
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОВНОСТТА 

НА 

ЛЕТОВИЩАТА „ ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ “  И   

„РОЗОВСКИ ВРИЗ “ЗА ЛЕТЕН СЕЗОН  2021                      

ГОДИНА. 
 

 На територията на  Община Брацигово  има две летовища:  

 

Летовище „ Васил Петлешков в м. „ Атолука “ разположено на 

запад от с. Равногор на 1450 м. надморска височина. Част от 

летовището е частна общинска собственост, актувано с Акт за 

собственост № 452 / 09.10.2020 г. с площ 127.836 дка, вписан в 

службата по вписвания при Районен съд гр. Пещера на 14.10.2020 

година, а останалите 66 дка са горски фонд.  

Летовище „ Розовски Вриз “  на юг от с. Розово с надморска 

височина 1100 м. Летовището е частна общинска собственост, 

актувано с Акт за собственост № 12 / 25.08.2003 г. за ПИ № 000004 

в землището на с. Розово, местност „ Розовски Вриз “ с площ 

283.380 дка. 

     И  двата курорта са с местно значение, в които са изградени  

съответно за Летовище „ В. Петлешков “ - 368 вилни  сгради, 1 почивна 

станция с  13 стаи с общо 30 легла и 1 семеен хотел с капацитет 8 стаи 

със 17 легла. 

  В летовище „ Розовски Вриз “  има 180 вилни сгради, 1 туристически 

обект със 4 броя стаи за гости с 8 броя легла. 
 

 

 

І. ГОТОВНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ЗА 

ОТКРИВАНЕ НА  ЛЕТНИЯ СЕЗОН  НА КУРОРТИТЕ ; 

 

1. Улично осветление 

 

    Общо и за двата курорта уличното осветление е в добро състояние.                                         

 Преди започването на активния сезон през месец май ще бъде 

извършена  профилактика и обновяване на осветителните тела на двата 

курорта. 

 

2. Транспорт 



 

 През тази година към настоящия момент не е  подсигурен транспорт 

до двете летовища. Ще се проведат разговори с транспортни фирми за 

осигуряване на превоз в петъчния ден на летовниците и извозването им 

обратно в понеделник сутринта. 

    

   3. Сметосъбиране и сметоизвозване 

 

       По отношение готовността за сметосъбирането и сметоизвозването   

е създадена необходимата организация. Летовище „ Васил Петлешков ” 

ще се обслужва от фирма  „КОМУНАЛ СЕРВИЗ“ ООД, съгласно 

сключен договор № Д-37 от 21.02.2022 година. Сметосъбирането  се 

извършва по утвърден график един път в седмицата със 

сметосъбирачна машина. Осигурени са  22 броя кофи за битов отпадък 

и 6 контейнера. Поради стръмния терен на района местата за 

сметосъбиране са оградени с мрежа.  

Сметосъбирането и сметоизвозването за летовище „ Розовски вриз“  се 

извършава по утвърден график един път в седмицата със 

сметосъбирачна машина от горепосочената фирма. Курортът е снабден 

с 20 бр. кофи и 6 броя контейнери   за битови отпадъци.  

Охраната на летовищата контролира изпълнението на графиците за 

сметопочистване. 
 

4. Медицинско обслужване 

 

    За осигуряване на медицинско обслужване изпълнителната власт е 

осигурила функционирането на медицински пунктове и в двете 

летовища. Същите са снабдени със спешни шкафове. Здравните 

пунктове ще се обслужват от медицински лица  за периода от 01. 

07.2022 г. до 01 09.2022 г.  

 

 

5. Водопотребление 

 

   За водоснабдяването на летовище „ Васил Петлешков” се използват 

четири каптажни извора – „Пейкови мандри”, „ Такев връх”,  

„ Смоларника” и „ Манглашли”, намиращи се южно от летовището. 

Каптажите и довеждащата водопроводна мрежа са изградени през 1967 

година, а през 2007 г. частично е подменено трасето на довеждащия 

водопровод с тръби ПЕВП ф-90, като общия дебит е 1,36 l/s.  



От страна на „ Инфрастрой” ЕООД Брацигово ще бъде извършена 

профилактика на всички каптажни извори и на  вътрешната 

водопреносна система в курортите.  

 

 

6. Охраняване на курортните селища 

 

И за двете летовища е осигурена охрана. За летовище „ Васил 

Петлешков”  2 охранители, като 1 е назначен от страна на дружество 

 „ Атолука“. Охраната на летовище „ Розовски вриз” се извършва от 2 

души, като 1 е осигурен от дружеството на летовището. 
 

7. Търговски обекти 

 

   Търговските услуги на територията на летовище „ Васил Петлешков” 

се осъществяват от един хранителен обект , който е частна собственост. 

На територията на курорта  от заведенията за хранене и развлечение 

работи само 1 кафе – аперитив. 

В летовище „ Розовски вриз” има 1 магазин за хранителни стоки и 1 

кафе - аперитив. 

 

8. Телекомуникации 

 

       По отношение на телекомуникациите в летовищата има  частично 

покритие на  всички GSM оператори.  

 

9. Пътна  и улична мрежа 

 

  Летовищата са свързани с населените места с. Равногор и с. Розово 

чрез общински пътища от местно значение. Същите са с асфалтова 

настилка, като на пътя с. Розово – летовище „ Розовски вриз“ през 2020 

година беше извършено изкърпване, но се нуждае от изграждане на 

банкети и отводнителни канавки.  

 

 10. Рекламна и информационна кампания 

 

Популяризирането и рекламата на природните дадености и 

потенциалните възможности за развитие на туристическия бизнес става 

чрез интернет страницата на общината, в Националния туристически 



портал www.bulgariatravel.org., във фейсбук страницата на 

туристически район „ Родопи“. 

През месец февруари 2022 година Община Брацигово участва на общ 

щанд на Туристически район „ Родопи“ на  Международната 

туристическа борса „ Ваканция и Спа Eкспо 2022“ в гр. София.  

Община Брацигово изработи нова рекламна брошура с включени 

всички места за настаняване, нови карти и други рекламни материали.   

Предстои издаване на обща брошура, филм и рекламни клипове на 

Туристически район „ Родопи“, в които ще бъдат включени  и двата 

курорта. 

 

През месец август в Летовище „ Васил Петлешков“   ще се проведе 

традиционното надпяване на самодейни състави. 

 

С цел по-добрата информираност на туристите в двата курорта са 

поставени информационни табла, на които  има подробни карти с 

видовете туристически маршрути и еко пътеки. 

 

 През месеците май и юни 2022 година  доброволци от Туристическо 

дружество „ Брацигово“  ще прочистят прорасналата растителност и ще 

почистят отпадъци по пътеките в околностите на двете летовища.  

 

ІІ. Основни приоритети , свързани с бъдещото развитие на 

летовищата: 

 
    Подобряване на ВиК съоръженията  на летовища „ Васил 

Петлешков“ и   „Розовски  вриз“; 

            
     Подобряване на  инфраструктурата на курортите и 

благоустрояването им; 

 

   Организиране на разяснителна кампания за изискванията за 

категоризация и регистрация на места за настаняване. 

 

     

Изготвил: М. Пищалова 

гл. експ. „ТУТ и ПЗ“ 


