя е една от най-безводните планини в България, но въпреки това, през 

пролетта се превръща в цветна градина. Считана е за ключов флористичен 

формообразувателен център на Балканския полуостров, със своите над 1400 вида 

растителност, 42 от тях -  балкански ендемити и 20 – български, някои на възраст 

над 400 г. Тук се намира и най-голямото находище на черна мура на Балканския 

полуостров.  

 Фауната й включва освен характерните за страната ни сърна, дива свиня, 

лисица и др., също така над 1200 вида насекоми. От тях особено интересни са 

пеперудите, между които има нови за науката видове.   

 Желанието за опазването на това разнообразие е причината за създаването 

на резервата „Алиботуш”, носещ старото име на планината. Той е обявен като такъв 

с Постановление №1171 на Главно управление на горите от 24.11.1951 г. и в 

момента обхваща територия от 1185,8 ха, което представлява по-голямата част от 

планината. На 01.03.1977г. Алиботуш е включени в листата на биосферните 

резервати по програма „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО като територия, служеща за 

запазване на световното природно наследство.  

 

Водопад – Попина лъка  

 Водопадът в м. Попина лъка се намира в Южен Пирин и е разположен по 

течението на река Башлийца, която заедно с река Сърчалийца, дава началото на 

преминаващата през гр. Сандански река Санданска Бистрица. Водопадът е с 

височина около 12 метра и е пълноводен през цялата година, което го прави 

изключително привлекателен туристически обект. Притежава два пада на водата, 

като между тях има водно пространство, удобно за скокове във вода. На 11 

октомври 1965 година Попинолъшкия водопад е обявен за природна 

забележителност. 
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Водопад – с. Кашина  

 Познат още като „Скоко”, водопадът се намира се в района на гр. Мелник, на 

около 25 км югоизточно от Сандански и на около 1 час ходене от с. Кашина. Висок е 

20 м. Местните жители го наричат “нашия малък Ниагара”. Водите му се спускат от 

Пирин и минават под високата над 100 м. Гарванова скала.  

 

Карстов извор – с. Петрово  

 Изворът е трети по дебит на вода за цяла България. Формиран е около 

масивни мраморни скали, което определя изключително добрите му физични 

свойства и химичен състав. Неслучайно местното населението му е дало името 

„Бистрец”.  

 До самият извор се стига като се премине през построен кът за отдих и 

почивка,  представляващ заслон с дървени пейки и маси, скара и люлки за децата.  

 

Съгласно Националната стратегия за регионално развитие на Република 

България за периода 2005-2015 приоритетни райони за създаването на нови 

защитени територии в бъдеще са Родопите, Източна Стара планина, 

Черноморското крайбрежие, Странджа, долината на р.Струма и по-малките 

територии, разположени около и свързващи съществуващите национални паркове 

и природни паркове в Рила, Пирин, Стара планина, Витоша и др. 

Съгласно това на територията на община Сандански е възможно и 

целесъобразно разширяването на защитените територии в района на планината 

Славянка и териториите на Южен Пирин като това разширение може да премине и 

на  природните ненаселени територии в общините Хаджидимово и Гоце Делчев. 

Защитени зони (Натура 2000) 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, 

целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове 

и местообитания за Европа в съответствие с основните международни 

договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното 

разнообразие. 

Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две 

основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – 

Директива 92/43/ЕЕС  за запазване на природните местообитания и на дивата 
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флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 

79/409/ЕЕС  съхранение на дивите птици (наричана накратко Директива за 

птиците).  

Защитените зони на територията на община Сандански припокриват изцяло 

площта на защитените територии, като площта на защитените зони е много по-

голяма. Също се припокриват и части от защитени зони определени по 

директивата за птиците с такива определени по директивата за хабитатите.  

Защитените зони заемат около 60-70% от територията на община 

Сандански. 

 

НАТУРА 2000 по директивата за 

местообитанията 

  Код Име на зоната площ ха дял % 

BG0000209 Пирин 12384,12 12,42 

BG0000224 Огражден - Малешево 3520,73 3,53 

BG0000366 Кресна - Илинденци 2152,70 2,16 

BG0001023 Рупите - Струмешница 1595,50 1,60 

BG0001028 Среден Пирин - Алиботуш 48205,84 48,34 

  

Територии извън натура по директивата за 

местообитанията 31873,75 31,96 

  Общо 99732,65 100,00 

 

 

НАТУРА 2000 по директивата за птиците 

  Код ЗОНА ИМЕ площ ха дял % 

BG 0002003 Кресна 126,79 0,13 

BG 0002056 Пирин 12360,54 12,39 

BG 0002072 Мелнишки пирамиди 13595,22 13,63 

BG 0002078 Славянка 6658,84 6,68 

BG 0002098 Рупите 3270,71 3,28 

  

Територии извън натура по директивата за 

птиците 63720,54 63,89 

  Общо 99732,65 100,00 
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 Препоръки към ОУП: 

-да се проучи необходимостта и съгласува с компетентните органи по опазване на 

околната среда за евентуалното определяне на буферни зони на защитените 

територии 

-за защитените зони по Натура 2000 да бъдат съобразени природо охранителните 

режими, въведени по реда на Закона за биологичното разнообразие.  

- в проектоплана да се обоснове допустимата 

устройствена/урбанистична/строителна намеса, респ. прилагането й чрез 

устройственото планиране на последващото ниво, при съобразяване с 

изискванията за запазване на местообитанията и популациите: 

 

 

8. Отпадъци 

 Битовите отпадъците от гр. Сандански се събират в кофи тип “Мева” с обем 

0,11 m3 и контейнери с обем 4 m3 и се извозват със съответната налична техника на 

съществуващото сметище, чието закриване е предстоящо. Машинният парк и 

съдовете за смет, които се използват за дейностите по отпадъците, са силно 

амортизирани. Третирането на отпадъците се извършва от общинска фирма. 

 Генерираните твърди битови отпадъци (ТБО) от гр. Сандански, гр. Мелник, 

с. Лешница, с. Дамяница, с. Н. Делчево, с. Поленица, с. Джигурово, с. Вълково, 

с. Струма и с.Лебница се събират, извозват и депонират на депото за ТБО от 

Общинска фирма “Стройкомтранс” – гр. Сандански. 

 Селата от общината депонират битовите си отпадъци на 12 сметищни 

площадки върху обща площ от 25 дка. Площадките са неотредени и 

неконтролирани. Усвоените за депониране терени в повечето случаи са 

селскостопански земи в съседство до населените места. Те влошават естетиката на 

селищната територия, застрашават околната среда и здравето на хората. 

 Твърдите битови отпадъци от селата Катунци, Петрово, Яново, Враня, Горно 

Спанчево, Ново Ходжово и Калиманци се събират от една сметовозна кола тип 

“Шкода-Бобър” и се депонират на сметище, намиращо се вдясно от пътя за 

с. Калиманци. За селата Петрово и Яново има друго депо. Депата в с. Петрово и 
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Калиманци не отговарят на изискванията на Наредба № 11 за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за 

обезвреждане на битови отпадъци. 

 В района на община Сандански съществуват следните депа: 

� Депо за ТБО – в местността “Могилата”, землището на с. Плоски. На него 

са депонирани: 

- битови отпадъци – около 6500 t/год.; 

- производствени отпадъци с характер на неопасни – 280 t/год. 

Депото в местността “Могилата” (новото сметище) отговаря на всички съвременни 

екологични изисквания за депониране на ТБО и производствени отпадъци, имащи 

характер на неопасни. Предвидени са 6 клетки за депониране. В момента е 

изградена първа клетка на депото, направена е вертикална планировка на втора 

клетка и са изградени обслужващите сгради и комуникации. 

� Депо в местността “Калимански път” – депонирани около 150 t/год. 

� Депо в местността “Свети Георги” (за селата Петрово и Яново) – 

депонирани около 45 t/год. 

Съществуващите стари замърсявания с битови и други отпадъци са следните: 

� Разпилени отпадъци по пътя за старото сметище (с. Кръстилци) – ТБО, 

площ около 2 дка, количество – 10 m3; 

� На 200 m северно от Миячно-сортировъчна инсталация по полския път 

– БО, СО, ПО, площ 2 дка, количество – 30 m3; 

� По пътя за новото сметище (от мотел “Мамин Кольо”) към м-та 

“Подината” – БО, площ – 0,5 дка, количество – 10 куб.м. 

 Препоръки към ОУП: 

- да се предложи принципно решение за третиране на производствените отпадъци. 

чийто обем се очаква да нарасне в резултат на развитието на индустриални 

производствени дейности; 

- да се предложат подходящи локализации за депониране на селскостопански 

отпадъци и сгурия от домакинствата с индивидуално отопление на твърди горива: 

- горните проектни предвиждания да са съобразени с актуалните стойности на 

обемите отпадъци, на база предоставена от общинската администрация 

информация. 
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9. Акустична обстановка 

Съществуват различни източници на шум в селищната мрежа на общината – 

транспортните потоци на автомобилния и железопътен транспорт, промишлени, 

транспортни и комунално-битови обекти, спортни площадки. 

Основен източник на шум на територията на общината е автомобилният 

транспорт. Не е правен анализ за дела от населението, подложено на наднормено 

ниво на шума.  

От ОУП да се изискат изследвания и при необходимост да се търсят 

подходящи решения. 

 

10. Радиация 

На територията на общината към настоящият момент няма данни за 

наличието на опасност от радиация. Също така липсват данни за нейонизиращи 

лъчения и влияние върху хората и околната среда.  

 

 Чрез ОУП да се изискат необходимите изследвания и при необходимост да се 

търсят подходящи решения за възниквалия проблем. 
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XIII. Информационно осигуряване 

Изработването на проекта за ОУПО се основава на проучванията и анализите, 

включени в настоящите Изисквания, както и на информация по отношение 

междувременно настъпилите промени във: 

• Фактическото земеползване (по-крупни промени на предназначението на 

поземлени имоти и инвестиционни реализации); 

• Екологическата и физикогеоложката обстановка и състоянието на 

природните ресурси, в т.ч. данни от специализирани проучвания/замервания от 

страна на компетентните органи; изпълнени мероприятия, свързани с опазването 

на околната среда; 

• Промени в статута и/или режимите, отнасящи се за територии и обекти под 

особена териториално устройствена защита; 

• Планове, програми и др. документи, както и проекти за нови документи, 

имащи отношение към устройството на общинската територия; 

• Друга необходима информация, достъпна чрез общинската администрация. 

При проекто-решението трябва да се основава и да дава информация за: 

• Общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото 

предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и 

границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските 

територии, защитените територии, нарушените територии за възстановяване и 

териториите със специално, с друго или със смесено предназначение; 

• Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1, който включва 

най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и 

развитие; 

• Извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична, 

държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство; 

• Разположението на мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на 

съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от 

национално значение; 
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• Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия 

и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита; 

• Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени 

мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна 

устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ. 
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XIV. Изисквания към ОУПО 

1. Методически подходи при разработване на аналитичните и 

прогнозните проучвания за ОУПО 

       1.1. Методически изисквания към аналитичните проучвания 

  Анализите на състоянието на отделните функционални системи на плана и 

на някои от основните проблемни направления (демография, културно-

историческо наследство, обитаване, зелена система и др.) имат за цел да допълнят 

аналитичните проучвания, съдържащи се в заданието.  Предмет на 

допълнителните аналитични проучвания следва да бъдат факторите, които 

оказват влияние за  състоянието на съответната функционална система. 

Измененията в нормативната база, регулираща обществените отношения, касаещи 

развитието на съответната функционална система или проблемно направление, 

както и основните моменти на провежданите политики за развитието на община 

Сандански следва да бъдат добре проучени от екипите, извършващи допълващите, 

подробни аналитични проучвания.  С цел очертаване на тенденции в развитието 

на анализираната функционална система или проблемно направление 

аналитичните проучвания следва да обхващат ретроспективен период  над 5 

години назад във времето, което дава възможност за очертаване на определени 

тенденции в развитието на процесите на територията на общината. 

 

1.2.Методически изисквания към стратегическите прогнозни проучвания 

 Устройственото планиране на определена територия е свързано с прилагане 

на устройствени решения, засягащи статута, устройствените режими и др. 

Устройствените решения, които ще се прилагат се обосновават с прогнозни 

разчети. При тяхното изработване е необходимо да се съблюдават определени  

методически изисквания с оглед постигане на предварително формулираните 

цели, приоритети и задачи на самия ОУП. Прогнозните проучвания ще са 

съществен момент от работата по изработването на бъдещия Общ устройствен 

план на община Сандански. Необходимостта от прогнозите за развитието на 

функционалните системи (“Обитаване”, “Труд”, “Обслужване”, “Отдих”) и на 
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проблемните направления (Демография, КИН, Екология и др.) се изисква и по 

действащата нормативна уредба.  

 

2. Прогнозен период на действие на ОУП 

 ОУП на община Сандански по своят характер има стратегически измерения в 

сферата на устройственото планиране на територията. Устройствените решения, 

които са тясно свързани с инвестиционната политика на общината и на частните 

инвеститори са както със средносрочен, така и с по- продължителен период. 

Всичко това изисква и срокът на действие на ОУП да бъде по-продължителен. 

Препоръчителният срок за времевия хоризонт на действие на ОУП на община 

Сандански, който може да бъде възприет от проектантския екип, разработващ 

плана е да не е по-малко от 25 г.  

 

3. Общи изисквания към проектното решение  

Общият  устройствен  план  на  общината  следва  да  бъде  изработен при 

съблюдаване на целите и задачите плана, както и на препоръките и изискванията 

описани в заданието и обобщени по следния начин: 

• При изработването на плана да се обърне особено внимание при решаването 

на  функционални и устройствени проблеми на следните целеви зони: 

− Зона А – Промишлена зона гр. Сандански, ЖП Гара гр. Сандански, 

Контактна зона с трасе на Автомагистрала „Струма” – тенденция за 

развитие на зоната, предимно в складово-преработвателната дейност. 

Активизиране на инвестиционните намерения в следствие на 

изграждането на Автомагистрала „Струма” – възможно развитие чрез 

ИПГВР. 

− Зона Б – Зоната по първокласен път Е79 в участък гр.Сандански – с. 

Дамяница и гр. Сандански – м. Стара гара – тенденция за урбанизиране на 

зоната със смесени функции. След изграждане на Автомагистрала 

„Струма” трафикът в тези участъци ще намалее и ще поеме само 

вътрешния трафик.  
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− Зона В – м. „Пърди магаре" – неконтролирано незаконно застрояване, 

предимно от ромско население в земеделски имоти на други собственици. 

В м. „Нишан Таши" – развитие на зоната за жилищно застрояване. 

Местности „Ранковец”, „Бангеица”, „Склавски път” – предвиждане за 

жилищно застрояване. 

− Зона Г – Зоната на м. „Страната” – в миналото предвиждана за Лесопарк, 

тенденция – възстановена собственост и уточняване на бъдещото 

рзвитие. Фактори – добре залесена зона, близост до горския фонд, бъдещи 

намерения на собствениците. 

− Зона Д – зоната се определя от имотите, намиращи се по поречието на 

река „Санданска Бистрица” – зоната на градския парк – Паметник на 

Парковото и градинско изкуство – развитие на балнеоложкия туризъм, 

хотели и др. Зоната се развива по поречието на реката и достига до с. 

Лиляново. Наличие на урбанизиране на имотите, намиращи се в близост 

до реката и обслужени от съществуващия път.  

− Зона Е – м.”Попина Лъка”, „Туричка черква”, „Лещака” и м.”Мозговица” – 

наличие на урбанизиране под формата на Вилна зона на града. В голямата 

си част застрояване по Параграф  123 от ЗГ. Установяване на граници и 

изясняване на  възможности за Устройствено решение. 

− Зона Ж – зоната на гробищния парк – необходимост от предвиждане на 

разширение съществуващия гробищен парк. 

• При устройството на населените места,  плана следва да обоснове 

потребността от тяхното териториално развитие.  

• На база на капацитета на територията да се определи перспективното 

развитие на населените, при спазване на оразмерителните параметри за 

отделните устройствени зони и територии.  

• Да се предвиди разширяване на спектъра от функции в малките населени 

места. В предвижданията на ОУПО за всички населени места е необходимо да 

се предвиди доизграждане  на техническата и  пътната инфраструктура. 

• ОУПО следва да се съобрази със заявени инвестиционни намерения, 

вписващи се в цялостната планова концепция и представляващи обществен 

интерес, както и по други устройствени съображения, обосновани с 

проектните решения на ОУПО.  
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• Да се съобразят и адаптират при необходимост предвижданията за 

усъвършенстване и доизграждане на пътната мрежа, заложени в предходни 

планове и проекти.  

• Пълноценно  отчитане  външните  връзки  на  общината  като  стимулатор  

за развитие. Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми в 

съответствие с целесъобразността им не само на общинско, но и на 

междуобщинско ниво.   

• Свеждане  до  минимум  отнемането  на  ценни  земеделски  земи  и  земи  от 

горския фонд за нуждите на урбанизацията и друго строително усвояване.  

• Планът трябва да предложи подходяща териториална организация в и извън 

населените места за формиране на съсредоточени територии за търговия и 

обслужване. 

• По отношение на икономическото развитие на общината при изработването 

на плана се съблюдават постановките на стратегическите документи по ЗРР, 

отнасящи се за общинската територия. За стимулиране на публично-

частното партньорство  в  дейностите,  осигуряващи  социално-

икономическото развитие,  да  се  осигурят  възможности  за  целесъобразна  

реализация  на поземления фонд – общинска собственост, съобразна с 

обществения интерес и  при  спазване  на  общите  и  специфични  

изисквания  и  ограничения  по отношение земеползването.  

• ОУПО следва да осигури устройствени условия за опазването и правилното 

използване на водните течения и другите водни площи, предвид 

екологическото, стопанското и рекреационното им значение.  

• ОУПО следва да създаде устройствени условия за реализация потенциала на 

геотермалните води при село Левуново и село Хотово, като при 

определянето на зони се съобрази с локализацията на източниците на 

термални води като естествен ресурс. 

• ОУПО следва да  определи обхвата на горите и  горските земи, чието 

предназначение не може да бъде променяно.  

• ОУПО да осигури транспортен достъп, водоснабдяване и електроснабдяване 

в горските паркове на база на капацитета им 
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• ОУПО може да препише по-подробни изисквания към последващите нива на 

устройствено планиране свързани с опазването и социализацията на 

паметниците на културата.  

• ОУПО следва да се осигури опазване и възстановяване на залесените 

територии, респ. увеличаване, дела на курортните гори и горски паркове за 

сметка на горите със стопанско предназначение, като въведе правила и 

нормативи за устройството  и опазването им. 

• да създаде условия за развитие на територията, осигурявайки необходимата 

пътна и техническа инфраструктура за обслужване на обектите на туризма и 

отдиха - почивни станции, хотели, къщи, семейни хотели и други. 

• В  да проучи възможността за разширение на гробищните паркове на част от 

населените места. 

• При изработването на плана да се обърне внимание на бившите Стопански 

дворове, в зависимост от настоящето им използване и прогнози за развитие.  

• На ниво ОУП следва да се определят режими, с които да се осигури 

ненарушаване на общата екологическа обстановка и жизнените условия в 

населените места. С оглед на това с плана следва: 

-да се елиминират възможностите за неблагоприятно съвместяване на 

дейности по изработване на строителни материали - керамични изделия, 

бетонови и битумни смеси и др. с чисти производствени дейности, общ. 

обслужване или обитаване. 

-да се осигури възможност за ограничаване на интензивното преминаване 

през населените места на транспортна техничка, обслужваща добивна и 

производствена дейност. 

-да се предвидят рекултивационни мероприятия за местата на добив на 

материали след приключване на експлоатацията им. 

• В  програмата за реализация на плана да се включат изисквания за разработ-

ване на програма за (до)изграждане на ПСОВ  

• ОУПО следва да предвиди  актуализация на плановата основа за устройство 

на населените места (ниво ПУП) с оглед приложимостта на действащите 

планове и при отчитане инвестиционната активност.  
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4. Прилагане и поддържане на плана 

4.1. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО 

 Общият устройствен план на общината, съгласно разпоредбите на ЗУТ, има 

значението на основа на цялостното устройство на територията, като неговите 

предвиждания са задължителни за последващите подробни устройствени планове, 

В този смисъл в правилата за прилагането му следва да се включат конкретни 

изисквания към подробното устройствено планиране, съобразно спецификата и 

потребностите на отделните територии. С правилата за прилагане могат да се 

определят още допустимите отклонения от предвижданията на ОУПО, условията, 

при които той може да се изменя и други налагащи се изисквания. Планът следва 

да определи целесъобразна последователност на изработването на последващите 

подробни планове, като отчете приоритетите в обществения интерес, мащабите на 

инвестиционната активност по територии и потенциалните заплахи за 

компрометиране на ресурси или публични мероприятия при продължаване 

работата "на парче". Правила и нормативи за прилагане на ОУПО следва да 

включват: 

• Видове устройствени зони, въведени с плана, и устройствените им режими - 

регламентация на устройствените зони (набор от дейности, граници, правила за 

устройство, нормативи за застрояване и т.н.) 

• Видове самостоятелни терени с устройствен режим, въведени с плана, и 

устройствените им режими, ако въвеждането на такива се налага. 

• Специални изисквания при устройството и застрояването на устройствените 

зони 

• Специфични правила и нормативи за устройството на общинската територия 

(съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2 на ЗУТ) 

• Последващо устройствено планиране на територията на общината. 

• Наблюдение, поддържане, отчитане на прилагането на плана. 

• Създаване на критерии за необходимостта от изменение на ОУП. 
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5. Изисквания, свързани с етапното реализиране на 

устройствените мероприятия 

ОУПО следва да съдържа раздел по въпросите на реализацията на основните 

устройствени мероприятия, свързани с публични инвестиции. Разделът трябва да 

отговори на следните изисквания: 

- да посочи приоритетните задачи по системи и проблемни сфери; 

- системи на техническата и транспортна инфраструктура; 

- компенсационни мерки по отношение на околната среда; 

- социални ангажименти на общинското ръководство; 

- усвояване (урбанизиране) на нови територии. 

Приоритетността следва да отчита приети общински, областни и 

национални стратегии, планове и програми. Възможно е, въз основа на 

предвижданията на ОУПО, да се инициира промяна в цитираните документи. 

Планът трябва още: 

- да определи  взаимните връзки между приоритетите на отделните системи и 

проблемни сфери; 

- да посочи най-общата последователност на реализиране на приоритетните 

задачи; 

-да оцени пригодността на наличните подробни устройствени планове като 

основа за извършване на необходимото инвестиционно проектиране и да 

предложи програма за обновяване на плановата основа 

 

6. Изисквания към проектанта документация 

6.1. Обща характеристика на ОУПО 

Общият устройствен план на общината се изработва въз основа на заданието 

по чл. 125 и чл. 126 ЗУТ и на допълнителна информация от централните и 

териториални администрации и експлоатационни дружества. 

ОУПО се разработва в две фази: предварителен проект и окончателен проект. 

Съдържа текстови и графични материали. 

Общият устройствен план на община Сандански се създава за прогнозен 

период от 20 години. 
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6.2. Първа фаза - Предварителен проект на ОУПО 

Предварителният проект на ОУПО съдържа текстови и графични материали. 

 Текстови материали 

Текстовите материали към предварителният проект на ОУПО се представят 

в две части - част анализ на съществуващото положение (диагноза) и част 

прогноза.  

Съществуващо положение (диагноза) 

Текстовите материали към ОУПО в частта диагноза трябва да съдържат 

раздели за: 

• Регионални проблеми, в т.ч. пространствени, икономически, социални, 

културни, екологични, комуникационни и др.; 

• Социално-икономически условия и проблеми свързани с демографията (брой, 

еволюция на развитие, структура (полова, възрастова, социална), тенденции на 

развитие); структурата на заетостта (отрасли, сектори на дейност, социална и 

професионална категоризация, тенденции на развитие); икономическата база (по 

отрасли -промишленост, селско и горско стопанство, туризъм, строителство, 

транспорт, енергетика и др., структура на собствеността, ефективност, регионални 

характеристики) и райони със специфични проблеми; 

• Териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, флора, 

фауна, поземлен ресурс по фондове (населени места и други урбанизирани 

територии, земеделски земи, горски фонд, защитени територии, нарушени 

територии), структура на собствеността (държавна собственост - изключителна, 

публична и частна, общинска собственост - публична и частна, частна собственост); 

• Обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд, 

структура на собствеността, видове (типове) пространствени структури на 

обитаване, технико-икономически характеристики на видовете (типовете) 

обитаване, градска динамика; 

• Здравеопазване: териториално разположение на мрежата от обекти, видове 

лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична и болнична помощ, 

центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, рехабилитационни центрове и 

др.), собственост; 
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• Образование: териториално разположение на обектите, образователни 

равнища, собственост;  

• Култура: териториално разположение, значимост, собственост; 

• Техническа инфраструктура: трасета и съоръжения, технически параметри на 

електроснабдителната, водоснабдителната, канализационната, газопроводната, 

далекосъобщителната и други мрежи, пътна и железопътна мрежа (класификация, 

състояние), радио- и телевизионно покритие на територията на общината, 

покритие с други комуникационни системи, пречистване на отпадъчните води, 

сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за отпадъци; 

• Отдих и туризъм: обекти, значимост, собственост, влияние в общото 

икономическо развитие; 

• Екологично състояние: замърсяване на въздуха, водите и почвите, 

категоризация, характеристика на вредните емисии. 

 

 Прогноза 

Текстовите материали към ОУПО в частта прогноза трябва да съдържат 

раздели за: 

• Социално-икономическо развитие (прогноза за): демографско развитие 

(песимистичен, оптимистичен и реалистичен вариант), икономическо развитие 

(промишленост, селско и горско стопанство, транспорт, строителство, туризъм и 

др.), развитие на социалната база (образование, здравеопазване, култура, 

комунални дейности), приоритети за реализация; 

• Пространствено развитие: основно предназначение на териториите, режими 

на устройство и параметри за натоварването им, развитие на урбанизираните 

територии и на техническата инфраструктура; 

• Екологични условия: прогноза за въздействия върху околната среда от 

социално-икономическото и пространственото развитие и мероприятия за 

подобряване на средата; 

• Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват условията, при 

които може да се изменя планът, задължителните изисквания към подробните 

устройствени планове (ПУП), допустимите натоварвания на териториите и др. 
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Графични материали 

Графичните материали към предварителният проект на ОУПО биват 

основни графични материали, които са задължителни и неразделна част от 

проекторешението и  допълнителни. 

Основните графични материали на предварителния проект трябва да 

съдържат: 

• Опорен план на общината в М 1:25 000, изработен върху топографска карта, с 

отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 ЗУТ; 

• Общ устройствен план на общината в мащаба на опорния план, изработен 

върху картата по опорния план, в който се отразяват бъдещото развитие и 

устройството на териториите, включващо: режим за устройство и строителните 

граници на урбанизираните територии (населени места, групови и единични 

паметници на културата, промишлени комплекси и други селищни образувания); 

земеделски земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и 

останалите земи, в които това е допустимо; горски територии (гори и земи от 

горския фонд); територии със специфични характеристики (резервати, 

национални паркове, природни забележителности, поддържани резервати, 

природни паркове, защитени местности, паметници на културата, гробищни 

паркове, минерални извори, калонаходища, обекти на сигурността и отбраната); 

нарушени територии (рудници, кариери, насипища, свлачища, срутища, мочурища, 

депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и рекултивация; водни площи и 

течения - реки, езера, язовири, напоителни и отводнителни канали; елементи на 

транспортната техническа инфраструктура - пътна мрежа по класове, железопътни 

линии, гари; елементи на другата техническа инфраструктура - електропроводи, 

газопроводи, нефтопроводи, нефтопродуктопроводи, топлопроводи, 

далекосъобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори, и 

съоръженията към тях (електрически подстанции, пречиствателни станции за 

питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.); 

• Схеми в М 1:50000 за: 

•  транспортната мрежа и другите мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура. 

-комуникационно-транспортната система 

-водоснабдяване и канализация; 
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-електроснабдяване; 

-газоснабдяване; 

-съобщителната мрежа; 

-зелената система; 

-други схеми и илюстративни материали; 

 Сродните по характер и/или тематика графични материали могат да се 

обединяват в общи схеми или в сборна схема в подходящ мащаб, позволяващ ясен 

графичен израз; 

 

6.3. Втора фаза - Окончателен проект на ОУПО 

Окончателният проект на ОУПО, трябва да съдържа текстовите и 

графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени 

съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени 

обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални 

администрации. 

Текстовите материали към предварителния проект на ОУПО се допълват с 

доклад за изпълнение на препоръките. 

Графичните материали към окончателния проект на ОУПО, към които има 

препоръки и бележки, се изработват наново. 

 

6.4. Техническо оформяне на ОУПО 

Текстови материали към ОУПО 

Текстовите материали към ОУПО се комплектуват в папки формат А4 или А3 и 

съдържат следните задължителни елементи: 

• Титулна страница, на която се отразяват: видът на плана; обектът на 

планиране; изпълнителят; възложителят; главният проектант - квалификационна 

степен, име, презиме, фамилия, единен граждански номер, номер на документа за 

правоспособност, подпис; трите имена на лицето, представляващо и/или 

управляващо юридическото лице, извършило проектирането; 

• Авторски колектив - списък на проектантите, сътрудниците, консултантите и 

техническите лица, участвали в проектирането; 

• Съдържание на текстовия и графичния материал. 



146 

 

  

Графични материали към ОУПО 

Графичните материали към ОУПО трябва да съдържат следните 

допълнителни задължителни елементи: 

• Вид и териториален обхват на плана или устройствената схема, мащаб, фаза 

на проектиране; надписите се поместват в дясната или лявата част на чертежа, по 

изключение - и на друго подходящо в композиционно отношение място; 

• Географските посоки и данни за ветровия режим; 

• Таблица с информация за изпълнителя, вида на плана, възложителя, 

проектантите, фазата и мащаба на проекта, датата на завършване на проекта; като 

таблицата се нанася в долния десен ъгъл на всеки задължителен графичен 

материал; данните за проектантите съдържат тяхната специалност, име, фамилия 

и подпис; 

• Таблична информация, данни за ветровия режим, легенди за изразните 

средства, текстовите описания и друга допълнителна графична информация, които 

се разполагат в свободните полета на чертежа и се композират по преценка на 

водещия проектант. 

Графичните материали на ОУП се представят залепени на платно или на 

друг материал, позволяващ тяхното многократно ползване. 

Общия устройствен план се представя в един оригинал на хартиен носител, 

както и в цифров модел формат геобаза данни за ArcGis; 

Общия устройствен план се изработват въз основа на топографски карти в М 

1:25000 и наличните кадастрални и други данни съгласно чл. 115 ЗУТ и § 6,ал. 7 

ЗУТ. 
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XV. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЧАСТ "ЕО" 

Като част от Общия устройствен план на община Сандански следва да бъде 

изготвена и ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, включваща и ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА 

на плана с предмета и целите на опазване на мрежата на НАТУРА 2000, съобразно 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното 

разнообразие. 

Изпълнителят следва да изготви и представи на Възложителя и схема за 

провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети 

лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана. Съгласно нормативните 

изисквания схемата следва да включва консултации в процеса на изготвяне на ЕО и 

обществено обсъждане на ОУП, включително и на ЕО към него. 

Изпълнителят следва да подготви и представи на Възложителя проект на 

уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), 

към което да приложи изискуемата информация в цифров вид в подходящ формат 

с цел определяне на местоположението предвижданията на плана спрямо 

защитените зони. 

След извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно 

въздействие върху защитените зони от компетентния орган, да се подготви и 

указаната документация, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Екологичната оценка (ЕО) следва да бъде със следното минимално съдържание: 

1. ЕО следва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, ал. Зот ЗООС, 

в съотвествие със степента на детайлност на изработения проект на ОУП 

на община Сандански. 

2. Да   бъдат   анализирани   вероятните   значителни   въздействия   върху 

околната    среда,    в    т.ч.    вторични,    кумулативни,    едновременни, 

краткосрочни,  средносрочни и дългосрочни, постоянни и  временни, 

положителни и отрицателни последици от предвижданията по плана. 

3. В отделен раздел към ЕО да бъдат разгледани здравно-хигиенните 
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аспекти на околната среда, като се обърне внимание на следното: 

- Да се представи информация за спазване на изискванията на здравното 

законодателство по отношение на взаимното разположение па зоните за 

рекреационни дейности и жилищните зони спрямо обекти и дейности 

потенциални замърсители на околната среда; 

- Да се анализира възможността за наднормено натоварване на средата с 

вредности и оказване на неблагоприятно въздействие върху живущите и 

почиващите в тези зони, да се оцени здравния риск и предложат мерки за неговото 

редуциране; 

- Да се дадат подробни данни за съществуващите в района водоизточници за 

питейно-битови цели и минерални водоизточници, имат ли определени и 

утвърдени санитарно -охранителни зони със съответните три пояса и съобразени 

ли са предвижданията на ОУП с изискванията и режима на експлоатация на тези 

зони. 

4. Да се разгледа евентуалното развитие на компонентите и факторите на 

околната среда без прилагането на плана. 

5. Да   се   предложат   при    необходимост   мерки   за   предотвратяване, 

намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните 

последствия от прилагането на ОУП на община Сандански върху околната 

среда. Мерките ла бъдат мотивирани, в т.ч, и по отношение на очакваното 

положително въздействие. 

6. Да се предположат мерки за наблюдение и контрол на въздействията 

върху   околната   среда   при   прилагането   на   плана,   включително   и 

индикатори за наблюдение. 

ЕО следва да бъде изготвена при спазване на действащото законодателство, 

При извършване на екологичната оценка следва да бъдат използвани методите, 

посочени в „Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България" 

Изпълнителят следва да изпълни всички указания от компетентния орган по реда 

и условията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка 

на планове и  програми и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони. 
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XVI. Източници на информация  

 Закони 

• Закон за устройство на територията (обн. ДВ бр.1 от 2001г., изм. ДВбр.41 и 

111 от 2001г., бр.43 от 2002г., бр.20, 65 и 107 от 2003г., бр.36 и 65от 2004г., бр.28, 76, 

77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005г., бр.29, 30, 34, 37, 65,76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 

2006г., бр.41, 53 и 61 от 2007г., бр.33, 43, 54, 69,98 и 102 от 2008г., бр.6, 17, 19, 80, 92 

и 93 от 2009г., бр.15, 41, 50, 54 и 87от 2010г., бр.19, 35, 54 и 80 от 2011г., бр.29, 32, 

38, 45, 47, 53 и 77 от2012г., изм. и доп. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.) 

• Закон за регионалното развитие (обн. ДВ бр.50 от 2008г., изм. ДВ бр.47, 82 

и 93 2009г., изм. и доп. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.) 

• Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91 от 2002г., попр. бр.98 

от 2002г., изм. ДВ бр.86 от 2003г., бр.70 от 2004г., бр.74, 77, 88,95 и 105 от 2005г., 

бр.30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006г., бр.31, 41 и 89 от 2007г., бр.36, 52 и 105 от 

2008г., бр.12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009г., бр.46 и 61 от 2010г., бр.35 и 42 от 

2011г., бр.32, 38 и 53 от 2012г., посл.. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.) 

• Закон за защитените територии (обн. ДВ бр.133 от 1998г., изм. ДВ бр.98 от 

1999г., бр.28, 48 и 78 от 2000г., бр.23, 77 и 91 от 2002г., бр.28 и 94 от 2005г., бр.30 и 

65 от 2006г., бр.24 и 62 от 2007г., бр.36 и 43 от 2008г., бр.19, 80 и 103 от 2009г., бр.19 

от 2011г., бр.38 от 18.05.2012г.) 

• Закон за културното наследство (обн. ДВ бр.19 от 2009г., Решение №7 на 

Конституционния съд от 2009г. – бр.80 от 2009г., изм. ДВ бр.92 и 93 от 2009г., 

бр.101 от 2010г., бр.54 от 2011г., бр. 15, 38, 45 и 77 от 2012г., изм. доп. ДВ бр.82 от 

26.10.2012г.) 

• Закон за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр.77 от 2002г., изм. ДВ 

бр.88 и 105 от 2005г., бр.29, 30 и 34 от 2006г., бр.52, 64 и 94 от 2007г., бр.43 от 

2008г., бр.19, 80 и 103 от 2009г., бр.62 и 89 от 2010г., бр.19 и 33 2011г., изм. и доп. ДВ 

бр.32 от 2012г., изм. и доп. ДВ бр.59 от 2012г., . ДВ бр.77 от 09.10.2012г.) 

• Закон за водите (обн. ДВ бр.67 от 1999г., изм. ДВ бр. 81 от 2000г., бр.34,41 и 

108 от 2001г., бр.47, 74 и 91 от 2002г., бр.42, 69, 84 и 107 от 2003г.,бр.6 и 70 от 

2004г., бр.18, 77 и 94 от 2005г., бр.29, 30, 36 и 65 от 2006г.,попр. ДВ бр.66 от 2006г., 

изм. ДВ бр. 105 и 108 от 2006г., бр.22 и 59 от2007г., бр.36, 52 и 70 от 2008г., бр.12, 32, 
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35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009г.,бр.61 и 98 от 2010г., бр.19, 28, 35 и 80 от 2011г., 

бр.45 и 77 от 2012г., посл. изм. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.) 

• Закон за горите (обн. ДВ бр.19 от 2011г., изм. ДВ бр.43 от 2011г., бр.38 и60 от 

2012г., посл. изм. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.) 

• Закон за енергетиката (обн. ДВ бр.107 от 2003г., изм. ДВ бр.18 от2004г., 

бр.18 и 95 от 2005г., бр.30, 65 и 74 от 2006г., бр.49, 55 и 59 от2007г., бр.36, 43 и 98 от 

2008г., бр.35, 41, 42, 82 и 103 от 2009г., бр.54 и 97от 2010г., бр.35 и 47 от 2011г., 

бр.38 и 54 от 2012г., посл. изм. ДВ бр.82 от26.10.2012г.) 

• Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. ДВбр.17 

от 1991г., попр. ДВ бр.20 от 1991г., изм. ДВ бр.74 от 1991г., бр.18,28, 46 и 105 от 

1992г., бр.48 от 1993г., Решение №12 на Конституционния съд от 1993г. – бр.64 от 

1993г., изм. ДВ бр.83 от 1993г., бр.80 от 1994г.,бр.45 и 57 от 1995г., Решение №7 и 8 

на Конституционния съд от 1995г.– бр.59 от 1995г., изм. ДВ бр.79 от 1996г., 

Решение №20 на Конституционния съд от 1996г. – бр.103 от 1996г., изм. ДВ бр.104 

от1996г., Решение №3 на Конституционния съд от 1997г. – бр.15 от 1997г.,изм. ДВ 

бр.62, 87, 98, 123 и 124 от 1997г., бр.36, 59, 88 и 133 от 1998г.,бр.68 от 1999г., бр.34 и 

106 от 2000г., бр.28, 47 и 99 от 2002г., бр.16 от2003г., бр.36 и 38 от 2004г., бр.87 от 

2005г., бр.17 и 30 от 2006г., бр.13, 24и 59 от 2007г., бр.36 и 43 от 2008г., бр.6, 10, 19, 

44, 94 и 99 от 2009г., бр.62от 2010г., бр.8 и 39 от 2011г., изм. и доп. ДВ бр.25 от 

2012г., посл. изм. ДВ бр.44 от 12.06.2012г.) 

• Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от 

горския фонд (обн. ДВ бр.110 от 1997г., изм. ДВ бр.33, 59 и 133 от1998г., бр.49 от 

1999г., бр.26 и 36 от 2001г., бр.45, 63 и 99 от 2002г., бр.16от 2003г., бр.36 от 2004г., 

бр.30 от 2006г., бр.13, 24 и 59 от 2007г., бр.36,43 и 91 от 2008г., бр.6 и 80 от 2009г.) 

• Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ бр.35 от 1996г., изм.ДВ 

бр.14 и 26 от 2000г., бр.28 от 2001г., бр.112 от 2003 г., бр.18, 29 и 30 от2006г., бр.13 и 

64 от 2007г., бр.36 и 43 от 2008г., бр.10 и 103 от 2009г.,бр.87 от 2010г., бр.19 и 39 от 

2011г., бр.22 и 38 от 2012г., доп. ДВ бр.91 от2012г.) 

• Закон за туризма (обн. ДВ бр.56 от 2002г., изм. ДВ бр.119 и 120 от2002г., 

бр.39 от 2004г., бр.28, 39, 94, 99 и 105 от 2005г., бр.30, 34, 82 и 105от 2006г., бр.42 и 

80 от 2007г., бр.31, 36 и 66 от 2008г., бр.19 и 82 от2009г., бр.15, 50 и 98 от 2010г.) 

• Закон за административно-териториалното устройство на Република 

България (обн. ДВ бр.63 от 1995г., изм. ДВ бр.51 от 1996г.,бр.27, 33 и 154 от 1998г., 
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бр.10 и 69 от 1999г., бр.57 от 2000г., бр.67 и 80от 2003г., бр.46 от 2005г., бр.63 от 

2007г., бр.36 от 2008г., бр.9 и 95 от2011г.) 

• Закон за пътищата (обн. ДВ бр.26 от 2000г., изм. ДВ бр.88 от 2000г.,бр.111 от 

2001г., бр.47 и 118 от 2002г., бр.9 и 112 от 2003г., бр.6 и 14 от2004г., бр.88 и 104 от 

2005г., бр.30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006г., бр.59от 2007г., бр.43 и 69 от 2008г., 

бр.12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009г., бр.87от 2010г., бр.19, 39, 55 и 99 от 2011г., изм. 

и доп. ДВ бр.38 от 2012г., изм. ДВ бр.44 от 2012г., изм. и доп. ДВ бр.47 от 2012г., посл. 

изм. ДВ бр.53 от2012г.) 

 

Подзаконови нормативни документи 

• Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с 

ПМС №216 от 2008г. (обн. ДВ бр.80 от 2008г., изм. ДВ бр.93 от 2009г.,бр.5 от 2010г.) 

• Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, приет с ПМС №74 от 1991г. (обн. ДВ бр.34 от1991г., изм. ДВ 

бр.60 и 80 от 1991г., бр.34 и 92 от 1992г., бр.8, 30 и 72 от1993г., бр.2 и 100 от 1994г., 

попр. ДВ бр.103 от 1994г., доп. ДВ бр.5 от1995г., доп. ДВ бр.48 от 1995г., изм. ДВ 

бр.95 от 1995г., бр.28, 57, 61, 112и 122 от 1997г., бр.18 от 1998г., бр.18 и 113 от 

1999г., бр.41 и 44 от 2001г.,бр.31 от 2003г., бр.69 и 86 от 2004г., бр.75 от 2006г., 

попр. ДВ бр.17 от2007г., изм. ДВ бр.45 от 2008г., бр.62 от 2009г., бр.41 от 2010г., 

бр.39 и 50от 2011г., доп. ДВ бр.35 от 2012г., изм. и доп. ДВ бр.50 от 03.07.2012г.) 

• Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността 

върху горите и земите от горския фонд, приет с ПМС№55 от 1998г. (обн. ДВ бр.29 

от 1998г.,изм. ДВ бр.83 от 1999г., доп. ДВбр.105 от 1999г., изм. ДВ бр.101 от 2001г., 

бр.31 от 2003г., бр.69 от 2004г.,бр.62 от 2007г., бр.71 от 2008г., бр.62 от 2009г.) 

• Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, 

приет с ПМС №240 от 1996г. (обн. ДВ бр.84 от 1996г., изм. ДВбр.100 от 1997г., бр.14, 

48 и 63 от 2000г., бр.41 и 66 от 2001г., бр.31 от2003г., бр.41 от 2004г., бр.75 и 78 от 

2006г., бр.62 от 2007г., бр.45, 71 и 95от 2008г., бр.62 от 2009г., бр.39 и 50 от 2011г., 

изм. и доп. ДВ бр.35 от08.05.2012г.) 

• Заповед №РД-02-14-256 на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството от 31.05.2004г. за утвърждаване на категоризацията на 

общините в Република България съгласно Приложение №1 и на категоризацията 
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на населените места в Република България съгласно Приложение №2 (обн. ДВ 

бр.52 от 2004г.) 

• Заповед №РД-46-494 на министъра на земеделието и горите от22.08.2003г. 

и Заповед №РД-02-14-454 на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството от 22.08.2003г. за определяне на технически изисквания и 

условия за контрол към плановете по §4к,ал.1, ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.83 от 2003г., публ. 

БСА, бр.8 от 2003г.) 

• Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони (обн. ДВ бр.3 от 2004г., изм. И доп. ДВ бр.10 от 

2005г., изм. с Решение №653 от 2005г. на ВАС на РБ –бр.11 от 2005г., изм. и доп. ДВ 

бр.51 от 2005г., изм. с Решение №7028 от2005г. на ВАС на РБ – бр.63 от 2005г., изм. 

ДВ бр.41 от 2008г., посл. изм.ДВ бр.76 от 05.10.2012г.) 

• Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и 

планове (обн. ДВ бр.57 от 2001г., изм. ДВ бр.68 от 2004г., бр.51 от 2005г.,изм. с 

Решение №8787 от 2008г. на ВАС на РБ – бр.66 от 2008г.) 

• Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната 

среда (обн. ДВ бр.46 от 1992г., изм. ДВ бр.46 от 1994г.,бр.89 и 101 от 1996г., бр.101 

от 1997 г., бр.20 от 1999г.) 

• Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-

транспортните системи на урбанизираните територии (обн. ДВбр.86 от 2004г., 

попр. ДВ бр.93 от 2004г.) 

• Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на 

тяхното предназначение, приета с ПМС №261 от 1996г. (обн. ДВ бр.90от 1996г., 

изм. ДВ бр.96 от 2002г., бр.31 от 2003г., бр.50 от 2011г) 

• Наредба №19 за строителство в земеделските земи без промяна на 

предназначението им (обн. ДВ бр.85 от 06.11.2012г.) 

• Наредба №39 за строителство в горите и земите от горския фонд (обн. 

ДВ бр.38 от 2006г.) 

• Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда, приета с ПМС №59 от 2003г.(обн. ДВ бр.25 от 2003г., изм. и 

доп. ДВ бр.3 от 2006г., бр.80 от 2009г.,бр.29 от 2010г., бр.3 от 2011г., бр.94 от 

30.11.2012г.) 
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• Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми, приета с ПМС №139 от 2004г. (обн. ДВ бр.57 от2004г., изм. и 

доп. ДВ бр.3 от 2006г., бр.29 от 2010г., бр.3 от 2011г., бр.38от 2012г., бр.94 от 

30.11.2012г.) 

• Наредба №Н-12 от 21 ноември 2012г. за реда за 

идентифициране,деклариране, предоставяне на статут и за определяне на 

категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите 

на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите 

културни ценности (обн. ДВ бр.98 от 11.12.2012г.) 

• Наредба за разработване на планове за управление на защитените 

територии, приета с ПМС №7 от 2000г. (обн. ДВ бр.13 от 2000г., изм. И доп. ДВ бр.55 

от 20.07.2012г.) 

• Наредба 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, приета с 

ПМС №201 от 2007г. (обн. ДВ бр.73 от 2007г., изм. ДВ бр.81 от2010г., бр.3 от 2011г.) 

• Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битовово доснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди(обн. ДВ бр.88 от 2000г., публ. БСА, 

бр.10 от 2000г.) 

• Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративната 

растителност (обн. ДВ бр.26 от 1993г.)  

Други източници 

• Национална стратегия за регионално развитие 

• Национална концепция за пространствено развитие 

• Областна стратегия за развитие на Област Благоевград 2007-2013г. 

• Общински план за развитие на община Сандански– 2007-2013г. 

• Данни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

• Данни от Националния статистически институт (НСИ) 

• Данни от Централните и териториални администрации 


