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ВЪВЕДЕНИЕ 

Програмата за развитие на туризма в Община Ботевград е разработена съгласно 

нормативните изисквания на чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с 

приоритетите на Областната стратегия на югозападен регион, Национална стратегия за 

устойчиво развитие в България 2014-2030 г., Концепцията за туристическо райониране 

на България и маркетинговата  стратегия на туристическия район и съобразно задачите 

на Общински план за развитие и съществуващите местни туристически ресурси и 

потребности. 

Целта на програмата е да изясни и определи туристическия потенциал и да 

конкретизира основните стратегически цели за развитие на туризма в община 

Ботевград. Програмата има за цел да допринесе за интегрирано туристическо развитие 

на района, предлагане на комплексен туристически продукт, насърчаване на 

предприемачеството, привличане на инвеститори в сектора, подобряване и 

разширяване на базовата инфраструктура, повишаване качеството на туристическото 

предлагане и за утвърждаване на Ботевград като атрактивна туристическа дестинация.  

Община Ботевград няма опит и традиции в развитието на туризма към момента. 

Природните и антропогенните условия в община Ботевград, предлагат възможности за 

развитие на различни видове алтернативен туризъм: приключенски и екстремен, 

спортен, културен и фестивален, селски, екотуризъм и др. 

В периода юни 2017 – ноември 2017 г. в изпълнение на заложените дейности в 

настоящата програма, беше извършено Проучване на туристическия потенциал, 

условията и възможностите за развитие на туризма в Община Ботевград. В 

продължение на шест месеца екип от експерти в областта на туризма и хабилитирани 

преподаватели изготвиха Ситуационен анализ на туристическата среда в Община 

Ботевград, проведоха анкетни проучвания сред местното население на общината и 

потенциални посетители и изготвиха анализ на резултатите. По време на проучването 

бяха проведени 12 срещи със сформираните работни групи с активно участие на 

представители от местната общност, 12 срещи с фокус групи в четири направления: 

„местна власт”, „местен бизнес”, „образователни и просветни дейци”, „местни лидери 

на мнение”. В рамките на 2 работни срещи бяха обсъдени възможностите за 

сътрудничество с представители на съседните общини. В резултат на извършените 

проучвания бяха изготвени Комуникационна стратегия за позиционирането на Община 

Ботевград като атрактивна туристическа дестинация и финален доклад с препоръки за 

развитието на туризма в общината, които бяха представени на 15.12.2017 г. в 

библиотека „Иван Вазов“ Ботевград.1  

Резултатите от проучването и мерките, които предприе общинското ръководство 

наложиха актуализиране на настоящата Програма за развитие на туризма в Община 

Ботевград 2016-2020 г., с цел поставяне на ясни цели и приоритети за развитие на 

туризма в краткосрочен план, залагане на реалистични дейности и мерки, които да 

способстват за практическото ѝ приложение. 

Актуализирането на Програмата за развитие на туризма в Община Ботевград 

2016-2020 г. е съобразено с институционалната и нормативна рамка на страната: 

•  Закон за туризма  

•  Закон за устройство на територията 

•  Закон за дейностите по предоставяне на услуги  

•  Закон за защита на потребителите  

                                                           
1 Резултати от Проучването на туристическия потенциал, условията и възможностите за развитие на 

туризма в Община Ботевград http://botevgrad.bg/obshtina/view/targoviya-i-turizam-84 
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•  Закон за защита на конкуренцията  

•  Търговски закон  

•  Закон за културното наследство  

•  Закон за защитените територии 

•  Закон за биологичното разнообразие 

• Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и 

развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на 

действието и прекратяване на категорията от 29.08.2015 г.  

•  Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация 

(ЕСТИ) от 24.11.2009 г.  

•  Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 

2014-2030 

•  Областна стратегия за развитие на София област 2014-2020 

Програмата може бъде актуализирана повторно при съществени промени на 

икономическите и социалните условия в общината или при промяна на стратегически 

документи на по-високо ниво.  

Други фактори, които могат да наложат актуализация, са промени в свързаното 

национално законодателство или в законодателството на ЕС, както и съществени 

промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на плана. Не 

на последно място, актуализация следва да бъде направена, ако резултатите от 

междинна или последваща оценка налагат това, или ако е идентифицирана 

необходимост от предприемане на корекции на базата на осъщественото наблюдение на 

плана.  

Предложението за актуализация на Програмата се разработва от отговорните 

длъжностни лица в общинската администрация, като при необходимост за изпълнение 

на задачата могат да бъдат привлечени и други вътрешни и външни експерти.  

При актуализацията на Програмата следва да се анализира и оцени динамичното 

въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социално- 

икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната 

среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа 

рамка и система за управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния 

период.  

В цялостния процес на мониторинг и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват кметът на общината, общинската администрация, 

консултативният съвет по въпросите свързани с туризма в Община Ботевград, 

общинският съвет, социалните и икономическите партньори, неправителствените 

организации, представителите на гражданското общество в общината. 
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І. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ 
 

Създаването на атрактивна и конкурентна туристическа дестинация изисква 

наличие на туристически ресурси, условия и институционална подкрепа от страна на 

публичния сектор за устойчивото развитие на сектора. Ситуационният анализ на 

туристическата среда в община Ботевград има за цел да покаже реалното състояние и 

неразкрит потенциал на общинския туристически продукт към 2017 г.  

В основата на настоящия анализ са изследвани състоянието на наличните 

туристически ресурси, съществуващата обща и специализирана туристическа 

инфраструктура, условията за спорт и развлечения, както и съществуващото 

туристическо предлагане.   

Туризмът е ключов сектор за българската икономика. През 2016 г. той е формирал 

12.8% от БВП (6.6 млрд. US$) и осигурява общо около 360 000 работни места. Важно е 

да се отбележи, че туризмът у нас, както и в повечето европейски държави се развива в 

среда на висока младежката безработица при застаряващо население, миграционни 

процеси, климатични промени, замърсена околна среда и др., които влияят пряко и 

върху състоянието на туристическите ресурси и бизнеса. 

В община Ботевград секторът на туристическите услуги не е развит в синхрон с 

националните пропорции, за сметка на една добре функционираща икономика, с 

промишлено-аграрна структура. Развити отрасли на промишлеността са: електроника, 

машиностроене, металообработване, хранително-вкусова и текстилна промишленост, 

строителство, дърводобив и други. Над 15 високотехнологични предприятия, които са  

с чуждестранно участие, изнасят по-голямата част от  своята продукция на външни 

пазари. 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

Външната среда очертава макроикономическата рамка и факторите, които влияят 

за развитие на туризма. В настоящия анализ са разгледани положителните и 

отрицателни политически, икономически, социо-културни и екологични влияния на 

туризма, както и някои тендеции в развитието на сектора и потребителското поведение, 

които влияят върху планирането на местно ниво. 

 

1.1. Политически фактори влияещи на туризма 

Развитието на туризма зависи в голяма степен от ангажираността на публичния 

сектор, тъй като този бизнес е твърде интегриран с другите публични услуги: 

водоснабдяване, електроснабдяване, интернет-достъп и комуникации, благоустрояване 

на населените места, състояние на транспортната инфраструктура, достъп към и до 

туристически атракции и обекти, чистота, здравеопазване, сигурност. Наличието или 

липсата на проекти, подкрепящи туристическата инфраструктура върху определена 

територия имат съществено значение за достъпността и конкурентоспособността на 

туризма. Затова и политиката на общинските власти и тяхното отношение към 

проблемите на сектора са сред ключовите фактори за развитието на една туристическа 

дестинация.  

Все по-осезаема в туризма е грижата за здравето и нуждата от сигурност. 

Туристите избягват дестинации, които са считани за опасни. Съвременните тенденции 

показват, че разходите за гарантиране на сигурността ще се увеличат съществено, а 

индустрията ще трябва да бъде по-добре подготвена да посрещне по-гъвкаво 

туристическото търсене в кризисен период. В това отношение Ботевград няма имидж 

на сигурна дестинация. РУ Ботевград не разполага с достатъчно служители и работи 

неефективно. Новосъздаденият отдел към общинска администрация “Сигурност и 
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обществен ред” има ограничени правомощия и все още не функционира достатъчно 

добре. Битовите престъпления, кражби, вандалски прояви, незаконни сечи и др. 

представляват сериозен проблем за общината. Все по-често Ботевград фигурира в 

криминалните хроники на националните медии, което се отразява негативно върху 

имиджа на дестинацията. 

По отношение на укрепване на административния капацитет, кметът на община 

Ботевград демонстрира политическа воля за развитие на туристическия сектор, 

използване на научно-изследователски подход и готовност за целеви действия в тази 

посока. Създаден е Консултативен съвет по въпросите на туризма в нов състав от 

29.09.2017 г. Председател на консултативния съвет по въпросите на туризма е 

оправомощено от него длъжностно лице – зам.-кмет на общината. В състава на 

Консултативния съвет участват с равен брой представители на местната администрация 

от една страна, както и ръководители на културни институти в община Ботевград, ОП 

«Балкан» и външни експерти, от друга. Създадена е нова длъжност към отдел 

"Икономически дейности и общинска собственост" – експерт „Туризъм”, в чийто 

задължения се включват категоризацията на туристическите обекти на територията на 

общината, поддържане на публични регистри; маркетинг, реклама и промотиране на 

общината на туристически борси, конгресни прояви и имиджови събития; продуктова и 

пазарна политика; администриране на каналите за комуникация на Община Ботевград, 

работа с национални и регионални медии, медиапланиране и др. 

 

1.2. Икономически и социо-културни фактори влияещи на туризма 

Благосъстоянието и стандарта на живот на населението оказват значително 

въздействие върху потреблението на туристически услуги. Повишението на доходите 

през последните години в България, както и в съседната Румъния е благоприятна 

възможност за разширяване на туристическото предлагане, включително и в община 

Ботевград. Като цяло е налице благоприятна и относително стабилна икономическа 

среда за развитие на туризма в общината.  

Социалните и културни изменения, наред с демографската криза, които 

динамично променят средата в България, обуславят и нова мотивация за пътуващите. 

Днес туристите планират своите пътешествия с цел да опознаят колкото се може повече 

места за колкото се може по-кратък престой, като поставят акцент върху 

преживяването. Този стил на туристическо потребление обуславя по-кратки, но 

динамични и индивидуализирани пътувания. Туристите лесно променят 

предпочитанията и изискванията си, търсят все по-профилирани продукти и подробна и 

достоверна информация за тях чрез самостоятелни проучвания в Интернет. Преди 

окончателното решение за покупка сравняват характеристиките и цените от няколко 

туристически оферти и все повече търсят възможности за социални и културни 

взаимодействия с представители на общността-домакин, с което нараства ролята на 

събитийния туризъм, особено за дестинация, като Ботевград.  

Съществува тенденция броят на хората в третата възраст прогресивно да се 

увеличава. Много от тях ще се пенсионират по-рано, ще имат по-високи доходи и 

повече свободно време, което да посветят на туризъм. Тази тенденция може леко да 

бъде забавена заради увеличаването на възрастта за пенсиониране. В този смисъл броят 

на опитните туристи ще нарасне с много по-бързи темпове от туристическото развитие, 

което ще доведе до повишаване на изискванията към качеството, комфорта и 

сигурността на средствата за настаняване и транспорт, изискването по по-разнообразни 

и качествени допълнителни туристически услуги, отговарящи на съвременните 

изисквания. По-търсени ще бъдат индивидуалните програми, които се провеждат извън 

натоварения сезон и включват релаксиращи възможности за забавление. 
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1.3. Екологични фактори и влияния на туризма 

Всестранната човешката дейност и намесата в развитието на екосистемите 

интегрира компонентите на природната и социалната среда в единна околна среда. В 

контекста на туристическото развитие това означава, че природните дадености много 

често се обвързват с антропогенната среда в единен продукт.  

Търсенето на активни ваканции в райони с чиста природна среда е свързано с 

грижа за здравето и ще формира нуждата от маршрутно-познавателни пътувания в 

райони със съхранена природна среда, еко-туристически дестинации свързани с 

наблюдение на растителни и животински видове в естествената им среда, възможности 

за отдих и рекреация в крайградски зони, изграждане на подходящи съоръжения за 

активни спортове и приключения. Ботевград като дестинация със съхранена природна 

среда и традиции в спорта, подходяща надморска височина и параметри на климата, 

както и изградена материална спортна база има предпоставки да предоставя условия за 

краткотраен отдих и туризъм, свързан с планински туризъм и спортни активности. 

Влияние върху туризма ще окажат климатичните промени, както и постоянният 

натиск върху околната среда, оказван и от другите икономически сектори. Проблемите 

с водоснабдяването, наличието на твърди битови отпадъци извън местата за 

депониране, качеството на атмосферния въздух през зимните месеци  влияят върху  

компонентите на околната среда и водят до сериозни екологични проблеми, които или 

застрашават самия туристически обект/продукт, или достигат по-големи мащаби и  

засягат имиджа на целия район. 

Негативно влияние оказват също така някои замърсяващи производства на 

територията на общината резултат, от които е периодично обгазяване на града. При 

подбора на дестинация се включват и съществени фактори като качество на питейната 

вода и замърсяване на околната среда. Остарялата и амортизирана ВиК 

инфраструктура, честите аварии, влошеното качество на питейната вода, неработещите 

пречиствателни станции, които към момента представляват проблем за жизненият 

стандарт на местната общност, ще окажат неблагоприятно въздействие и върху 

туристическото предлагане и качеството на туристическия продукт. 

Въпреки наличието на отчетените проблеми природата в община Ботевград е 

съхранена в добра степен и предполага възможности за туристически посещения, в 

съчетание с обекти на културно-историческото наследство и организиране на 

събитийни прояви. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА 

 

Община Ботевград е с благоприятно географско разположение: близост до 

столицата; бърз достъп благодарение на магистрала „Хемус“ и транспортния коридор 

към Румъния; в близост е град Враца. Природните ресурси, с които разполага - пещери, 

скални образувания и ниши, водопади, съществуващи пътеки и туристически 

маршрути, съхранена природа и атрактивни ландшафти в района на селата Липница и 

Боженица, притежават потенциал за развитие на различни форми на алтернативен 

туризъм.  

На територията на Община Ботевград са открити останки от старобългарски 

крепости, древни римски пътища, църкви, скални надписи, кладенци, паметници от 

античността и средновековието, римска крепост, манастир и редица паметници с 

местно значение.  

 

2.1. Природни туристически ресурси 
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Природните туристически ресурси са благоприятстват развитието на туризма в 

Община Ботевград, но имат нужда от подобряване на достъпността, популяризиране и 

туристическа интерпретация. 

2.1.1. Географско положение и транспортна достъпност  

Община Ботевград се намира в Югозападен район за планиране и е четвъртата по 

големина община в област София. Заема площ от 519 км2 или 7.3% от площта на 

областта. Разположена е географски в Северна България, в едноименната котловина с 

елипсовидна форма в направление северозапад-югоизток между Стара планина и 

Предбалкана на  площ от около 500 кв. км. със средна надморска височина от 348 м. В 

административно отношение тя граничи с общините: Правец, Етрополе, Горна Малина, 

Елин Пелин, Своге, Мездра и Роман, първите две сред които са утвърдени дестинации 

на картата на българския туризъм. (Фиг.1.) 

 
Фиг.1. Географско положение и граници на община Ботевград 
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Общината е съставена е от 13 населени места – общинският център град 

Ботевград и дванадесет села: Боженица, Врачеш, Гурково, Еловдол, Краево, Липница, 

Литаково, Новачене, Радотина, Рашково, Скравена и Трудовец. 

Извод: Географското положение на община Ботевград, предполагат успешното 

развитие на разнообразни форми на туризъм. Близостта на столицата и отлични 

транспортни комуникации: летище, гранични пунктове и магистрали са изключително 

благоприятни фактори, които стимулират привличането на постоянен туристопоток на 

територията на общината. Близостта  на община Ботевград до София, както и до 

няколкото утвърдени вече туристически дестинации е изключително  благоприятен 

фактор, който би могъл да тласне цялостно туристическото развитие на района. При 

добро развитие на дестинацията може да се очаква и отклоняване на част от транзитния 

поток, който трайно се генерира в последните години от съседна Румъния. 

Изграждането на скоростния път Видин-Ботевград ще бъде още една важна 

транспортна артерия, която до няколко години ще подобри достъпността. 

 

2.1.2. Релеф 

Община Ботевград се намира в Ботевградска котловина - естествено понижение в 

Западния Предбалкан, разположена между планините Било и Мургаш на юг, Голема 

планина на югозапад и Ржана планина на северозапад, които са част от Западна Стара 

Планина. На север и северозапад котловината опира до склоновете на планинските 

ридове Гола глава и Лакавица, части от Предбалкана. При село Разлив чрез ниския праг 

Лопатна котловината се поделя на две части – на запад същинската Ботевградска 

котловина, а на изток малката Правешка котловина. По южната периферия на 

котловината преминава условната граница между Предбалкана на север и Стара 

планина на юг, като дължината й от северозапад на югоизток е около 30 км,  а 

максималната й ширина е 12 км.  

Котловината е разположена между 300 и 400 м н.в., с лек наклонен на север и с 

частични заблатявания в централната част, които се използват за пасища. Южната 

покрайнина на котловината, издигаща се към Стара планина е заета от големи наносни 

конуси, които са обрасли с дъбови и букови гори, а северните са обезлесени и 

подложени на ерозия. В средата на котловината се издигат няколко вътрешно-

котловинни възвишения: Медвен, Темуша, Литаковски височини, а земите между тях 

са обработваеми и годни за всякакви земеделски култури.  

Този равнинно-котловинен релеф, преминава в периферията към стръмните 

околни склонове, което е благоприятна предпоставка  за развитие на планински 

пешеходен, конен и вело-туризъм.   

От формите на релефа значение за туризма имат пещерите, скални ниши, скални 

венци и каньони. В община Ботевград са открити 98 пещери, основно край селата 

Липница, Боженица, Скравена и Новачене. Основните клъстери от пещери са 

разположени в южните склонове на селата Боженица – 29 на брой и Липница – 58 на 

брой. Повечето от тях са с дължина до 15 м и не се отличават с интересни образувания. 

Към момента достъпа до тях е силно затруднен, тъй като са разположени по и в близост 

до скални венци, необходимо е преминаване през силно пресечени терени, а на места са 

трудно откриваеми, поради това, че са обрасли в гъста растителност. 

Пещерите са картирани основно от членовете на пещерен клуб „Бисер” и през 

2008 г. са описани в специално издадена брошура под наименование „Пещери и 

пропасти в община Ботевград”. Най-добре проучени са „Козарника” и „Водната пещ” 

край село Липница, но те не са благоустроени и достъпни за туристически посещения. 

Пещера „Водната пещ“ има интересни образувания: сталактити, сталагмити, 

сталагтони, дендрити, синтри, драперии, бисери, пещерско мляко в бял и кафяв цвят, 
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вкаменени водопади обагрени в различни цветове.. Тя е най-добре изследвана от 

пещерен клуб «Бисерка» и е с дължина от  1016 м. Състои се от един етаж разделен в 

два ръкава и втори етаж, който е слабо проучен. През нея целогодишно тече вода, която 

идва от извор в задната й част, а останалият дебит се формира от дрениращи 

повърхностни води. „Водната пещ“ има потенциал за археологически и 

антропологични находки. В пещерата има колонии от над 5000 прилепи. 

В Пещера „Козарника“, образуванията са представени от сталактити, сталактони, 

сталагмити, дендрити, синтри, дралерии, пещерни бисери, хеликтити, но са намирани 

археологически находки и вкаменелости.  

Интерес от туристическа гледна точка, представляват няколко къси проходни 

пещери, разположени в скалните венци на южните склонове под село Липница, както и 

пещера „Очите“. Тези обекти имат потенциал да бъдат включени в един общ 

приключенски маршрут, водещ покрай ручеи разположени над пещера „Водната пещ“, 

поредица от няколко водопада с височина от 8 до 15 метра. Необходимо е изграждането 

на места на осигурителни въжени парапети, поради силно пресечения терен и 

преминаването през участъци от каменни  

Над село Боженица в североизточна посока има скални венци и отвеси, които са 

обекти за скално катерене. Изградени са маршрути за катерене, които са посещавано 

място от 20 години, привличащи организирани групи за регулярни туристически 

посещения. 

Край селото в посока с. Своде има живописен каньон, през който минава пътека 

свързваща двете села. Пътеката не е поддържана и към настоящия момент не 

предоставя възможности за планински пешеходен туризъм. Друг живописен каньон, 

който се използва и като конен маршрут е каньонът на р. Бебреш в посока Правец, 

свързващ селата Боженица и Своде. 

Извод: релефът като природен туристически ресурс е предпоставка за развитие на 

различни форми на алтернативни форми на туризъм: приключенски; екстремни форми 

на туризъм; къмпингуване и други, което може да бъде стимулирано, чрез изграждане 

на дребно-мащабна туристическа инфраструктура, GPS заснемане на маршрути водещи 

до тях, публикуване на информация в уеб платформата за туризъм на Община 

Ботевград – visitbotevgrad.com. Най-подходящи са два района за развитието им: село 

Боженица и село Липница. 

 

2.1.3. Климат  

Климатът е континентален, а в някои части на общината – планински. Средната 

годишна температура е около 12,6°C, а количеството валежи – около 750-1000 мм. На 

територията на общината се наблюдават чести температурни инверсии в долините, 

долинните разширения и Ботевградската котловина, при които минималните 

температури достигат до -18,5° С, а максималните до 37˚С. Температурните инверсии и 

високата влажност на въздуха са основни фактори за повишаване концентрацията на 

замърсителите във въздуха и задържането им в приземния атмосферен слой на 

котловината. Годишният ход на валежите има подчертано континентален характер. 

Средногодишната сума е 971 мм. Годишният максимум на денонощните валежни 

количества е 128,5 мм, като максималните валежи са в летния сезон, а минималните - в 

зимните месеци. Средното атмосферно налягане е 972,8 хектопаскала. 

Извод: Специфичните био-климатични условия са подходящи за развитието на 

устойчив туризъм в Ботевград. Климатичните условия благоприятстват развитието на 

спорта и спортния туризъм. Необходимо е обаче да се отчете, че негативно влияние 

оказват температурните инверсии в Ботевградската котловина, които обуславят района 

като не е особено  благоприятен за туристически посещения през летните и зимните 
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месеци. Друг отрицателен климатичен фактор са мъглите, характерни за 

Ботевградската котловина. 
 

2.1.4. Водни ресурси 

Ботевградската котловина се отводнява от р. Бебреш и нейните притоци, в 

продължение на 46 км. Реката извира на 1 км северозападно от връх Звездец в 

Етрополска планина, на 1 430 м н.в. Главната водна артерия - р. Бебреш събира 

повърхностите води - реките Стара река, Церовица, Калница, Писана, Боговина, 

Рударка, а в котловината и се влива р. Малки Искър. Гъстотата на речната мрежа е 1-1,5 

км/м2. Оттокът на р. Бебреш е регулиран чрез язовир „Бебреш" в землището на с. 

Врачеш. В района не са разположени естествени езера. По-пълноводни реки са р. 

Чешковица с около 10 притока; р. Осеница с притоци Кукева, Оселска и Козя; р. 

Бистрица с приток р. Рогачевица; р. Ечемишка и р. Стубленска. Повърхностните и 

подземните води са с дъждовно-снежно подхранване и зависят от климатичната 

обстановка. Повърхностните и подземните води са с дъждовно-снежно подхранване и 

зависят от климатичната обстановка. 

В община Ботевград разполага с язовир “Бебреш” -  в землището на с. Врачеш,  

който се ползва основно за водоснабдяване н населението, но е обект и за риболов: 

костур, уклей, шаран и клен. Значително по-малкият язовир “Мели лаг” се е използвал 

за спортен риболов, бил е и зона за крайградски отдих, край него е функционирал и 

къмпинг, но сега тези възможности за привличане на туристи са изчезнали.  

При с. Липница, махала Ръждавица има лековит извор със съдържание на сяра, 

предимно за проблеми с язви.  

Извод: Речните ресурси са ограничени за практикуване на водни спортове на 

територията на общината, в съчетание с площта на язовир „Бебреш” обуславя 

потенциал за развитие на риболовен туризъм. Най-подходящи за риболов са яз. 

„Бебреш” и р. Бебреш и в двете посоки на течението при с. Боженица.  

 

2.1.5. Флора и фауна 

В община Ботевград се наброяват над 600 вида растения. Десетки са билките и 

гъбите. Защитените растителни видове тук са: жълта тинтява и петниста тинтява. Под 

режим на опазване и регулирано ползване са зайча сянка и лечебна иглика. Лечебни и 

редки растения са: балканска пищялка, обикновен пелин, черен пелин, ранилист, 

зърнастец, червен кантарион, змийско мляко, огниче, синя жлъчка, мразовец, момина 

сълза, смрадлика, кукувича прежда, вълнест зърнастец, полски хвощ, еньовче, 

обикновен риган, исландски лишей и др.   

В ниските райони (400-500 м н.в.) преобладават келявият габър, космат дъб и 

храстова растителност. До 1000 м н. в. преобладава смесена широколистна 

растителност от благун, цер, зимен и летен дъб, примесени с габър, бряст, клен, 

шестил. Склоновете над котловината са залесявани  с иглолистни  насаждения, най-

вече от черен бор. През последните 8-10 години се наблюдава засилено изсичане на 

дървета от горския фонд. 

От безгръбначните животни интерес за наблюдение представляват защитените 

от закона бръмбари включени в Червената книга на България, които се срещат в град 

Ботевград и околностите: еленов рогач, алпийска розалия, голям сечко  и буков сечко, 

както и рядко срещани дневни и нощни пеперуди: траурна мантия, голяма ирисова 

пеперуда, голям полумесец, червен аполон, мъртвешка глава, голямо нощно пауново 

око, върбова вечерница и олеандрова вечерница. 

Най-подходящи за риболов са язовир „Бебреш” и едноименната  река в района на 

с. Боженица. Улавяните риби са: уклей, обикновена кротушка, бяла и черна (балканска) 
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мряна, клен (речен кефал). По-трудни за улавяне и рядко срещани са дъгова пъстърва, 

европейски сом, скобар, костур и щука. 

От земноводните и влечугите В защитената местност „Мухалница” може да се 

наблюдава уникална, непозната другаде периодична миграция и местообитание на 

планинска жаба - Rana Temporaria.  Жабите използват територията на защитената 

местност  за размножаване, изминавайки всяка година около 7 километра  от околните 

възвишения до блатото. Предполага се, че тази уникална за нашата страна миграция е 

започнала преди близо 10-12 хиляди години и в някаква степен е подобна на широко 

популярните вече миграции на риби, костенурки и раци по света. 

Наличието на лесисти планински масиви над Ботевградската котловина, 

изпълнена с обработваеми площи, открити пространства, разнообразни по структура 

водоеми, наличието на изкуствени горски насаждения от „островен” тип и 

разположението на котловинното легло на миграционния път „Via Aristotelis”, оказват 

голямо влияние върху многообразието на орнитофауната през размножителния и 

миграционния период. От 100–те вида птици, включени в Червената книга на 

България, 33 вида са регистрирани в района. Сред тях са 2 изчезнали вида  (Pelecanus 

onocrotalus) и (Gallinago gallinago), други 25 са застрашени от изчезване, а като 6 са 

записани като редки видове. За орнитоложкия туризъм биха предизвикали интерес:  

малкият креслив орел, ливадният дърдавец, горската ушата сова, бухалът, черният 

кълвач, черният щъркел, белочела водна кокошка, черна лиска, курнида, градинският 

присмехулник, тръстиковият блатар, обикновената калугерица, белоопашатият 

мишелов,  черношипа ветрушка (керкенез), черния бързолет, папуняк, големият ястреб,  

сивият кълвач и др. 

От бозайниците, представляващи интерес за туристите видове са вълк, 

благороден елен, елен лопатар, червена лисица, язовец, див заек и дива свиня, като 

всичките без лисицата, чакалът и язовецът са обект на лов. В пещерата Водната Пещ се 

срещат някои видове прилепи – малък подковонос, голям подковонос и някои видове 

нощници. 

Извод: Община Ботевград разполага с богато биологично разнообразие, което 

обаче не е добре проучено и възпрепятства еко-туристическото предлагане. За целите 

на екотуризма е необходимо да се извърши задълбочено проучване на видовото 

разнообразие в териториите с атрактивен ландшафт и съхранена природна среда, за да 

се идентифицират специализирани екотуристически локации и маршрути. 

 

2.1.6. Защитени територии и защитени зони в Натура 2000.  

На територията на община Ботевград има 9 малки защитени територии: 1 

поддържан резерват, 3 природни забележителности и 5 защитени местности. (Таблица 

1.) 

Таблица 1. Защитени територии и защитени зони, включени в европейската 

мрежа Натура 2000 на територията на Община Ботевград   

 
№ Населено място Защитена територия 

/ зона Натура 2000 

Площ 

В ха 

Цели на управление 

1 С. Боженица 

Община 

Ботевград 

„УЧИЛИЩНАТА 

ГОРА“ 

Поддържан резерват 

 

134.68 хектара 

Поддържане и опазване 

на вековната дъбова 

гора 
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2 Гр. Ботевград „МУХАЛНИЦА“ 
Защитена местност 

1.9 хектара Опазване на блато и 

прилежащите територии 

- местообитание на 

планинска жаба (Rana 

temporaria L.). 

3 С. Литаково 

Община 

Ботевград 

„ДРЕНЕТО“ 

Защитена местност 

33.0 хектара Опазване 

местообитанията и 

гнездата на сиви чапли и 

бели щъркели; 

4 С. Врачеш 

Община 

Ботевград 

ЕЛАКА 

Природна 

забележителност 

 

87.5 хектара Опазване на скални 

образувания и вековни 

гори 

5 гр. Ботевград 

с. Бойковец 

Община Етрополе 

 

РУДИНАТА- 

Природна 

забележителност 

 

37.0 хектара Опазване на вековна 

букова гора 

6 С. Липница 

Община 

Ботевград 

ВОДНАТА ПЕЩ 

Природна 

забележителност 

0.3 хектара Опазване на прилепи 

 

7. с. Боженица, 

с. Скравена 

Община 

Ботевград, 

с. Калугерово, с. 

Правешка 

Лакавица, 

община Правец 

 

ВИСОКАТА 

МОГИЛА 

Защитена местност 

164.3 хектара Прекатегоризирана 

буферна зона на 

поддържан резерват 

„Училищната гора“ 

8. с. Боженица 

Община 

Ботевград 

 

УРВИЧ 

Защитена местност 

93.3 хектара Опазване на семенни 

дъбови гори 

9. С. Рашково, 

Община 

Ботевград 

РОМАНИЯ 

Защитена местност 

0,1 хектара Прекатегоризация със 

Заповед No.РД-1057 от 

18.08.2003 от 

историческо място на 

ЗМ 

10 с. Боженица 

Община 

Ботевград 

 

Защитена зона 

BG0000374  

„Бебреш” 

 

6821.91 ха Защитена зона по 

Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните 

местообитания и на 

дивата флора и фауна 

 

11 В близост до 

община 

Ботевград 

Етрополе - Байлово 

BG0001043 

27448.2536 ха Защитена зона по 

Директива за 

местообитанията, която 

се допира до защитена 

зона по Директива за 

птиците 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000374&siteType=HabitatDirective


 

15 
Програма за развитие на туризма в община Ботевград 2016-2020 г. 

12  С. Елов дол 

Община 

Ботевград 

Искърски пролом - 

Ржана 

BG0001042 

22693.26 ха Защитена зона по 

Директива за 

местообитанията, която 

се допира до защитена 

зона по Директива за 

птиците 

 

За целите на туризма интерес представляват ПР „Училищната гора”, в Плана за 

управление, на който са заложени туристически пътеки, които все още не са обособени, 

ЗМ „Мухалница” с уникалната миграция на планинската жаба и ЗМ „Дренето”, където 

могат да се наблюдават птици. ЗМ „Рудината”, ПЗ „Водната пещ” и ПР „Елака” все още 

не са достъпни за туристи и са в процес на проучване. Останалите защитени територии 

(ЗМ „Високата могила”, ЗМ „Урвич” и ЗМ „Романия”) не притежават достатъчна 

туристическа атрактивност или не са достъпни за туристи.  

 

Фиг. 2 Защитени територии и защитени зони, включени в европейската мрежа 

Натура 2000 на територията на Община Ботевград   

 
На територията на община Ботевград има три защитени зони включени в Натура 

2000, обявени по Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на 
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дивата флора и фауна: BG0000374 Бебреш – за опазване на най-вече на дъбови и 

букови гори, низинни сенокосни ливади и хазмофитна растителност по варовикови 

скални склонове; BG0001042 Искърски пролом-Ржана – за опазване на разнообразни 

местообитания, включващи горски територии, силикатни скали и неблагоустроени 

пещери, извори с твърда вода и туфести формации, равнинни или планински реки и 

ливади; и BG0001043 Етрополе – Байлово – за опазване на горски и тревни 

съобщества, силикатни сипеи от планинския до снежния пояс, силикатни скали с 

пионерна растителност и др. (Фиг.2.) 

Извод: Защитените територии и защитени зони включени в европейската мрежа 

Натура 2000 все още не са пригодени за целите на туризма. Тяхната атрактивност и 

популяризиране могат бъдат свързани с въвеждането на международни стандарти като 

създаване на защитени ландшафти и биосферни паркове, част от програмата на 

ЮНЕСКО. Плана за управление на ПЗ „Училищната гора” позволява изграждане на 

туристически маршрути, което е потенциал за развитие на екотуризма в съчетание на 

други видове туризъм в района на Боженишки Урвич. 

 

2.2. Антропогенни туристически ресурси 

Антропогенни туристически ресурси са обекти и събития с неприроден 

характер, които представляват непосредствена цел за пътувания. Те са създадени от 

човека и  притежават качества за задоволяване на лечебни, рекреативни, познавателни, 

делови или развлекателни потребности, поради което привличат туристите. Най-

същественото е, че след използването от туристите, тези качества обикновено се 

запазват - не се губят или унищожават. 

2.2.1. Материално културно-историческо наследство 

На територията на Община Ботевград са запазени останки от старобългарски 

крепости, църкви, скални надписи, кладенци, паметници от античността и 

средновековието, римска крепост, манастир и редица паметници с местно значение. В 

близост до общинския център гр. Ботевград преминава древен римски път. 

Археологическите проучвания и данни в литературата доказват, че Ботевградският 

край е заселен от най-дълбока древност. Следите от човешка дейност тук датират от 

времето на палеолита и каменната епоха.  

Културното наследство в град Ботевград е представено от архитектурно-

строителни и исторически паметници с национално и местно значение. В града има 2 

паметника на културата с национално значение. Един от тях се намира в центъра на 

града (Часовниковата кула), един в местността Зелин (вилата на акад. проф. д-р Асен 

Златаров). На територията на общината се намират и други 5 обекта, категоризирани 

като паметници на културата с национално значение - 4 в землището на с. Боженица и 1 

на югоизток от град Ботевград в близост до „Арабаконашкия проход”. (Фиг.3.) 

На територията на общината има няколко църкви и манастири: храм "Свето 

възнесение Господне", храм ”Успение на Пресвета Богородица” и манастир “Св. 

Рождество Богородично” в м. Зелин, Врачешки манастир „Св. Четиридесет мъченици”, 

западно от с. Врачеш, Скравенски манастир „Св. Николай” на североизток от с. 

Скравена, манастир „Св. Георги“, с. Трудовец.  

Часовниковата кула и паметникът-костница в с. Скравена са част от 100-те 

национални туристически обекта. Манастирът „Св. Николай“ в с. Скравена с вековният 

дъб-цер в двора му, също представляват обект, който предизвиква интерес за 

туристите, но тъй като манастирът е затворен за посещения е отпаднал от 100-те 

национални туристически обекта, което оказва негативно влияние.  
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Фиг. 3. Културно-исторически паметници в Община Ботевград 

 
 

Извод: Община Ботевград разполага с разнообразни обекти на материалното 

културно наследство: археологически, исторически и религиозни. Малка част от тях 

обаче са достатъчно атрактивни и достъпни за туристите. Необходимо е общинското 

ръководство да предприеме мерки за подобряване на функционирането им. 

 

2.2.2. Нематериално културно наследство 

Много от формите на нематериалното културно наследство – характерни обичаи, 

обреди, вярвания, художествено-изпълнителско изкуство, кулинарни традиции и други 

се проявяват по време на религиозни и светски празници. Те се съхраняват и 

изпълняват от местното население, както и от фолклорни и самодейни групи за 

провеждане на обредни ритуали към читалищата в Община Ботевград. Всички села са 

запазили традицията да организират ежегодни селски събори. 

Много от празниците са запазени и съхранени с годините, а честването им се 

извършва със запазени традиции и обреди. По-популярните традиционни празници, 

фестивали, събори и други публични събития са обобщени в Таблица 2.  
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Таблица 2. По-значими събитийни прояви в Община Ботевград 

ДАТА/ 

ПЕРИОД 

МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

 

Февруари  

Ботевград 

Площад „Освобождение” 

Традиционно честване на празника  

на Св. Харалампий – празник на пчеларите 

14 

Февруари 

Ботевград, Трудовец 

Врачеш 

Трифон Зарезан 

21-23.03 Ботевград Мартенски празници на изкуствата 

22.03. Ботевград  Ден на Жабешкото блато 

23.03. 

 

 

Ботевград 

Исторически музей 

152 години градско начало – Ден на отворените врати 

– часовникова кула и Исторически музей - Ботевград 

23.03. 

 

Ботевград 

ТПГ „Стамен Панчев“ 

105 години от смъртта на поета и общественик Стамен 

Панчев 

22.-24.03 

 

Ботевград „Мартенски дни на изкуствата – Ботевград 2018г.“ и 

V-ти Национален литературен конкурс „Стамен 

Панчев“ 

Март  Ботевград 

Площад „Освобождение“ 

Лазаровден – традиционни ритуали 

 

Април Ботевград Седмица на гората 

Април 

(неделя и 

понед.) 

Ботевград Великденски събор - Ботевград  

Май  Общинска библиотека 

„Иван Вазов” 

Национална библиотечна седмица - дни на отворените 

врати 

02.06.. Скравена Церемония с тържествена заря – проверка по повод 

142 години от гибелта на Христо Ботев пред Пантеона 

на Ботевите четници в село Скравена 

Юни 

 

Трудовец Ракитинови празници 

Юни 

 

Град Ботевград Весело лято в града  

29.06. Врачеш Петровден и годишнина от рождението на майстор 

Вуно Марков 

Август 

 

 

Боженица 

Урвишка поляна 

Празник на фолклора, Традиционен народен събор на 

село Боженица и 100 години надпис на Севаст Огнян 

Август 

 

Новачене Събор на село Новачене 

28.-

30.09. 

Ботевград Дефиле на духовите оркестри и мажоретни състави – 

Ботевград 2018 

13.-14.10. 

 

Врачеш Фестивал на Бъчвата 

  29.11. Ботевград 

 

Празник на Ботевград – 141 години от 

Освобождението на града 

16.12. Град Ботевград 

паметник на Стамен 

Панчев 

140 години от рождението на Стамен Панчев – поет, 

почетен гражданин на Ботевград  
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00:30ч. 

01.01.. 

Ботевград 

площад 

„Освобождение” 

Новогодишни празници – традиционно новогодишно 

хоро 

 

Значение за традиционните празници и чествания има кулинарията. Местната 

кухня в Ботевградския край се откроява с баниците - сладки и солени., в т.ч. - лучник, 

 зелник, тиквеник и щрудел със стъргани ябълки, орехи и канела. Характерни ястия са 

различни видове лютика- с картофи, лютика с киселец, ястие от коприва и ботевградска 

топеница. Някои ястия с боб също са доста популярни за ботевградския край - джуркан 

боб, пържен боб, боб с риба на фурна (включително шаран с боб за Никулден) и 

агнешко с боб.  На местното население са известни стари рецепти за кисела супа от 

джанки, таратор с вишни или джанки, яхния със сливи и телешко месо на хапки. Някои 

местни все още приготвят: зелени джанки, стерилизирани в буркан, бел маш (топъл 

кашкавал), притривник.  

Районът на Ботевград спада към Северен винарски регион известен със сортовете 

рубин и мерло, но не е лозарски и затова не се произвеждат масово вина. Известни са 

само Янково и Врачешко вино. Характерен с производство на  двойно преварена ракия 

от сливи и грозде. В южната част на града все още има масиви със сливи. Регионът е 

известен и с характерен сорт вишни – ботевградска вишна. Впечатляващи вишневи 

комплекси са запазени между селата Трудовец и Скравена. В „Яблена натура“ в с. 

Радотина се отглеждат био ябълки и круши. 

В общината функционират две мандри: едната е в с. Гурково -  специализирана за 

производство на кашкавал от краве мляко, а другата в с. Рашково – за козе сирене. Те 

могат да продават продукцията си само в рамките на общината и съседните й  общини, 

което би представлявало интерес за туристите, предпочитащи автентични храни.  

Един от ефективните инструменти за привличане на нови посетители от София и 

съседните общини, като и организирани български и чуждестранни туристи, е 

създаването и реализирането на иновативни събития със спортен, приключенски, 

екстремен и културен характер. 

Реализирането на иновативно събитие съдържа в себе си няколко основни елементи на 

добавена стойност: 

 Атрактивност на проявата – независимо от неговата насоченост (спортна, 

културна и т.н.), то носи със себе си различност от предлаганите от други 

общини събитийни продукти  

 Популяризиране на най-интересните обекти и забележителности в района и в 

общината, като цяло (включване на информация за всичко интересно при 

публикуване на съдържание в комуникационния микс) 

 Съдържание на събитието: популяризиране на уникални за събитието формати и 

модели за поднасяне на информация за възможностите за туризъм на 

територията на общината преди , по време и след събитието 

 Създаване на цифрово съдържание в интернет канали и национални медии, 

което оставя дълготраен ефект върху публиките и участвалите в събитието 

 Възможност чрез съвременните техники в социалните мрежи да достигне 

информация до максимален брой потенциални туристи, чрез целенасочена и 

планирана интернет кампания 

 Местната общност и местните предприемачи получават материална (директни 

приходи от потенциални туристи и гости на събитието) и нематериална добавена 

стойност (ниво на промяна на средата и разбирането за усилията на Общината да 

постига конкретни резултати в сферата на туризма) 
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 Обратна връзка, чрез активизиране на структурите на НПО, експерти и граждани 

за крайния резултат от събитието 

През 2017 и началото на 2018 бяха проведени няколко подобни събития: 

Приключенски многобой – Ботевград 2017 

Иновативен формат на открито, проведен при крепост „Боженишки 

Урвич“ , съдържащ следните основни активности: 

 „Рапел“ по скални отвеси под крепостта - въжен елемент 

 Катерене по скални отвеси под крепостта- въжен елемент 

 Пещерата под крепостта- задача с проникване, ориентиране и логика 

 Крепостта - задача в стил търсене на съкровище, която се случва горе в 

крепостта. Подобни задачи могат да са свързани с дешифриране на надпис, 

кодовете за който са поставени на различни места в крепостта и други. 

 Гората под крепостта - задача с ориентиране - пътеката към крепостта. Там 

всеки от участващите отбори може да премине с компас по отделно трасе и 

от това трасе да разбере какви са му задачите в самата крепост. 

 Зони за стрелба с лък/ мятане на копие  

Резултати от проведеното събитие: 

1.1. Разработен План за действие с разписани срокове за изпълнение, съгласуван с 

ръководството и службите в Общината 

1.2. Разработено и одобрено лого на събитието 

1.3. Разработен Комуникационен план 

1.4. Създадена Фейсбук-страница, разработена графична визия 

1.5. Разработена програма за управление на съдържанието във Фейсбук 

страницата на събитието 

1.6. Създаден видеоканал в YouTube.com с разработена графична визия 

1.7. Заснети видео кадри с дрон над крепостта и околностите й, обработен 

студийно със субтитри и качен във видео канала/ публикуван във ФБ 

1.8. Монтирани въжени трасета на 21.10.2017 

1.9. Разработена карта на трасето 

1.10. Разработен сценарии за логическата задача и провеждането на 

предизвикателствата 

1.11. Проведено обучение на 8 човека-водачи на отбори 

1.12. Ангажиран водещ – Теодор Койчинов (ТЕО) подходящ импровизатор, 

умеещ да влиза в ролята на спортен коментатор, с усет за посланията към 

присъстващите 

1.13. Разработен сценарии за водещия на събитието 

1.14. Произведени 200 броя значки за събитието- раздадени на малки и големи 

деца по време на провеждането му 

1.15. Поръчани, доставени и връчени 12 купи с лазерно гравирани надписи и 

стикер с логото 

1.16. Разработен графичен дизайн, отпечатани и монтирани винилни реклами за 

сцената с размери 6,30 метра х 0,70 метра  и 11,50 метра х 1,20 метра  

1.17. Разработена графична визия и отпечатани 110 броя грамоти за всеки 

участник в приключенския многобой 

1.18. Разработен графичен дизайн на стикери, принт и монтаж върху 12 броя 

бутилки с шампанско за отборите победители 

1.19. Медийно покритие: 

- Публикуване на събитието на новинарски и тематични уеб платформи 

- Договорено и реализирано участие в следобедния блок на „ДАРИК“ радио 

(Драгомир Симеонов) 
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1.20. Заснети уникални снимки/видео кадри и произведен видео клип за 

събитието, публикуван в интернет 

- Договорено интервю за г-н Гавалюгов пред Българско национално радио за 

предаването „ТурАгент“ в програма „Хоризонт“ (събота преди събитието и следващата 

събота 28.10.2017) 

- Фейсбук кампания с платени постове: Достигнати 13 000 реално публика от 

София 

• Регистрация на участниците:  Първоначално заявени 108 състезатели 

• 44 участника регистрирали се през онлайн-форма 

• 8 индивидуални участника записали се по телефона 

• 5 отбора с общо 40 участника записали се директно по телефона 

• Отбор на Ботевград: 8 човека 

• Отбор Мездра: 8 човека 

• Организация и оптимизация – отпаднали/ не дошли състезатели – 15 човека, 

записани на място нови – 18 

Регионална представеност 

 80% участвалите в събитието бяха от хора живеещи в София 

 10 % от Община Ботевград – 10 души 

 10% от други общини – 8 човека община Мездра/ 2 човека от Перник 

Възрастова група на участниците: 

 Близо 55% бяха между 18 и 25 години 

 Към 35% бяха между 30 – 50 години  

 Деца и подрастващи – 10% 

Друг тип иновативни събития, насочени най-вече към децата са емблематични 

събития,  насочени към символите на Ботевград. Успешна събитийна проява, която има 

потенциал да се обогати и развие концептуално е Денят на Жабешкото блато, проведен 

през 2018 г. по случай 50-годишният юбилей от откриването на уникалната в световен 

мащаб миграция на планинската жаба. Празникът, макар и в малък пилотен формат, 

показа, че има интерес, както от страна на местните жители на Община Ботевград, така 

и от страна на столичани и гости от съседните общини, а блатото „Мухалница” се 

разпознава като един от символите на Ботевград, подходящ за развитие на нишов 

туризъм. 

Изводи: 1.) традиционните събития в общината, обикновено имат местен и 

регионален характер, и не създават условия за привличане на потенциални туристи. 

Привличането на външни посетители, различни от предприемащите пътувания при 

приятели и роднини, може да стане единствено ако се обогати и осъвремени 

съдържанието им. Обикновено тези събития следват формат на провеждане, който носи 

ползи да сплотява и подкрепя местната общност. От медийна гледна точка отразяването 

е само на регионално ниво.  2.) най-атрактивните традиционни събития, които могат да 

се обогатят със съдържание и да бъдат развити на национално и международно ниво са: 

Дефилирът на духовата музика и мажоретните състави, Фестивалът на бъчвата и 

Великденският събор. Съборът на с. Боженица ако се обвърже с традиционния и 

автентичен фолклор, също може да добие популярност извън пределите на общината. 

3.) Иновативните събития следва да бъдат свързани с избрания слоуган „Ботевград – 

приключение на кръстопът”. На първо място като емблематично събитие вече се 

позиционира Приключенският многобой Ботевград. Съпътстващи могат да бъдат 

събития свързани с велосипеден, екстремен и конен туризъм. Денят на Жабешкото 

блатото, насочен към един от символите на общината, също има сериозен потенциал за 

развитие.  
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2.2.3. Културни и образователни институции 

В община Ботевград функционират 9 културни институции, 4 от които са 

разположени в общинския център: исторически музей, библиотека, читалище и кино. В 

останалите населени места културната дейност е организирана в читалищата, към които 

има действащи библиотеки (Таблица 3).  

Историческият музей - Ботевград има развита експозиционна дейност. Зала 

„Орханиец“ е оборудвана с необходимата техника за представяне на презентации. 

Предлага възможности за експониране на гостуващи художествени, приложни и 

документални изложби, провеждане на беседи, срещи-разговори, открити уроци, 

лекции, чествания. В рамките на инициативата „Салон на изкуствата“ се представят 

постижения в областта на литературата (Литературен клуб „Стамен Панчев“), 

художественото и приложното изкуство. Като културно-научна институция, музеят 

развива научно-изследователска, събирателска, образователно-възпитателска и 

популяризаторска дейност. Включва се в реализирането на мероприятия от културния 

календар на Община Ботевград. 

Фондовете на музея са комплектовани с над 15 000 оригинални фондови единици, 

в това число: вещи, документи, фотографии, старопечатна литература, въоръжение и 

снаряжение, нумизматични и хералдически, културни ценности и художествени 

произведения, разпределени в три отдела и един филиал: Отдел „Археология“ 

Отдел „История на Българските земи XV – XX в.“; Отдел „История и изкуство ХХ в.“ 

Филиал – Килийно училище в село Боженица, общ. Ботевград. 

 

Таблица 3. Читалища и читалищна дейност в Община Ботевград 

 

№ Населено 

място 

Читалище Самодейни състави Организирани дейности и 

събитийни прояви 

1. Ботевград НЧ „Христо 

Ботев 1884“ 

Любителски театър; 

Младежки театрален 

състав; 

Смесен градски хор   

„Стамен Панчев“; 

Детски хор „Бонка 

Големанова“; 

Женска Вокална 

група; 

Танцов ансамбъл 

„Ботевград“; /три 

формации/ 

Детски танцов състав 

/три формации/; 

Детски танцов състав 

„Орханийче“; 

Детски танцов състав 

„Ботевград младост“; 

Щатен духов 

оркестър; 

Младежки духов 

оркестър; 

Мажоретни състави /7 

1.03. - Ден на самодееца и 

любителското 

художествено творчество; 

Лазаровден и Цветница; 

„Дефиле на Духовите 

оркестри и мажоретни 

състави“; 

Участие в инициативи от 

Културния календар на 

община Ботевград; 

Допълнителни 

самостоятелни инициативи; 
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възрастови групи/; 

Библиотечна дейност; 

Музикална школа:  

Пиано; 

Акордеон; 

Медни духови и 

ударни инструменти. 
 Гурково НЧ „Просвета 

1927“ 

Детска театрална 

група; 

Театрална група за 

възрастни; 

Певческа група; 

Библиотечна дейност; 

 

юни – Ден на отворените 

врати на музейна част с 

изложените глави на 

Ботеви четници; 

юни – Еньовден; 

октомври – празник на 

храм „Св. Иван Рилски 

Чудотворец“; 

ноември – събор на село 

Гурково; 

Национални и утвърдени 

календарни празници; 

Допълнителни 

самостоятелни инициативи. 
 Новачене НЧ „Правда 

1905“ 

Танцов състав „Луди 

– млади“ 

Библиотечна дейност; 

Август – Събор на село 

Новачене; 

Национални и утвърдени 

календарни празници; 

Допълнителни 

самостоятелни инициативи. 
 Скравена НЧ „19 

февруари 

1906“ 

Детска танцова 

формация „Български 

ритми“ 

Мажоретни и забавни 

танци; 

Формация за модерно 

изкуство „Дъбстеп“ 

Естрадно – сатиричен 

състав; 

Група за словесно 

изкуство и фолклор; 

Вокална женска 

група; 

Клуб „Следвай 

мечтите си“; 

Клуб „Шарено 

мънисто“; 

Библиотечна дейност. 

Парад на ретро автомобили 

– Скравена; 

Ден на Ботев и загиналите 

за свободата и 

независимостта на 

България; 

Национални и утвърдени 

календарни празници; 

Допълнителни 

самостоятелни инициативи; 

 

 Литаково НЧ „Светлина 

1900“ 

Танцов състав 

„Литаково“ 

Детски танцов състав 

„Литаковче“ 

Духов оркестър – 

1 януари – Ритуал „Яловата 

сватба“ – характерен за 

Северозападна България; 

16.12 - Честване на 

освобождението на 
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Литаково; 

Библиотечна дейност; 

Литаково; 

9 септември – честване на 

Братската могила; 

Юни – честване на 

годишнина от разстрела на 

майор Уилиям Томпсън на 

лобното му място в 

местността „Рупата” над 

село Литаково; 

28 оброка на църковни 

празници; 

Годишнини на поети и 

писатели; 

Национални и утвърдени 

календарни празници; 

Допълнителни 

самостоятелни инициативи. 
 Трудовец НЧ „Никола 

Ракитин 

1890“ 

Детски танцов състав 

„Жар“; 

Танцов състав „Жар“; 

Клуб „Одрец“; 

Клуб по спортни 

танци“; 

Библиотечна дейност; 

Ритуал „Топене на 

пръстените“ 

Отбелязване рождението на 

Георги Попиванов – 

фолклорист, роден от с. 

Лъжене /Трудовец/; 

Юни - Национален 

фолклорен фестивал 

„Златни нишки“; 

6 юни – Вечер, посветена 

на Никола Ракитин; 

Национални и утвърдени 

календарни празници; 

Допълнителни 

самостоятелни инициативи. 
 Врачеш „Събуждане 

1895“ 

Народен хор 

„Мургаш“; 

Детски танцов състав 

за народни танци; 

Младежки танцов 

състав за народни 

танци; 

Танцов състав за 

съвременни танци; 

Кръжок по актьорско 

майсторство; 

Кръжок по 

художествено слово; 

Кръжок по 

изобразително 

изкуство; 

Библиотечна дейност. 

29 юни – Честване на 

Петровден и годишнина на 

Вуно Марков; 

Октомври – фестивал на 

бъчвата и събор на село 

Врачеш; 

Национални и утвърдени 

календарни празници; 

Допълнителни 

самостоятелни инициативи. 
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 Радотина НЧ „Трифон 

Христовски 

1906“ 

Вокална група 

„Здравец“ 

Музейна дейност – 

постоянна музейна 

сбирка; 

Библиотечна дейност. 

11 май – храмов празник на 

църквата „Св. Св. Кирил и 

Методий“; 

Юли – честване на 

празника на село Радотина 

- „Св. Панталеймон“; 

Национални и утвърдени 

календарни празници. 
 Боженица НЧ „Севаст 

Огнян 1932“ 

  

 Липница НЧ „Слънце 

1929“ 

Библиотечна дейност; 26 октомври – събор на 

село Липница; 

13 оброка на църковни 

празници; 

Национални и утвърдени 

календарни празници. 
 Рашково НЧ „Съзнание 

1920“ 

  

 Краево НЧ „Христо 

Ботев 1927“ 

Библиотечна дейност; 2 май – събор на село 

Краево и храмов празник 

на църква „Цар Борис“ 

15 август – чествания в 

памет на загиналите в ПСВ, 

Балканската война и ВСВ; 

Отбелязване на кръгли 

годишнини; 

Национални и утвърдени 

календарни празници. 

 

Самодейните театрални състави, групите за автентичен фолклор и стари градски 

песни, съществуващи към всяко от читалищата в общината не само дават възможност 

за участие на населението в културния живот на общината, но имат значение за 

съхраняване на местните фолклорни традиции. С тяхно съдействие са се запазили 

обредите, с които се отбелязват различните религиозни празници, като Бъдни вечер, 

Рождество Христово, Трифон Зарезан Лазаровден и Великден. Ежегодно съставите им 

вземат участие в различни фестивали, надпявания, концерти и събори, организирани на 

местно, регионално и национално ниво. 

Повишаването на качеството на образованието е необходимо условие за 

развитието на територията като конкурентно-способна и икономически стабилна. 

Професионалното образование като инструмент за повишаване на конкурентно-

способността на човешкия капитал и повишаване на инвестиционната привлекателност 

следва да бъде приоритет.  

Извод: активната читалищна дейност и сравнително добрата материална база в 

Ботевград и по-големите села в общината, са предпоставка да обогатяване 

съдържанието на публичните прояви в отделните населени места в общината. 

Литаковската духова музика, Ракитиновите празници, театралните формации и др. 

могат да допринесат да допълнителна самобитна атрактивност, свързана с 

Ботевградския край. 



 

26 
Програма за развитие на туризма в община Ботевград 2016-2020 г. 

На територията на Община Ботевград има 12 учебни заведения, сред които 2 

висши учебни заведения, 3 професионални гимназии и 9 не профилирани основни 

училища. (Таблица 4.)  

 

Таблица 4. Учебни заведения на територията на Община Ботевград 

 

№ Населено място Учебно заведение Профил на специалностите 

1.  Ботевград ОУ „Никола Йонков 

Вапцаров“ 

Неспециализирани 

2.  Ботевград ОУ „Васил Левски“ Неспециализирани 

3.  Ботевград ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 

Неспециализирани 

4.  Врачеш ОУ „Отец Паисий“ Неспециализирани 

5.  Трудовец ОУ „Любен 

Каравелов“ 

Неспециализирани 

6.  Литаково ОУ „Васил Левски“ Неспециализирани 

7.  Скравена ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 

Неспециализирани 

8.  Новачене ОУ „Васил Левски“ Неспециализирани 

9.  Липница ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 

Неспециализирани 

10.  Ботевград ППМГ „Акад. проф. 

д-р Асен Златаров“ 

Математически 

Софтуерни и хардуерни науки 

Природни науки 

Чужди езици 

11.  Ботевград ТПГ „Стамен 

Панчев“ 

Техник по комуникационни  

Машинен техник 

Техник по транспортна техника 

Монтьор на комуникационни  

системи 

Машинен оператор 

12.  Ботевград ПГТМ „Христо 

Ботев“ 

Офис мениджър 

Техник на комп. системи 

Техник на електронна техника 

Химик-оператор 

Техник на транспортна техника 

Спедитор-логистик 

13.  Ботевград Международно 

висше бизнес 

училище 

Бакалавърски, магистърски и 

докторски програми в 

направления: 3.7. 

Бизнесадминистрация, 3.8. 

Икономика и 3.9. Туризъм  
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14.  Ботевград  Колеж по енергетика 

и електроника към 

Технически 

университет – София 

Промишлена топлоенергетика;  

Електроенергетика – производство 

и разпределение; 

Приложна електронна и 

компютърна техника. 

Специалностите включват 

тригодишен курс на обучение с 

образователно-квалификационната 

степен “професионален 

бакалавър”. 

 

Извод: учебни заведения има в повечето селища в общината, което наред с 

развитата икономика, влияе благоприятно върху демографските процеси. Трите 

гимназии в Ботевград и Колежът по енергетика и електроника към Технически 

университет – София са с насоченост към природо-математическите науки, 

електроника, механика и техника, в съответствия с индустриализирания профил на 

общината. Липсват професионална гимназия или профилирани паралелки, които да 

обучават кадри със средно специално образование в туризма. Единственото учебно 

заведение, което предлага специалност „Туризъм” е МВБУ, но търсенето на 

управленски кадри в областта на туризма в общината е слабо и предлагането не 

отговаря на търсенето и пазарните условия. Различни форми на следдипломни 

квалификации, специализации и продължаваща форма на обучение, биха били 

подходящи за условията на Община Ботевград и обучението на кадри, които да бъдат 

ангажирани в туристическото предлагане.  

 

2.3. Материално техническа база 

Материални ресурси са  основно звено в процеса на създаване, реализация и 

потребление на туристическия продукт. Те са и важно условие за усвояване и 

комерсиализация на туристическите ресурси и същевременно генератор на голяма част 

от стратегическите проблеми и управленски решения в рамките на дейността на 

туристическото предприятие. Материалната база на туризма може да се определи като 

съвкупност от материални услуги за производството и реализацията на основни и 

допълнителни услуги за задоволяване на потребностите на туристите във връзка с 

пътуването до и пребиваването им в туристическото място. Основната функция на 

материалните ресурси е осигуряване на условия за производство, реализация и 

потребление на туристическия продукт. Конкретната реализация става с помощта на 

различни елементи на материалната база сгради, машини, съоръжения, обзавеждане, 

оборудване, пътища, ВИК, комуникации. 

Туристическата инфраструктура включва достъп и комуникации до 

туристическото място, водоснабдяване, канализация, градоустройство и архитектурен 

облик. 

Туристическата супер-структура включва сградите на заведенията за 

пребиваване, хранене и развлечения, туроператорските и посредническите 

предприятия, здравните и спортните центрове. 

 

2.3.1. Места за настаняване и заведения за хранене и развлечение 
Категоризираните от общината места за настаняване са 10 на брой. Наред със 

съществуващи от миналия век хотелски обекти са създадени и няколко нови места за 

настаняване, които успешно присъстват на пазара и привличат туристи в общината. Броят им е 
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ограничен и в някаква степен съответства на наличните туристически атракции в района. 

(Таблица 4.) 

Таблица 4. Места за настаняване в Община Ботевград 

Брой Фирма 
Населено 

място 

Име на 

обекта 

Ка-

тего-

рия  

Брой 

стаи 

Брой 

легла 

Вид на 

заведения

та 

№ на 

удост

овер

ение 

Дата 

на 

издава

не 

Вали

днос

т 

1 

"Пара-

дайз груп" 

ЕООД 

с. Краево, 

общ. 

Ботевград, 

УПИ 11-

15, кв. 10 

Вила 

Марк 

 Две 

звез-

ди 

8 16 легла 
Механа 

Марк 

0031

2 

11.12.2

017 

11.12

.2022 

2 
"ВВВ-БГ" 

ЕООД 

гр. 

Ботевград, 

в.з. Зелин 

Къща за 

гости 

"Арт 

Хаус" 

Три 

звез-

ди 

3 стаи 

- 1 

спалня 

9 легла  Кухня  
0031

1 

5.12.20

17 

5.12.

2022 

3 

"Ком-

плекс 

Кредо" 

ЕООД 

с. 

Трудовец, 

ул. "Цар 

Симеон"  

Семеен 

хотел 

"Кредо" 

Три 

звез-

ди 

20 стаи 33 легла 

Ресторант 

"Кредо" и 

Бар 

"Кредо" 

0030

6 

16.1.20

17 

16.1.

2022 

4 

"БУЛ-

МАКЕ" 

ООД 

с. 

Скравена, 

ул. 

"Александ

ър 

Стамболи

йски" №4 

Стаи за 

гости 

(бистро 

Балкани

ка) 

Една 

звез-

да 

4 стаи 8 легла 

Бистро 

"Балкани-

ка" 

0030

2 

8.12.20

16 

8.12.

2021 

5 Не 

функ

цион

ира 

"Зелин -

Цвети" 

ЕООД 

гр. 

Ботевград, 

в.з. Зелин, 

ул. "Цар 

Симеон" 

№1 

Стая за 

гости 

Две 

звез-

ди 

1 стая 2 легла Няма 
0029

1 

20.5.20

16 

20.5.

2021 

6 

"Евгения 

Дикова" 

ЕООД 

гр. 

Ботевград, 

в.з. Зелин 

Семеен 

хотел 

"Чанове

те" 

Три 

звез-

ди 

7 стаи 14 легла 

Ресторант 

"Чанове-

те" 

0027

6 

10.12.2

015 

10.12

.2020 

7 

ОП за 

почивно 

дело 

"Боже-

нишки 

урвич" 

с. 

Боженица 

Почивна 

станция 

"Боже-

нишки 

урвич" 

Две 

звез-

ди 

2 

апарт. 

и 18 

стаи 

42 легла Ресторант 
0028

4 

13.1.20

16 

13.1.

2021 

8 

Хотел 

Ботевград 

ЕАД 

БУЛ. "3-

ТИ 

МАРТ" № 

79 

Хотел 

Ботевгра

д 

Чети

ри 

звез-

ди 

71 стаи 
142 

легла 

Ресторант, 

кафе 

РК-

19-

9406 

    

23.10.2

013 

23.10

.2018 

9 

ЕТ "Дете-

лина -

Петко 

Митев -

64" 

гр. 

Ботевград, 

бул. 

"България

" №20А 

Хотел 

"Балкан" 

Три 

звезд

и 

10 стаи 20 легла 
Ресторант 

"Балкан" 

0024

1 

4.2.201

4 

4.2.2

019 

10 

ЕТ 

"Аматиел- 

Цветелина 

Бонева" 

гр. 

Ботевград, 

в.з. Зелин, 

ул. "31" 

№15 

Къща за 

гости 

"Нани- 

Та” 

Една 

звезд

а 

4 стаи 8 легла Няма 
0027

7 

17.12.2

015 

17.12

.2020 
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11 

Не 

функ

цион

ира 

"НЕК" 

ЕАД 

гр. 

Ботевград, 

м. Витиня 

Почивна 

станция 

"Енерго" 

Една 

звезд

а 

12 стаи  23 легла Няма 
0025

4 

12.2.20

15 

12.2.

2020 

12 

Не 

функ

цион

ира 

"ТИ - ИВ 

14" ЕООД 

общ. 

Ботевград, 

м. 

Бенчова 

курия. 

Главен 

път Е79 

(ПИК) 

Бунгала 

Една 

звезд

а 

2 

бунгал

а 

4 стаи Няма 
0024

5 

17.6.20

14 

17.6.

2019 

 

Извод: местата за настаняване не са достатъчно; не са разпределени равномерно в 

общината (пример: в най-голямото село Врачеш липсва материална база за 

настаняване); част от тях не отговарят на съвременните изисквания на туризма или не 

функционират. Все още липсва точна информация включваща данни за категоризирани 

заведения за хранене и развлечение за територията на Община Ботевград. 

Консолидираният общински регистър все още не е актуализиран. Към настоящия 

момент в Община Ботевград липсва статистическа информация. Не е ясно колко 

българи и чужденци са нощували през последните пет години в отделните 

туристически обекти, каква е средно-годишната заетост на базата, какви са целите на 

пътуване на посетители, което възпрепятства разработване на базови анализи и 

очертаване на тенденции.  Събираемостта на туристическия данък също е сравнително 

ниска.  

 

2.3.2. Спортни обекти и туристически атракции 
Общината е наситена с множество спортни бази, които са сред причините за външни 

посетители най-вече към града. Този фактор би могъл да се ползва за задържане на посетители 

и по-мащабен туристически поток, ако се съчетае и с други атракции и прояви. Би било 

подходящо да се регламентира и популяризира по-широко възможността, да се ползват през 

летните месеци наличните спортни бази и от туристи. Таблица 6. 

 

Таблица: 6 Спортни обекти и комплекси 

 

Спортни обекти  Местоположение  

Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград“  град Ботевград  

Спортна зала „Георги Христов“  град Ботевград  

Стадион „Христо Ботев“  град Ботевград  

Учебен спортно-тренировъчен комплекс „Балкан“- 

баскетбол, ледена пързалка, акробатика 

град Ботевград 

Учебен спортно-тренировъчен комплекс „Васил 

Левски“ закрит плувен басейн, фитнес, сауна 

град Ботевград 

Спортно-тренировъчен комплекс „Ботевград“- тенис 

корт 

град Ботевград 

Открит плувен басейн град Ботевград 

Открити спортни площадки за баскетбол град Ботевград 

Открит плувен басейн  Почивна база „Боженишки 

урвич“ 

Конна база  - ще отиде при атракциите с. Скравена  
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Игрища за баскетбол, волейбол и футбол  с. Скравена  

Спортна площадка за футбол, волейбол и баскетбол  с. Врачеш  

Футболно игрище  с. Трудовец  

Спортна площадка  с. Трудовец  

Спортна площадка с. Новачене 
 

Фиг. 4. Спортна инфраструктура в Община Ботевград 

 
 

 

Извод: Община Ботевград разполага с много добри условия, бази и съоръжения за 

различни спортове и наред с благоприятните климатични особености има потенциал да 

се превърне в международен спортно-туристически център. Липсва обаче връзка между 

спорта и туризма, както и привличане на посетители с цел туризъм, чиито посещения в 

общината са свързани със спортни прояви. 
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По отношение на туристическите атракции, най-развитата е конна база „Здравец” 

в с. Скравена. Занаятчийски работилници, цех за производство на икони, атракции 

свързани с офф роуд, вело-състезания и екстремни преживявания също могат да бъдат 

развити. За целта е необходима институционална подкрепа от страна на Община 

Ботевград, инициативност и предприемачество на местни доставчици на услуги.  

Липсата на целенасочена национална политика в тази насока също оказва 

негативно влияние. Министерството на туризма все още не е изготвило регламент и 

стратегия за управлението на туристическите атракции, включени в Националния 

туристически регистър. Не е ясно все още от кои туристически обекти може да се 

събира туристическа такса, от кои таксите ще могат да се връщат за издръжката на 

обектите, кои могат да се използват за публично-частно партньорство, кои могат да 

привличат инвестиции. 

 

2.3.3. Туристически маршрути 

Община Ботевград разполага с голям потенциал за разработване на интересни 

туристически маршрути за велосипедни, конни и пешеходни туристически преходи. 

Сега съществуващите имат нужда от подобряване на прилежащата туристическа 

инфраструктура, цифровизация (GPS заснемане) и популяризирането им в интернет, 

чрез общинската уеб платформа за туризъм, както й в специализирани интернет 

страници и канали за туризъм.  

По време на проучването на туристическата среда в Община Ботевград през 2017 

г. бяха идентифицирани следните туристически пешеходни маршрути: 

 Ботевград – хижа Рудината – Ботевград (3 броя) 

 Краево – Ржана планина – вр. Козница - Литаково;  

 Краево – Ржана планина – х. Лескова и Осенов лаг 

 Краево през Ръжана през  връх Козница (1636,3 м) до с. Литаково 

 Вилна зона Зелин: от м. Стубеля до х. Рудината 

 Боженишки урвич – Скравена 

 Маршрути към вр. Мургаш: Бебреш, Врачеш, Мургаш, Ржана планина 

 Литаково до хижа „Лесково“ 

Те обаче не са маркирани добре (с изключение на най-популярният до х. 

„Рудината”) и са достъпни за туристи единствено с местен планински водач, добре 

познаващ района.  

Маршрутите за конен туризъм, предлагани от конна база „Здравец” и конна 

ферма „Пагане”, включват следните трасета: 

 с. Боженица – Чекотински манастир – минава се покрай ждрелото на р. Бебреш, 

живописни картини 

 с. Боженица – по стар римски път – с. Скравена – водопади покрай трасето 

 с. Боженица – по стар римски път покрай Вековното дърво – с. Курново 

 с. Гурково – крепостни останки – с. Трудовец – параклис „Св. Георги” 

 обиколен маршрут Ком-Емине, Ржана, Краево, язовира на Гурково, крепостта 

до Гурково. 

Община Ботевград разполага с потенциал за развитие на вело-маршрути, но в 

момента не разполага с целенасочено създадени такива. Възможностите са в 

конфигуриране на шосейни и планински маршрути, както и комбинация между тях. 

При разработването им е необходимо да бъдат заложени критерии за избор им, като: 

дължина на трасето; тип – лъчеви и кръгови; степен на сложност (такива подходящи за 

хора с ниска подготовка, семейства и деца); ниво на развитие на основната и 

съпътстващата инфраструктура – достъп до места за почивка, възможности за хранене, 
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нощувка и други); съчетаване с посещение до интересни места свързани с културно-

историческото наследство и други. Една от слабостите е липсата на местен вело-клуб, 

който да предлага организирани преходи. 

В момента Ботевград има известни в интернет два планински вело-маршрута :  

1. Ботевград-Елешница-Григорево-Горно Камарци-Ботевград 

2. Ботевград-Краево-Осеновлаг-Елисейна-Зверино-Рашково-Ботевград 

Община Ботевград е част от маршрута Ком-Емине, което също може да бъде 

насърчавано, като да се популяризира планинско вело-трасе започващо от Своге - село 

Лесков дол – Ботевград / село Литаково – Новачене . 

Примерни шосейни вело-трасета могат да бъдат развити в самия град Ботевград 

(шосейни), в района на село Липница и село Боженица (шосейни и в комбинация с 

части планински маршрути) .  

Извод: Инвестирането в развитие на цялостна вело-система на територията е по 

възможностите на Община Ботевград, като заинтересована страна да демонстрира 

интегриран подход при насърчаването на алтернативни форми за придвижване за 

местната общност; създаване на условия за съвременни форми на вело-туризъм и 

насърчаване на нови услуги (наем на шосейни и велосипеди за планински преходи). 

 

 

3. СЪСТОЯНИЕ НА ТУРИЗМА В БОТЕВГРАД 

 

Направеният ситуационен анализ показва, че Община Ботевград има потенциал да 

развива някои от алтернативните видове туризъм, които обаче ще се предлагат най-

често като комплексни  пакети, с преобладаващи елементи от  една или друга форма на  

селски, културно-исторически,  религиозен, екотуризъм, планински, пешеходен, 

приключенски и екстремен: конен, велосипеден, спелеотуризъм, скално катерене и др. 

Алтернативният  туризъм е  съвременен отговор на потребителското търсене, 

изискващо индивидуална организация на пътуването, алтернативни форми на 

обслужване, потапяне в автентична среда, непосредствен контакт с местното население, 

традиции, култура, обичаи, специфична  храна и напитки.  Формите на алтернативното 

туристическо пътуване са две: организирана и неорганизирана. Туристите 

предприемащи алтернативни пътешествия обикновено пътуват индивидуално или са 

организирани в малки групи. Те са любознателни, значително платежоспособни, с по-

висока обща култура и очакват да научат повече за посещавания  район, страна и 

нейните жители по време на своята ваканция или да задоволят свои хоби интереси. 

Предпочитани дестинации са планинските и селски райони, по-малко познати и 

некомерсиални обекти и туристически зони, характеризиращи се със собствен облик, 

автентична култура и съхранена природа. Туристическите програми обикновено 

включват разнообразни дейности, които не увреждат околната среда и не накърняват 

морала на местните жители. Основни доставчици на услуги са собственици на семейни 

хотели, къщи  за гости, хижи, манастири, планински водачи, занаятчии, аниматори, 

коняри и др.  

Алтернативните туристически продукти обичайно са свързани с настаняване в 

непретенциозни хотелски обекти, като стаи и къщи за гости, но с всички съвременни 

удобства на самостоятелни санитарни възли, кът за хранене с обичайни местни ястия и 

напитки, така че посетителят да се потопи в живота и бита на местното население. 

Някои от най-типичните проблемни условия и фактори, свързани с 

организацията на алтернативни туристически пътувания могат да се свържат с 

обстоятелства като това, че: 



 

33 
Програма за развитие на туризма в община Ботевград 2016-2020 г. 

 По-малкият брой на участниците в едно алтернативно пътуване и спецификата 

на техните интереси налагат по-диференциран подход към туристическото им 

обслужване.  

 Повечето от туристическите обекти и забележителности, представляващи 

интерес за посещения на любители на алтернативните пътувания, са от различни сфери 

на обществения живот. Това, принципно налага координация на действията на 

публичните и частни структури, както и на туристическите предприятия участващи в 

самия процес на обслужване.  

Така например, при маршрутно-познавателните пътувания се посещават обекти 

от различни сфери като музеи, изложбени зали и галерии, театри и концертни зали, 

културни паметници и исторически места, природни забележителности и спортно-

технически съоръжения, заведения за развлечения и хоби забавления и много други. 

Повечето от тези атрактивни места са съобразени с интереса и на местните жители и 

имат специфичен режим на функциониране.  

 

3.1. Туристическо търсене 

Туристическото търсене е отразено на база на Проучването на туристическия 

потенциал, условията и възможностите за развитие на туризма в Община Ботевград, 

проведено през 2017 г. Досега в общината не е водена статистика за броя на 

нощувалите българи и чужденци и няма данни за средногодишната заетост на базите за 

настаняване. Според националната статистика, пътуващите в България туристи са 

териториално концентрирани – около 44% от пътуванията се осъществяват от жители 

на столицата, живеещите в Южен централен район (най-вече пловдивчани) реализират 

около 17% от пътуванията в страната, а живеещите в Североизточен район – 14%. Най-

малко пътуват жителите на Северозападния и Северния централен район. Поради липса 

на статистически данни от общината може да се допусне, че пренощувалите в Община 

Ботевград лица следват националната тенденция: преобладаващите нощувки са 

реализирани от жители на столицата. Туристите, които са привлечени в  община Ботевград 

до момента можем да групираме по следния начин: 
1. Бизнес пътувания: благодарение на високата степен на икономическа 

активност в общината целогодишно се ползват хотелите в Ботевград, като по време на 

по-мащабни спортни състезания се наблюдава недостиг на места за настаняване. 

Поради липсата на статистически данни обаче не може да бъде изготвен анализ и да се 

очертаят тенденции, ограничения и възможности.  

2. Пътувания за почивка в селска среда най-вече през уикендите на топлото 

полугодие, националните празнични дни и краткотраен летен отдих в ограничени на 

брой места за настаняване, като ползват миксирани туристически продукти, базирани 

на потапяне в  местния бит и традиции, ползване на екологично чиста храна, 

специфична кухня и местни специалитети, опознаване на социализираните обекти на 

историческото наследство в общината, разходки из полупланинската територия, яздене 

на коне, каране на велосипеди. 

3. Ученически посещения на исторически обекти и монументи в общината, 

които обаче рядко са с преспиване в хотелите на Ботевград 

4. Посещения в манастирите: това са част от по-мащабни пътувания на 

индивидуални туристи и групи. 

5. Посещения на Ботевград за участия в спортни събития – състезатели и 

зрители, малка част от които остават за нощуване в хотелите на Ботевград. 

Най-същественият пазар за туристическите продукти на Община Ботевград 

е в гр. София. Тези потенциални целеви групи имат висока покупателна способност и 
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подчертан интерес към пътувания извън столицата в уикендите и националните 

празници. 

Втората целева група са съседните областни центрове: Враца, Монтана и 

Плевен, като активната част от населението в първите две области преминаването през 

общината е често. 

Трета целева група е учащата се младеж от цялата страна.  

Профилът на българския турист според последните национални изследвания се 

характеризира със следните характеристики: 

 туристи в трудоспособна възраст, търсещи почивка и възстановяване; 

 семейства и групи (семейства и приятели), търсещи сигурност и гаранция за 

качество; 

 туристи, пътуващи извън активните сезони – уикенди и празнични дни; 

 активно търсещи туристи, гъвкави в избора си, със собствено мнение, 

организиращи пътуването си сами и склонни да комбинират няколко вида туризъм; 

 туристи с по-висок образователен ценз и интелектуално ниво, търсещи 

задоволяване на допълнителни потребности и очакващи допълнителни продукти в 

различните видове туризъм; 

 хора, свързани с природата и екологичния начин на живот, с изисквания към 

целесъобразното използване на природните ресурси и използване на устойчив туризъм; 

 активни в глобалната мрежа и ползващи електронни услуги, нови технологии 

(мобилни); 

 хора със собствени имоти или почиващи при близки със собствени имоти,  

склонни да комбинират пътуване с цел „селски туризъм” с друг специализиран вид 

туризъм (планински, еко, културен, спа, лов и риболов). 

 търсачи на „иновативен туристически продукт”  - съчетаването на стандартна 

услуга със специфичен продукт, отговарящ на интересите на туриста – спорт, традиции, 

природа, храна, музика, култура. 

 хора с туристически опит, който им позволява да оценят стойността на 

туристическите услуги и да изберат най-доброто съотношение цена-качество, защото в  

повечето случаи изборът е ценово мотивиран. 

 посетители с претенции, които са по-информирани за продукта като цяло и за  

предлагането в съответната туристическа дестинация, знаят, че участват в един пазар 

на предлагане, а не на търсене, което ги превръща в много гъвкави по отношение на 

потребителските критерии и непостоянни при вземането на решения. 

 изкушава се от различни ежедневни дестинации, продукти и приключенски 

пътувания с къси маршрути. 

 търси повече престой сред природата, приключение, екзотика, риск и спорт, 

наред с класическите продукти – отдих, култура и кулинария. 

 желае да установи нов и контакти с местното население, иска да бъде добре 

посрещан и приеман, да съкрати дистанцията и да общува с хора от различни райони. 

 използва повече на брой и по-разнообразни информационни източници, но 

преди всичко Интернет, за да планира и вземе решение за туристически пътувания. 
 

3.2. Туристическо предлагане 

Туристическото предлагане е отразено на база на Проучването на туристическия 

потенциал, условията и възможностите за развитие на туризма в Община Ботевград, 

проведено през 2017 г. стартиралите нови събитийни инициативи и целенасочени 

усилия от страна на Общинска администрация за развитие на туризма и прилагане на 

адекватна, съобразно местните условия туристическа политика. 
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Предлагането на туристически продукти за територията на Ботевградска община 

през последните няколко години се извършва единствено от индивидуалните им 

доставчици - няколкото хотелски бази, най-вече чрез разпространение на информация в 

Интернет. Общото представяне на туристическите възможности на общината е 

хаотично и ограничено по обем и във времето. За да бъде постигнато по-значително 

нарастване на пътуванията в общината е необходимо целево да се насочи ресурс за 

подобряване на туристическото предлагане към отделни потенциални пазари. 

Броят на местните предприемачи в общината, насочили се към туристическия 

бизнес е ограничен. Освен в Ботевград в останалите селища на общината не е наличен 

нов, незавършен сграден фонд, който би бил подходящ за превръщането му в база за 

настаняване на туристи. Поради сравнително добрата заетост на населението в 

местната икономика не се наблюдава интерес към създаване на малки семейни бази за 

настаняване, или заделяне на част от неизползвана в даден момент жилищна площ за 

туристическо отдаване.   

Съществуващата леглова база би могла да се натовари по-пълноценно с 

привличане на нови туристи след създаване на нови атракции, обогатяване на 

събитийния календар на общината, инвестиции за социализиране на културното 

наследство. 

Посечените туристически атракции практически не са достатъчно привлекателни 

като туристически обекти, тъй като: 

- не са достатъчно атрактивни в сравнение с други подобни в по-широкия регион 

и страната: например язовир «Бебреш»; 

- съществуващите туристически обекти не функционират добре или не 

функционират изобщо (Килийно училище, Врачешки манастир с почивен ден и т.н.); 

- имат променен облик към влошаване на ефекта от срещата на туристите с тях: 

например средновоековната манастирска църква «Св. Георги» край Трудовец; 

- не са достатъчно привлекателни сами по себе си към съвременния интерес на 

пътуващите: например Паметник-костницата на ботевите четници и Килийното 

училище в Боженица;  

- не са социализирани и достъпни за посещения: например множеството антични 

и средновековни крепостни останки; 

- загубили са функцията на туристически обект – язовира «Мали лаг» и къмпинга 

край него; 

- липсват достатъчно на брой атрактивни, специално организирани събития, за 

насочване на туристически пътувания към общината; 

- не е цялостна и достъпна печатна реклама, която да предоставя информация за 

туристическите обекти – тяхната достъпност, отдалеченост от града, както и налични 

услуги около тях – за хранене и настаняване; 

- не се промотира комплексно онлайн Ботевград като туристическа дестинация, с 

добре организирана и цялостно представена информация за туристическите обекти – 

тяхната достъпност, отдалеченост от града, както и налични услуги около тях – за 

хранене и настаняване въпреки наличието на професионално разработен туристически 

портал; 

- не се използват пълноценно вътрешните канали за комуникация на Община 

Ботевград; туристически портал, институционален сайт, туристическа и 

институционална фейсбук страница, youtube канал и др., а информацията, която се 

публикува не е обвързана със спецификата и публиките на съответните канали за 

комуникация; 

- не се използват пълноценно националните и регионални медии при промотиране 

на иновативни събития на Община Ботевград. 
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Посетителите, избиращи настаняване в града пътуват към него най-вече по бизнес 

и спортни събития. Поради факта, че в града не съществуват критичен брой 

туристически атракции с необходимия потребителски интерес към тях, той не е добил 

през изминалите години на прехода туристически облик. В него има заведения за 

хранене, паркови площи, открити плувни басейни и спортни площадки, музей и 

забележителна Часовникова кула, нормална обща инфраструктура, но към тях не е 

бил насочвано целево вниманието на потeнциални външни посетители. В общината не 

функционира Туристически информационен център и местното население няма 

специално отношение към забележителностите в общината, като към възможност за 

привличане на гости към града и района. 

Съществува и печатна реклама, представяща наличните атракции, някои от 

които в миналото са били оценени, като културно наследство с «национално или 

местно значение». Днес част от тези обекти вече са загубили привлекателност от гледна 

точка на туристическия интерес, или не са достатъчно конкурентоспособни, за да 

привличат любопитство и желание за пътуване към общината, въпреки че са само на 

няколко десетки километра от най-пътуващата клиентска група в България – жителите 

на София.     

Една от целите при развитието на туризма в Община Ботевград трябва да бъде 

свързана с ползите за местните общности. Идентифициране на участниците в 

туристическото предлагане и оказването на институционална подкрепа от страна на 

общинската администрация. Условията в общината и ограниченията свързани с 

недостиг на специализирана туристическа инфраструктура и ресурсен потенциал не 

предразполагат развитието на масов туризъм, но предоставят възможности за развитие 

на отговорен туризъм в съответствие с посочените световни тенденции, изцяло в 

контекста на устойчивото развитие.  

В следствие на направени научно-изследователски проучвания констатирахме 

следните обстоятелства, които възпрепятстват основополагащи дейности свързани с 

развитието на туризма в общината: инфраструктурни проблеми и трудно проходими 

туристически маршрути; липса на указателни табели; зле функциониращи 

туристически обекти; необходимост от актуализиране на публичните прояви в 

общината и определяне на няколко основни фестивали и събития, които да привличат 

туристи; необходимост от планиране и ясна общинска политика в туризма и 

оптимизиране на административния капацитет в общината. Всичко това възпрепятства 

предлагане на качествен туристически продукт в съответствие със световните 

тенденции.  

Предприемането на мерки свързани с достъпността до туристическите обекти, 

подобряване на функционирането и повишаване на атрактивността им ще 

благоприятства развитието на алтернативни видове туризъм.  

Развитието на културен и религиозен туризъм е свързано с подобряване 

функционирането на туристическите обекти на територията на общината, в това число 

възможност за посещение на църквите в селата, килийното училище в с. Боженица, 

манастирът в Скравена и най-вече Часовниковата кула – символ на града; разрешаване 

на казуса със стопанисването и управлението на хижа „Рудината”; подобряване 

функционирането (седем дни в седмицата) на Паметник-костницата на ботевите 

четници, х. Лескова, Врачешки манастир и др.  

Развитието на фестивален туризъм е свързано с актуализиране културния 

календар на общината и съдържанието на традиционно честваните фестивали, както и 

включването на няколко нови иновативни събития, следващи съвременните тенденции 

на туризма, които да бъдат атрактивни за туристите.  
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За развитието на устойчив екотуристически продукт е необходимо не само 

наличието на съхранена природа и интересни растителни и животински видове, но 

също така туристическа интерпретация и осигуряване на условия за посрещане на 

туристите, така че община Ботевград да бъде конкурентна на утвърдени близки 

туристически дестинации, каквито са Врачански балкан и Искърското дефиле.  

Планинският, приключенски и екстремен туризъм могат да се развият единствено 

ако станат достъпни съществуващите туристически маршрути и бъдат предприети 

мерки като почистване и окастряне на диворастящи млади и изсъхнали дървета и 

храсти, поставяне на указателни табели и обозначаване с лентова туристическа 

маркировка. До платото на Ржана планина почти няма достъп, което възпрепятства 

провеждането на приключенски събития или изграждане на екотуристически атракции 

като площадки за подхранване и укрития за наблюдение на птици, въпреки, че от 

биологична и ландшафтна гледна точка, условията са подходящи. Същото се отнася за 

събития свързани с конен туризъм, офф роуд и др. Необходимо е поставянето на 

указателни табели за някои от селищата и туристическите обекти в общината.  

Туризмът е индустрия на гостоприемството и качеството на предлагането е 

свързано до голяма степен и с човешкия фактор: квалификация на персонала ангажиран 

в обслужването, грижа за клиента и др. Укрепването на административния капацитет в 

общината, възприемане на маркетингов подход, разработването на работеща стратегия 

и план за действие ще допринесат за поставяне и изпълнение на ясни и реалистични 

цели.  

При целенасочена работа и изпълнение на тези препоръки община Ботевград 

може да предложи конкурентно на съседните й общини туристическо предлагане и да 

се превърне в атрактивна дестинация за алтернативен туризъм. Частичното справяне с 

някои от ограниченията и спорадични действия от страна на общинска администрация, 

трудно биха довели до положителни резултати в дългосрочен план.  

 

3.3. Комуникационни дейности и реклама 

 Община Ботевград е известна предимно като транзитна зона и индустриален 

район. Туристическите ресурси и условия не са достатъчно популярни и познати. 

Утвърждаването на общината като атрактивна туристическа дестинация е свързано с 

изграждане на имидж и утвърждаване на бранд, който да бъде привлекателен и 

разпознаваем за туристите. 

В основата на успешното рекламиране на дестинацията, стоят следните елементи 

и комуникационни активности: 

1. Достъпна и поддържана основна и прилежаща туристическа инфраструктура. 

2. Достоверност на информацията при публикуване на съдържание за основните 

забележителности и атракции в Общината! 

3. Атрактивност на съдържанието, независимо от канала или носителя на 

информация. 

4. Периодични активности в сферата на туризма, насочени не само към местната 

общност, но и към потенциални туристи от столицата и чужбина – микс между 

интересни/ иновативни събития, характерни местни празници, предлагане на съвместни 

с другите общини туристически продукти. 

5. Висока цифровизация на предлаганите продукти и услуги в туризма, както от 

страна на общината, така и от самите предприемачи в туризма. 

6. Максимално използване на каналите в интернет за достигане до набелязаните 

таргет групи. 

7. Медия планиране при управление на съдържание за дадено събитие: 

разработване на комуникационен план и стриктно следване на правилата за 
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съдържание, послания, правопис, време на публикуване, преди, по време и след 

проведеното събитие. 

8. Редовно и едновременно публикуване на съдържание на изградена уеб 

платформа за туризъм, сайта на общината и изпращане на платформи за специализиран 

вид туризъм, в зависимост от типа на събитието. 

9. Разработване на типови банери за партньорски връзки между общинската уеб 

платформата за туризъм и други партньорски интернет базирани платформи за 

генериране на допълнителен трафик към събития, туристически продукти и услуги. 

10. Задължително контактуване и присъствие на повечето регионални медии. 

11. Изграждане на дългосрочни отношения с няколко национално представени 

медии – поне едно национално радио и една телевизия. 

12. Анализ и подбор на медии спрямо вида на събитието, което ще бъде 

комуникирано – отделни мейл листи по заложени критерии, т.е. да не се изпраща 

информация на сляпо (спам ефект за медиите): с регионален или национален характер 

е; ниво на атрактивност за медиите и т.н.  

13. Утвърждаване на избрания слоган „Ботевград – приключение на кръстопът“, 

чрез предлагането на качествени приключенски продукти и услуги. 

14. Създаването и обучението на местен спелео-клуб с помощта на Общината, 

който да се превърне и в оператор за съвременна анимация в туризма. 

15. Разработване на собствено лого за туризма и популяризирането му: основни 

елементи заложени в изготвената Комуникационна стратегия. 

16. Разработване на табели за основните туристически забележителности с QR 

кодове върху тях, свързващи „офлайн“ с „онлайн“ информацията (електронния профил 

на съответния обект). 

17.  Присъствие на Кмета и ресорния Зам.-кмет на ключови събития, презентации 

и борси за туризъм, демонстриращи подкрепата на общинското ръководство за 

развитието на туризма в региона. 

 

3.3.1. Туристически уеб портал 

Разработена уеб платформата за туризъм на Община Ботевград е свързана с 

иновации, приятелски настроен към потребителите и модераторите на съдържание 

софтуер, уникалност в уеб дизайна и съобразяване с модерните тенденции при 

предоставянето на информация; интуитивност в навигацията; разпознаваемост на 

продукта; съобразяване с потребителските навици; високо ниво на цифровизация на 

туристическите продукти и услуги. 

Изградените модерни функционалности дават възможност на потребителите и 

потенциалните туристи, търсещи информация, бързо и лесно да достигат до атрактивно 

поднесено електронно съдържание, оформено в логически структури – категории, 

подкатегории, статии, съобразени с потребителските навици.  

Съвременният турист е търсещ активно информация и максимално преживяване в 

локацията, която е избрал. В тази връзка в категорията „Услуги“ самите доставчици, са 

позиционирани по видове услуги, които водят към предлагащите ги фирми, 

неправителствени организации и граждани. 

Уеб порталът е разработен графично, като е съобразен с последните тенденции: 

изчистен уеб дизайн, разпознаваеми цветове, бързо зареждащо се съдържание и 

„responsive” дизайн разпознава вида на използваното от потребителя мобилно 

устройство и пренарежда електронно съдържание по най-удобния за него начин 

(адаптивна мобилна версия на уеб сайта). 

Основата за разработване е система за управление на съдържание (CMS) с база 

данни (DB), което позволява бързо доразвитие при необходимост: добавяне или 
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изключване на съществуващи функционалности, архивиране на информация, 

абонаментна система за автоматизирано изпращане на информация до потребителите, 

след публикуване на нова информация и в зависимост от разрезите от съдържание, за 

които се е абонирал съответния потребител. 

 Електронните профили са със собствено софтуерно решение („custom software 

development”) което дава възможност в различните категории и подкатегории, да бъдат 

индивидуализирани спрямо необходимостта от добавяне или опростяване на 

функционалности (добавяне или премахване на табове, бутони, Гугъл-карти, вътрешни 

и външни хипер връзки и т.н.) 

Удобство при създаване, публикуване и управление на електронно съдържание 

посредством лесни инструменти за редактиране на текст, публикуване на снимка, 

добавяне на хипер връзки, добавяне на видео, създаване на карта на обекта/ 

забележителността и т.н. Софтуерното решение позволява управление на различни 

роли при публикуване и управление на съдържание. 

Изградена е интеграция за бърза връзка със социалните мрежи и изградения за 

целта YOUTUBE-канал. Създаден е YOUTUBE канал на Община Ботевград, където се 

публикуват видео клипове за събития за привличане на посетители и туристи. 

 

3.3.2. Ботевград – първият уики-град 

Проект за създаването на уикипедиански градове (wiki-town) започва през 2012 г. 

Първият в света такъв град е град Монмът в Уелс, а целта на проекта е да се обхванат 

всички значими в него места, хора, артефакти, флора и фауна като за тях да се създават 

отделни статии за електронната енциклопедия Уикипедия. По този начин възниква 

Monmouthpedia.  

Крайният резултат в реализирането на такъв проект е създаването на 

енциклопедия от материали, посветена изцяло на града, която се помества върху 

платформата на Уикипедия. С течение на времето информацията непрекъснато се 

обогатява, създават се все повече нови статии, които се прибавят към вече 

съществуващите, постепенно към тях се добавят илюстрации и фотографии. 

Задължително условие за създаването на тези материали е всички източници на 

информация да бъдат достоверни. В проучването и разработването на публикациите 

могат и имат право да вземат участие всички, които пожелаят – от ученици и 

любители-ентусиасти, до учени и изследователи. Участието е на доброволен принцип. 

На по-късен етап, статиите започват да се превеждат на възможно най-много чужди 

езици, отново от доброволци.  

Проектът предвижда изработване и поставяне на знаци, обозначаващи различни 

обекти в града и определящи го като уики. Това включва разпространението на 

баркодове, гравирани плочки и стикери на подходящи места, за които има 

предварително подготвени материали. Използват се вид баркодове, наречени QRpedia 

кодове, които могат да бъдат разчетени чрез камерата на мобилно устройство и, при 

наличието на интернет връзка, да препращат към съответната статията в Уикипедия. 

QR кодовете са полезни с оглед на голямото количество информация, която могат да 

предоставят в сравнение с тази, изписана на физическите табели, поставени при 

съответните обекти, при това на различни езици. 

Полезното му въздействие може да бъде наблюдавано в разнообразни аспекти. От 

една страна градът, с неговите забележителности и значими обекти, се популяризира, а 

многобройните статии в Уикипидия подробно разказват за културно-историческите и 

природните му богатства, което го прави привлекателен за туристите, а също и за 

изследователи, а създадените статии се превръщат в надежден и сигурен източник на 

информация. От друга страна, работата по осъществяването на проекта сплотява 
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местните граждани, създава връзки помежду им, подпомага ги да опознаят собствения 

си град по-добре и да се привързват към него по-силно отпреди. След създаването на 

Монмътопедия се наблюдава повишен интерес към града и увеличен туристически 

поток. Днес проектът продължава да се осъществява в различни градове по света и все 

повече набира известност сред хората.  

Ботевград е слабо познат, предимно като индустриален град и зона за транзитно 

преминаващи. Онлайн енциклопедията предоставя много възможности и предимства, 

тя е безплатна платформа, способна да съхрани почти безкрайно количество 

информация. Уикипедия прави възможно създаването, разширяването и редактирането 

на статии на платформата от всеки потребител, който може да посочи източника на 

материалите, които желае да публикува. Това изискване е предпоставка за качествени и 

достоверни статии, които преминават през одобрение от редакторите на Уикипедия. В 

допълнение, статиите могат да бъдат превеждани на всички езици според конкретните 

условия, което разширява тяхната достъпност. Всяка статия може да бъде открита под 

различни етикети и ключови думи. (Фиг. 5.) 

 

Фиг.5. уебсайт на проекта WikiBotevgrad - http://wik.pe/wikibotevgrad 

 
 

Проектът WikiBotevgrad стартира през октомври 2017 г. като съвместна 

инициатива на Община Ботевград и потребителска група Уикимедия България, в 

партньорство с Библиотека „Иван Вазов“ към НЧ „Христо Ботев 1884” – гр. Ботевград 

и Исторически музей Ботевград. Създаден е специален сайт на проекта, където е 

представена същността на инициативата, указано е по какъв начин може да се участва, 

включително и чрез видео-урок, включващ последователността на отделните стъпки, 

които да предприеме всеки участник. В главното меню на сайта са разделени 

категории, включващи: списъци със статии, библиография, електронни книги 

източници, които могат да се ползват, списък на публикации в медиите, информация за 

участниците и наградите и др.  

Препратки към статиите в Уикипиедия има и от официалният туристически 

портал на Община Ботевград WWW.VISITBOTEVGRAD.COM, както и специален 

бутон, препращащ към сайта на проекта. (Фи.6.) 

 

Фиг. 6. Интегриране на инициативата WikiBotevgrad в туристическия портал на 

Община Ботевград www.visitbotevgrad.com  

http://wik.pe/wikibotevgrad


 

41 
Програма за развитие на туризма в община Ботевград 2016-2020 г. 

 

 
 

Реализацията на инициативата е на доброволчески принцип и допринася за 

насърчаване на доброволчеството, общностно мислене и родолюбие. Допълнителните 

ползи ще бъдат свързани с публикуването на достоверна информация, разпознаваемост 

на града и общината, популяризиране и привличане на посетители.  

Към момента са реализирани разнообразни дейности, допринасящи за 

реализирането ѝ: изготвена цялостна концепция, проведен семинар за представяне и 

разясняване на инициативата, проведени поредица специализирани обучения и 

съпътстващи събития как се пише в Уикипедия, награждаване на участниците в 

конкурсите за статии и снимки, информационни срещи и семинари и др.   

Предстои изготвяне и поставяне на табели с QR кодове на обектите, за които са 

написани статии, популяризиране и мултиплициране на инициативата, като част от 

имиджовата реклама на Ботевград като иновативна туристическа дестинация.  

3.3.3. Печатна реклама 

Съществуват печатни материали, изработвани спорадично във времето и морално 

остарели, представящи наличните атракции, някои от които в миналото са били 

оценени, като културно наследство с национално или местно значение. Днес част от 

тези обекти вече са загубили привлекателност от гледна точка на туристическия 

интерес, или не са достатъчно конкурентоспособни, за да привличат любопитство и 

желание за пътуване към общината, въпреки че са само на няколко десетки километра 

от най-пътуващата клиентска група в България – жителите на София.  
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В началото на 2018 г. във връзка с участието в туристически борси за предлагане 

на туристически продукти и услуги, бе разработена и отпечатана модерна брошура с 

основните възможности за туризъм и по-известните забележителности в общината, 

както и дипляни и листовки свързани с атрактивни събитийни прояви, предлагането на 

общинската база «Боженишки урвич» на туроператори, представяне на инициативата 

WikiBotevgrad и други. Те обаче нямат цялостна визия и не представят релевантно 

предоставянето на интегриран туристически продукт в Община Ботевград.  

За позиционирането на Община Ботевград като атрактивна туристическа 

дестинация под мотото «Ботевград – приключение на кръстопът» е необходима 

цялостна рекламна стратегия и значително по-сериозни инвестиции за въвеждаща 

реклама, както и креативност и ноу хау при участието в туристически изложения и 

имиджови събития.  

 

3.4. Човешки ресурси  

Голяма част от предизвикателствата свързани с туризма бяха идентифицирани по 

време на Проучването на туристическия потенциал, условията и възможностите за 

развитие на туризма в Община Ботевград, проведено през 2017 г. Един от ключовите 

фактори за успешното развитие на туризма в съвременните условия е изграждането на 

човешкия капацитет и развитието на компетентността в областта на туризма. 

Наличието на квалифицирани човешки ресурси се свързва с наличието на 

професионални, научни и анализаторски способности, които да са на достатъчно 

високо равнище, за да могат да отговорят на нуждите на туристическия пазар.  

Процентът на хората, които биха искали да се занимават с туризъм в община 

Ботевград не е голям. Ако ще се полагат усилия за развитие туризма, би трябвало да се 

насърчат хората, които имат вече някакъв заявен интерес към създаване и развитие на 

някакви туристически продукти. Логично е, че на един на по-късен етап те ще 

привлекат и други желаещи да развиват нещо подобно (принципът “мотивация чрез 

пример”).                                                                                                                        

Това, от което днес ще се нуждаят те е обединението им за общата кауза – 

туризъм в Ботевградско - специализирано обучение и достъп до финансови ресурси.  

Съществуващите НПО, които работят за туризма в общината би трябвало да създадат 

неформална партньорска мрежа и координират своите действия за постигане на 

общоприетите стратегически цели на общинското развитие. Те би било добре да бъдат 

подпомогнати с обучение на техни представители по свързани с алтернативния туризъм 

въпроси, като например: устойчиво икономическо развитие, нормативна база на 

туризма, пакетиране на продукти, стандарти в обслужването на клиенти, системи за 

качество, туристическа информация и реклама, интерпретация на наследството и т.н., 

включително и запознаване с добри практики в други краища на България.                                                                

Процесът на повишаване на компетентностите на човешките ресурси включва пет 

основни етапа: проектиране, планиране, събиране, анализ на необходимата 

информация, вземане на решение от страна на мениджърите. Анализът на 

потребностите от обучение, базиран на компетентностите, осигурява информация за 

знанията, уменията и потенциала за развитие на служителите. Той се основава на 

оценка на несъответствието между: 

 Целево ниво – изискванията за развитие на компетентностите. 

 Актуално ниво – настоящето ниво на знания и умения на служителите. 

Необходимите действия за подкрепа на развитието на човешките ресурси включват: 

1. Осезаема подкрепа и насърчаване на местни инициативи и личности, които са 

заявили своя интерес и действия за създаване и развитие на някакви туристически 

продукти. 
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2. Осигуряване на специализирано обучение за ангажирани в предлагане и 

адаптиране на туристически продукти и атракции 

3.  Улесняване на достъпа до финансови ресурси за предприемачески 

инициативи в сферата на туризма 

4. Подкрепа за създаване на партньорска мрежа  от НПО и активисти  за 

координиране и подпомагане на общи действия за постигане на общоприетите 

стратегически цели на общинското развитие 

5. Обучение по свързани с развитието на алтернативния туризъм теми  

6. Обучение на общински служители по отношение на туристическата 

нормативна база,  

7. Обучение на общински служители в подготовката и управлението на проекти 

за целите на туризма 

8. Запознаване на добри практики за алтернативен туризъм. 
 

3.5. Административен капацитет  

Подпомагането на предлагането на устойчив туризъм изисква обучение на 

общински служители по отношение на туристическата нормативна база, 

специализирани услуги за гражданите, подготовка на проекти за получаване на външно 

финансиране за целите на туризма, назначаване поне на един специалист в общинската 

администрация, който да се занимава с въпросите на туристическото развитие.  

Положителният ефект от повишаването на компетентностите посредством 

имплементацията на управлението на проекти в развитие на туризма осигурява обща 

рамка на желаните в общината и всички заинтересовани страни, които отразяват 

ценностите, приоритетите и спецификата на туризма и намират приложение във всички 

системи на управление на човешките ресурси. По този начин не само се осигурява по-

голяма яснота и разбиране за туристическото развитие, необходимите стандарти на 

поведение, но и се предоставят критерии за оценка на ефективността на изпълнението. 

Паралелно с обогатяването на туристическото предлагане в общината 

укрепването на административния капацитет в общинска администрация, е 

наложително да заработи Туристически информационен център (ТИЦ), който да 

предлага не само информация на място за наличните туристически атракции, но и да 

започне да промотира туристическите възможности на общината чрез електронен 

маркетинг. Тъй като вече са идентифицирани множество предложения за спортни и 

фестивални събития, както и други обществени прояви, подходящи за туристически 

посещения е добре за всички тези събития да има целенасочена промоция и реклама 

чрез медиите и Интернет-мрежата, които да бъдат координирани от специализирано 

звено към общинската администрация или общинско предприятие „Туризъм”. В 

перспектива може да обмисли създаване на сезонен ТИЦ в с. Боженица, предлагащ по 

заявка освен предоставяне на информация, екскурзоводско обслужване в Килийното 

училище и крепостта „Боженишки урвич”, както и подобряване организацията и 

функционирането на информационния център към читалището в с. Скравена и 

сертифицирането му съобразно действащата нормативна уредба. 

Консултативният съвет по въпросите свързани с туризма в Община Ботевград е 

практически доказан работещ инструмент за управление на туризма на местно ниво и 

допълване на капацитета на общинска администрация. За тази цел той трябва да има 

утвърдена годишна програма за дейността си, ясни цели и правилно разчетени 

дейности, които да бъдат обвързани със срокове, отговорници, извършване на 

мониторинг и контрол по изпълнението на взетите решения. Анализът на протоколите 

от дейността на настоящият Консултативен съвет по въпросите свързани с туризма в 

Община Ботевград и съпътстващите материали, предоставяни за обсъждане на 
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членовете му показват, че утвърденият от кмета график за първото полугодие на 2018 г. 

е изпълнен над 70%. Отчетена е необходимост от подобряване на работния процес и 

по-съществена ангажираност от страна на кмета на Община Ботевград по отношение на 

контролни функции, включително изискване за отчетност по тримесечия.  

Общинска администрация Ботевград няма традиции в разработване и прилагане 

на политики в туристическия сектор; длъжността експерт „Туризъм” е съвсем нова; 

липсва началник на отдел с компетенции в областта на туризма, който да координира 

отделните дейности и управлява паралелно процесите в ресора свързани с подготовка и 

провеждане на събития, продуктова политика, категоризация на туристическите обекти, 

актуализиране на регистри, връзки с обществеността, маркетинг и реклама и др. Всички 

тези фактори правят общината силно зависима от работа с външни експерти, които 

притежават необходимите компетенции в съответните направления.  

Извод: за успешното прилагане на туристическите политики на Община 

Ботевград и подобряване на качеството са необходими:  

- подобряване на организационния процес, мониторинг и контрол по изпълнение 

на текущата работна дейност в сферата на туризма;  

- дефиниране на ясни краткосрочни и средносрочни  цели и приоритети;  

- утвърждаване от кмета на годишен график, обвързан с отговорници и срокове за 

изпълнение на заложените дейности;  

- изготвяне на отчети за всяко тримесечие и обсъждане по време на заседанията на 

Консултативния съвет по въпросите свързани с туризма – финансови и наративни;  

- изготвяне на задълбочени анализи и оценки на участието на Община Ботевград в 

туристически борси, имиджови събития, провеждане на публични прояви и др., 

включително отчитане на силните и сбаби страни, пропуснати ползи, добавена 

стойност на всеки един от съставящите ги компоненти по предварително изготвена 

оценъчна скала;  

- изготвяне на годишни анализи и отчети по изпълнение на заложените дейности в 

Програмата за развитие на туризма в Община Ботевград 2016-2020, които след 

обсъждане на Консултативен съвет и утвърждаване от кмета да бъдат придвижени към 

Общински съвет;  

- извършване на текущ контрол по изпълнение на взетите решения от страна на 

ресорния заместник-кмет, като и засилен контрол от страна на кмета относно 

изпълнените дейности от годишния график за всяко тримесечие – запознаване с 

изготвените отчети; при необходимост оказване на съдействие и институционална 

подкрепа при възникнали затруднения по изпълнение на взети решения, както и 

прилагане на стимули и санкции.  

 

3.6. SWOT-анализ на туристическия сектор в Община Ботевград 

Методологията на SWOT-анализа позволява първоначално да се установят кои 

са силните и слабите страни, възможностите и заплахите на туризма в община 

Ботевград, а впоследствие да се установи към какви приоритети и цели да се насочи 

развитието на туризма в общината и в частност какви дейности и мерки ще се включат 

в Програмата за развитие на туризма в община Ботевград 2016-2020г. 

При SWOT-анализа се отчита важността на даден фактор и какво е влиянието му 

върху развитието на туризма и местната икономика. Този вид анализ дава възможност 

да се определи кои от факторите за местното туристическо развитие имат относително 

по-голямо значение и следователно заслужават специално внимание при разработване 

на Програмата за развитие на туризма. 

Анализът на силните и слабите страни, възможностите и заплахите е в 

съответствие със стандартната методология, според която силните и слабите страни са 
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резултат от влиянието на вътрешни фактори, а възможностите и заплахите на външни 

фактори. Основният извод от изведената SWOT-матрица е свързан с избор на най- 

подходяща стратегия за развитие на базата на изведените слаби, силни страни 

възможности и заплахи.  

 

Таблица 7. SWOT-анализ на туризма в Община Ботевград 

 

Силни страни                                                                                       Слаби страни 

 Благоприятно географско положение  на  

туристическата  дестинация – близост до 

столицата София и преминаващ през 

общината трансграничен коридор Е79; 

 Равнинно-котловинен и планински пейзаж, 

привлекателен за туризъм; 

 Наличие на горски масиви с богата  флора 

и фауна; 

 Разнообразно културно-историческо 

наследство; 

 Налична спортна база и добре развити 

професионални спортове: баскетбол, футбол, 

художествена гимнастика и таекуондо. 

 Благоприятни форми на релефа, в т.ч. скали 

за катерене и пещери 

 Потенциал за развитие на вело-, ловен и 

риболовен туризъм, бърдуочинг; 

 Потенциал за развитие на приключенски и 

екстремни атракции/ зони с атракции в района 

на село Липница и село Боженица 

 Воля за развитие на сектора от страна на 

общинското ръководство. 

 Липса на уникални туристически обекти в 

общината; 

 Ниска концентрация на  туристически 

атракции в общината; 

 Недостатъчна социализация на обектите на  

историческото наследство; 

 Липса на туристическа  инфраструктура за 

развитие на селски и културен туризъм; 

 Липса на изградена туристическа 

инфраструктура за развитие на основните 

видове туризъм;  

 Висока трудова заетост на местното 

население; 

 Амортизирани туристически бази и обекти 

в района; 

 Консерватизъм в местната общност от 

предлагане на обекти за селски туризъм; 

 Занемарени обекти за настаняване в 

планинската част на общината; 

 Недостатъчен маркетинг и реклама за 

популяризиране  на  Ботевград  като 

туристическа дестинация. 

 Недостатъчна леглова база на територията 

на общината 

Възможности:  Заплахи:   

 Добре  развита  спортна  база  с 

възможности за привличане на посетители по 

време на състезания и за нейното използване 

извън спортните събития; 

 Възможности за организирането на повече  

национални и международни състезания, 

прояви  и  събития; 

 Потенциал за развитие на пешеходен,  

културен,  исторически,  приключенски, 

селски, фестивален, конен, еко и вело-

туризъм; 

 Стимулиране  на  публично-частни 

партньорства с местната власт,  бизнеса и 

неправителствени  организации  за  развитие 

на нови туристически продукти; 

 Близостта до популярни туристически 

дестинации; 

 Развитие на общ регионален туристически 

 Замърсяване на атмосферния въздух през 

студеното полугодие; 

 Липса на достатъчно подготвени  кадри за 

по-качествено обслужване на туристическия 

сектор; 

 Недостатъчен инвеститорски интерес в 

сферата на туризма; 

 Развит туризъм и популярност на 

съседните общини; 

 Недостатъчен ресурс за усвояване на  

природните  и  културно-исторически 

дадености в общината; 

 Липса  на  диалог и сътрудничество  между  

заинтересованите от развитието на туризма 

страни; 

 Липса на възможности за външно 

финансиране; 

 Ниска конкурентоспособност. 
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продукт.  

 

Въз основа на SWOT-анализа може да се направи обобщението, че състоянието 

на общината към 2018 г. се характеризира с благоприятен за местното развитие на 

туризма природен и културно-исторически потенциал, с наличието на множество силни 

страни и възможности, които към момента не се оползотворяват. Поради този факт 

приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма трябва да бъдат 

насочени в посока популяризиране на община Ботевград като туристическа дестинация, 

насърчаване на партньорства със заинтересовани страни (други общини, местен бизнес 

и организации) и разнообразяване на туристическите дейности и услуги. 

От друга страна се наблюдава наличието на фактори, обособени като „слаби 

страни“ за развитието на туристическия сектор,  към намаляването на които община 

Ботевград трябва да се стреми, за да не окажат посочените фактори отрицателно 

въздействие върху туризма в района, в случай че идентифицираните заплахи се 

задълбочат. 

 

 

II. ПРИОРИТЕТИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

При определянето на най-важните компоненти на Програмата за развитие на 

туризма в Община Ботевград за периода 2016-2020 е поставянето им на базата на 

задълбочено и реалистично проучване на туристическия потенциал, материалната база, 

както и на активите и пасивите на Общината за развитието не само на туризма изцяло, 

но и на приоритетни специализирани видове туризъм. Направеният анализ на 

ресурсите, актуалното състояние на туризма в Община Ботевград, туристическото 

търсене и предлагане, определят насоките за развитие на устойчивото развитие на 

сектора и превръщането на Община Ботевград в атрактивна и конкурентоспособна 

туристическа дестинация.  

База за определяне на визията, мисията и приоритетите на Програмата за 

развитие на туризма в Община Ботевград за периода 2016-2020 са: 

- Основни принципи; 

-  Ангажираност на заинтересованите страни. 

 

Програмата за развитие на туризма в община Ботевград 2016-2020 г. се позовава 

на заложената в Общинския план за развитие 2014-2020 г. визия, а именно:  

„Община Ботевград – динамично развиваща се община, с конкурентна икономика, 

базирана на знанието, висококачествена среда за обитаване, бизнес и рекреация, със 

съхранени природни и културни ценности, привлекателна за инвестиции и 

туристически интерес“. 

Другият фактор, който е необходимо да се вземе предвид е избраният слоуган 

„Ботевград – приключение на кръстопът” и утвърждаването на Ботевград като 

атрактивна туристическа дестинация, предлагаща иновативни спортно-

приключенски инициативи и възможности за практикуване на различни видове 

алтернативен туризъм, съобразно местните ресурси и условия, както и отчетените 

възможности и ограничения. 

Стратегическите цели, отговарящи на горепосочените приоритети, могат да се 

обособят по следния начин: 
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 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 еко-пътеки; 

 Създаване на нови модерни приключенски туристически атракции; 

 Диверсификация на туристопотока и удължаване на престоя им на територията 

на Общината; 

 Създаване на благоприятни условия за развитие на иновативни и интегрирани 

туристически продукти и услуги; 

 Цифровизация на предлаганите туристически продукти и услуги 

 Стимулиране на инвестиции в сферата на туризма. 

 

 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ТУРИЗМА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД 2016-2020  

 

От първостепенно значение при осъществяването на стратегическите цели на 

Програмата за развитие на туризма 2016-2020 е да се реализират дейности, свързани с 

подобряване на туристическата инфраструктура, а именно: осигуряване на достъпна 

среда до природни забележителности и културно-исторически дадености, подобряване 

на общата и специализирана туристическа инфраструктура и изграждане на нови 

атракции и тематични маршрути, подобряване на информационното осигуряване, 

включително поставяне на информационни табла и указателни табели, изграждане на 

туристически информационен център и др. Освен инфраструктурни подобрения е 

необходимо да се акцентира върху комуникационните дейности и реклама, изграждане 

и утвърждаване на административен капацитет, диверсификация на туристическия 

продукт, подобряване на атрактивността и качеството. Стимул за развитието на 

туризма ще окаже насърчаването на публично-частните партньорства и стимулирането 

на предприемачеството и инвестициите в туризма.  

За постигане на целите и приоритетите, заложени в Програмата за развитие на 

туризма в община Ботевград е необходимо да се реализират дейностите посочени в 

Таблица 8. 

 

Таблица 8. План-график на дейностите свързани с изпълнение на 

Програмата за развитие на туризма в Община Ботевград 

 

Дейности 
Източник на 

финансиране 
Отговорник Срок  

1. Проучване на туристическия потенциал на Община Ботевград 

Изготвяне на ситуационен анализ 

на туристическата среда в Община 

Ботевград 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2017 г. 

Проучване нагласите на местното 

население за възможностите за 

развитие на туризма в Община 

Ботевград и участие в 

туристическото предлагане  

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

 

Външни експерти 

2017 г. 

Проучване нагласите на 

посетителите в Община Ботевград 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 
2017 г. 
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във връзка с туристическия 

потенциал на района, 

туристическото търсене и 

туристическото предлагане 

 

Външни експерти 

Изготвяне на научно-

изследователски доклад 

очертаващ рамката за развитие на 

туризма в Община Ботевград и 

насоки за разработване на 

програмни и стратегически 

документи, отчитащи 

възможностите и ограниченията 

на средата 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

 

Външни експерти 

2017 г. 

Изготвяне на практически 

препоръки за разработване и 

изпълнение на комуникационна 

Стратегия за позиционирането на 

Община Ботевград като 

атрактивна туристическа 

дестинация 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

 

Външни експерти 

2017 г. 

Изготвяне на Стратегия за 

развитие на туризма в Община 

Ботевград 2019-2025 г. 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2018 г. 

Проучване на пещерите и 

възможности за развитие на 

приключенски в Община 

Ботевград 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Пещерен клуб 

„Хелектит” 

2018 г. 

Проучване на биоразнообразието 

и възможностите за развитие на 

екотуризма в Община Ботевград 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Учени и външни 

експерти 

2019 г. 

Проучване на археологически 

обекти и възможности за развитие 

на културен туризъм в Община 

Ботевград 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Исторически 

музей Ботевград 

2020 г. 

2. Развитие на туристическата инфраструктура и създаване на нови туристически 

атракции 

Подобряване на общата 

инфраструктурата, обслужваща 

туристическия сектор: ремонт и 

рехабилитация на пътища и ВиК; 

подобряване на 

сметосъбирането и 

сметоизвозването; 

почистване на нерегламенти-

раните сметища и др. 

 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

 

Общинска 

администрация 

 

ОП БКС 

2017-2020 

Ремонт на Паметник-костницата 

на Ботевите четници 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

ОП БКС 

2017 г. 

Подобряване на градската среда, 

парковата инфраструктура, 

обособяване и блогоустрояване на 

зони за отдих 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

ОП БКС 

2017-2020 
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Идентифициране и подобряване 

на маршрутите за пешеходен, 

конен и велотуризъм 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2018 г. 

Извършване на обследване и 

поставяне на указателни табели и 

информационни табла за селищата 

и туристическите обекти в 

общината 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

 

Външни експерти 

2018 г. 

Осигуряване на достъпност за 

посещения манастирите във 

Врачеш и Скравена, както и на 

църквите по селата; извършване 

на инфраструктурни подобрения 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

 

БПЦ – Ловчанска 

епархия 

2018-2019 

Доброволчески дейности свързани 

с планински туризъм, залесявания, 

почистване, грижа за животните, 

скаутски дейности и др. 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2018-2020 

Създаване на веломрежа на 

територията на Община Ботевград 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019 г. 

Изграждане на ТИЦ Ботевград Общински бюджет 
Общинска 

администрация 
2019 г. 

Възстановяване на автобус 

“Чавдар” и предлагането му като 

туристическа атракция по време 

на събития 

Общински бюджет 
Общинска 

администрация 
2019 г. 

Изграждане на парково 

пространство за арт изложби 
Общински бюджет 

Общинска 

администрация 
2019 г. 

Изграждане на Художествена 

галерия 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 
2019 г. 

Подобряване на достъпността и 

атрактивността на туристически 

маршрути за пешеходен, конен и 

велотуризъм, както и изграждане 

на нови тематични маршрути 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

 

Външни експерти 

2019-2020 

Изграждане на въжен парк и стена 

за катерене, в съчетание със зона 

за скално катерене край с. 

Боженица 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019-2020 

Изграждане на 

мултифункционална зала за 

приключенски и екстремен 

туризъм 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019-2020 

Изграждане и развитие на 

инфраструктура за офф роуд 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019-2020 

Изграждане на атракции за спелео 

и екотуризъм 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019-2020 

Създаване на демонстрационни 

центрове, атрактивни за 

туристически посещения: 

занаятчийски работилници, 

мелница с водно задвижване и др.  

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019-2020 
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Създаване на тематични атракции, 

свързани с Ботевите четници: 

конен и веломаршрут „По пътя на 

Ботевите четници”; велоалея в 

памет на Ботевите четници, 

свързана с паметник-костницата в  

Скравена; възстановяване на 

воденицата, където са се крили 

Ботевите четници на р. Ботовина 

край с. Литаково и адаптирането й 

като туристическа атракция 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

 

Външни експерти 

2019-2020 

Крайградска зона за отдих  с  

къмпинг и възможности за 

риболов и водни спортове – 

местност “Мали лаг” 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Публично-частно 

партньорство 

2020 г. 

Реставрация и реновация на  

Часовниковата кула в центъра на 

гр. Ботевград 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Исторически 

музей Ботевград 

2020 г. 

Туристически информационен 

център към Килийното училище в 

с. Боженица 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 

Исторически 

музей Ботевград 

2020 г. 

Етнографска къща-музей в 

традиционен за града 

архитектурен стил, която да 

представя градски бит и култура 

от началото на 20 в. 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 

Исторически 

музей Ботевград 

2020 г. 

3. Подобряване на административния капацитет на Община Ботевград и 

насърчаване на предприемачеството 

Откриване на позиция „Експерт 

по туризма” в Община Ботевград 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 
2017 г. 

Обучение на администрацията, 

ангажирана с категоризация и 

контрол по туризма 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 
2018 г. 

Обучение на администрацията, 

ангажирана с промотиране, 

реклама и PR в областта на 

туризма 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 
2018 г. 

Актуализиране на 

Консолидирания общински 

туристически  регистър и 

подобряване на база данни 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 
2018 г. 

Организиране и провеждане на 

мотивационни семинари с цел 

провокиране на бизнес интерес за 

създаване на места за настаняване, 

ЗХР и предлагане на 

допълнителни туристически 

услуги 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2018 г. 

Осигуряване на специализирано 

обучение за ангажирани в 

предлагане и адаптиране на 

туристически продукти и 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019 г. 
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атракции 

Подкрепа за създаване на  

партньорска мрежа от НПО и 

активисти за координиране и 

подпомагане на общи действия за 

постигане на общоприетите  

стратегически цели за общинско 

развитие 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019 г. 

Обучение по теми, свързани с 

развитието на алтернативния 

туризъм 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2018-2020 

Обучение на общински служители 

в подготовката и управлението на 

проекти за целите на туризма 

Общински бюджет 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2018-2020 

Запознаване с добри практики за 

алтернативен туризъм 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2018-2020 

Подобряване стопанисването и 

функционирането на обектите за 

обществено ползване на 

територията на общината и 

осигуряване на условия, 

стимулиращи инвестиции в 

туристическия сектор и развитие 

на алтернативни видове туризъм 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2018-2020 

Стимулиране на частната 

инициатива сред местни 

производители и занаятчии чрез 

възраждане на забравени местни 

традиции и дейности и 

туристическата им интерпретация  

с цел  привличане на 

туристическия поток 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019-2020 

Консултантска и методическа 

подкрепа на предприемачите в 

туризма при разработване на 

проекти в областта на туризма и 

стартиране на туристически 

бизнес 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019-2020 

Насърчаване на дейностите на 

читалищата и кметствата в 

общината за развиване на местни 

културни прояви 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 
2019-2020 

Интегриране на туризма с другите 

икономически сектори чрез 

използване възможностите на 

селското стопанство и 

предприятията от сферата на 

услугите в процеса на привличане 

на потенциални туристи 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019-2020 

Включване на община Ботевград 

при разработването на регионални 

планове и разработване на общи 

проекти със съседните общини с 

Общински бюджет 

Проекти по програми 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019-2020 
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цел създаване на регионален 

туристически продукт 

4. Комуникационни дейности и реклама 

Създаване на съвременен 

туристически портал 

www.visitbotevgrad.com 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2017 г. 

Изработка на рекламни и 

информационни материали; 

изработка на сувенири 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2018-2020 

Участие в туристически борси, 

изложения и имиджови събития 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 

Исторически 

музей Ботевград 

2018-2020 

Организиране и провеждане на 

инфотур за туроператори, 

журналисти и травел блогъри 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2018 г. 

Съгласуване на комуникационна 

програма и план за действие при 

организация и провеждане на 

публични прояви 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2018 г. 

Създаване на общ синхронизиран 

календар на събитията в 

общината: културни, спортни; 

традиционни и иновативни 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019 г. 

Подобряване на информационната 

среда и достъпа до туристическа 

информация 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019 г. 

Поставяне на външна реклама на 

ключови места в общината 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 
2018-2020 

Създаване на единна онлайн 

реклама на Община Ботевград, 

организация и управление на 

онлайн каналите за комуникация 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019 г. 

5. Иновативни събития и публични прояви 

Приключенски многобой  
Общински бюджет 

Спонсорство 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2017-2020 

Организиране и провеждане на 

вело състезания и прояви 
Общински бюджет 

Спонсорство 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2017-2020 

Ден на Жабешкото блато 
Общински бюджет 

Спонсорство 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2018-2020 

Детски празник-карнавал на 

биоразнообразието 

Общински бюджет 

Спонсорство 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2018-2020 

Празник за отговорни стопани „За 

животните и хората” 

Общински бюджет 

Спонсорство 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2018-2020 

Реализиране на иновативна 

инициатива „Ботевград – първият 

уики-град в България” 

Общински бюджет 

Спонсорство 

Общинска 

администрация 

Библиотека 

„Иван Вазов“ при 

НЧ „Христо 

2018 г. 
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Ботев 1884“ -

Ботевград 

Външни експерти  

Доразвиване и обогатяване на 

концепцията за Фестивала на 

бъчвата с цел превръщането му в 

събитие с национално и 

международно значение 

Общински бюджет 

Спонсорство 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2018 г. 

Изложение за производители на 

биопродукти 

Общински бюджет 

Спонсорство 

Общинска 

администрация 

„Яблена натура” 

2018-2020 

Етно култ фест 
Общински бюджет 

Спонсорство 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019-2020 

Доразвиване и обогатяване на 

Дефилира на духовите оркестри и 

мажоретните състави с цел 

превръщането му в събитие с 

национално и международно 

значение 

Общински бюджет 

Спонсорство 

Общинска 

администрация 

 

НЧ „Христо Ботев 

1884” Ботевград 

2019 г. 

Художествено-творчески 

дейности в направление 

„Култура”: организиране и 

провеждане на лятно кино, арт 

ателиета, художествени пленери, 

базари и др. 

Общински бюджет 

Спонсорство 

Общинска 

администрация 

Исторически 

музей Ботевград 

НЧ „Христо Ботев 

1884” Ботевград 

2019-2020 

Състезание за алтернативни 

спортове – кръг от шампионата за 

дронове 

Общински бюджет 

Спонсорство 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019-2020 

Доброволчески дейности и 

тематични инициативи в рамките 

на Седмицата на гората 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 

ДГС Ботевград 

Външни експерти 

2019-2020 

Доразвиване концепцията на 

културен форум “Мартенски дни 

на изкуствата”, който да се 

утвърди като национално събитие 

Общински бюджет 

Спонсорство 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019-2020 

Биенале на съвременното изкуство 

във всяко едно селище, което да се 

превърне в знаково събитие 

Общински бюджет 

 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2020 г. 

Занаятчийски пленери и школи, 

които да се провеждат 

самостоятелно или като част от 

културни и развлекателни събития 

Общински бюджет 

Спонсорство 

Общинска 

администрация 

Външни експерти 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
Програма за развитие на туризма в община Ботевград 2016-2020 г. 

ІV. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

От ключово значение за постигане на целите, заложени в Програмата, е 

ефективното използване на всички възможни източници на финансов ресурс. В 

условията на икономическа нестабилност, много важно е постигането на по-високи 

резултати при използването на по-малко средства. Бюджетът на Община Ботевград се 

формира на базата на собствени приходи и приходи от субсидия, получена от 

Републиканския бюджет на България. Основна част от средствата са пари от спечелени 

проекти по европейските фондове и програми.  

Основните разходни пера в общинския бюджет са разходи за образование, 

осигуряване на заплати и осигуровки на служители, поддръжка и ремонт на ДМА, 

социални, културни и спортни дейности на територията на общината. Капиталовите 

разходи са отделно перо в бюджета, като  се предоставят целево от  РБ за съответната 

календарна година. Тези средства се определят от Министерството на финансите и са 

недостатъчни, за да задоволяват потребностите на общината.  

Основна част от дейностите и целите, заложени в Програмата за развитие на 

туризма в община Ботевград, ще се осъществят със средства, предоставени от външни 

източници: оперативни програми, финансирани от  ЕС (Оперативна програма „Региони 

в растеж“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ОПОС 

към Министерство на околната среда и водите, Програма за развитие на селските 

райони) и програми към различни министерства (Министерство на туризма, 

Министерство на културата). Други източници на финансиране могат да бъдат средства 

от общинския бюджет, туристически такси, събирани по реда на Закона за местните 

данъци и такси, глоби и други имуществени санкции, наложени по реда на Закона за 

туризма, инвестиции от местни представители на бизнеса и други бизнес организации. 
Към 2017 г. в България няма отворени европейски програми, които да са  тематично 

насочени към подпомагане на туристическото развитие на местните общности. Единствената 

потенциална възможност за кандидатстване в следващата година е чрез МИГ – Ботевград, тъй 

като през пролетта се очаква отваряне на финансирането за проекти по Програмата за развитие 

на селските райони. Може да се използва тази възможност за реализация на  малки 

демонстрационни проекти за  подпомагане на  туризма извън общинския център: от обучения  

за желаещи да се ангажират с предлагане на някакви алтернативни форми на туризъм, през 

познания за  пакетирането на продукти, до реклама и продажбата на тези продукти: 

алтернативният туризъм като цяло, принципи на устойчивото развитие; ползване на 

природните ресурси; ползите от съществуване на защитени територии, нормативни изисквания, 

пазари, управлението на малък семеен бизнес, качество на обслужването, интерпретация на 

наследството, ценообразуване и т.н. Да се подберат такива места за реализация на 

демонстрационните проекти, че да бъдат представителни за различните условия, съществуващи 

в общината, а така също и да се демонстрира работещ продукт, който да може да се види на 

място – това е един ефективен начин за мотивация на местните хора.                        

  Добре би било да се насърчи и организирането на младежки летни доброволчески 

бригади сред студентите в Ботевград - ще може да се свърши конкретна работа на терен – 

например прочистване и маркиране на туристически маршрути: пешеходни, велосипедни и 

конни. Тяхното обозначаване с указателни табели, маркиране и изграждане на места за отдих 

ще покаже практически на хората какъв неоползотворен потенциал се крие в доброволчеството. 
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V. МОНИТОРИНГ ПО ИЗПЪЛЕНИНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ  

 
Процесът на организация на изпълнението, осъществяване на наблюдение, 

контрол и последваща оценка на Програмата за развитие туризма се организира от 

кмета на община Ботевград или от упълномощено от него друго длъжностно лице. 

Програмата за развитие на туризма се обсъжда и приема от Общинския съвет по 

предложение на кмета на общината. Годишните доклади за наблюдение на напредъка в 

изпълнението на Програмата също се одобряват от Общинския съвет по предложение 

на кмета. 

Основната цел на мониторинга е да осигури синхрона и взаимното подпомагане 

при реализирането на набелязаните дейности и приоритети. 

Правилата за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на Програмата за 

развитие на туризма в Община Ботевград  през периода 2016 – 2020 г. са: 

 Наблюдение на процеса на изпълнение на стратегията; 

 Изготвяне на ежегодни доклади за хода на изпълнение на Стратегията. 

Докладите се обсъждат на Консултативен съвет и се внасят за обсъждане в 

Общинския съвет, като въз основа на тях се вземат решения за оценка на извършеното, 

актуализация на Програмата и конкретизация на плана за действие през следващите 

години. 

Предвижда се следната последователност на мониторинга: 

 Обсъждане на Консултативния съвет по въпросите свързани с туризма и в 

Община Ботевград, публично обсъждане на Програмата с общинска администрация и с 

обществеността и приемането й от Общински съвет Ботевград; 

 Контрол по реализацията на дейностите и изразходваните финансови средства 

от страна н Консултативния съвет по въпросите свързани с туризма и кмета на Община 

Ботевград; 

 В края на всяка година Общински съвет Ботевград разглежда годишния доклад 

по изпълнението на плана с конкретните задачи за дадения период; 

 Актуализиране на планираните дейности. 

Мониторингът и оценката като неделима част от общинската политика по 

отношение на туризма се извършват с цел постигане на ефективност и ефикасност при 

ресурсното осигуряване, изпълнението и управлението на дейностите от Общинската 

програма за развитие на туризма. 

Мониторингът и оценката отчитат резултатите от изпълнението на всички 

дейности, залегнали в програмата, които допринасят за развитието на туризма в 

Община Ботевград. Предмет на мониторинг е изпълнението на целите и приоритетите, 

организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и 

мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението 

на програмата. 

Наблюдението на изпълнението на Програмата се извършват въз основа на 

данни на Министерството на туризма, Националния статистически институт, местния 

туристически бизнес и на данни от Община Ботевград.  

Органи за наблюдение на изпълнението на Програмата за развитие на туризма са 

Консултативния съвет по туризъм и Общинския съвет. 

В процеса на мониторинг, въз основа на нормативните изисквания на Закона за 

туризма, Консултативния съвет по туризъм осигурява участието на заинтересованите 

страни, бизнес организации, физически и юридически лица при спазване на принципа 



 

56 
Програма за развитие на туризма в община Ботевград 2016-2020 г. 

за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на общинската 

политиката за развитие на туризма. 

Съгласно нормативните изисквания  на Закона за туризма и в частност чл. 12, чл. 

13, ал.1 и чл. 14, ал. 5 и ал. 6 кметът на общината има следните задължения: 

1) разработва програмата и отчета за нейното изпълнение и след одобрението им 

от консултативния съвет ги внася за приемане от Общинския съвет; 

2) създава и ръководи Консултативния съвет по въпросите на туризма; 

3) създава Общинска експертна комисия по категоризация на туристически 

обекти (ОЕККТО), чиято основна задача е да определи категорията на местата за 

настаняване съгласно разпоредбите на чл. 128, т. 1, 2 и 3 от Закона за туризма; 

4) определя категорията на туристически обекти по предложение на ОЕККТО в 

предвидените в този закон случаи; 

5) създава и поддържа общински регистър на категоризираните по т.4 

туристически обекти на територията на общината - част от Националния 

туристически регистър; 

6) предлага на Общинския съвет да определи размера на туристическия данък 

след писмено становище на консултативния съвет; 

7) ежемесечно изпраща информацията от регистъра по т. 5 на електронен 

носител или по електронен път на министъра на туризма; 

8) събира статистическа информация и създава и поддържа информационна база 

данни за туризма на територията на общината съгласно Наредбата за 

организацията на Единната система за туристическа информация по 

предложение на министъра на туризма и председателя на Националния 

статистически институт; 

9) разработва и изпълнява програми и проекти в областта на туризма, 

финансирани от Европейския съюз и от международни организации; 

10) сътрудничи и подпомага инициативи на държавните органи, организацията 

за управление на туристическия район и на туристическите сдружения за 

развитие на туризма на територията на общината в изпълнение на националната 

политика в областта на туризма; 

11) изготвя годишен отчет за разходването на събрания на територията на 

общината туристически данък и го публикува на интернет страницата на 

съответната община; 

12) осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи; 

13) при наличие на  изградени и функциониращи места за настаняване на 

територията на общината, кметът създава Консултативен съвет по въпросите на 

туризма; 

14) Кметът на общината със заповед определя броя и поименния състав на 

членовете на Консултативния съвет по въпросите на туризма при спазване на 

изискването в състава на тази комисия да участват с равен брой представители 

на местната администрация и на национални, регионални или общински музеи, 

от една страна, и на туристическите сдружения, вписани в Националния 

туристически регистър, и други физически и юридически лица, които имат 

отношение към развитието на туризма, от друга страна; 

15) утвърждава със заповед Правилник за организацията и дейността на 

Консултативния съвет по въпросите на туризма; 

16) Кметът на общината със заповед определя числеността и поименния състав 

на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обект 

(ОЕККТО) по предложение на съответните ръководители на сдруженията; 
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17) утвърждава със заповед Правилник за организацията и дейността на 

ОЕККТО. 

Съгласно разпоредбите на чл. 13, ал.6 от Закона за туризма Консултативният 

съвет по въпросите на туризма има следните задължения: 

 обсъжда и одобрява Програмата за развитие на туризма и отчета за нейното 

изпълнение; 

 прави предложения до кмета на общината и дава становища по въпроси, 

свързани с развитието на туризма на територията на общината, включително за 

размера на туристическия данък и неговото разходване и за членството на 

общината в съответната организация за управление на туристическия район. 

Реализирането на Програмата за развитие на туризма в община Ботевград 2016-

2020г. е свързано с организирането на цялостния процес по изпълнение на дейностите, 

наблюдение, контрол и актуализация. Отчитат се трудностите, постигнатите резултати 

и очакваните резултати, извършват се изменения при промени  на съществуващите 

насоки за развитие в посока към адаптиране на новите обстоятелства и промени във 

вътрешната и външна инвестиционна среда. 

Главните рискове за постигането на стратегическите цели са свързани с комплекс 

от фактори, които до голяма степен са трудно предвидими в бъдещето. Реализацията на 

настоящата програма трябва да бъде съпътствана от действия по наблюдение, контрол 

и актуализация към новите обстоятелства и променящите се пазарни условия в 

туристическия сектор. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Община Ботевград има потенциал и капацитет да се развие като привлекателна 

дестинация за туризъм през всички сезони на годината.  

Настоящата Програма ще допринесе за устойчиво, интегрирано туристическо 

развитие на общината, привличане на инвеститори в сектора, подобряване и 

разширяване на базовата инфраструктура, повишаване качеството на туристическото 

предлагане. Заложените цели ще се постигнат, чрез използване на наличните ресурси за 

устойчиво развитие на специализираните видове туризъм, за които има потенциал 

Община Ботевград.  

Прогнозата е, че община Ботевград ще продължи своето динамично и устойчиво 

туристическо развитие като използва всички възможности, но за това ще е необходимо 

да се осигури поетапното и стриктно изпълнение на набелязаните цели, мерки и 

дейности в настоящата Програма за развитие на туризма до 2020 г. 

Програмата за развитие на туризма в община Ботевград за периода 2016-2020 г. 

е стратегически документ от отворен тип и подлежи на актуализация и допълнения.   

Настоящата Програма е разгледана и одобрена от Консултативния съвет по 

въпросите на туризма. 

Актуализацията на Програма за развитие на туризма е приета с Решение 

№162/26.07.2018 г. на Заседание на Общински съвет Ботевград. 
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Основни източници, използвани за актуализиране на Програмата за развитие на 

туризма в Община Ботевград 2016-2020: 

1. Ситуационен анализ на туристическата среда в община Ботевград 2017, 

изготвен в рамките на Проект по Проучване на туристическия потенциал, условията и 

възможностите за развитие на туризма в община Ботевград; 

2. Потенциал, възможности и условия за развитие на туризма в Община 

Ботевград 2017 – финален доклад по Проекта по Проучване на туристическия 

потенциал, условията и възможностите за развитие на туризма в община Ботевград и 

съпътстващите приложения; 

3. Протоколи и материали за обсъждане от заседанията на Консултативния съвет 

по въпросите свързани с туризма в Община Ботевград за периода 29.09.2017 - 

30.06.2018 г; 

4. Базата данни е предоставена от общинска администрация, гр. Ботевград. 

5. Актуализиран график за предстоящите дейности за институционализиране на 

туризма в Община Ботевград през първото полугодие на 2018 г. 

6. Предварителни резултати от текущи дейности и проучвания свързани с 

туризма, съобразно утвърдения от кмета на Община Ботевград Актуализиран график за 

предстоящите дейности за институционализиране на туризма в Община Ботевград 

през първото полугодие на 2018 г. 

 

 


