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ОБЩИНА РАКИТОВО – НЕОТКРИТИЯТ БИСЕР

НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ

През последните години много хора по света научиха за България, за нейните красиви
черноворски курорти. Малцина са тези, които знаят нещо за планинските курорти. А
българските планини, особено Родопите със своите меки форми, богатство на води и
растителност, гостоприемни хора са неподозиран рай за любителите на туризма.

Община Ракитово е част от Чепинската котловина в Северозападните Родопи. На
десетина километра е Велинград – балканската столица на СПА – туризма. Но малцина
са тези, които са се докоснали до културно-историческото и природно богатство на
Ракитово. Тази малка община, съставена от три селища – гр. Ракитово, гр. Костандово и
с. Дорково, си остава неоткритият бисер на алтернативния туризъм. Достатъчно е само
да изброим по-значимите исторически и природни забележителности, за да се убеди
всеки в правотата на това твърдение:

Палеонтологично находище край с. Дорково – считано за най-голямото в Европа
находище на останки от мастодонти от типа ананкус арвернензис. Находището е от
преди 4-5 милиона години. Там са намерени кости на повече от тридесет вида
гръбначни животни, в това число саблезъби тигри, лъвове, изчезналите трипръсти коне
хипариони, носорози, примитивни мечки, два вида маймуни примати, елени. Находището
е разкрито от българо-френска експедиция. Професор Ербер Тома от Колеж дьо
Франс счита, че значимостта на находището изисква мащабен проект под егидата на
ЮНЕСКО;

Крепост Цепина – обект с национално значение. Средновековна крепост, столица на
автономната област-държава Ахрида. Там през ХІІІ в. живее Деспот Алексий Слав –
сестрин син на българския цар Калоян. Съпругата на деспот Слав е
Маргарита-Изабела, която е единствена дъщеря на константинополския Латински
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император Анри Фландърски, която е починала млада при раждане и е погребана край
крепостта;

Ранннохристиянска трикорабна кръстокуполна епископска базилика „Николица”
– построена през ІV – V век, с размери 17 х 32 метра, с крипта с останки от неизвестен
светец, с уникално оформена западна фасада, разрушена през 17 век след налагането
на исляма в Чепинския кра. Счита се, че тук е четена Библия Бесика, за която през 399
година споменава Свети Йоан Златоуст;

Крепост с църква със стенописи в месност „Кулата-Градот”- средновековна
крепост, от която е запазена автентична стена с дебелина 1.65 м., височина 3-4 м. и
дължина около 50 метра. Проучването на църквата в крепостта започна през 2009
година;

Крепост с църква край месност Кулата – на около половин час път пеш от курорта
Цигов чарк, неизследвана;

Римско селище Ремово – с останки от постройки, църква и параклис. Обслужвало
римски-тракийски златни мини, чийто галерии могат да бъдат превърнати в атракции;

Действаща часовникова кула от 1872 година – символ на гр. Ракитово;

Пещера Лепеница – една от най-красивите пещери в Родопите и в България;

Резерват „Мантарица”- биосферен резерват под егидата на ЮНЕСКО, едно от
малкото обиталища на глухарите в България и в Европа;

Множество по-малки калета и крепости;
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Множество скални тракийски светилища;

Уникално разнообразие от билки;

Вторият по височина връх в Родопите – връх Сютка – висок 2186 метра, в района на
който се предполага, че се намира Централното светилище на тракийския бог Дионис,
където Александър Македонски е получил предсказание, че ще покори света;

Това уникално съчетание на природа и стория е дало отражение върху културата и
традициите на местните хора. Съхранен е уникален начин за изписване на Великденски
яйца в Ракитово. Празникът на Ракитово е Еньовден – съвпада с Летните Дионисии и е
ден на билкарите. На територията на малката община Ракитово се провеждат два
фолклорни фестивала:

Международен фестивал за автентичен фолклор – Костандово;

Международен фолклорен фестивал – Дорково – организира се от Министерството
на културата – София. През 2009 година са участвали над 100 фолклорни състава от
десетки страни.

Въпреки своите природни и културно-исторически дадености, община Ракитово е бяло
петно върху картата на туризма. Липсва подходяща инфраструктура, обектите не са
благоустроени и превърнати в туристически атракции. Хилядите туристи – посетители
на СПА-столицата на Балканите не могат да се възползват от шанса си да посетят тези
интересни обекти. Необходимо е стратегическо партньорство между община Ракитово,
гражданските организации на територията й, бизнеса, съседните общини, други
заинтересовани организации, областната администрация – Пазарджик, чуждестранни
партньори. С общи усилия, в полза на всички заинтересовани, община Ракитово може да
се превърне в бисер на алтернативния туризъм.
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