
СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД

2019-2025 г.
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МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

• ОБЩИ МЕТОДИ  - ТЕОРЕТИЧНИ, ЕМПИРИЧНИ, КОМБИНИРАНИ

МЕТОДИ НА ТЕОРЕТИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

хипотетични и логически с  проучване на добри практики, 

разработване на модел за изучаване и определяне на критерии за оценка на изследваните обекти и процеси;

МЕТОДИ НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

директни теренни посещения и наблюдения на изследваните обекти и събития,

допитване (интервюта, анкетни проучвания, работни срещи с представители на общности, власт, експерти, партньори),

информация от документи за цялото (факти, свойства, данни), първична обработка,  изучаване на факти и документи,

експериментално изследване с два елемента на изследването - приключенски многобой и създаване на уики-град;

ОБЩИ КОМБИНИРАНИ МЕТОДИ

анализ - на ресурси и среда, на изпълнение на стратегическите цели, свързани с развитието на туризма,                                                        

заложени в предишни и действащи стратегически документи на община Ботевград,  

както и на туристически пазари, тенденции, нагласи и оценки на заинтересованите страни

синтез, абстракция, абстрахиране, класификация и моделиране - SWOT анализ, заключения и препоръки 

за стратегическо планиране (проблеми, потенциал за развитие, тенденции), 

определяне приоритетни видове туризъм за община Ботевград, туристическо микрорайониране на общината;



• СПЕЦИАЛНИ МЕТОДИ 

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

получаване на статистически данни от институционални системи и регистри, резултати от проведени наблюдения,

информация от предходни многократни проявления на изследваните събития и процеси, 

наблюдения и типологични преброявания на изследвани обекти за създаване на първоначални данни за статистиката; 

ГЕОГРАФСКО-ИНФОРМАЦИОННИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

регистриране, сортиране, пространственото позициониране и определянето на корелационни и други връзки

между параметри на изследвани обекти и маршрути, измерени в тримерното географско пространство,

както и първоначално картиране за създаване на изходни данни за обекти, предмет на изследването

за изследване потенциала за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград;

СОЦИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

фокус-групови дискусии, сондажни работни групи по теми с представители на местната общност и местната власт,

експертни работни срещи, методи на регистрация – интервюта и анкети, типологични изследвания на общността,

изследване потенциал партньорство - срещи с представители на съседни общини и професионални организации,  

сравнителни международни изследвания…



• МЕТОДИ НА ТВОРЧЕСКО ТЪРСЕНЕ

ТЪРСЕНЕ  ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕТО НА ДЕДУКТИВНИ, ТРАДУКТИВНИ И ИНДУКТИВНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ  

дедукция (от латински „извеждане“) извеждане на следствие от установено общо правило към частeн случай;

индукция (от латински „насочване“) от валидно за частен случай правило към обобщение за цялата сфера;

традукция (от латински „преместване“) извеждане на следствие от една степен на общност/на измерение/ за друга;

предпоставяне на условия за експериментална проверка на направените хипотези и отчитане на резултатите. 

ТЪРСЕНЕ ЧРЕЗ КОНТЕНТ-АНАЛИЗ 

изследване на пълния обем информация за откриване на тенденциите, 

направа на надеждни изводи и препоръки, стимулиращи непосредственото търсене на решения, 

определяне на потенциали и посочване фокусите на внимание за устойчиво развитие на туризма; 

идентифициране на възможното, вероятното и преди всичко - предпочитаното бъдеще.

ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ И МОДЕЛИРАНЕ

метод на асоциациите (асоциативен кръг на Леверти), синектика за обединяване на несъвместими елементи 

и с въображение търсене пътища и посоки за решаването на установените проблеми в условията на неопределеност,

изследване и предлагане на нови модели за развитие на структури, процеси и проекти.



ПРЕДПОСТАВКИ И СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

• ПРЕДПОСТАВКИ, 

налагащи стратегическо планиране 

за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 

– вътрешни фактори

- външни фактори на средата

• СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА

международни, европейски, национални, 

регионални, областни и общински документи,                              

които определят ключовите фактори и принципи, 

върху които се гради стратегията.



АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

• СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА СРЕДАТА И РЕСУРСИТЕ 

за развитието на туризма в община Ботевград

• АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ, 

тенденции, нагласи и оценки на заинтересованите страни 

• АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ, 

свързани с развитието на туризма,                                                                                       

заложени в предишни и действащи стратегически документи 

на община Ботевград.



ПРИОРИТЕТНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ 

за община Ботевград

• Културен туризъм и фестивален (събитиен) туризъм

• Спортен туризъм

• Екотуризъм

• Приключенски и екстремен туризъм

• Доброволчески туризъм

СЪПЪТСТВАЩИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ                                

за община Ботевград

• Планински пешеходен туризъм

• Селски туризъм

• Ловен и риболовен туризъм



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

при разработване на стратегията

• Реалистичност на стратегията

• Гъвкавост на стратегията                                                                                                               

• Съвместна и равнопоставена ангажираност 

на заинтересованите страни 



визия

БОТЕВГРАД – ЗНАЧИМА И ИНТРИГУВАЩА ДЕСТИНАЦИЯ НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА,

дестинация  за туристи с мисия за общностно възраждане, 

за стимулиране процесите на опознаване, разбиране и интегриране 

на общностите 

в общото европейско природно и културно-информационно пространство.



мисия

Разработване на иновативен регионален продукт с туристически бранд Ботевград, 

насърчавайки устойчивото развитие на туризма 

чрез устойчиво натрупване на идентичност на туристическите зони, 

инвестиране в развитие на социалния капитал на общината 

и включване в трансгранични мрежи за взаимодействие и сътрудничество.



ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 

ОСНОВНА ЦЕЛ 

Устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 

Създаване на благоприятна среда за развитие на устойчив туризъм 

и инвестиране в развитието на социалния капитал на общината

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2

Създаване и утвърждаване на иновативен регионален продукт

със собствен туристически бранд Ботевград

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 

Балансирано развитие на туристическите зони в община Ботевград 

и равностойното им интегриране 

в европейското природно и културно-информационно пространство.



СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

за изпълнение

на 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 

Създаване на благоприятна среда за развитие на устойчив туризъм 

и инвестиране в развитието на социалния капитал на общината

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1. 

Подобряване на съществуващата техническа инфраструктура, 

създаване на съвременна екологосъобразна туристическа и поддържаща я инфраструктура.

2. 

Съвместна и равнопоставена ангажираност на заинтересованите страни -

в създаване на условия за пълноценно и качествено развитие на устойчив туризъм.

3.

Икономически устойчиво управление на туризма в община Ботевград.



СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

за изпълнение

на 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 

Създаване и утвърждаване на иновативен регионален продукт

със собствен туристически бранд Ботевград

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1. 

Създаване, маркетиране и утвърждаване на иновативен туристически продуктов-микс, 

проявяващ специфичния потенциал на дестинация Ботевград.

2. 

Развитие на приоритетните видове туризъм за община Ботевград.

3. 

Създаване и управление на туристически бранд Ботевград.



СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

за изпълнение

на 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 

Балансирано развитие на туристическите зони в община Ботевград 

и равностойното им интегриране 

в европейското природно и културно-информационно пространство.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1. 

Туристическо микрорайониране с развитие на регионален туристически продукт

2. 

Включване в трансгранични мрежи за взаимодействие и сътрудничество, 

определящи стандарти за качество в различни тематични направления.



ИНФОРМАЦИЯ

за специфичните цели

и 

водещи мерки



 Създаване на туристически бранд Ботевград

 Микрорайониране и развитие на регионален туристическия 

продукт  

 Подобряване на общата инфраструктура и достъпността на 

средата

 Институционално развитие, координация и партньорство със 

заинтересованите страни

 Изграждане на иновативни туристичеки атракции

 Развитие на приключенски и екстремен туризъм

 Развитие на културен и фестивален туризъм  

 Развитие на планински и екотуризъм

 Развитие на доброволчески туризъм





Създаване на туристически бранд Ботевград

• Създаване имидж на 

туристическа дестинация  

със слоган “Ботевград –

приключение на кръстопът”

• Маркетинг и реклама

• Въвеждане на доброволна 

сертификация “Запазена 

марка Ботевград”





Микрорайониране и развитие на 

регионален туристическия продукт  

Микрорайониране

• 3 туристически зони

(tourist zone) 

• 3 туристически ядра 

(tourist core area)

в централната туристическа зона

• Туристически места

(tourist location)  във всяка зона

• Туристически точки 

(vista point) обхващащи гледката

Регионален туризъм

• Общи туристически маршрути 

със съседните общини

• Изграждане на биосферен парк     

“Боженица-Лакавица”

• Регионална 

туристическа уеб платформа



Туристически зони в община Ботевград 



Туристическо микрорайониране на община 

Ботевград





Подобряване на общата инфраструктура 

и достъпността на средата

• Нормално функциониране на урбанизираната среда, 

с акцент върху специфичните нужди на туристите; 

• Подобряване на туристическата инфраструктура, 

функционирането на туристическите обекти и качеството на предлаганите 

туристически услуги на територията на общината;

• Идентифициране, GPS заснемане и изграждане на нови маршрути и екопътеки;

• Създаване на благоприятни условия за развитие на иновативни 

и интегрирани туристически продукти и услуги;

• Цифровизация на предлаганите туристически продукти и услуги





Институционално развитие, 

координация и партньорство 

със заинтересованите страни 

• Укрепване на звено “Туризъм” в общинска администрация

• Създаване на ТИЦ Ботевград, окрупняване с ОП “Боженишки урвич” 

и преструктуриране в ОП “Туризъм”

• Развиване на партньорства със заинтересованите страни –

институции, НПО, граждански сектор и др.



Звено “Туризъм” в общинска администрация



Управление и структура на ОП “Туризъм”





Изграждане на иновативни туристичеки атракции 

1. Реализиране на проект Хетеротопии
2. Създаване на Промотиращ център
3. Създаване на ретроавтобус “Чавдар”





Развитие на приключенски и екстремен туризъм 

• Обособяване на тематични маршрути за конен туризъм

• Обособяване на приключенски паркове в районите на селата 

Боженица, Липница и Трудовец

• Изграждане на велосипедна система и развитие на велотуризъм

• Създаване на специализирани трасета за професионално и 

любителско практикуване на планинско колоездене. 

• Провеждане на „Офроуд Екстрийм фест Ботевград“





Развитие на културен и фестивален туризъм 

• Изграждане на тематични атракции свързани с Ботевите четници

• Изграждане на тематични туристически маршрути с културна, 

историчаска, археологическа и религиозна насоченост

• Изграждане на Интерактивен музей, Музей на открито и Художествена 

галерия

• Часовникова кула – алтернативна сцена за Ботевград

• Провеждане на традиционни пазари, панари и базари

• Провеждане на поредица от пленери за демонстриране на древни занаяти 

на крепостта Боженишки урвич 

• Утвърждаване на специализирано фестивално събитие за конен туризъм 

„В хармония с природата”





Развитие на планински и екотуризъм 

• Изграждане на площадки за подхранване и укритие за наблюдение на птици в 

района на с. Липница

• Формиране на зона за Bird-watching в района на ЗМ „Дренето” и влажните зони 

край Гурково и Литаково

• Създаване на защитен ландшафт към защитена зона «Етрополе – Байлово» част от 

програмата на ЮНЕСКО «Човекът и биосферата»

• Подобряване достъпността, обозначението и атрактивността на туристическите 

маршрути за планински пешеходен туризъм





Развитие на доброволчески туризъм

ЦЕЛ

привличане на туристи и представители на местната общност 

в извършване на разнообразни доброволчески дейности 

с различна продължителност, 

свързани със сътрудничеството на община Ботевград със заинтересованите страни

ОСНОВНИ ТЕМИ

WikiBotevgrad

Маркиране на туристически маршрути

Опазване на природата

Грижа за животните

Скаутски дейности

Други...



МАРКЕТИНГОВ ПЛАН

• СЪЗДАВАНЕ И МАРКЕТИРАНЕ НА ИНОВАТИВЕН РЕГИОНАЛЕН ПРОДУКТ

специфично разнообразен продуктов микс.

• БРАНДИРАНЕ, ПРОМОТИРАНЕ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ!

• КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ

• РОЛЯТА НА ПРОМОТИРАЩ ЦЕНТЪР БОТЕВГРАД И ЦЕНТЪР ХЕТЕРОТОПИИ

• РОЛЯТА НА БИОСФЕРЕН ПАРК “БОЖЕНИЦА-ЛАКАВИЦА” И ЗАЩИТЕН 

ЛАНДШАФТ ПО ПРОГРАМАТА НА ЮНЕСКО “ЧОВЕКЪТ И БИОСФЕРАТА”



РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

ИНДИКАТИВИ

РЕСУРСИ
ТУРИСТИЧЕСКИ

ФИНАНСОВИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 

ИНФРАСТРУКТУРНИ 

ПРИРОДНИ 

АНТРОПОГЕННИ 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ. ПАРТНЬОРСТВА.

СИНЕРГИИ



УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ.                                                                  

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ.

• Европейската система от показатели за устойчиво управление на туристическа  дестинация – ETIS

• Механизъм за устойчиво управление на туристическа дестинация Ботевград

• Процес на мониторинг, оценка и актуализация на стратегията

ВАЖНО!

Процесът на мониторинг, оценка и актуализация е перманентен за целия срок на стратегията. 

Ежегоден мониторинг. Резултатите от мониторинга се отчитат в междинни доклади за изпълнение на Стратегията. 

На база на отчетените в междинните доклади резултати, направените изводи и свързаните с това ежегодни решения, 

се правят препоръки за изпълнение и актуализация, които се отразяват в Годишна програма 

(Годишен план за действие + Годишна бюджетна програма) за развитие на туризма в община Ботевград. 

Механизмът на отчитане и актуализиране на Стратегията, се обвързва с финансовия ресурс, необходим за осъществяването, респективно –

с процеса за инвестиционните програми на Общината, които се гласуват и приемат от Общински съвет Ботевград.



ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА  ДЕСТИНАЦИЯ (ETIS)

• ЕК, ръководство в помощ на местното самоуправление в усилията за мониторинг, 

управление и повишаване на устойчивостта на дадена туристическа дестинация

• Полезен инструмент за проследяване на ефективността на дестинацията и вземане

на по-добри управленски решения, както и за въздействие върху съответните

политики. 

• 27 основни и 40 допълнителни показатели. 

• Гъвкава система с възможност за интегриране със съществуващи системи за 

мониторинг на дестинациите. 

• Основният принцип - доброволност и споделянето на отговорността, собствеността и 

вземането на решения за дестинацията.



Процес за прилагане на ETIS

1

• Повишаване на осведомеността 

• Социални мрежи, партньори, заинтересовани страни

2

• Създаване на профил на дестинацията (формуляр)

• географските характеристики, туристическите съоръжения, транспортните връзки и 
броя на посетителите на дестинацията

3

• Сформиране на работна група на заинтересованите страни

• организации и физически лица в дестинацията, които са обвързани с туристическия 
отрасъл и имат интереси в него.

4

• Определяне на функции и отговорности

• обусловени от функциите и интересите на членовете на РГЗС.

5
• Събиране и записване на данни (масив от данни, проучвания)

6
• Анализиране на резултатите – извеждане на приоритети и проблеми за решаване 

7
• Способстване на текущо развитие и постоянно подобрение



Благодарим за вниманието!

Очакваме вашите въпроси, мнения и 

предложения на посочените имейли:

d.gesheva@botevgrad.org

tourism@botevgrad.org

mailto:d.gesheva@botevgrad.org
mailto:tourism@botevgrad.org
mailto:tourism@botevgrad.org

