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ВЪВЕДЕНИЕ
Програмата за развитие на туризма на Община Пещера за периода 2017 –
2020 г. е разработена в изпълнение на чл.11 от Закона за туризма. При
разработването на програмата са взети под внимание условията и
предпоставките, необходими за постигане на устойчивост в развитие на туризма в
съответствие с икономическите, социални и екологични аспекти в общината.
Развитието на туризма в гр.Пещера е обусловено от историческото
наследство, геоложки строеж, климат, природни феномени и животински видове,
характерни за района, както и от изградената инфраструктура и материална база.
Община Пещера привлича посетители с красивата си природа и
разнообразието от културно-исторически забележителности. В общината са
налице условия, както за зимни почивки, така и за планински походи, екотуризъм и възстановителна релаксация сред природата.
Популяризиране на туристическия потенциал на град Пещера,
утвърждаването и постигането на устойчиво развитие на туризма в общината са
сред основните приоритети на Община Пещера.
Туризмът като отрасъл на икономиката следва да се разглежда като
комплексна дейност, включваща допълнителни производства, услуги, транспорт и
съответна квалификация. Определянето на тази дейност като един от
приоритетите на Общината ще даде възможност за разкриване на работни места,
както и до съответно благоприятно въздействие върху другите отрасли и дейности
от общинската икономика.
Началото на организиран туризъм е поставено от туристическото
дружество в гр. Пещера, възприело и утвърдило идеите на Алеко Константинов. С
цел създаване на постоянна база за отдих край гр. Пещера още през 1910 г. с указ
на княз Фердинанд е утвърден първия регулационен план на летовище "Св.
Константин".
1. АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

1.1. Обща характеристика на Община Пещера
1.1.1. Географско местоположение
Община Пещера е разположена в подножието на незначителните по
височина северозападни склонове на Западните Родопи, сред живописна
котловина на площ – 135,4 кв.км.
Като административно устройство, община Пещера обхваща 3 населени
места, а именно: град Пещера и селата Радилово и Капитан Димитриево.

По дефилето на пещерската р. Стара река минава пътят, който свързва
общината на изток със селата Бяга, Исперихово, Ново село и град Пловдив, на
югоизток с град Брацигово, а на запад с градовете Батак, Велинград и Доспат и
язовирите "Батак", "Беглика", "Широка поляна", "Доспат".
На 1 км от града в североизточна посока се отделя пътят за областния
център, чрез който се осъществява пряка транспортна връзка със селищата от
Общината - с. Радилово и с. Капитан Димитриево.
Град Пещера се намира на 20 км от Пазарджик, 40 км от Пловдив и на 125
км от София. На 18 км от гр.Пещера се намира летовище "Свети Константин",
известно със своя благоприятен климат и красива природа. Построените там скивлекове създават условия за развитие на зимните спортове, а близкият яз. „Батак" за летен плаж и риболов.
Община Пещера се намира в южната част на Пазарджишка област и
попада в Южен централен район за планиране. По територия е най-малката в
Oбласт Пазарджик - заема едва 3 % от площта й.
Летовище „Свети Константин“ се намира на 16км. от гр.Пещера, сред
вековните гори на Родопите и е известно със своя мек климат и красива природа.
Средната надморска височина на курорта е 1360м., което го прави чудесно място
за целогодишна почивка.
Летовище „Свети Константин“ е емблематичния и с утвърдени традиции
курорт на Пещера – неразделна част от обществено-икономическия и спортнотуристически живот на община Пещера. Първите вили в летовището са
построени предимно от и за жители на Пещера в началото на миналия век. В
продължение на един век, летовището е предоставяло възможност за лечение,
почивка, туризъм и спорт. Летовището се доказва във времето като курорт за
целогодишно ползване. На летовището се развиват зимни спортове, а през летния
сезон е център на редица младежки спортни състезания и културни прояви. В
активния сезон, броят на почиващите граждани надхвърля 6 000.
От ключово значение за развитието на туризма в общината е
възстановяване собствеността на летовището на Община Пещера приоритет в работата на Общинска администрация.
1.1.2. Население
Състоянието на демографското развитие на община Пещера е резултат от
действието на фактори и влияния, които от една страна са характерни за
Република България, а от друга - специфични за територията на общината и
обусловени от неговото демографско, историко-културно и социалноикономическо развитие.

Съществено влияние оказват раждаемост и смъртност, брачност, разводи,
миграция, полово-възрастова, етническа и образователна структури на
населението. Те влияят на формирането на човешките ресурси в населените места
на общината, както в количествено, така и в качествено отношение.
Община Пещера е със сравнително стабилно демографско развитие. По
данни от последното преброяване към 01.02.2011г., населението на общината е
общо 18 889 души, като най-висок е дела на живеещите в общинския център – 16
746 души. Разпределението на населението по населени места и възрастови групи
е показано в Приложение 1.
По данни на НСИ, населението на община Пещера през 2012г. е 18 765
души, през 2013г. - 18 597души, а през 2014г. - 18 477 души. Видно е, че в сравнение
с 2011г. населението в общината е намаляло с 412 души (2,18%). Тенденциите за
намаляване на населението в национален мащаб са явно изразени в община
Пещера за посочения период.
По данни, предоставени от служба ГРАО – Община Пещера, към
03.02.2015г. населението на община Пещера по настоящ адрес, възраст и пол е
22 533, като 20 424 от тях живеят в гр.Пещера, в с.Капитан Димитриево – 715
жители, с.Радилово - 1 394.
Данните към 04.02.2016г. не показват динамика в сравнение с данните от
2015г.
Данните, предоставени от служба ГРАО – Община Пещера сочат, че 22460
души са заявили настоящ адрес в общината, разпределени за трите населени
места, както следва:
НАСЕЛЕНО МЯСТО

ОБЩО ЖИТЕЛИ

гр.Пещера

20 359

с.Капитан Димитриево

724

с.Радилово

1 377

Всичко за общината

22 460

Към 04.02.2016г. населението с настоящ адрес в населените места на
общината е разпределено по възраст и пол както следва:
Настоящ
адрес,
населено
място

Общо Мъже Жени

Под
7г.

713г.

1417г.

18-59г. 18-62г.
жени мъже

Над
60г.жени

Над
63г.
мъже

с. Капитан
Димитриево

724

354

370

20

25

18

190

235

144

92

гр.Пещера

20 359

10 005

10354

1648

1770

982

5944

6323

2359

1333

с.Радилово

1377

645

732

47

55

36

362

403

297

177

22460

11004

11456

1715

1850

1036

6496

6961

2800

1602

Общо

Преобладаващата част от жителите на трите населени места са жените.
Видно от по-горе посочените данни, тази тенденция се запазва и през последните
две години.

1.1.3. Климат
Климатът в община пещера е умереноконтинентален, с черти на
планински. Не се наблюдават резки температурни колебания. Средната
надморска височина на град Пещера е 461 м. Средната годишна температура е
12.6 ºС. Валежите са сравнително добри - от 670 до 680 л/кв.м. годишно.
Релефът е хълмисто-планински. Общината обхваща южните склонове на
Бесапарските ридове на Западните Родопи, северните склонове от Баташкия дял
на Западните Родопи и югоизточните склонове на западнородопския рид
Къркария (Снежанка). Няма открити находища на полезни изкопаеми.

1.1.4.
Води
На територията на община Пещера съществуват осем гравитачни
кладенеца с минимален дебит 20 1/8 и максимален дебит 42 1/8, сондажни
кладенци с дебит 30 1/8 и един карстов извор с дебит 12 - 30 1/8.
Водните ресурси в Община Пещера са достатъчни за 100 % водоснабдяване
на населението.
През територията на гр.Пещера протича р. Стара река.
1.1.5.

Биоразнообразие, пещери и защитени територии

На територията на Община Пещера са разположени: част от защитена
зона Бесапарски ридове, Родопи-Западни и Бесапарски възвишения.

Защитена зона Родопи-Западни включва слабонаселен район с обширни
иглолистни и смесени гори. Предмет на опазване в защитена зона Родопи –
Западни са 5 растителни вида – Червено усойниче (Echium russicum), Buxbaumia
viridis, Drepanocladus vernicosus, Блатно петльово перо (Gladiolus palustris) и
Карпатска тоция (Tozzia carpathica), 18 вида бозайници, 5 вида земноводни и
влечуги, 2 вида риби и 15 вида безгръбначни животни.
Защитена зона Бесапарски възвишения е разположена в югозападната
част на Тракийската низина в подножието на Родопите. Мястото обхваща ниски
варовити безлесни хълмове и съседните открити пространства на запад до пътя за
Пещера, на изток до река Въча. Северна граница е река Марица, а южната
преминава през землищата на селата Радилово, Бяга и Козарско и достига до град
Кричим. На територията на мястото попадат и рибарниците до село Триводици.
Предмет на опазване в защитена зона Бесапарски възвишения е 1 растителен вид –
Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum), 11 вида бозайници, 6 вида
земноводни и влечуги, 1 вид риби и 8 вида безгръбначни животни
В защитена зона Бесапарски ридове са установени 86 гнездящи видове
птици, от които 15 са включени в Червената книга на България (1985). От
срещащите се видове 43 са от европейско природозащитно значение. Като
световно застрашени са включени 2 вида. Зоната осигурява подходящи
местообитания за 25 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното
разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. Бесапарските
ридове са от световно значение за опазването на застрашения от изчезване на
планетата царски орел (Aquila heliaca) и е едно от най-важните места в България
от значение за Европейския съюз за гнездящите тук полска бъбрица (Anthus
campestris), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), ловен сокол (Falco cherrug) и
дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra). Тъй като мястото предоставя
богата хранителна база, то поддържа значителни гнездови популиции и на други
видове грабливи птици като малкия креслив орел (Aquila pomarina), орела змияр
(Circaetus gallicus), скалния орел (Aquila chrysaetos), сокола скитник (Falco
peregrinus) и др. Видове, характерни за откритите тревни местобитания, като
совоокия дъждосвирец (Burchinus oedicnemus), къопръстата чучулига (Calandrella
brachydatyla) и други също гнездят в района в значителна численост.
 Биосферен резерват “Купена”
Обектът е под особената закрила на ЮНЕСКО. “Купена” е обявен за
резерват през 1961 г. Резерватът се намира на северните склонове на Родопите на
около 3 км югоизточно от Пещера. Обхваща територии с надморска височина от
600 до 1400 м надм. в. През резервата преминава голямото вододелно било, което
започва от в. Баташки снежник и се спуска на североизток между реките Въча и
Стара река. Склоновете му са стръмни и трудно достъпни. В Купена има и
интересни и красиви скални образувания. Отвесните и високи по 80-100 м бели
варовикови стени – “Стенето” и самия вр. Купена също с отвесни стени, но със

заоблено било живописно обрасло с черен бор. През резервата протичат две реки
– Пиздица и Новомахленска. В резервата са разпространени три типа почви:
кафяви горски, канелени и хумусно-карбонатни.
Резерватът е изключителна държавна собственост. Охранява се от РИОСВ –
гр. Пазарджик. В него е забранена всяка човешка дейност. Има ограничен
туристически потенциал. Посещения в него са разрешени само по маркирани
пътеки.
 Пещера „Снежанка“
Пещера “Снежанка” е обявена за природна забележителност през 1961 г.
Пещерата се намира в местността “Лилови дупки”, землище на гр. Пещера и част
от буферната зона от резервата “Купена”.
Пещерата има дължина 200 м. и се състои от 4 зали: “Малката зала”;
“Залата на китайските фенери”, “Голямата зала”, “Залата на вкаменената гора”.
Пещера “Снежанка” е напълно запазена и по своята чистота и кристален блясък,
разнообразие на форми и богатство на сталактити и сталагмити е една от найкрасивите пещери в нашата страна.
Намерените в нея части от глинени съдове и кости от животни сочат, че тя е
била обитавана през миналите исторически епохи (тракийското племе беси).
Със съдействието на Министерство на околната среда и водите през 2002 г.
пред пещерата е построен информационен център, разполагащ с екскурзовод.
Природната забележителност се разполага изцяло на територията на
Община Пещера.
Към настоящия момент, туристическия обект се стопанисва и управлява от
Българския туристически съюз по силата на акт на министерски съвет от 1964г.
Фактическото управление на пещерата се извършва от местното туристическо
дружество „Купена“, а туристическия обект е публична държавна собственост.
Всички постъпления от посещенията на туристическия обект се отчисляват
за БТС, а в същото време Община Пещера поддържа пътя до пещерата и прави
инвестиции в цялостната инфраструктура и облагородяване. Със средствата,
които постъпват в БТС, Община Пещера би могла да предприеме много повече
действия за правилното стопанисване на обекта, както и подпомагане на бюджета
на общината.
 пещера „Юбилейна“
Добри възможности за запознаване със спелеологията и разнообразните
пещерни образувания, предоставя и пещера “Юбилейна”. Дължината й е около
1000м. Открита е на 12 февруари 1974г. Веднага е затворена с врата и е запазена.
Има разнообразни образувания. Няма пещерна форма на подземния карст, която
да липсва в тази пещера. За пещерата има изработен, но нереализиран проект за
нейното облагородяване и привеждане в туристически обект за посещения.

2.

Състояние на околната среда

2.1. Състояние на въздуха
С Решение №148/28.07.2016г. на Общински съвет-Пещера е приета
Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Община
Пещера за периода 2016-2020г. Към м.декември 2016г. са изпълнени следните
краткосрочни мерки, заложени в плана за действие на Програмата:
1.Изготвяне на годишен план – график за почистване/измиване на уличните
платна;
2.Използване на подходящи препарати за обработване на пътната настилка
през зимния сезон;
3.Товарните автомобили, превозващи насипни товари да се движат с
покривала;
4.Недопускане на замърсяване на прилежащите площи и др. обекти при
ремонтни и строителни дейности (измиване на гумите на строителната техника,
почистване на замърсени от строителната дейност обекти);
5.Стриктен контрол за предовратяване на пожари в депото на община
Пещера;
8.Реакция при установяване на миризми и замърсяване на атмосферния
въздух;
10.Внасяне на искане до РИОСВ-Пазарджик, за включване на Община
Пещера в годишния график за измерване на КАВ с МАС през отоплителен сезон
2017г.
През 2016г. с мобилна автоматична станция (МАС) на РЛ-Плавдив са
извършени общо 50 измервания за първото и второто полугодие на КАВ в гр.
Пещера. Анализът на резултатите показва, че единствено през отоплителния
период са регистрирани превишения на среднодневната норма на ФПЧ10, тъй
като от общо 50 измервания на КАВ през 2016г., през първото полугодие са
регистрирани 2 превишения през месец март, а през второто полугодие са
регистрирани 4 превишения през месец ноември.
2.2.

Отпадъци и шум

Като член на Регионално сдружение на общините за управление на
отпадъците – Пазарджик, Община Пещера изпълнява мерки заложени в приетата
през 2014г. Регионална програма за управление на отпадъците за регион
Пазарджик. С Решение №149/28.07.2016г. на Общински съвет-Пещера е приета
Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община
Пещера с период на действие 2016-2020г.

През 2016г. са закупени 700 бр. кофи тип „Мева“, 20 бр. 4-кубикови
контейнери и 30 бр. контейнери тип „Бобър“. Съдовете са разпределени, според
нуждите на населените места както следва:
 60 бр. кофи тип „Мева“, 2 бр. 4-куб. контейнер и 2 бр. контейнер тип „Бобър“ –
за с. Радилово
 60 бр. кофи тип „Мева“, 2 бр. 4-куб. контейнер и 4 бр. контейнер тип „Бобър“ –
за с. Капитан Димитриево
 580 бр. кофи тип „Мева“, 16 бр. 4-куб. контейнери и 24 бр. контейнер тип
„Бобър“ – за гр. Пещера
Организацията по събирането и транспортирането на битовите отпадъци
от населените места в община Пещера се осъществява от ОП «Чистота и
поддържане на общинската инфраструктура».
В община Пещера за разделно събиране на отпадъчни материали: хартия и
картон, метали, пластмаси и стъкло от битовите отпадъци се използват
контейнерите за отпадъци от опаковки на оползотворяващата организация
„Екопак България“ АД, с която Община Пещера работи в сътрудничество от
2007г. насам.
Община Пещера е осигурила площадки/места за безвъзмездно предаване
от населението на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), за излязло
от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба
гуми (ИУГ) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).
За разделно събиране на масово разпространени отпадъци на територията
на община Пещера има разположени контейнери, предоставени безвъзмездно
от съответните оползотворяващи организации с които общината е в
сътрудничество.
3.

Антропогенни обекти в обхвата на община Пещера

Антропогенните обекти на територията на Община Пещера са ресурс
за развитие на познавателния и културен туризъм.
Развитието на туризма в гр. Пещера е обусловено от историческото
наследство, геоложки строеж, климат, природни феномени и животински видове,
характерни за района, от изградената инфраструктура и материална база.
С десетилетия са утвърждавани тесни връзки на взаимодействие между
органите на местното самоуправление и туристическите дружества, благодарение
на което е създавана възможност за развитие на дейността в следните
направления: екотуризъм; спелеология; алпинизъм (организирани са походи,
излети и експедиции включително в чужбина); туристическо и спортно
ориентиране; ски - спорт.

Община Пещера е съхранила в недрата си не само природни, но и много
археологически, архитектурни и културно-исторически забележителности.
Всички те определят и бъдещата визия на общината в областта на познавателния
туризъм.
4.

Историко-археологически обекти

Разкритията в областта на праисторията създават потенциал за развитието
на туризма. На територията на община Пещера има останки от над 25
археологически обекти - крепости, укрепителни съоръжения, праисторически и
тракийски могили, некрополи, антични селища, светилища, църкви, манастири,
пътища, мостове. В тях са намерени находки от всички периоди от историческото
развитие на община Пещера: кюпове, саркофази, фрагменти от керамика,
строителни материали, монети, накити, култови предмети, и др.
Основните археологически обекти за общината са:
- Праисторическата селищна могила „Банята” – „един от най-важните
праисторически паметници по българските земи, в който има следи от живота на
хора от шестото и петото хилядолетие преди Христа, или от времето на
новокаменната и каменно-медната епоха.
Могилата се намира на 1,5 км. западно от с. Капитан Димитриево. Висока е
13 метра и е с диаметър от 140 метра. Културният й пласт е частично разрушен
през античността. Върху най-високата й част е построена малка раннохристиянска църква. Могилата е възникнала в течение на четири хилядолетия
като резултат от натрупването на останките на няколко десетки села, изграждани
от техните обитатели на едно и също място.
Първите археологически проучвания са предприети през 1947-1948 г. от
Петър Детев от Археологическия музей на гр. Пловдив. Следващите разкопки са
организирани от Археологическия институт с музей при БАН – София и
Историческия музей на гр. Пещера, със съдействието на Масатоши Тао от
Токийския Университет Хирацука в Япония и финансовата подкрепа на
общината. В рамките на няколко археологически експедиции през периода от
1998 г. до 2004 г. екипите, ръководени от проф. д.и.н. Васил Николов, разкриват
интересни находки: останки от къща с три помещения - зърнохранилище, много
добре изградена пещ за приготвяне на храна и хляб, огромна жертвена яма близо
до пещта, дълбока 1,85 метра, в която има три стъпала, водещи към цилиндрично
оформено дъно, на което са извършвани обредни действия с храна и зърно в чест
на богинята-майка. Според проф. д.и.н. Васил Николов това е първата жертвена
яма с подобни размери от времето на шестото хилядолетие преди Христа,
открита в Европа. В третото помещение, близо до пещта, е бил разположен и
т.нар. „омфалос“ („пъпа на света“), в който древните хора „насаждали дървото на
живота“, съставено от три пръчки - две лескови и една дрянова. Намерени са също
и зооморфни и антропоморфни статуетки от неолита и халколита, женски

керамични фигури, представляващи главното божество — „Великата майка“;
кремъчни и костени оръдия - сърпове от рог и кремъчни зъбци за жътва на
зърнени култури, каменни брадви и тесли за обработка на дърво и кремъчни
сечива за по-фина работа, култова маса и др.
Откритията на археологическите експедиции доказват, че в началото на VІ
хил. пр. Хр. в м. „Банята“ е основано селище от първите земеделци и скотовъдци в
Югоизточна Европа, което просъществувало с малки прекъсвания и през
халколита и бронзовата епоха /V-ІІІ хил. пр.Хр./. Макар, че нямат „златния
блясък“ на археологическите открития през 2005 г. в страната ни, те са
революционни за историята, защото доказват, че Европейската цивилизация
започва от Балканите. Разкритата богата и със специфичен облик материална и
духовна култура от с. Капитан Димитриево привлича вниманието на
Европейската и световна научна общност. Неслучайно могилата е посетена от
професори-праисторици от Япония, Германия и Англия, които проявяват голям
интерес към нея, считайки я за основополагаща изходна точка на праисторията в
Югоизточна Европа и заявявайки желанието си да финансират проект за
дългосрочни проучвания на селищната могила Находки от могилата в са
включени и в изложбата „Траките. Златното царство на Орфей“, проведена през
2004 г. в Бон, Германия.
- Късноантична и средновековна крепост „Перистера“
През 2011 г. получава статут на културна ценност с категория „национално
значение“, което я прави съществена част от най-новото направление на туризма в
община Пещера – културно-познавателния туризъм. През следващите години
крепостта е подложена на строително-възстановителни и консервационнореставрационни дейности и през 2014 г. е отворена за посещения, превръщайки се
в един от най-притегателните туристически атракциони в общината и символ на
град Пещера.
Крепостта е ранно-византийска и датира от IV-VІ век. Разположена е на 0.8
km северно от центъра на град Пещера, на хълма „Св. Петка“, кръстен на
намиращата се в подножието му църква „Св. Петка“. Името й – Перистера,
означава „гълъб, гълъбово място― и е споменато за първи път от Иван Попов в
неговия труд „Пещера до Освобождението“ (1973), където той описва и анализира
различни хипотези за произхода на името на града. Според местна легенда името
Перистера се свързва с героичната саможертва на дъщерята на тракийски жрец,
която първа от съплеменниците си полита от зъберите на последната незавладяна
беска крепост, обсадена от римските легионери, запазвайки свободата си. Дълги
години завоевателите не успели да узнаят името й и я кръстили Перистера –
сестрата на скалния гълъб.
За останките от крепостта съобщават Ст. Захариев и К. Иречек съответно
през 1845-50 г. и 1883 г. Първите археологически разкопки са проведени през
периода 1954-1958 г. под ръководството на проф. Джамбов – директор на
Археологическия музей в гр. Пловдив. Следващата археологическа експедиция е

организирана през 1972 г. от Пазарджишкия археологически музей с ръководител
Цветана Гиздова. По-късно, през 2007 г. стартира ново археологическо проучване
от екип на Националния археологическо-исторически музей с ръководител ст. н.
с. д-р Бони Петрунова (завеждащ секция „Средновековна археология“ в НАИМ
към БАН) и научен консултант ст. н. с. д-р Венцислав Динчев.
От разкопките изниква цяло средновековно военно укрепление с уникална
планировка – външна крепостна стена и цитадела, служеща за вътрешно
укрепление на резиденцията на управителя. В центъра му са разкрити следи от
мегалитно светилище на тракийското племе беси - комплекс от камъни с изсечени
скални стъпала. Около него през четвърти век е съградена цитаделата на площ 2,9
дка със шест отбранителни кули. Укрепената площ е с форма на елипса, с
ориентация по дългата ос СИ–ЮЗ, дължина 94 m и широчина 37 m.
Денивелацията от ЮЗ на СИ е 5 m, а най- високата точка на крепостта е на 494.6 m.
Крепостните стени са с дебелина около 2 м. и предполагаема височина от 14 м
(реално е запазен слой от средно 2,64 м.). Изградени са от големи ломени камъни,
споени с хоросан. Днес дебела червена линия по цялото протежение на
крепостната стена указва докъде стигат останките от автентичния зид.
Една от отбранителните кули е с триъгълна форма, други три са
правоъгълни, а останалите две са с планировка на еднокорабни църкви, което
свидетелства, че те са функционирали едновременно и като бойни съоръжения, и
като християнски храмове.. Подобно съчетание на кула и църква има аналог само
в още две средновековни крепости извън България.
Вторият пояс крепостни стени загражда 12 декара. При разчистването на
помещенията северно от южната крепостна стена се очертава улица с ширина
около 1.5-2 m, която е успоредна на южната крепостна стена. Други улички я
пресичат и вървят в посока С–Ю. Регистрирани са два входа – единият е с ширина
0.80 m. и е разположен на южната стена, а другият - между източната стена и
фасадата на едната църква.
По време на проучванията, в края на хълма, археолозите намират глинени
погребални урни с формата на саркофаг, каквито е трудно да се открият при
повечето тракийски погребения. Тази находка дава още един щрих в
уникалността на комплекса. Разкрити са и 75 питоси и кюпове - делвите, в които
са се съхранявали жито, зехтин и други продукти, нужни за изхранването на
войниците, пазили крепостта. Четиридесет и пет от питосите са изложени в
рамките на крепостта. В един от тях са намерени 44 монети, от които 14 златни, от
втората половина на VІ в., както и колективна находка от бронзови монети от
същия период. Повечето са от времето на император Юстиниан Велики и Юстин
ІІ, но има и от изключително редките екземпляри на Тиберий ІІ Константин, като
само една от тези монети струва двойно повече от средствата, похарчени за
разкопките.
Последните проучвания потвърждават, че през шести век на това място е
съществувало едно процъфтяващо укрепено селище. Краят на обитаването му

има бедствен характер и е повсеместно маркирано от стихиен пожар, вероятно
при славянски набези. През Средновековието крепостта е била частично
възстановена, но унищожена напълно при османското нашествие през XIV век.
След успешното изпълнение на проект „Консервация, реставрация и
експониране на антична и средновековна крепост „Перистера”, разположена на
хълма „Света Петка”, Договор за БФП №BG161PO001/3.1-03/2010/039 по
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. възстановената
kъсноантична и средновековна крепост Перистера е официално открита за
посетители на 22 май 2014 година. През 2012 година крепостта е обявена за
недвижима културна ценност с национално значение.
Обектът е включен в списъка на 100-те Национални туристически обекти.
Крепостта е съхранила в себе си историята и духа на няколко епохи. Към
атракцията е изградена съпътстваща инфраструктура - построени са 4 беседки за
отмора на посетилите, достъпна архитектурна среда за хора с увреждания,
паркинг, информационен център.
Подходящи маршрути и екскурзии
с изходна база крепост
„Перистера” са:
- Крепост Перистера – пещера „Снежанка” - град Батак – язовир
Батак – крепост Цепина – Велинград;
- Крепост Перистера – курорта „Св.Константин” - язовир Батак – с.
Дорково – крепост „Цепина”- Велинград;
- Крепост Перистера – град Брацигово – град Перущица – Червената
църква – Асеновград – Асенова крепост;
– Крепост Перистера – катедрален храм „Св.Димитър” - Исторически
музей – църква „Св.Петка” - Часовникова кула - музея на Лейди Странгфорд в
с.Радилово.
Изключително благоприятното разположение на крепостта Перистера я
прави привлекателна туристическа дестинация. Успешната симбиоза между
модерния облик на града и разположението на Перистера точно в сърцето на
Пещерската котловина са причина за съчетаване на културен и природен
туризъм.
Достъпността до важни пътни артерии са предпоставка за реализиране на
еднодневни културно-познавателни пътувания.
За
популяризирането
на
туристическия
обект
са
поставени
информационни табла из града и общината, указателните табели и билбордове.
Предоставяните услуги в информационния център при крепостта, както и
готовността на местните жители да упътват туристопотока към крепостта, също са
от важно значение за популяризирането й.
Основни групи посетители на крепостта са български и чуждестранни
туристи, проявяващи интерес към древноримската история и култура, които ще
имат възможност за по – лесен достъп, по-пълноценно „преживяване” на досега
до антична епоха, получаване на информация и нови знания.

Друга важна група са учените, изследователите и специалистите
(археолози, реставратори и др.), хора с интерес към древноримската история и
култура, както и ученици, които следва да бъдат запознати с подобни уникални
исторически забележителности.
Очакванията в дългосрочен план са крепостта Перистера да има
икономически и социални ползи за общината и района, за което е необходимо:
 стимулиране на туристическия поток;
 стимулиране на предлагането на туристически услуги и свързани с
тях дейности;
 увеличаване на заетостта, привличане на инвестиции.
Територията на общината обхваща и няколко други тракийски,
късноантични и средновековни крепости от местно значение - „Киево кале“,
„Перун“, „Тъмбра“, „Св.Никола“, „Гагово дере“, които са разкрити за проучване
през 1973 г. от научна експедиция на студенти от Историческия факултет на СУ
„Св. Климент Охридски“ с научни ръководители доц. Александър Фол и ст. н.с.
Иван Венедиков. Направени са карти и ситуационни схеми в издадения труд
„Студентски проучвания― т. І на СУ „Св. Климент Охридски― с гл. редактор доц.
Мария Велева (с. 21-36 и 22- 229).
- Тракийска, късноантична и средновековна крепост „Киево кале“ - намира
се на 3.84 km южно от град Пещера. Изградена е на самостоятелно,
труднодостъпно възвишение, с подстъп от югозапад. На югоизток от
възвишението минава река Пиздица.
Крепостта има пряка видимост към останалите крепости в района.
Построена е в средата на първото хилядолетие пр.н.е. В най-високата част на
крепостта, в скалата, е изсечена голяма правоъгълна шахта с дълбочина 2.5 m,
която най- вероятно е използвана за подаване на сигнали, съдейки по процепите,
които са насочени към други крепости наоколо. Забелязват се остатъци от градеж
със спойка от хоросан, говорещи за по- късно използване на крепостта през
късната античност и средновековието. Предполага се, че крепостта заема площ от
около 6 декара, която е оградена с дебели стени.
- Тракийска и средновековна крепост „Перуна“, наричана още „Пирин“
Датира от края на бронзовата епоха. Разположена е на едноименния връх на 4.66
km южно от центъра на град Пещера. Крепостта има пряка видимост към
останалите крепости в района. Най-близо до нея е разположена крепостта Киево
кале - на 0.8 km по права линия. Изпълнявала е главно функция на
наблюдателница. Площта на крепостта е между 0.5 и 1 декара. Крепостната стена
е изградена от ломени камъни без спойка и е запазена почти изцяло на височина
до 1.5 m. Заграденото пространство има формата на неправилен многоъгълник,
като поради особеностите на терена не обхваща цялото плато на хълма, а само
най- високата му част с полегати склонове. За сметка на това, самият връх е много

труден за изкачване. Входът на крепостта е от юг. Оформен е чрез издължаване на
югоизточната крепостна стена, която той чупи под остър ъгъл. Крепостта носи
характерните черти на тракийските укрепени селища от средата на първото
хилядолетие пр.н.е. Освен по времето на траките, крепостта е използвана и през 56 век, както и през 12-14 век. Стената, която е изградена през 5 век, е широка до 1
m и е изградена от ломен камък, споен с червен хоросан от едро счукани
керемиди.
- Двубазисна тракийска и средновековна крепост Тъмбра (наричана още
Ватрахокастрон/Батрахокастрон или на български език - Жабя крепост).
Представлява комплекс от две крепости, обхващащи двата върха на ниския хълм
Тъмбра - Северна крепост и Южна крепост. Намира се на около 3 km югоизточно
от град Пещера и е от късната антична епоха.
Лицата на основната крепостна стена са направени от грубо одялани
каменни блокове с големи размери - дължина до 1.4-1.6 m и височина до 0.8 m. На
места големите фуги между тях са запълнени с по-малки ломени камъни.
Пълнежът е от сравнително малки камъни без спойка. Дебелината на стената
надхвърля 2.8 m, което позволява да се предположи, че височината на стената е
достигала 5-6 m. Западната крепост е била издигната по същата технология, но с
използване на камъни с по-малки размери. Широчината на стената не
надхвърляла 2 м. В защитеното пространство личат основите на различни
помещения, направени от големи необработени камъни. Двете крепости са
разделени от дол, който не е бил укрепен, поне на повърхността не личат следи от
съоръжения, които са ги свързвали. Това дава основание да се допусне, че едната
от тях е изпълнявала специфични функции в местната селищна система - на
светилище или резиденция на местния владетел. Крепостите са построени в
средата или края на първото хилядолетие пр.н.е. Те са част от крепостната
система, изградена по северните склонове на Родопите и по Бесапарските
възвишения. В момента крепостните стени на крепостите се проследяват като
насип, отчасти са запазени и над земята. Под крепостите се намира добре запазен
каменен път. В периода на византийското присъствие, върху тракийската крепост
е била изградена т.нар. Жабя крепост (Ватрахокастрон). Към главния зид на
крепостта има още няколко зида, които са подсилвали отбраната в найуязвимите точки. Останки от зидове се виждат в южната страна на крепостта,
където теренът е по- достъпен. Главният крепостен зид е изграден от ломен камък,
споен с червен хоросан, широк 1.5-2 m. Крепостта, освен по времето на траките, е
съществувала и през периода VI-XIV век.
- Тракийска и средновековна крепост „Св. Никола“, наричана още Кулата
или Кулско кале. Датира от началото на желязната епоха. Намира се на 3.82 km
югозападно от центъра на село Радилово и на 3.84 km северозападно от центъра
на гр. Пещера, в местността Панара поляна, близо до параклиса „Св. Никола“ (т.
нар. Никулска черква). Разположена е на нисък хълм, по източната и западната
страна на който текат две реки, които се събират северно от хълма. Едната от тях е

река Бяла. Хълмът е най-достъпен от юг. Площта на крепостта е около 2 дка.
Крепостните стени почти не са запазени. По оскъдните останки от тях личи
градеж от дялани камъни, с пълнеж от ломени камъни без спойка. През 6-14 век
крепостта отново е обитаема, като новата крепостна стена е изградена от ломен
камък, споен с червен хоросан. Била е широка до 2 m. Част е от укрепителната
система по северните склонове на Родопите, като е охранявала близкия до нея
проход.
- Тракийска крепост „Гагово дере” - малка стражева крепост от желязната
епоха. Намира се в близост до град Пещера в северните му покрайнини до
едноименната рекичка. Площта на крепостта е около 2 дка. Крепостните стени
почти не са запазени. По техните останки може да се съди, че са били изградени
от дялани камъни с пълнеж от ломени камъни без спойка.
- Римски път – през днешния град Пещера преминава отклонение на
Траяновия път, създаден от император Траян (97 – 117) и свързващ Европа с
Константинопол през Белград, към град Никополис ад Нестум (край днешния гр.
Гоце Делчев). Запазени участъци от този път има в местностите: „Черницата“,
„Друма“, „Кулата“, „Еледжик“ и „Ситните камъни“. Съхранени са и два римски
моста, част от пътя. Единият се нарича Дуков мост. Намира се над р. Стара река в
местността „Стоянкини воденици“, на 4 км. източно от Пещера по пътя за гр.
Пловдив и е в много добро състояние и до днес. Вторият е разрушен. Нарича се
Кемера и е разположен над р. Дамлъ дере .

5.

Архитектурни обекти.

В общината има 43 архитектурни обекти от периода на Възраждането до
днес. Това са предимно частни къщи, църкви и джамии. Всички те са обявени от
НИНКН и Министерството на културата за архитектурни паметници с местно
значение, с изключение на църквата „Св.Димитър“, която е паметник на
културата от национално значение.
Една от най-светлите страници от културната история на общината в
епохата на Възраждането е Пещерската архитектурно-строителна школа. Нейните
майстори са сътворили най-хубавите паметници на монументалната архитектура
в Тракия, в това число и в гр. Пещера – църкви, манастири, чешми,, къщи,
училища, читалища, кули и др. Тяхно дело са монументалните църкви: „Св.
Димитър“, „Св. Петка“ и „Св. Богородица“ в гр. Пещера; „Св. Марина“ в гр.
Пловдив, „Св. Богородица“ в гр. Пазарджик и Часовниковата кула в гр. Пещера.
- Църквата „Св. Димитьр“ - един от малкото запазени паметници от
епохата на Възраждането на България. През м. март 2002 г. тя е утвърдена за
архитектурен паметник на културата от национално значение - признание за
Пещерската архитектурно-строителна школа. Храмът е построен на мястото на
малка дървена църква в периода 1825-1831 година от известните пещерски

строители архитектон Кузман Мичов и първомайстор Питър Казов (Казоолу).
Главните ктитори са:Димитър Кущов, Никола Торбов, и Кузман Мичов.
В главния си вътрешен и външен вид, с двата си чардака и с трите
оригинални кубета, тя била същата, каквато е сега, но първоначално била покрита
с плочи, които през 1856 г. били заменени с керемиди. През 1876 г. била построена
и „нартиката“ - покрита колонада в западната й половина. Сградата е трикорабна,
кръстокуполна, с три купола с вътрешни каменни колони, с много художествени
църковно-коринтски капители, с притвор и галерия, изградена от дялан камък.
Техниката и технологическият подход на изграждането й са аналогични на тези
при строежа на най-големите и представителни култови сгради от 19 век. На
източната си страна, въпреки трите си кораба, тя има само една олтарна издатина.
В чест на ктиторите средният кораб бил посветен на св. Димитър, левият - на св.
Козма и Дамян, а десният - на св. Николай, посочва историографът на Пещера
Иван Попов.
Дървеният иконостас е изработен от пещерски дограмаджии, заменен с
иконостас - изработен от резбари /1910/, чийто имена не са достигнали до нас. Поголямата част от иконите са рисувани от тревненския зограф Петър Захариев и
самоковския зограф Иван Вальов през 1924 год. Някои от иконите извън
иконостаса са създадени преди построяването на храма. Особено ценни сред тях,
със своите иконописни достойнства, са иконите:
- икона „Св. Богородица Одигитрия“ - 1642 год.
- икона „Св. Петър и Павел“ - 1769 год.
- икона „Св. Екатерина“ - 1792 год.
- икона „Св. Георги“ - 1811 год.
- икона „Св. Димитър“ и „Велик архангелски събор“ - 1830 год. и много
други.
Оригинални са и стенописните изображения в интериора на храма. В
централния купол е изписан Христос, а в олтарната част впечатляват няколко
богати композиции - „Богородица ширшая―, „Благовещение― и някои
старозаветни пророци .
- Болницата на Лейди Странгфорд - особено значим паметник на
архитектурата в село Радилово. Тя е построена през 1876 г. и е една от шестте
болници, създадени от английската благодетелка в България
- Часовниковата кула „Сахата“ - забележителен архитектурен,
възрожденски паметник, построен между 1650-1710 г. (според арх. Л. Тонев), като
часовниковият механизъм продължава да работи с голяма точност и днес.
Долната част на часовниковата кула представлява призма с почти квадратен план
(3.55 м. на 3.85 м.) и е изградена от ломен камък. Горната част е дървена, съставена
е от множество прозорци, подредени в кръг, и е покрита от турски керемиди.
Височината на кулата е 13.55 м.
Тя е втората по възраст в България след часовниковата кула на „Сахат тепе“
в гр. Пловдив и построяването й е свързано с нуждите на еснафа и необходимостта

от отчитане времето на занаятчийските и търговски заведения. Използвала се е и
като противопожарна наблюдателница. Намира се в южната част на града и е
един от неговите символи. Необходима е реставрация на часовниковата кула и
благоустрояване на района с цел привличане на по-голям туристически интерес и
увеличаване броя на посещенията.
- Сградата на Метоха към църквата „Св. Петка“ – построена в
югозападната част на двора на църквата от майстор Петър Казов през 1832 г.
Изградена е от камък, плет и дърво. Стената на една от стаите е с подвижни дъски,
закриващи голямо помещение със сцена за събрания и представления. През
годините в метоха са се помещавали общината, училището, черковното
настоятелство и клисарят. Днес в метоха на църквата „Св. Петка― е разположена
експозицията на Общинския исторически музей.
Като необичаен и изключително атрактивен архитектурен обект се откроява
подземната водноелектрическа централа „Пещера“, която е 62-та в света и е найголямата водна централа на Балканския полуостров. Тя се намира на 6 км. южно
от Пещера по пътя към гр. Батак. Изградена е в гнайсов терен на 220 метра под
повърхността и е второто стъпало на каскадата „Баташки водносилов път“,
включваща 5 язовири, изравнители и три централи - ВЕЦ Батак (подземна), ВЕЦ
Пещера (подземна) и ВЕЦ Алеко (надземна).
ВЕЦ „Пещера“ се характеризира с голяма техническа маневреност,
оперативност и бързина. Тя е въведена в експлоатация през 1958 година. Дълги
години носи наименованието „Кимон Георгиев“. В близкото минало ВЕЦ Пещера
е била включена в списъка на стоте Национални туристически обекта на БТЦ и е
била доста посещавана, но в момента не е отворена за туристи, въпреки че е
запазила своята атрактивност и потенциал за развитие на алтернативен
познавателен туризъм.
Интересни сгради в архитектурно отношение в Пещера са и сградата на
Старата поща, къщата с часовника, читалищната сграда, сградата на Районния
съд. Всички те, с изключение на „Метоха“, са строени в началото на 20 век.
В град Пещера са разположени и следните монументални паметници:
- Паметник-костница на загиналите във войните за свободата на България намира се в обновения Централен градски парк;
- Паметник на братя Горови;
- Паметник на капитан Сафонов;
- Паметник на Христо Ботев.
На фасадата на църквата „Св. Димитър“ е поставена паметна плоча на
загиналите в двете Балкански войни /1912-1913/, а на загиналите във втората
световна война са поставени паметни плочи на домовете им.
В селата Радилово и Кап. Димитриево са издигнати паметници, на които са
изписани имената на загиналите във войните.

6. Религиозни обекти
Религиозните храмове на територията на общината наброяват 6
християнски църкви; 1 манастир;14 християнски параклиса и 2 джамии. Освен
споменатата по-горе църква „Св. Димитър“, обявена за архитектурен паметник с
национално значение, от възрожденската епоха в общината са запазени
действащите и днес църкви:
- Църквата „Св. Петка” (гр.Пещера) - единственият за времето си
християнски храм, построен в махала, чието население изповядва ислям.
Църквата е построена през периода 1690 - 1710 г. Тогава е изграден старият храм,
който е бил много по-малък от сегашния, вкопан е в земята, според изискванията
по онова време. Легендата разказва, че в градината на храма е имало извор, до
който е намерена иконата на Света Петка, която и днес стои в храма. Той е бил
лековит и е изцелил слепотата на дъщерята на турския управител на областта,
след като Св. Петка се явява в съня на жена му 2 пъти и я подканва да заведе
дъщеря си при извора. След това чудо турският управител измолил разрешение
да бъде построена църква на мястото, където е бил лечебния извор. Така се
създава църквата „Света Петка“, която е малка, вкопана 13 стъпки в земята. Тя не е
имала дори камбанария. Впоследствие жителите на града са изградили и нея.
След това, през 1902 година църквата изгаря, но 2 години по-късно е построена
отново в сегашния й вид .
Църквата има уникален иконостас с красива дърворезба. Лечебният извор е
изчезнал преди почти един век, но на 22 май 2012 година потича отново по време
на ремонтни дейности в църквата.
- Църквата“Св. Богородица” (гр.Пещера) - построена през 1864-1865 г. от
Петър Казов с неговата тайфа от строители. Иконите са рисувани от Стефан
Андонов. Първият свещеник е Атанас Н. Туртов (1865-1894 г.). Този храм е наричан
още „гръцката църква“, тъй като е създаден по инициатива на местните цинцари
– преселници от Гърция.
- Църквата „Св. Теодор Тирон“ (с.Радилово) – построена е през 1818 г.
благодарение на местното население и двама майстори македонци - Марко Зисо и
Петър Чомпал, с благоволението на Али Бей. През 1876 г., по време на
Априлското въстание църквата е изгорена до основи. През 1883 г. местното
население възстановява църквата и построява още една до нея, като я нарича „Св.
Неделя“, с вярата, че селото никога повече няма да бъде опожарявано. От 1925 г.
църквата се радва на 25-метровата камбанария.
- Църквата “Света Неделя” (с.Капитан Димитриево) – построена е през
1857 г. чрез дарителство в обширен двор, обграден с висок каменен зид. Главен
инициатор за нейното съграждане и същевременно най-щедър дарител е бил
Стоян Кабака. Църковната сграда има формата на базилика – еднокорабно

правоъгълно тяло, и е изградена изцяло от камък. Храмът е разграбен и опожарен
през 1876 г., по време на Априлското въстание и е възстановен отново с дарения 10
години след Освобождението.
- Църквата „Св.12 апостола“ (гр.Пещера) – единствената новопостроена
църква в общината. Построена е през 2012 г.
- Манастир „Възнесение Господне“ (гр.Пещера) - познат и като манастир
„Свети Спас―. Намира се в началото на град Пещера, по пътя от Пловдив и
Пазарджик. Манастирът е мъжки и датира от XII-XIV век, но има по-стара
история, чието начало се крие в древността. При разкопки в района са намерени
римски монети и римски гривнички, които доказват съществуването на храм през
този период. В сегашния си вид е от 1908 г. . В манастира се съхраняват много
ценни икони, сред които са иконата „Възнесение Христово“, подарена през 1889 г.
от жител на село Долна Василица, иконата на Иисус Христос, подарена през 1911г.
от жител от село Горна Василица, и иконата на Свети Йоан Предтеча – дар от
жител на село Долна Василица през 1912 г.
Християнските параклиси на територията на общината са възникнали на
мястото на езическите оброчища на траките след покръстването им през 196 г.
Това са: „Св. Марена“, „Св. Атанас“, „Св. Неделя“, „Св. Никола“, „Св. Спас“, „Св.
Димитър“, „Св. Петка“, „Св. Варвара“, „Св. Георги“, „Св. Елена и Константин“. Те
са подлагани на разрушения и пожари от поробители, но по-късно са
възстановявани. Преди десетилетия някои от параклисите са напълно занемарени.
Но през последните години благодарение на грижите на общината и църковните
настоятелства в енориите на отделните църкви се разгръща дарителството на
граждани, бизнесмени и фирми. Със събраните средства са ремонтирани
параклисите: „Св. Георги“/1999г./, „Св. Спас“ /1999г./, „Св. Константин и Елена“,
„Св. Илия“, „Св. Варвара“ /2000г./, и „Св. Неделя“ /2002г./ .
- Параклис „Св. Спас“ - разположен е на 1 км. северозападно от гр. Пещера
в местността Бялча - сред лозя и овощни градини. Има стара история, чието
начало се губи в древността. Възниква като оброчище в трако-беския период на
селището, свидетелство за което са откритите фрагменти от оръдия на труда,
кюпове и съдове от керамика. С приемане на християнството се превръща в
параклис. Намира се в енорията на църквата „Св. Богородица“.
Днес параклисът е ремонтиран, благоустроен, електрифициран,
водоснабден с камбана и икона на светеца. Посещава се масово от населението на
района.
- Параклис „Св. Варвара” - разположен е в местността Църнево в
т.нар.‖Добрянска нива“, сред китна дъбова гора на 4 км. северозападно от гр.
Пещера, от която се разкрива прекрасна панорама към тракийската низина. Това
светилище също е било център на отделна махала. През 2000 г. завършва ремонта
му, за да се превърне в малка църквичка в енорията на храма „Св. Димитър“ .

- Параклис „Св. Георги” - разположен на югозапад от гр. Пещера, в ливадите
около Стара река. Тук има разкрити гробове със скелети на хора и до тях бронзови
и медни оръдия на труда от тракийско време. Като параклис на християнското
население в продължение на повече от век пещерци и военнослужещи от
гарнизона тачат светеца. Намира се в енорията на храма „Св. Петка“. От 1993 г. е
ремонтиран и подреден и се превръща в уютна малка църква, която ежегодно
става център на тържествата в Деня на Пещера - 6-ти май.
- Параклис „Св. Константин и Елена” - скътан е в поляната, носеща името
„Черковището“ на летовището „Св. Константин“. Интересна и трагична е
историята на този параклис, разположен още от античността на главния римски
път. За да отпочиват по дългия път, римските и македонските завоеватели
построили станция на мястото на днешния параклис, разрушена през ІІІ век при
нахлуване на варварите.
По-късно, при създаването на Българската държава, при покръстване на
българите в чест на светиите е издигнат манастир, просъществувал до набезите на
османските завоеватели, които го опожаряват през 1372 г. Местна легенда
разказва, че оцелелите от пожара няколко калугера намерили спасение в
крепостта „Цепина“ – последната незавладяна българска крепост по онова време,
която всъщност била крайната цел на османската орда, предвождана от везира
Кемил паша. През нощта защитниците на крепостта нападнали ордата, която се
установила да пренощува на една поляна, северно от опожарения манастир.
Разгоряла се жестока битка, която донесла победа за българите. Далечно ехо от
нея са днешните наименования на две местности – „Костина могила“, където
дълго време гниели костите на османските нападатели, и „Везир тепе“, където
самият Везир също намерил смъртта си, докато се опитвал да избяга.
Манастирът е възстановен по-късно, за да крепи вярата и българщината.
Той за втори път е опожарен при насилственото помохамеданчване на българите
през 1657 г. Тогава християнското население построило параклиса, достигнал до
наши дни, намиращ се в енорията на църквата „Св. Димитър“ .
Параклисите в село Радилово са 4: „Св.Атанасий“, „Св. Георги“,
„Възнесение Господне“ и „Св. Никола“:
- Параклис „Свети Атанасий“ - Изграждането му в местността „Атанаска
черква― започва през 2004 г., по инициатива на Петър Илиев Караджов и отец
Борис Манов, изцяло с доброволни дарения от местното население и други
населени места. През 2011 г. е напълно завършен и изографисан.
- Параклис „Възнесение Господне“ - намира се в местността „Спаска
черква―, 2,5 км югоизточно от село Радилово. Той е изграден през 2005 г. по
инициатива на Светла Батаклиева на мястото на стара църква, разрушена при
нашествието на турците през 14 век, и е осветен от Пловдивския митрополит
Арсений.
- Параклис „Свети Георги“ - Изграждането му в местността „Гергьовска
черква― започва през 2000 г. по инициатива на Георги Зайчев, а по-късно е

завършен от Йордан Коев и др. Той е изграден изцяло с доброволни дарения от
местното население и други населени места. През 2011 г. е напълно завършен.
- Параклис „Свети Никола“ - намира се в местността „Никулска черква“,
около 4 км западно от село Радилово. Изграждането му започва през 2009 г. по
инициатива на Илиян Петров и още няколко ентусиасти от селото, които решават
да възстановят старата черква, която по времето на Втората Българска държава е
била разположена на търговския път за крепостта Цепина (до с. Дорково). През
2011 г. е напълно завършен и изографисан.
- Кръстът - намира се в местността „Голям чал“, на 1,5 км югозападно от
село Радилово. Той е изграден през 2010 г. от Николай Вачков и е висок 4 м .
Джамиите в общината са единствено на територията на град Пещера.
Старата джамия е построена около 1650 г. Намира се в непосредствена близост до
Часовниковата кула, с която има еднакъв градеж.

7. Културни институции
7.1.Музеи.
- Исторически музей в гр. Пещера - намира се в сградата на бившия метох
към църквата „Св. Петка“, имот – образец на Пещерската архитектурностроителна школа.
Общинският исторически музей е основан на 22.06.1969 год. със статут на
музейна сбирка с 2500 бр. фондови единици. Експозицията е разположена в пет
тематични зали - археология, етнография, възраждане, национално –
освободително движение и нова и най-нова история.
Музеят притежава богата колекция от артефакти от далечното и близкото
минало на града и съставните му селища, разкриващи живота на територията на
общината от периода на неолита. Експонатите са събирани чрез множество
археологически разкопки и исторически изследвания. Тук се съхраняват десетки
находки при направените проучвания: бронзови съдове от бронзовата епоха,
намерени в останките от древно селище нахождащи се южно от града, мраморна
плоча с образа на Тракийския конник, фрагменти от строителни материали тухли, керемиди, глинени съдове. Проследено е развитието на железодобив в
древността, за което напомнят останките от сгурия в местностите Видните,
Самоковите, Бакърджийски дупки и др. Този занаят упражнявали траките, но покъсно той бил изоставен, за да се развие отново през ХVІ век по заповед на
турския султан, когато в Пещера били заселени майстори-рудари от Самоков,
Трън и други селища в Западна България. Появили се и нови самокови северно от
града в долината на Шишман дере. Произведеното желязо се превозвало с конски
кервани до пристанищата на Бяло море .

През последните години особено внимание се обръща на археологията в
раздел „Праистория“. Находки от този период участват в национални и
международни изложби.
- Музейна сбирка в с. Радилово - помещава се в единствената запазена
болница, построена от английската мисионерка Лейди Емили Странгфорд след
потушаване на Априлското въстание. Днес постройката е на 135 години.
Музейната сбирка разполага с три експозиции, отразяващи цялата история и бит
на селото и неговото активно участие в Априлското въстание: „Обща история“ –
съдържа археологически експонати и фотоматериали, разкриващи историята на
селото от древността до днес, „Етнография“ – съдържа предмети и носии,
разкриващи бита и поминъка от края на 19 и началото на 20 век, „Делото на
Лейди Странгфорд“ – съдържа фотоматериали и предмети от болницата в
Радилово, копия от документи през периода на дейността й в България след
Априлското въстание 1876 г. и 20-минутен документален филм. Всички
експозиции са преведени на английски език. На площада на селото е поставена
указателна табела и информация за посетителите .
- Музейна сбирка на армънския етнос в гр. Пещера - притежава богата
етнографска сбирка, която отразява бита и нравите на тази етническа група,
живееща в Пещера. Армъните, наричани още власи, цинцари, куцовласи и пр., се
заселват в Пещера в началото на 19 век. Учените траколози считат, че армъните са
най-древния етнос в Родопите, изповядващ християнската религия от източното
православие. Те са наследници на древните траки - най-старите обитатели на
Родопите.
- Музей „Автомобилите на социализма“ в гр. Пещера – на 09.09.2016г. в
гр.Пещера отвори врати най-новия музей, посветен на автомобилите от
социализма. По атрактивен начин са експонирани над 23 емблематични за
социализма возила, стари телевизори, радиа, предмети от бита на българина.
7.2. Читалища.
На територията на Община Пещера развиват своята културна дейност три
читалища със сто годишна история. Всички те притежават собствена материална
сграда с библиотека и оборудване. Разполагат с много добри комплектовани
библиотечни фондове. Материалната база е в много добро състояние и се
наблюдава значителна посещаемост. В читалищата работят над 20 форми на
художествената самодейност и клубове по интереси, в които са заети над 350
самодейци.
- Народно читалище „Развитие - 1873“ в гр. Пещера. Отличава се с трайни
традиции в развитието на самодейността – театрална, певческа, танцова,
музикална, библиотечна, както и в организирането на културни прояви и работа с
деца

- Народно читалище „Зора - 1903” в с. Радилово - работи активно със
самодейните състави в областта на театъра, автентичния фолклор, танцовото и
изобразително изкуство и популяризиране на хубавата книга. Читалището
организира демонстрации на традиционни обичаи – Лазаруване, Гергьовден,
Коледуване, както и изложби на местни носии. Освен дните на селата се честват и
Трифон Зарезан, Тодоровден – надбягвания/кушии с коне и други традиционни
празници.
- Народно читалище „Сергей Румянцев - 1909” в село Капитан Димитриево.
Усилията на настоятелството са насочени към активизиране на дейността на
библиотеката, фолклорните групи и школата за изучаване на английски език.
7.3 Художествени галерии
Община Пещера разполага и със своя художествена галерия „Проф.
Веселин Стайков”. Тя е създадена през м. февруари 1996 г., благодарение на
активната намеса и помощ на общината. Във фонда и се съхраняват картини,
графики, скулптури, малка пластика, дърворезба и др. От тях най-ценни са
картините на проф. В. Стайков, дарени от неговото семейство. Тук се съхраняват
творби и на художниците Владимир Рилски, Никола Димитров, Стоян Раканов,
Мира Лехчавска, Елена Грънчарова, Илия Тончев и др. Галерията е ремонтирана и
обновена през 2011 г., в момента е в отлично състояние и е най-представителната
художествена галерия в Областта. В нея се организират и изложби на местния
Клуб на художниците.

8. Културни събития
Привлекателността на една туристическа дестинация придобива конкретен
израз не само чрез своето местоположение, културно-историческо наследство и
ценности, но и чрез организираните и провежданите в нея важни събития,
фестивали и други прояви. Пещера има богат културен и спортен календар, но
повечето прояви са от местно или регионално значение. Едни от най-крупните
културни прояви през периода 2008 – 2016 г. са:
1. Пролетни културни празници (от 15 април до 11 май), включващи
Дните на Пещера и Радилово (6 май – Гергьовден), и на Капитан Димитриево (30
април) – традиция поставена от 1980 г. Отличават се с богата културна програма –
изложби, театри, концерти, срещи-разговори, спортни състезания и др.
2. Етнокултурен фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето на
културата” в гр. Пещера;

3. Регионален фолклорен събор на летовище „Св.Константин“ празнува се последната събота на месец юли;
4. Национален фестивал на кешкека и народните умения в с. Радилово;
5. Национален детски пленер;
6. Национален литературен конкурс „Спас Зафиров” – през май;
7. Честване на 24 май – Денят на славянската писменост, на
българската просвета и култура;
8. Рокфест на Перистера – през септември:
9. Честване на Деня на Независимостта;
10. Коледни празници на културата;
11. Рожден ден на пещера „Снежанка“ – празнува се първата събота на м.
януари; интересна особеност на този празник е хорото, което се извива в Голямата
зала на пещерата под звуците на родопска гайда.
12. Празник на параклиса „Св.Петър и Павел“ (на 29 юни) – празник на
армъните в Пещера ;
13. Празник на параклиса „Св. Константин и Елена“ (на 21 май);
14. Събор в местността „Никулска черква“ (на 6 декември – Никулден)

9. Туристически маршрути за пешеходен туризъм
На територията на Община Пещера са разработени следните туристически
маршрути за пешеходен туризъм:
 Хижа „Цепина”- летовище „Свети Константин” /хижа Румен/;
 Град Пещера – летовище „Свети Константин” – язовир „Батак” - Батак /или
Цигов чарк/;
 Шосето от гр. Пещера /мостът към „Снежанка”-летовище „Васил
Петлешков”, /Атолука/;
 Летовище „Свети Константин”- хижа „Снежанка” - ВЕЦ “Пещера” –
пещера „Снежанка”;
 Летовище „Свети Константин” - баташки Еледжик;
 Летовище „Свети Константин” - Костина могила;
Основните маршрути на туристическите дружества в Община Пещера са:


1-ви маршрут /маркировка - зелено – бяло – зелено/ гр. Пещера –
училище „Св. Патриарх Евтимий” – водопроводния канал – местност
„Аликочово” – трите езера – местност „Сокола” – летовище „Свети Константин”;

2-ри маршрут /маркировка – синьо – бяло – синьо/ гр. Пещера – на
запад към „Самоковско дере” – параклис „Света Варвара” – местност „Китна
Родопа” – местност „Ефендиева поляна” – параклис „Св.Св. Петър и Павел” –
почивен дом „Първи комплекс” – местност „Ситните камъни” – чешмата
„Бекярски мъки” – местност „Черковището” на летовище „Свети Константин”;

3-ти маршрут /маркировка – червено – жълто – червено/ гр. Пещера –
местност „Чепински вриз” – почивен дом „Втори комплекс” – връх „Костина
могила” – летовище „Свети Константин”;

4-ти маршрут /маркировка – червено – жълто – червено/ гр. Пещера –
местност „Чепенски вриз” – местност „Друма” – местност „Никулска черква” –
местност „Потом” – хижа „Добра вода”;

5-ти маршрут /маркировка – кафяво – бяло – кафяво/ гр. Пещера –
местност „Чепински вриз” – местност „Голяма страна” – местност „Голям камък”
– местност „Друма” – местност „Дъндовица” – местност „Китна Родопа” – хижа
„Добра вода” – месност „Никулска черква” - по римския път до местност „Потом”;

6-ти маршрут - гр. Пещера – местност „Крушовица” – местност
„Стамболови ниви” – местност „Пияната бука” – местност „Дипсиз гьол” –
месност „Пиздица” – връх „Купена”;

7 маршрут - гр. Пещера – пещера „Снежанка” – главен път за село
Нова махала” – месност „Гайтанче” – село Нова махала – връх „Баташки снежник;

8 маршрут - гр. Пещера – пещера „Снежанка” – местност „Кантона” –
местност „Пиздица” – летовище „Атулука” – връх Перун.

10. Брой туристически обекти и реализирани туристически нощувки
Таблица 1: Брой туристически обекти (места за настаняване и заведения за
хранене и развлечения) в община Пещера за периода 2014-2017 (към 31.03.2017г.).

Брой обекти

2017г.

2016г.

2015г.

2014г.

Община Пещера

110 бр.

107 бр.

102 бр.

88 бр.

Видно от таблицата по-горе, налице е минимално увеличение на
туристическите обекти за последните 3 години.

Броят на реализираните туристически нощувки в община Пещера е
следният:
 2014г. – 5 680 бр;
 2015г. - 4 845 бр;
 2016г. – 5 662 бр;
 до м. 03 2017г. - 1604 бр.
Броят на реализираните туристически нощувки в община Пещера спада
през 2015 г. в сравнение с 2014 г., след което се покачва до същата стойност през
2016 г. Няма промяна в реализираните туристически нощувки за посочените две
години, като прогнозата за 2017г. е запазване на броя им до посочените стойности.

11.1.

Главна цел

Утвърждаване на община Пещера на туристическия
пазар като привлекателна дестинация в областта на
културно-историческия, познавателния, планинския и
спелеоложки туризъм.
Подцели, насочени към изпълнение на горепосочената главна цел на
Програмата, са следните:
1.

Административно и кадрово обезпечаване на дейностите в
туризма.

2.

Оползотворяване на местния потенциал и ресурси за
комплексното
развитие
на
културно-историческия,
познавателния, планинския и спелеоложки туризъм;

3.

Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях
инфраструктура;

4.

Туристически маркетинг и реклама.

