
Град Златица/city Zlatitsa

Центъра

Часовниковата кула



ОБЩИНА ЗЛАТИЦА – ДУХОВЕН, ОБРАЗОВАТЕЛЕН, СПОРТНО –
РАЗВЛЕКАТЕЛЕН И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР НА СРЕДНОГОРИЕТО, 
СТРЕМЯЩ СЕ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 
ИКОНОМИЧЕСКАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА И СОЦИАЛНА 
СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ВСИЧКИ СВОИ ГРАЖДАНИ

Златица е разположена в Златишко‐Пирдопската котловина. На 
север се простират Южните склонове на Стара планина, а най‐
отдалеченото село – Петрич е разположено в северните части на 
Ихтиманска и Същинска Средна гора. Съседни на Златица са 
общините Пирдоп, Чавдар, Челопеч, Мирково и Етрополе.



Община Златица включва в себе си и три села‐ Карлиево, 
Църквище и Петрич. Общо населението в тях е 725 души. От тази 
цифра ½ се занимават с обработване на земя или отглеждане на 
животни, чиято продукция продават или събират за себе си. 

Повечето от тези стопани действат като еднолични търговци, не се 
обединяват, поради наличието на повече рискове.

Карлиево

Петрич

Църквище





Град Златица предлага необятно красива, просторна и интересна 
природа. Въпреки че в околността работят три големи 

промишлени  предприятия, въздухът е сравнително чист. Повечето 
забележителности на града са сред природата като Спасовото 
кладенче. То представлява чешма в Стара планина, северно до 

Златица. Там в края на XIV век, в кървава битка с нашествениците 
турци загинал последният бранител на Златица ‐ Спас войвода. 

Така се ражда името на местността.



Районът се радва на благоприятно географско положение и климат, 
красиви природни дадености и богато културно-историческо 

наследство.



Градът е изключително благоприятен за 
развитието на земеделието

• В Златица се 
отглеждат големи 
количества качествени 
земеделски стоки. 
Повечето са на частни 
производители, 
извършващи 
дейността си със 
собствени средства и 
малка част от 
финансирания на ЕС.

• Съществуват обширни 
територии в селата на 
община Златица. 
Повечето се 
обработват, 
отглеждат се  
различни сортове 
картоф, слънчоглед, 
зеленчуци, плодове, 
както и известната за 
България маслодайна 
роза.



Маслодайната роза се отглежда в местност до Златица‐ Бакаджик, от около
8‐10 години.  Тя е общо 180 декара. Розопроизводителите като цяло 
забелязват спад в реколтата от тазгодишния розобер спрямо 
миналогодишния с около 30%. Това се дължи главно на климатичните 
условия,  изоставянето на розови масиви и намаляването на инвестиции в 
сектора. Розов цвят от България се изнася, основно за Франция и Япония.





В община Златица, има много необработваеми и запустели ниви, а също така и 
площи с трева (ливади), които са  на частни стопани . Според мен причината да 
има много пустеещи площи е в това че някои земеделци имат малко декари, а  
други повече , нямат достатъчно финансови и материални средства, за да ги 
поддържат в добро състояние. Превенцията в случая, може би, е тези 
земеделски стопани, заедно със своите площи  да се обединят  в едно цяло и да 
кандидатстват за средства по програми на Европейския  съюз .



Снимки от Златица



Златишкият проход 
свързва града с 
Етрополе и Ботеград и 
навремето е бил 
оживена връзка между 
северна и южна 
България. Сега е 
затворен, защото пътят 
е лош, макар и да се 
ползва още от 
смелчаците.



По време на турското робство градът постепенно запада поради липса на пазари за 
стоките произвеждани там. По‐късно скотовъдството и земеделието се развиват като 
основен поминък и възраждат града. Интересно е да се знае, че заедно със София, 
Търново и Пловдив, град Златица е бил предложен за нова столица на България след 
Освобождението. 

Градът е отправна точка за различни маршрути в 
Централна Стара планина. Биологичното разнообразие 
на планината е много ценно и атрактивно за любителите 
на природата. В региона има отлични условия за 
разходка в планината, планинско колоездене, лов и 
риболов.



Името на града е свързано със златото, 
промивано някога в Златишката река, 
която води началото си под връх Свещи 
плаз, където старите римляни са 
добивали злато... 



Животновъдството и растениевъдството са добре развити в Златица, още от 
древността те са основен поминък за населението. Основните 

производствени фактори са земя, труд и капитал. За жалост на моето родно 
място му липсва капитал‐ той е недостатъчен. Въпреки това почвата е 

плодородна, а релефът и климатът са подходящи почти за всеки тип култури.

Има добре развити кравеферми, 
отглеждат се не малък брой овце, 

коне, свине, кози, пчели и др.



Има един неоспорим факт, който аз забелязвам‐ хората днес се завръщат пред своите 
порти с 2‐3 животни от паша. 

Но така ли е било преди години? ‐НЕ, те се завръщаха преди 20 години с между 8‐12 на 
човек.

Разликата между тогава и сега е огромна! Аз мисля, че днес стопаните нямат достатъчно 
средства, инвентар и площ, за да отглеждат повече животни. Въпреки непосилния труд и 

желание от тяхна страна нещата вървят надолу. Стадата намаляват драстично. 
Земеделието е специфичен и трудоемък отрасъл, но добре развит в Средногорието и в 
частност в община Златица. Отваря врати за доброто развитие на животновъдството и 
растениевъдството, дори има иновативност в методите на отглеждане, но капиталът е 
недостатъчен, което често принуждава дори амбицираните земеделци да се отказват.





Природата е нашето минало и бъдеще......нека се 
грижим добре за нея !!!

Кошчетата да се изхвърлят  
навреме

Контейнерите да се поддържат в 
добро състояние за отпадъците



Въздуха, водата, почвата да са 
възможно най‐ екологично чисти

Местата за отдих да се почистват, 
освежават и дезинфекцират 

Децата да играят на свежо , 
безопасно и чисто място



ГРАД ЗЛАТИЦА  Е ИЗВЕСТЕН ОЩЕ И КАТО ГРАД НА ЧЕШМИТЕ



Необходимо е да се измисли някакво решение, 
бездомните кучета да не пият вода от тях

Но за жалост, те често 
преливат....

Факт е, че водата от всяка една е 
питейна и сравнително чиста...



Съществуват чешми в 
прекрасно състояние

Но има и такива, които не 
работят от години

Не само с чешмите, но в града в 
който живея има още много 
висящи въпроси, свързани със 
земеделието, околната среда и 

населението.



Земеделците в община Златица, се стремят с минимални средства, да 
произвеждат максимално и  качествено  количество продукция.  
Земеделието е развит занаят в региона, който макар и във време на 
криза се задържа на пазара. Въпреки това, аз мисля, че той не е изучен 
докрай, защото постоянно се развива и просперира с нови сили. Но за 
един млад фермер например не е лесно да започне бизнес с нисък 
капитал. Задължително ще е нужен заем от банка, срещу изготвен бизнес 
проект. Истината е, че производствените и експлоатационните  разходи 
са високи, колкото и  бързопроизводствено да е отглеждането. В 
училище , за един изпит ми се наложи да изготвя бизнес проект за 
производство на пчелен мед и пчелни продукти. Поради този факт, аз се 
сблъсках  почти с действителността на един млад човек, който иска да 
започне бизнес със  земеделски продукти. Разбрах, че не е лесно,  но е 
приятно човек да работи главно сред природата, но се изискват усилен 
труд, много средства и постоянство.



Кратка разходка из центъра на града



Златица‐ град с богато историческо 
минало

Много бележити българи от историята са 
живели в Златица

Всяка втора улица е белязана с паметници в 
чест на борците ни за свобода





Метоха – ВАСИЛ ЛЕВСКИ



Аз се гордея с града, в който пораснах и живея. В него има много и красиви кътчета,
места за отдих, игра и природни дадености, както и културни средища. Съществуват
добре развити и проспериращи земеделски ферми и стопанства благодарение на
природните и климатични условия и постоянството на предприемачите. Но
естествено, те често се срещат с доста еднократни или периодични проблеми,
независещи от тях. От общ поглед съм забелязала, че имат проблем с изплащането на
субсидиите от страна на държавата, т.е. има често и продължително забавяне. Това
не е благоприятно за тяхната дейност, защото земеделието е фабрика без покрив,
постоянно “гони” срокове и не може да се съобразява с икономическите показатели в
страната, за него по– важни са климатичните. Това е така поради сезонността на
самия отрасъл. Специално в Златица има много тревни пространства, които не се
поддържат в добро състояние. Такива са пространствата между блоковите, около
някои кафенета, дори по центъра, около други обществени сгради, което не е приятно
за окото, не е безопасно и отговорно. Според мен те трябва да се косят и
дезинфекцират редовно от нужните хора, и да се разпорежда от управниците сред
основните фактори за развитието на града. В Златица трябва да има по‐ строг
полицейски контрол, по‐ стабилна политика от страна на екологията и социалните
дейности. Детските площадки да са по‐обезопасени, стопаните на домашни животни
или отглеждащи някаква култура да бъдат стимулирани от общината и държавата,
за да развиват своята дейност в по широк, модернизиран, иновативен спектър.




