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ВЪВЕДЕНИЕ 
Програмата за развитие на туризма в община Самоков е изготвена в изпълнение на 

нормативните изисквания на чл.11 и чл.12 от Закона за туризма като средносрочен 

стратегически документ за периода 2015-2020 г. Програмата е в съответствие с приоритетите 

на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г., 

Концепцията за туристическо райониране на България и e съобразена със задачите на 

Общинския план за развитие на община Самоков за периода 2014-2020, Интегрирания план за 

градско възстановяване и развитие на Самоков 2015-2020 г. и съществуващите местни 

туристически ресурси и потребности. 

Настоящата програма има за цел да осигури трайна конкурентоспособност на Самоков 

като привлекателна дестинация за активен устойчив туризъм през всички сезони на годината. 

Програмата трябва да допринесе за интегрирано туристическо развитие на района, 

привличане на инвеститори в сектора, подобряване и разширяване на базовата 

инфраструктура, повишаване качеството на туристическото предлагане и за утвърждаване на 

Самоков като предпочитана дестинация за отдих и туризъм. Заложените цели ще се 

постигнат, чрез използване на наличните ресурси за устойчиво развитие на всички видове 

туризъм, за които има потенциал в общинската територия, като се акцентира върху: културно-

историческия, планинския (зимен-ски и летен-пешеходен туризъм), екологичен, здравен, 

балнео и спа, спортен, приключенски, селски туризъм, лов и риболов. Предлагането ще се 

допълни и разнообрази с възможностите за религиозен, фестивален и събитиен туризъм, 

тренировъчни школи, уикенд почивки и рекреация, зелени училища, детски лагери, бизнес и 

конгресен туризъм. 

Основната задача на документа е да изследва бариерите и конкретизира проблемите 

пред устойчивото развитие на туризма в Самоков и да предложи начини за решаването им.  

В съответствие с нормативните изисквания на чл.11, ал.2 от Закона за туризма, 

настоящата Програма предвижда проекти и дейности за: 

1. изграждане, подобряване и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма 

на територията на общината, включително достъпа до туристическите обекти; 

2. функциониране на туристически информационни центрове, пълно и качествено 

информационно обслужване на туристите; 

3. изграждане и поддържане на туристически обекти, бази, ресурси и атракции; 

4. организиране на фестивали и културни събития с местно и национално значение, 

които привличат туристи; 

5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма; 
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6. реклама на дестинацията, включително участие в туристически борси и изложения; 

7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната 

организация за управление на туристическия район; 

8. подобряване качеството на услугите, предлагани в туристическите обекти. 

При разработването на Програмата за развитие на туризма е използван подход на 

планиране в подкрепа на общия икономически растеж в община Самоков, който е измерим, 

социално ориентиран и цели създаване на възможности за заетост, нови работни места в 

туризма и съпътстващи дейности и услуги, трайно подобряване качеството на живот и 

повишаване доходите на населението. Програмата е балансирана и реалистична: от една 

страна е изпълнима като заложени цели, а от друга страна, е осъществима като разполагаеми 

ресурси и потенциал на общината. 

Програмата за развитие на туризма в община Самоков за периода 2015-2020 г. е 

разработена от екип на Сдружение „Инвест Център БГ” – гр. Шумен. 

За нейното изготвяне е проведено задълбочено проучване на съществуващите 

туристически ресурси, наличните условия, потенциални възможности и проблеми. Проведени 

са срещи и разговори с експерти от Общинска администрация – Самоков, Туристически 

информационен център – Самоков и с различни заинтересовани страни – представители на 

неправителствени организации, сдружения, съюзи, археолози, историци, заети лица в 

туристическия сектор, хотелиери, туристи и др. Тяхното мнение и препоръки са използвани 

при разработването на настоящия документ и плана за действие към него. Планът за действие 

е елемент на съдържанието на Програмата за развитие на туризма и определя конкретните 

проекти, дейности, бюджет и срокове за изпълнението им.  

Програмата е отворен документ, който може да бъдат допълван, съобразно евентуални  

промени в политиката на Общината и в националното законодателство в областта на туризма. 

Основна роля при изпълнението й ще играе Консултативният съвет по въпросите на туризма, 

създаден съгласно изискванията на чл.13, ал.1 от Закона за туризма. Председател на 

Консултативния съвет е Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице. 

Правилното насочване и обвързване на усилията на заинтересованите институции и 

лица, под контрола на Консултативния съвет за туризъм и добрата съгласуваност и 

организация на самото изпълнение на Програмата са предпоставка за постигане на 

заложените в нея цели. Това изисква всяка една от заинтересованите страни да бъде предмет 

на ежегоден мониторинг. В този аспект, настоящият стратегически документ подчертава 

необходимостта от конкретизиране на съответни задачи, срокове и отговорници, което ще 

позволи оценка и контрол на напредъка в изпълнението. 
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В Концепцията за туристическо райониране на България, утвърдена от Министъра на 

туризма, община Самоков е включена в Рилски подрайон на Туристически Район Рила – 

Пирин с административен център град Благоевград. 

Настоящата програма се подготвя в момент, когато Националната стратегия за 

устойчиво развитие на туризма в България до 2030 г. е факт, Концепцията за туристическо 

райониране е утвърдена, а Стратегията на туристическия район Рила – Пирин и Областната 

Стратегия за развитие на туризма не са разработени. От друга страна, Регионалният план за 

развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г., Областната стратегия за развитие на 

Софийска област 2014–2020 г., както и Общинският план за развитие на община Самоков 

(2014-2020 г.) са действащи стратегически документи и всички те включват цели и мерки в 

областта на устойчивото развитие на туризма в района.   

На тази нормативна и стратегическа рамка се основава разработването на настоящата 

Програма за развитие на туризма в община Самоков 2015 – 2020 година, като препоръчваме 

при евентуални промени във факторите и условията на външната и вътрешната среда, 

документът да се актуализира и допълва. 

І. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ  
Целите на ситуационния анализ на туристическа дестинация Самоков са да определи: 

- Кои местни ресурси по качество и разнообразие отговарят на пазарните нужди на 

целевите пазари за целогодишен туризъм; 

- Какъв е капацитетът на Община Самоков и местната туристическа индустрия да 

превърнат тези ресурси в активи при създаването и популяризирането на 

конкурентноспособен туристически продукт. 

В процеса на оценка на потенциала и ресурсите за туризъм е задължително тези 

ресурси да се преценят от гледна точка на филтъра за Пазарните нужди + Капацитета + 

Качеството, за да се превърнат в активи за туристическото предлагане. Анализът на 

потенциала, капацитета и качеството на туристическото предлагане ще попълнят картината за 

актуалното състояние на туризма в общината. За тази цел е необходимо да се направи пълен 

профил на община Самоков като туристическа дестинация. 

Ситуационният анализ изследва ресурсите на общината и до каква степен те могат да 

бъдат превърнати в активи за устойчиво развитие на различни видове туризъм. Тази част се 

спира на „твърдите” (физико-географски, транспортна достъпност, природно богатство, 

минерални извори и културно-историческо наследство) и на „меките” дадености (културен 

календар, събития, фестивали, условия за спорт, местен бит, традиции, занаяти и обичаи), 

които са налице към дадения момент. 
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1. Географско положение и туристическа достъпност 

         Община Самоков се намира в 

Югозападна България и е една от 

съставните общини на Софийска област. Тя 

е разположена в Самоковската котловина 

между планините Рила, Плана, Витоша, 

Верила и Ихтиманска Средна гора, при 

средна височина – 950 метра над морското 

равнище. Самоков е най-голямата по 

територия община не само в област София, 

а и в цяла Западна България (като 

изключим Столичната община). 

Територията й обхваща 1209,86 кв. км., 

което е 1,09% от територията на България, 

5,96% от територията на Югозападен район 

(ЮЗР, NUTS 2) и 17,13% от територията на 

Софийска област.  

                                                                                   Фиг. 1. Географско положение на община Самоков 

На север община Самоков граничи със Столична община, на изток с общините 

Ихтиман, Костенец и Долна баня, на юг с Якоруда, Белица и Рила, а на запад със Сапарева 

баня, Дупница, Радомир и Перник.  

Урбанистичната структура на общината се състои от 25 населени места – град Самоков 

и селата: Алино, Бели Искър, Белчин, Говедарци, Горни окол, Гуцал, Долни окол, Доспей, 

Драгушиново, Злокучене, Клисура, Ковачевци, Маджаре, Мала църква, Марица, Ново село, 

Поповяне, Продановци, Радуил, Райово, Рельово, Шипочане, Широки дол и Ярлово.  

Таблица 1:   Разстояния в километри от гр. Самоков до някои големи градове в България 

София Пловдив Благоевград  Кюстендил Русе Бургас Варна 

60 135 75 80 360 370 495 
Източник: www.bgmaps.com 

Град Самоков се намира на 10 км. от курорта Боровец, на 8 км. от един от 

входовете на Национален парк Рила, на 14 км. от минералните извори в Белчин баня, на 

12 км. южно от язовир Искър и на 26 км. от курорта Мальовица. В относителна близост 

са и гранични контролно пропускателни пунктове със Сърбия, Македония и Гърция.  
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Територията на Самоков е достъпна и се обслужва единствено от автомобилен 

транспорт. Общината има благоприятно разположение спрямо два от Общоевропейските 

транспортни коридори, минаващи през страната - №4 и №10. Сравнително близо до 

територията й преминават АМ „Струма” и АМ „Тракия”, които подобряват туристическата 

достъпност. Най-близките летища до Самоков са Летище София и летище Пловдив, най-

близките ЖП гари са в Костенец, Ихтиман и Дупница. Транспортната мобилност към 

столицата, други градове от страната, населените места в общината и в самия град се 

осигурява от редовни автобусни линии. Автогарата е разположена в центъра на гр. Самоков и 

е важен транспортен възел. От и през нея тръгват и преминават автобусни линии свързващи 

града и общината с градовете: София, Пловдив, Благоевград, Сандански, Кюстендил, 

Дупница, Ихтиман, Пазарджик и Костенец. Междуселищният транспорт осигурява връзката 

на общинския център със селата. 

Дължината на пътната мрежа на община Самоков е 236.6 км, като малко повече от 

половината пътища са от II  и III клас. Като цяло състоянието на транспортната 

инфраструктура е лошо. Подобряването на техническите параметри и поддържане на добро 

експлоатационно състояние на основните „довеждащи” пътища е задължително условие за 

развитието на общината като туристическа дестинация. Необходими са ремонти и 

реконструкция на съществуващите местни пътища, изграждане на нови обслужващи пътни 

отсечки, свързани с конкретното развитие на курортно-туристическата дестинация, както и 

подобряване състоянието на уличната мрежа вътре в населените места. 

Изводи: Географското положение на община Самоков, природните и водни 

богатства, предполагат успешното развитие на разнообразни форми на туризъм. 

Близостта на столицата София, на летище, гранични пунктове и магистрали са 

изключително благоприятни фактори, които стимулират привличането на постоянен 

туристопоток на територията на общината. 

За нарастване и задържане на туристическия интерес и утвърждаване на 

дестинацията от първостепенна важност е осигуряването на добра туристическа 

достъпност, включваща „довеждащата” и вътрешната транспортна инфраструктури.  

2. Природни туристически ресурси 

2.1. Планински, високопланински и котловинен релеф  

Релефът на територията на Самоков може да се определи като планински, 

високопланински и котловинен. Планинският и високопланинският релеф преобладават и 

представляват приблизително 4/5 от територията на общината. 



Програма за развитие на туризма в община Самоков 2015–2020 г. 

 
 

Дестинация Самоков – планина, вода, здраве, история и култура!  9 

Релефът във височинния пояс до 1600 м. надм. в. включва: южните склонове на 

Витоша и Плана планина, източните склонове на Верила, Шипочанския рид, западните 

склонове на рида Шумнатица и подножието на Северна Рила. С тяхно изключение, релефът в 

този пояс се отличава с преобладаващи полегати склонове, заоблени била и върхове.  

Релефът във височинния пояс над 1600 м. надм. в. обхваща високите части на 

Мусаленския, Скакавишкия и Мальовишкия дялове на Рила планина. Тук се издига и най-

високият връх на Балканския полуостров – връх Мусала (2925 м.). Релефът е с типичен 

алпийски характер. Доминиращи форми тук са острите нарязани била и върхове, сипеи, 

каменни блокажи и циркуси. 

 

Фиг. 2 Карта на релефа на община Самоков 

Височинният пояс от 1600 до 2000 м. се характеризира с наличие на богати водни 

ресурси, ценна иглолистна растителност и висококачествени пасища. 

Височинният пояс над 2000 м. представлява естествена база за развитие на 

високопланинския туризъм, поради специфичните климатични условия, формите на релефа и 

не на последно място високите рекреационни качества. 

Котловинният релеф е представен от Самоковската котловина (185 кв. км.) със средна 

надм. в. 950 м., разположена между Рила, Плана, Витоша, Верила и Ихтиманска Средна гора.  
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Геоложката история на областта преминава през няколко етапа. Вертикалните и 

хоризонталните движения на земната кора създават тази релефна форма в едно много далечно 

минало, а в последствие екзогенните процеси я моделират и дооформят. Котловината 

представлява периферна наложена депресия с неоген-кватернерска възраст, потънала по 

система от разседи. Както върху повечето земи с подобна форма, през плиоцена тук се е 

плискало сладководно езеро. От тогава и през кватернера от планината започват да се утаяват 

мощни алувиални и ранно-ледникови наслаги. Котловинното дъно е плоско, запълнено от 

флувиоглациални наслаги от изток и алувиални на запад, северозапад, където е поречието на 

река Палакария. Съществуват и съвременни релефообразуващи процеси. В средата на 

котловината се издигат възвишения с тектонски произход, като едно от тях – възвишението 

Ридо е превърнато в крайградски парк. През котловината преминава река Искър и нейните 

притоци. Формата на котловината е неправилна и двуделна западна – Палакарийска и източна 

– Искърска част, в която са разположени по-голяма част от населените места, обработваемата 

земя и техническата инфраструктура. 

Изводи: Релефът на общината е естествен туристически ресурс и дава 

възможности за развитие на планински (зимен-ски и летен-пешеходен и вело туризъм), 

екологичен, рекреативен, приключенски и ловен туризъм. 

2.2. Умерено-континентален климат с четири сезона  

Климатът в Самоков се определя предимно като умерено-континентален с четири 

сезона, което прави туристическата дестинация изключително привлекателна, но има някой 

особености, продиктувани от планинския релеф и надморската височина.  

Поради голямата височина амплитуда (850-2925 м.) на територията на община Самоков 

се наблюдават два вида климат умерено - континентален (под 1000 м.) и планински (над 1000 

м.). Климатичната характеристика на Самоковската котловина се обуславя от географското й 

положение и от влиянието на специфичните местните условия. Ихтиманската Средна гора и 

Плана планина защитават котловината от североизточните ветрове, а планините Рила и 

Верила – от южните и югозападните ветрове.  

Климатичните условия на района са със силно планинско влияние и се характеризират 

с не много горещо лято и сравнително мека, но продължителна зима. Котловинният характер 

е предпоставка за температурни инверсии, вследствие на които ниските температури понякога 

достигат значителни стойности.  

По данни от метеорологичната станция Боровец (1346 м.) доминира северозападният 

вятър, който е почти постоянен 10 месеца в годината. Само през януари доминира западен, а 

през ноември източен вятър. Спокойно е времето приблизително 55 % през годината, а най-
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спокойни са месеците aвгуст, септември и октомври. По данни от метеорологична станция 

Самоков (1029 м.) преобладават западните ветрове през седем месеца в годината. Източни 

ветрове духат през месеците V, IX, X, XI. Силен вятър (със скорост ≥ 14 m/s) духа 8 дена в 

годината с предимно източна посока (в 70% от случаите). Тихо време има средно 37.3 % през 

годината. За височинният пояс на Рила планина са характерни бурните ветрове (24-25 м/сек). 

Най-силни югозападни ветрове се наблюдават през есента, зимата и пролетта а характерни са 

по-слабите северозападни и североизточни ветрове. През лятото по склоновете на планината 

духат и местни ветрове – Долняк и Горняк. Фьон се формира главно през зимата и пролетта. 

Средногодишната температура на въздуха е 8.6°С, а средно минималните от -16 до -

22°С. Максималните температури са измерени през месец юли, като стойностите им не 

надвишават +32-34°С. По средната годишна температура (-3,0°С) връх Мусала е най-

студеното място в България. В района на Мусаленския масив често се наблюдават 

температурни инверсии при антициклонално състояние на атмосферата и при ясно и тихо 

време. Особено интензивни са те през студеното полугодие във вертикалния профил между 

Боровец и Ситняково, което се отразява и на средните температури на тези два пункта. Тези 

инверсии са мощни и трайни в ортографски добре затворената Самоковска котловина и в 

подножието над Боровец, и водят до формиране на много ниски температури през зимата. 

Така курортът Боровец изпитва и някои от неблагоприятните въздействия на тези котловинни 

понижения. 

Разпределението на валежите е повлияно от надморската височина и експозицията на 

склоновете. Те са с изразен пролетно летен максимум и зимен минимум. Средният годишен 

валеж на територията на общината е значително по-висок от този за страната (в Самоков той е 

667 мм., в Боровец 929 мм., в Ситняково 977 мм., а на вр. Мусала 1193 мм.). минимумът на 

валежите в Боровец е февруари, а максимумът е през май и юни, докато на вр. Мусала има по-

големи зимни, отколкото летни валежи. Устойчива снежна покривка се образува всяка зима, 

като средната продължителност за общината е над 150 дни, за Боровец е 161 дни, за 

Ситняково - над 180 дни, а на връх „Мусала” - над 250 дни, което е важен фактор за зимните 

спортове и туризма. 

Изводи: Специфичните биоклиматични условия благоприятстват развитието на 

устойчив, интегриран туризъм в Самоков и правят дестинацията привлекателна през 

всички сезони на годината за различни целеви групи туристи.  

2.3. Богати водни ресурси – реки, езера, язовири и минерални извори 

 Климатичните условия в Рила планина и Самоковската котловина са основна 

предпоставка за наличието на богати водни ресурси на територията на общината.  
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Основните речни басейни са на реките Искър и Марица в горните им течения.  

Река Искър извира от централния дял на Рила, като в началото си има два основни 

ръкава – Черни Искър и Бели Искър, а в последствие в нея се вливат по - малки рекички и 

потоци, и притоците й - река Палакария и река Шипочаница. Реката над гр. Самоков е слабо 

повлияна от антропогенно въздействие и водите й са чисти. От град Самоков до гр. Искър се 

наблюдава значимо антропогенно натоварване, както по отношение на обезводняване на 

речните течения, така и по отношение на замърсяване на водите. Водните ресурси на реката се 

използват за напояване, питейно битово и промишлено водоснабдяване и за 

енергопроизводство. На р. Бели Искър е построен язовир „ Бели Искър”  с обем 15 млн.куб.м. 

След град Самоков по течението на р. Искър е разположен язовир „ Искър”  с общ обем 

673 млн. м3 и дължина 13,5 км. Това е най-големият по площ и обем язовир в България, който 

се използва за водоснабдяване на столицата София. Около брега на язовир „Искър” са 

разположени самоковските села Горни окол и Долни окол, а в непосредствена близост и Ново 

село. Районът благоприятства развитието на риболовен, еко-селски туризъм и практикуване 

на различни водни спортове. 

Предпочитано от туристите място за риболов, плаж и къмпинг е и язовира при с. Алино 

с общ обем - 635 хил. куб. м. 

Река Марица извира от Маричини езера (2779 м. надм.в.) и е с дължина 472 км. Водите 

на реката имат решаваща роля за водните ресурси на много населени места и са с важно 

значение за над 2 млн. души. Основна нейна характеристика е снежнодъждовния режим, 

който е характерен с високи води през пролетта и ниски води през есента и зимата. 

Важна част от водното богатство на община Самоков са големия брой ледникови езера, 

като повечето от тях са постоянни, с малката площ и обем. Водите им имат значение не 

толкова с количеството си, а със своето качество и красота, която привлича ежегодно хиляди 

туристи. По - известните езера са Маричините, Мусаленските, Мальовишките и Урдините. 

Маричините езера (или Маришки езера) са група от четири езера, разположени 

стъпалообразно в Маричинския циркус, оформил се между върховете Близнаците (2779 м.  и 

2777 м.) на запад, Маришки чал (2765 м.) на юг и Манчо (2771 м.) на югоизток. Намират се на 

височина от 2508 м до 2301 м. и дават началото на река Тиха Марица, която заедно с река 

Права Марица (дясна съставяща) образуват същинската река Марица. Две от езерата (второто 

и третото) са постоянни, а останалите две през лятото пресъхват. 

Първото, най-високо езеро в групата е разположено в малък циркус в северното 

подножие на връх Маришки чал, на 2508 м. н.в. То е с непостоянни размери и лятно време 

пресъхва. Второто Маричино езеро е разположено на 300 м североизточно от първото, на 2374 
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м. н.в. То е най-голямото в групата, с размери 240 на 140 м.. Има площ 22 дка и дълбочина 11 

м. В южният му ъгъл се влива малък поток идващ от Горното езеро, който през лятото 

пресъхва, а от северният му ъгъл изтича река Тиха Марица. Третото езеро е разположено на 

130 м. северно от второто, на 2367 м. н.в. Има триъгълна форма, площ от 11 дка и дълбочина 5 

м.. В южният му ъгъл се влива река Тиха Марица, която изтича от северният му ъгъл.  

Четвъртото езеро е разположено на 800 североизточно от третото, на 2301 м. н.в. През него 

също протича река Тиха Марица, а през лятото пресъхва. 

Районът около езерата е обявен за природен резерват (Маричини езера) през 1951 г. и е 

с площ от 1500 ха. Той се характеризира със суровата си високопланинска природа — 

глациални форми, планински климат, високопланинска растителност от иглолистна гора, клек 

и пасища. Обитава се от диви кози и мечки.  

Мусаленските езера са група от седем езера, разположени стъпалообразно в 

Мусаленския циркус на височина от 2709 м. до 2322 м. и принадлежат към басейна на река 

Боровецка Бистрица (Мусаленска Бистрица).  

Първото, най-високо езеро в групата, наричано още Леденото езеро, е разположено в 

малък циркус на 365 м североизточно от връх Мусала. Езерото лежи на 2709 м. н.в. и е най-

високото в Рила планина, и на Балканския полуостров. Има площ 18 дка и дълбочина 16.4 м 

(най-дълбокото в групата). Формата му е овална, слабо удължена, а склоновете му са стръмни 

и покрити със сипейни материали. При него е измерена най-висока температура на водата 

през летния период - 7,8°С на повърхността, а в дълбочина намалява до 5,1°С. Второто 

Мусаленско езеро е разположено на 800 м северно от връх Мусала, на 2576 м н.в. Има площ 

12.4 дка и дълбочина 5.8 м. Подхранва се подземно от Леденото езеро. Третото езеро, познато 

още като Алеково езеро, е разположено на 1160 м на север-северозапад от връх Мусала на 

2544 м. н.в. Наречено е на името на близкостоящия връх Алеко. Езерото има площ 23.9 дка и 

дълбочина 14 м. Притокът и оттокът на вода са подземни. Четвъртото езеро е разположено на 

1650 м северно от връх Мусала на 2486 м н.в. Не се забелязва видими вток и отток на вода, а в 

края на лятото значително намалява обема си. Петото езеро е разположено на 1500 м на север-

североизток от връх Мусала, на 2393 м.н.в. Познато е още като Каракашевото езеро на името 

на удавил се в езерото младеж с това име. Има площ 26.2 дка и дълбочина 6.6 м. То е най-

голямото в групата. Шестото Мусаленско езеро е разположено между петото и седмото езеро, 

на 1770 м. северно от връх Мусала. Лежи на 2391 м н.в. Има площ едва 2.6 дка и е най-

малкото в групата. Дълбочината му не надвишава 0.5 м. Седмото, най-ниско езеро е 

разположено на 1890 м. северно от връх Мусала на 2389 м. н.в. Има площ 13.4 дка и 

дълбочина 1.6 м. На северният му бряг е разположена туристическата хижа „Мусала”. 
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Мальовишките езера са 3 езера в Северозападния дял на Рила, разположени 

терасовидно в югозападната част на Мальовишкия циркус, в най-горното течение на река 

Мальовица (десен приток на Черни Искър). Езерата са разположени стъпаловидно едно под 

друго от югозапад на североизток на протежение от 300 м. 

Най-югозападното Горното Мальовишко езеро е второ по големина, има удължена 

форма с размери 90 на 40 м., разположено е на 2368 м.н.в. Второто е на 125 м. североизточно 

от първото. То е най-малкото в групата с размери 40 на 40 м. Третото езеро е разположено на 

70 м. североизточно от второто, на 2336 м.н.в. То е най-голямо в групата, с удължена форма, с 

размери 120 на 50 м., с площ от 10 дка и дълбочина от 5,4 м. От най-горното езеро изтича река 

Мальовица, която минава последователно през останалите две и продължава в посока север-

североизток като се влива отдясно в река Черни Искър. 

Маломальовишките езера (Камилски езера) са две езера в Северозападния дял на Рила, 

като по-малкото пресъхва през лятото. Разположени са в плитък циркус между върховете 

Камилата и Черната скала, откъдето са получили името си. По-голямото от тях е Горното 

езеро, намиращо се на 2284 м.н.в. Площта му е 1 хектар и размери 120 на 60 м. Второто езеро 

е близо 3 пъти по малко, с размери 50 на 20 м.  и разположено на 30 м. северно от първото и 

на 3 м. по ниско. От там изтича река Малка Мальовица, десен приток на река Мальовица 

(десен приток на река Черни Искър). 

Урдините езера са езерна група с ледников произход в Рила планина. Те не са развити 

като туристическа забележителност толкова добре, колкото Седемте рилски езера, тъй като са 

разположени в най-труднодостъпните части на Северозападна Рила. Урдините езера са 

разположени в западната част на Урдиния циркус. Те са шест на брой и имат следните имена 

– Сухото, Рибното (да не се бърка с Рибното езеро от Седемте езера), Триъгълника, 

Ботаническото (Удавника), Голямата Паница и Малката Паница. От Урдините езера изтича 

Урдина река, която е приток на Черни Искър. Езерата са със сравнително малка площ – от 1 

до 2,5 хектара. Най-малко по площ е Рибното езеро, което заради близостта си с връх Дамга 

(на около 500 м югоизточно от върха) е наричано още Дамгско езеро. Въпреки че Рибното 

езеро е най-малко по площ, то е с най-голям водосборен басейн от групата. Най-ниското 

езеро, Голямата Паница, е и най-голямо по площ и по обем на водата в него. То е разположено 

на 2278 м.н.в., има площ от около 2,5 хектара и воден обем приблизително 89 500 м3. 

Бреговете на отделните Урдини езера са разнообразни. Най-високото езеро от групата 

Сухото е разположено недалеч от връх Дамга и е на 2375 м. надморска височина. Езерото има 

кръгла форма и е дълбоко близо 5 м. Най-дълбоко (7,6 м.) е четвъртото езеро Малката Паница 

(2336 м), и е разположено източно от Рибното. Изтичащата от него вода образува малък 
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водопад преди да се влее в езерото Голямата паница и оттам в Урдина река. През 1985 г. 

Урдините езера са обявени за природна забележителност от национално и международно 

значение. Езерата са зарибени с дъгова и балканска пъстърва, което ги прави привлекателно 

място за бракониери. Риболовът е забранен. 

Канарското езеро е циркусно езеро в Централния дял на Рила, от което изтича река 

Бели Искър (дясна съставяща на река Искър). Разположено е в дълбок циркус между 

върховете Канарата (2667 м.) на запад, Реджепица (2678 м.) на югозапад, Вапа (2528 м.) на 

югоизток, Венеца (2600 м.) на североизток и Йосифица (2573 м.) на север-северозапад. 

Намира се на 2268 м. н.в. има удължена форма от югозапад на североизток с дължина 260 м. и 

ширина 140 м. с площ от 21,9 дка. През лятото големината на езерото значително намалява и 

се „свива“ до размери 130 на 60 м. и оттокът му се прекратява. Подхранва се от четири малки 

потока, а от североизточният му ъгъл изтича поток, който дава началото на река Бели Искър. 

На територията на община Самоков през 1932 г. е каптиран термоминералният 

извор „ Белчин бани”,  чиято вода излиза с температура от 41 градуса и дебит 8 л/с. Изворът е 

от типа азотни терми, водата е слабо минерализирана – 0,888 г/л, сулфатно-хидрокарбонатно 

натриева, хлорна, без цвят и миризма. Водата е с приятен вкус и се използва за лечение на 

опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, хронични възпалителни процеси, 

кожни дерматити, гинекологични заболявания и др. На територията има три действащи 

басейни с минерална вода и туристически бази със спа центрове. 

Край село Ярлово е установено наличие на субтермални води, като се предполага 

наличие на такива води да има и в долината на река Палакария. 

Изводи: Богатите речни ресурси на територията на общината, в съчетание с 

площите на язовирите „Искър”, „ Бели Искър” и „Алино” обуславят потенциал за 

развитие на риболовен туризъм и водни спортове. Големият брой ледникови езера в 

планината са привлекателни за любителите на планинския пешеходен, приключенски, 

рекреативен и еко-туризъм. Минералните извори в „Белчин бани” са изключително 

ценен ресурс за здравен, балнеоложки и спа-туризъм. 

2.4. Защитени територии, зони, биоразнообразие и природни забалежителности 

Защитените територии заемат 26,92% от територията на Самоков. В общината 

попадат части от Национален парк „Рила” - 29377,7 ха, „Централен Рилски резерват” - 12379,5 

ха, както и част от Природния парк „Витоша” - 3139,1 ха. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за 

защитените територии, парковете с национално значение, в т. ч. и попадащите в тях резервати 

са изключителна държавна собственост.  
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Национален парк „Рила“  е най-големият от трите национални парка на територията на 

България и е една от най-големите защитени територии в Европа.  Тези територии са обявени 

за национален парк на 24 февруари 1992 г. и обхващат обща площ над 81 000 хектара в 

централните и най-високи части на планина Рила. Паркът е създаден с цел опазване на 

няколко отделни екосистеми, както и на исторически и културни обекти от национална 

важност. Паркът се простира между 800 и 2925 м надморска височина и на неговата 

територия са разположени 120 естествени езера, повечето с ледников произход. Близо 4% от 

всички реки в България извират от тук. Най-високият връх в НП „Рила” е Мусала – 2925 м.  

Режимът на националния парк се определя от чл. 21 на ЗЗТ. Стопанисването, 

поддържането, управлението и охраната му се осъществява от Дирекция „Национален парк 

Рила”, която е на пряко подчинение на МОСВ. Националният парк опазва природното 

наследство, привлича туристи и създава възможности за поминък на местните общности, за 

икономическо развитие, за научна и образователна дейност. Организирането на масови 

прояви в Парка става при спазване на определени условия и с разрешение от МОСВ и 

Дирекцията на Националния парк.  

На територията на Парка не се допуска изхвърлянето на отпадъци. 

 
Фиг. 3 Национален парк „Рила” – граници, маршрути, зони 
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В община Самоков попадат три от парковите участъци за управление на НП „Рила” - 

Парков участък Бели Искър, Парков участък Боровец и Парков участък Говедарци. 

В парка са включени 29377,7 дка от територията на община Самоков, като 25087,7 ха 

от тях са горски фонд и 4290,0 ха високопланински пасища и ливади. Паркът включва част от 

землищата на гр. Самоков и селата: Говедарци, Маджаре, Мала Църква, Бели Искър и Радуил. 

Животът на населението в тези населени места е трайно свързан с Рила планина.  

На територията на Самоков се намират два от главните входове за Националния парк: 

Боровец (Изходно място: От Боровец – 4 ч. и 30 мин. по маркирана пътека по долината на р. 

Мусаленска Бистрица или От Боровец с лифт до вр. Ястребец – 25 мин. и 1 ч. до хижа 

Мусала) и Мальовица (Изходно място: От гр. Самоков – 28 км по асфалтово шосе).  

Хижите и заслоните в Парка и мрежата от поддържани туристически пътеки са добра 

основа за осъществяване на пешеходен туризъм. Дирекцията на Парка съвместно с Български 

туристически съюз и Университетски аварийно-спасителен отряд поддържат съоръженията за 

безопасност, зимната и лятната маркировка по туристическите маршрути. 

През НП „Рила” минават и два основни европейски маршрута за еко-туризъм – Е4 и 

Е8. В Е-4 са включени: Пиринеи – Алпи – Карпати – Витоша – Верила – Рила – Пирин – 

Славянка – Олимп и Пелопонес. На територията на община Самоков този маршрут преминава 

през с. Клисура. Маршрутът Е-8 е: Северно море – Дунав – Карпати - Рила – Родопи – Босфор, 

като преминава през връх Мусала. 

 

 
Фиг. 4 Пешеходни и вело-маршрути с изходен пункт с. Говедарци 
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На територията на община Самоков попадат части от следните по-важни пешеходни 

туристически маршрути в Рила:  

• Комплекс Мальовица – Яворова поляна – х. Вада  

• Яворова поляна – Зелени рид – Раздела 

• Комплекс Мальовица – Йончево езеро – Римски друм 

• Комплекс Мальовица – х. Мальовица – заслон Орловец 

• х. Мусала – х. Ястребец 

• Боровец – дворец Ситняково – х. Чакър войвода – дворец Саръгьол – х. Марица 

• Боровец – Черната скала – х. Марица 

• х. Чакър войвода – връх Шатър – х. Мусала 

• х. Марица – по долината на р. Тиха Марица – връх Мусала 

• х. Марица – х. Заврачица 

• х. Мальовица – заслон Страшното езеро – Кобилино бранище – х. Рибни езера 

• х. Грънчар – Джанка – връх Овчарец – Маришки връх – вр. Мусала – х. Мусала 

• х. Мусала – КК-Боровец 

• х. Мусала – Маришки връх – връх Манчо – х. Заврачица 

• х. Заврачица – х. Белмекен  

На територията на община Самоков в НП „Рила” са разположени 10 туристически 

хижи и 4 заслона с около 600 легла. По-голямата част от тях се стопанисват и поддържат от 

Туристическо дружество „Рилски турист” – Самоков, което ги отдава под наем.  

Основните туристически хижи и заслони в района са: 

• Хижа „Мусала” – стопанисва се от ТД “Рилски турист” Самоков 

• Хижа „Чакър войвода” – стопанисва се от ТД “Рилски турист” Самоков 

• Хижа „Марица” – стопанисва се от ТД “Рилски турист” Самоков 

• Хижа “Заврачица” – стопанисва се от ТД “Рилски турист” Самоков 

• Хижа “Мальовица” - стопанисва се от СС на БТС София 

• Хижа “Вада” – стопанисва се от ТД “Рилски турист” Самоков 

• Хижа „Шумнатица” - стопанисва се от ТД “Рилски турист” Самоков 

• Хижа „Мечит” - стопанисва се от ТД “Рилски турист” Самоков 

• Хижа „Ястребец” - стопанисва се от ТД “Рилски турист” Самоков 

• Заслон „Ледено езеро” – стопанисва се от ТД “Рилски турист” Самоков 

• Заслон „Еверест” – стопанисва се от ТД “Рилски турист” Самоков 

 



Програма за развитие на туризма в община Самоков 2015–2020 г. 

 
 

Дестинация Самоков – планина, вода, здраве, история и култура!  19 

• Заслон “Орловец” - стопанисва се от Централна планинска школа (ЦПШ)  

      “Мальовица” 

• Заслон „Кобилно бранище”- стопанисва се от Централна планинска школа (ЦПШ)  

      “Мальовица”  

Част от туристическите бази са в лошо състояние и се нуждаят от ремонти, 

реконструкция, ново обзавеждане и оборудване, за да гарантират безопасност, удобство и 

комфорт на нощуващите любители на планинските преходи и пешеходен туризъм.  

Туристическите пътеки и маршрути се нуждаят от ежегодно прочистване, почистване, 

поддържане, периодично обновяване на указателните табели, маркировки и знаци, както и 

изграждане на допълнителни места за почивка и къмпингуване. 

За любителите на рекреативния и уикенд туризъм в НП „Рила” са изградени места за 

краткотраен отдих – за бивакуване, за палене на огън, обособени кътове за почивка, като се 

спазват норми за броя на палатките на посетителите и броя на нощувките на едно място.  

Любими места за краткотраен туризъм са „Екопътека по долината на река Бели Искър” 

и Ботанически маршрут „Приятели на растенията”. 

            Екопътеката Бели Искър се намира на входа на Национален парк Рила и криволичи 

около едноименната река сред живописни гледки. Дължината на пътеката е 7.5 км., 

денивелацията е малка - 300 м., лесно достъпна е и е подходяща за малки деца. Пътеката 

започва малко след края на Бели Искър. Маршрута е затворен и се изминава за не повече от 

два часа и половина. По протежението на пътеката са изградени 7 моста, които пресичат река 

Бели Искър. Най-дългият от тях е мост №4. Най-високата точка на пътеката е 1380 м. Тук се 

срещат характерните за местността ягода, миризлив здравец, бял равнец, мащерка, черна 

боровинка. С помощта на информационните табели са обозначени растенията, които могат да 

се видят: балканския зановец, трицветна теменуга, червен омайник, кълбовидна мишовка, 

исландски лишей, полегнала песъчарка, еленова камбанка и мн. др. Тук е домът на скалния 

орел и дивата котка. Около пътеката са изградени места за отдих и е любимо място за 

еднодневен туризъм и пикници. 

В местността Яворова поляна, над село Говедарци, се намира Първият ботанически 

маршрут в страната, наречен „Приятели на растенията”. Открит е на 5 октомври 2002 г. и е 

създаден в памет на Мими Праматарова, първият директор на Национален парк “Рила”. 

Ботаническият маршрут води от местността Яворова поляна до Урдин циркус. Той дава 

възможност за три часа туристите да се запознаят с основните дървесни и храстови видове, 

тревисти и лечебни растения, да надникнат в скалните пукнатини, да се разхладят край 

потоците, в сянката на смърчовата и бялмурова гора. Изградени са девет погледни места, от 
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които могат да се наблюдават средно по над 60 вида висши растения. Маршрутът служи и 

като база за провеждане на образователни дейности и програми. Той е част от 

екотуристическия продукт, формиран съвместно от Дирекцията на Национален парк “Рила” и 

местното сдружение за екотуризъм “Рила”. Инфраструктурата е построена от местни 

предприемачи, а проучването на растителното богатство и разработването на материалите за 

неговото представяне са дело на екип от Института по ботаника към Българска академия на 

науките. 

Централният Рилски резерват е най-големият резерват на Балканския полуостров. 

Създаден е през 1992 г. с цел да се запази уникалният за Югоизточна Европа планински 

ледников комплекс и първичното диво състояние на горските, субалпийските и алпийските 

екосистеми. Резерватът обхваща територия с площ 12 394 хектара във високите части на 

Източна, Средна и Северозападна Рила. 

На територията на резервата се намира най-високият връх на Балканския полуостров – 

Мусала, както и другите най-високи рилски върхове Дено, Манчо, Голям и Малък Скакавец; 

дълбоките трогови долини на реките Марица, Бели и Леви Искър и др., множество живописни 

циркусни езерни групи – Маричини, Мусаленски, Скакавишки и т.н. Релефът на резервата в 

по-високите чaсти е предимно алпийски, т.е. представен е от множество скални зъбери, сипеи 

и други. Най-големи територии от резервата обхващат иглолистните гори, образувани 

основно от бяла мура и обикновен смърч. В по-високите зони са разположени обширни 

формации от клек. Растителният свят е изключително богат. Едни от най-често срещаните 

видове са рилска иглика, петниста тинтява, пролетно котенце, българско омайниче, 

крайснежно звънче. Голям е броят на животните от видовете дива коза, кафява мечка, златка, 

глухар и други. Изключително многобройни са представителите на безгръбначните животни, 

както и в целия Национален парк „Рила“.  

На територията на НП “Рила” в района на Самоков са обявени следните природни 

забележителности: водопад “Скакавец” - естествени водопади, представляващи интерес за 

туризма и науката; вековно дърво “Змиевиден смърч”; “ Урдини езера” (1150,0 ха, с. 

Говедарци, община Самоков) – уникален за страната минералогичен комплекс, включващ 

нови за световната наука минерали, алпийска растителност с находища на голям брой редки и 

застрашени видове, и реликтна ледникова хидрофауна в Рила планина. 

НП Рила е местообитание на редки и застрашени видове и съобщества, някои от тях - 

ендемити за тази област. Срещат се около 1400 висши растения. Защитени от закона са 42. В 

Червената книга са включени 98, 9 - в Червения списък на IUCN и 6 - в списъка на редките, 

застрашени и ендемични растения в Европа. Единствено в Рила се срещат рилска иглика, 
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павлово шапиче и рилски ревен. Защитените растения, вписани в Червената книга в 

категориите „редки” и „застрашени от изчезване” са жълт планински крем (самодивско лале), 

оливиеров минзухар, златиста кандилка, планинска тинтява и др. 

В състава на растителните формации участват и следните храстови, полухрастови и 

тревни видове: хвойна, глог, шипка, леска, червен бъз, малина, ягода, черна и червена 

боровинка, връшняк, птиче грозде, лазаркиня, папрат, беладона, коприва, заешки киселец, 

валезиева власатка, планинска власатка, халерова власатка, светлика, лечебна медуница, 

чашкодрян, зъбник, картъл, алпийска ливадина, алпийска роза, петниста тинтява, извита 

острица, гъжва, скална полевица, триделнолистна дзука, жерардиева класица и др. Растенията 

рилска иглика, божествена иглика, павловско шепиче, янкиев лопен, рилско подрумниче, 

българско омайниче и давидово винче се срещат единствено в Рила планина и никъде другаде 

по света. 

Като естествено растящи дървесни видове са разпространени бял бор, черен бор, 

смърч, ела, бяла мура, клек, бук, зимен дъб, габър, цер, елша, върба, трепетлика, офика, 

шестил, дива череша, явор, благун и други. Чрез залесяване са създадени култури от бял бор, 

смърч и по-ограничено от ела, черен бор, лиственица, дуглазка, червен дъб и др. 

На територията на парка са установени 282 вида мъхове, 130 вида водорасли, 233 вида 

гъби, 5 вида риби, 20 вида земноводни и влечуги, 99 вида птици, 48 вида бозайници. В НП 

Рила се намира най-голямата популация на балканската дива коза, най-голямата популация на 

лалугери, едно от четирите находища на алпийски тритон и едно от двете в България гнездови 

находища на малката кукумявка. Паркът е защитена територия за популации на глухар.  

Екологичните условия за развитието и разпространението на животните в района на 

Самоков са разнообразни. В най-ниските части на общината, поради по-голямата урбанизация 

са останали дребни бозайници - обикновена къртица, таралеж, обикновена полевка, рядко се 

срещат лисица, невестулка и др. От птиците се срещат сврака, врабче, синигер, кос и др. 

В горския пояс на НП Рила се срещат различни видове животни, характерни за 

северноевропейските иглолистни гори и Сибирската тайга. От бозайниците са разпространени 

кафявата мечка, горската полевка, лисица, невестулка, черен пор, пъстър пор, златка, 

катерицата. От птиците често се срещат глухар, лещарка, пернатонога кукумявка, трипръст 

кълвач, кръсточовка. 

В преходната част между алпийският и планинско-горския пояс в хвойновите 

храсталаци най-често се срещат мечки, глигани, сърни, понякога и елени. От дребните 

бозайници характерна е подземната полевка. Разнообразен е птичия свят – водна бъбрица, 

балканска чучулига, глухари.  
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Алпийският пояс се характеризира с наличието на разнообразни скални обитания, 

съчетани с алпийски ливади, благоприятни за много видове студенолюбиви животни. Oт 

бозайниците често се срещат подземната полевка, а от птиците – сивогушата завирушка и 

алпийската чучулига. От влечугите характерно земноводно животно е планинската жаба. От 

групата на безгръбначните животни са разпространени пеперуди, боровия копринопред и 

буковото пауново око. Най-високите части на Рила (над 2600 м н.м.в.) се характеризират със 

сурови климатични условия. За този пояс характерни птици са: скален орел, планинска пъстра 

завирушка, скалолазка, белогърд бързолет, скална лястовица и др. От безгръбначните видове 

широко разпространение имат пеперудите и твърдокрилите насекоми – бръмбар бегач. 

Природният парк „Витоша”  заема 3139,1 ха площ от територията на община 

Самоков. В парка са включени разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и 

животински видове и на техните местообитания с характерни и забележителни ландшафти и 

обекти на неживата природа. Включва част от землището на с. Ярлово. 

Защитени местности - обявените територии са с характерни и забележителни 

ландшафти, местообитания на застрашени, редки и уязвими растителни и животински видове. 

Защитените местности на територията на общината са: 

� “Букова Усойка” с площ 16,2 ха в землището на с. Доспей, обявена със Заповед № 

3700/29.12.1972 г., цел на обявяване – опазване на вековната букова гора; 

� “Юруковото” с площ 12,0 ха, землище на с. Ковачевци, обявена със Заповед № 

707/09.03.1970 г., цел на обявяване – вековна букова гора; 

� “Корията” с площ 9,6 ха, землище на с. Доспей; 

� “Чакърови поляни” с площ 6,3 ха, землище на с. Бели Искър, обявена със Заповед № 

РД 1055/18.08.2003 г., цел на обявяване – опазване на територия с характерен 

ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата; 

� “Черната скала” с площ 8,6 ха, землище на гр. Самоков, обявена със Заповед № 

1427/13.05.1974 г., цел на обявяване – скално образувание. 

Защитени зони – Натура 2000  

Защитените зони биват два типа – за местообитанията и за птиците – в зависимост от 

това по критериите на коя Директива на Европейския съюз (за птиците или местообитанията) 

са идентифицирани. Съвкупността от всички защитени зони в Европейския съюз сформират 

Общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. В българското законодателство Натура 

2000 е залегнала като част от “националната екологична мрежа” изграждана съгласно Закона 

за биологичното разнообразие (ЗБР) . 
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За екологичната мрежа в частта й за защитените зони по чл.6 ал.1 т.1 и 2 от ЗБР 

(Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и местообитанията на 

видовете) попадат и части от територията на община Самоков, както следва: 

� Защитена зона Черни рид BG0000301 обща територия 858.45 ха. В защитената зона 

попада землището на с. Ново село, община Самоков.  

� Защитена зона Река Палакария BG0000617 обща територия 3006.73 ха. В защитената 

зона попадат землищата на селата Алино, Белчин, Ковачевци, Поповяне, Райово, 

Рельово, Широки дол, Ярлово, община Самоков.  

� Защитена зона Рилски манастир BG0000496 обща територия 25833.53 ха. В защитената 

зона попадат селата Бели искър, Говедарци, Мала църква, община Самоков.  

� Защитена зона Верила BG0000308 обща територия 6443.42 ха. В защитената зона 

попадат землищата на селата Белчин, Клисура, Ковачевци, Поповяне, Ярлово, община 

Самоков.  

� Защитена зона Палакария BG0001307 обща територия 2785.71 ха. В защитената зона 

попадат землищата на селата Горни окол, Долни окол община Самоков.  

� Защитена зона Витоша BG0000113 обща територия 27360.00 ха. В защитената зона 

попада землището на с. Ярлово, община Самоков.  

За екологичната мрежа в частта и за защитените зони по чл.6 ал.1 т.1 и 2 от ЗБР 

(съгласно Директива 79/409/ЕЕС - за птиците) попадат части от територията на община 

Самоков: 

� Защитена зона Палакария BG0002084 обща територия 15808.77 ха. В защитената зона 

попадат землищата на селата Алино, Белчин, Доспей, Драгушиново, Злокучене, 

Ковачевци, Поповяне, Продановци, Райово, Рельово, Широки дол, Ярлово, община 

Самоков.  

� Защитена зона Рила BG0000495 обща територия 77927.16 ха. В защитената зона 

попадат селата Бели Искър, Говедарци, Маджаре, Мала църква, Радуил и гр.Самоков.  

Ловно стопанство „Искър”- (резерват Авала) 

Стопанството се намира на 20-ина км. източно от град Самоков и е разположено на 

десния бряг на язовир „Искър”. Тук се въдят благородни елени, сърни, глигани, вълци, мечки, 

лисици, муфлони, както и няколко вида птици. Освен постоянните гости-ловци стопанството 

се посещава и от много туристи, за които има специални програми: 

� риболов във вътрешните микро язовири 

� езда на чистокръвни коне /източнобългарска порода/ 

� пикник на територията на резервата 
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� турове на коне до Боровец, Мальовица, 7-те рилски езера и др. 

� фотосафари-обиколка на стопанството с обучени водачи, която завършва с дивечова 

вечеря в ловната хижа 

Парк „Ридо”  е  крайградски парк на общинския център Самоков, който продължава 

към връх Дъбова глава (1127 м.) — един от предпланинските склонове на Рила. Този гол сега 

връх някога е бил покрит с трудно проходима дъбова гора, откъдето е наследил и името си. 

Наблизо е и връх Боричo, висок 1100 м., а от другата страна на града е Продановският рид. 

Ридо е прекрасно място за разходки и отдих сред тишината и прохладата на боровата гора, 

недалеч от градската среда. Парк Ридо предоставя възможност за спортуване не само по 

оформените алеи, но и на футболното игрище и ролбана. В парка се намира първата 

мотописта в България - Мотополигон „Ридо“, създаден в края на 70-те години на 20-ти век, 

който приема множество състезания по мотокрос, бъгита, оф-роуд и др. 

Екопътека „Лаго”  - започва като продължение на Туристическата градина на 

Самоков, разположена в южната част на града в посока Боровец и с изглед към Рила. 

Пътеката лъкатуши покрай Източният бряг на р. Искър между борове и храсталаци. Пейки и 

мостчета допълват красотата на природата. Екопътеката е чудесно място за разходка и 

краткотраен отдих на самоковци и техните гости. 

Обобщени изводи: Уникалното съчетание на планини, паркове, резервати, 

обширни защитени територии, зони, биоразнообразие и природни забележителности са 

основният и най-използван през годините природен туристически ресурс на община 

Самоков, донесъл най-голяма популярност на дестинацията. НП „Рила” и Централният 

Рилски резерват с множеството туристически маршрути, еко-пътеки, хижи, заслони и 

изградени места за отдих, къмпингуване и приключенски туризъм са известни от години 

и привличат любителите на зимните спортове, алпинизма, летния планински – 

пешеходен, вело и еко-туризъм. Необходимо е изграждане на нови еко-пътеки, 

прочистване и почистване на планинските маршрути, обновяване и поддържане на 

маркировките, поставяне на нови информационни табели, обезопасяване движението на 

туристите в планината и други. Част от туристическите хижи и заслони са в лошо 

състояние и се нуждаят от ремонт и обновяване. 

Изключителното биоразнообразие в общината представлява интерес за 

определена категория туристи и може да се използва за обогатяване на предлаганите 

туристически продукти с допълнителни атракции – наблюдение на птици, животни и на 

находища от редки растения. Билките също може да са част от местния туристически 

продукт за любителите на еко-туризъм, като се предоставя възможност за събиране на 
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билки от самите туристи. Лечебните растения може да се предлагат със запазена марка 

на местен био-продукт и като част от здравния, балнеоложки и спа-туризъм в Самоков. 

Горските плодове и гъби също са неусвоен ресурс за местната туристическа индустрия. 

3. Културно-исторически ресурси 

3.1. Археологически обекти и ресурси 

Късноантична крепост „ Цари Мали Град”  

Крепостта се намира на хълма „Свети Спас” в непосредствена близост до с. Белчин. 

Съществувала е като укрепено селище от ІV до края на VІ век. В нея се намира ранно-

християнски култов център, в който са открити три църкви, изградени една върху друга 

(датирани от ІV, VІ и ХV век).  

Хълмът Св.Спас и връх Св.Иван са разположени по билото на Верила планина. До тях 

се достига от изходните пунктове при с.Белчин и хижа Белчин по няколко изградени 

екопътеки. В близост преминава и трасето на големия трансевропейски туристически 

маршрут Е4.  На Българска територия маршрута преминава по билните части на планините 

Витоша, Верила, Рила, Пирин и Славянка. Хълмът е и неизменна част от вековната история на 

района. С него са свързани легендите за голямо старинно селище, известно като „Цари Mали 

град“, което се предполага, че означава „Малък Цариград“. Там до ХIХ век все още са били 

частично запазени белите каменни стени и кули на крепост. Те напомняли на местното 

население за Цари град. И до ден днешен в менталната култура на белчинци „Цари Mали 

град“ е старото име на с. Белчин.  

Провокирани от неспирния иманярски интерес към хълма „Свети Спас” и сигналите за 

унищожаването на исторически паметници през 2007 г. са започнали археологическите 

проучвания  на местността. Според проучванията изграждането на крепостта е започнало по 

време на управлението на император Валент (364-378 г.). Мястото е избрано преднамерено и е 

съобразено с възможността за наблюдение на котловината и защита на нейната западна част. 

Възникналото селище е съобразено с минералните извори в подножието, рудните залежи с 

магнетитов пясък в целия район и стратегическото кръстовище на два антични пътя.  

Още в началото на разкопките е изяснено, че непосредствено под върха на хълма се 

намират останките от римска крепост с военно-охранителни функции, която в късния си етап 

се превръща в укрепено селище. Проучването на по-голяма площ дава изключително много 

материали: 1078 бр. находки / монети, накити, стрели и части от въоръжение, инструменти, 

разнообразна керамика и др./, както и множество архитектурни останки и стратиграфски 

ситуации, позволяващи да се направят съответни изводи и заключения. Установени са 5 фази 

на обитаване на хълма, което говори за неговата значимост и устойчивост като стратегически 
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и културен раннохристиянски център в орбитата на големите градски центрове от 

античността–Сердика, Пауталия и Германея.  Уникален шанс за археологията на обекта се 

оказва падането на  фасадната стена на северозападната кула, като на място много добре 

личат тухлените редове от opusmixtum, изпълнени са 4 пояса с разстояние около 1,30 м. 

каменна зидария между тях. Запазената дължина на падналата стена е над 8 м. Очевидно на 

второто ниво е имало  1 прозорец, оформен с тухлено ветрило по свода, а на горното ниво са 

оформени бойници непосредствено под четирискатния покрив.   

Възстановените кули днес са превърнати в музей с няколко експозиционни зали, в 

които са подредени всички открити при разкопките находки, подредени тематично – 

Праистория, Бит и поминък през късната античност, Керамика, Нумизматика и Военен живот.  

Една местна легенда разказва как дъщерята на римския император Гала Плацидия, 

която трънала от Константинопол за Равена с мисия да освободи своя малък син от плен се 

отбила тук с войската си, за да отмори и да се подготви за предстоящата битка. Легендата се 

оказва знакова за крепостта „Цари Мали Град”, тъй като при разкопките в обекта е намерена 

монета с образа на Гала Плацидия. 

За силно религиозната ангажираност на хълма „Свети Спас” през този период говори  

разкритият християнски култов комплекс. На това място почти до ден днешен белчинци 

празнуват Спасовден, т.е. празникът Възнесение Христово. До 60-те г. на ХХ в. тук е имало 

оброчен кръст, поставен под вековен дъб.  

При направените през 2007 г. проучвания на крепостта, непосредствено пред 

централния й вход са открити останките от три храма, изграждани през вековете буквално 

върху останките на предходните. В „Рилската повест” на Владислав Граматик, в разказа за 

пренасяне мощите на Св. Иван Рилски от Търново до Рилския манастир се споменава името 

на презвитер Йоан от с. Белчин. Това е единственото духовно лице записано с мястото от 

където идва. Очевидно за това, че той е направил нещо много знаменателно и важно, а какво 

по-значимо деяние е това да построи храм, който да посрещне мощите на светеца по пътя му 

към Рилската Света обител. 

Крепостта „Цари Мали Град” и средновековната църква „Възнесение Христово” са 

реставрирани, социализирани и експонирани с проект, финансиран от ОП „Регионално 

развитие”. От неговото откриване през лятото на 2013 г. обектът е посетен от повече от 250 

хиляди туристи и оказва положително влияние върху развитието на местната икономика. 

Шишманово кале 

Шишманово кале се намира на пътя за селата Говедарци и Бели Искър, след град 

Самоков. Шишмановото кале, носи името на последния български цар от II-то Българско 
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царство, но името е свързано с местните легенди и показва до къде е стигало историческото 

познание в епохата на Възраждането. Обектът представлява късноантична крепост, изградена 

върху по-ранно тракийско обиталище. Крепостните стени затварят три заравнени тераси с 

площ около 25 Дка, като по предварителни данни са обособени следните структури: 

Подградие – най-ниската тераса, гъсто застроена с военни и обществени сгради, укрепено 

селище на втората тераса, разположено стъпаловидно по склона, и на върха е оформена 

цитадела. Датировката на крепостта към момента е в широките хронологически граници 

между кр. на III в до кр. на VI в. Разрушена е в следствие на мощното аварско нашествие 

около 578 г. От средновековният период  ( XI – XII в) находките са незначителен брой и 

показват едно спорадично посещение, но не и използване на крепостта. 

Обектът се намира на 3 км южно от днешния град Самоков, в подножието на 

Доспейски рид. От пътя до калето се достига по добър черен път, отклонението е обозначено с 

голяма табела. Няма проблем да се достигне и с автомобил до началото на комплекса.  

Укрепеното селище ( късноримски кастел) е бил и култово средище в епохата на 

ранното християнство. В крепостта е разкрита еднокорабна църква от Vв., а на съседното 

възвишение,  извън крепостта е съборната църква от VI в.  

На хълма е поставен кръст, символ на българската вяра. Мястото е почитано от 

населението като полесражение на последната битка на цар Иван Шишман с турците. 

Легендите го свързват със смъртта и гроба му, с неговата хазна и корона скрити в пещера 

някъде наоколо. Археологическите разкопки установиха, че това място е обитавано от траките 

в късножелязната епоха, през късната античност се явява стратегически пункт за наблюдение 

и охрана на развиващата се антична металургия и военните и търговски пътища. Тази 

организирана и планирана укрепена структура може да се разглежда, като предходна на 

средновековния Самоков, който около XI – XII в. се премества на десния бряг на р. Искър. 

Обектът е проучван от 2004 до 2009 г. с финансиране от Община Самоков.  

Открити до момента са две раннохристиянски църкви, порта и допълнителен вход в 

крепостната стена, както и няколко сгради. 

Продължават процедурите за обявяването му за паметник на културата с национално 

значение. Предвиждат се допълнителни археологически проучвания, консервация, 

реставрация и социализиране на Шишманово кале, за да се превърне в достъпен за 

туристически посещения обект. 

Алинско кале 
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Крепостта Алинско кале се намира на около 8 км североизточно от село Алино, и южно 

от село Плана, на хълма от север в непосредствена близост до Алинския манастир „Свети 

Спас“. Крепостният зид някога е обграждал пространство от около 3 000 кв.м.  

Датировката на крепостта не е изяснена, но се предполага, че е възникнала през 

късната античност и евентуално е преизползвана и през средновековието. От изток, запад и 

север хълма е заобиколен от стръмни и непристъпни долове. 

Единственият стръмен път към калето е от поляната пред Алинския манастир. От село 

Алино пътят излиза в северна посока над язовира и е около 8 км. (2 часа пеша). Пътят нагоре е 

в много лошо състояние и е трудно достъпен с превозни средства. След това продължава в 

североизточна посока с изкачвания и слизания през дерета и баири в гората. 

Антично селище и антично светилище „ Св. Илия” - с. Алино 

Античното светилище в м. "Св.Илия", с. Алино ( на 200м от източния край на селото) 

не е проучвано. На повърхността стои in situ каменна колона, база и профилирана каменна 

арка. Мястото е известно като оброк на Св.Илия. Необходимо е археологическо проучване и 

експониране. Светилището и Селището са обект на локален туристически маршрут от село 

Алино. Близкото му разположение до могилният некропол при с. Алино и пътят от София към 

с.  Белчин и МК Цари Мали град, могат да обогатят културните маршрути в региона. 

Късноантичен металургичен комплекс и селище „ Кало”  

Късноантичното и ранновизантийско селище с пещите за топене на метал са 

декларирани като паметник на културата с категория „местно значение”. Късноантичният 

металургичен комплекс се намира в местността Кало, в землището на с. Поповяне. Обектът е 

проучен археологически между 1968-1973 г. На съвременния терен в момента личат руините 

от раннохристиянска църква (базиликален тип). Необходимо е да се извърши вторично 

разкриване на останките, реставрация, консервация, експониране и социализация на обекта. 

Край Самоков има и други археологически обекти, които не са проучени, 

реставрирани, консервирани и експонирани. Един от тях е тракийската надгробната могила от 

II – III в с. Продановци. Тя се намира в чертите на селото и е с височина 13 м. и диаметър 40 

м. При разкопките, археолози установяват  - са открили погребение на виден тракийски 

големец. Проучената надгробна могила е възможно да бъде ефектно експонирана, при това 

без нуждата от много средства. 

Намерената богато украсена с релефни изображения мраморна урна с капак е изложен 

в двора на Исторически музей – Самоков. На разстояние около 1 км. западно от селото се 

намират още две могили, които не са проучвани. 
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Изводи: Археологическите обекти в община Самоков са важен ресурс за развитие 

на културно-исторически туризъм и обогатяват туристическите маршрути в района. За 

няколко години след откриването на обекта „Цари Мали Град” привлича стотици 

хиляди туристи през цялата година и генерира доходи и икономически ползи за 

местното население от съпътстващите дейности и услуги. Реставрацията, консервацията 

и социализирането на Шишманово и Алинско кале ще допринесе за разширяване на 

обектите за посещение в общината и увеличаване престоя на туристите.  

3.2. Културно-исторически паметници, къщи и музеи 

В Самоков са декларирани и обявени 126 паметника на културата (71 в гр. Самоков, 36 

в к.к. Боровец и 19 в селата), от тях 13 с национално значение (11 в гр. Самоков и 2 в к.к 

Боровец”. От 2013 г. историческа зона „Старият Боровец” на територията на к.к. Боровец е 

със статут на групова архитектурно-строителна културна ценност с национално значение.  

Като приоритетни с най-голямо културно-историческо значение се определят следните 

обекти - Комплекс „Бельова черква” /църква „Рождество Богородично”/, Църква „Въведение 

Богородично” /Долномахаленска църква/, Девически манастир „Покров Богородичен”, Църква 

„Успение Богородично” /Митрополитска църква/, Църква „Св.Никола”, Църква 

„Преображение Господне” – к.к. Боровец, Синагога, „Сарафска къща”, Исторически музей, 

Читалище-паметник „Отец Паисий”, Байракли джамия, Голямата чешма /чешмата с обецата/, 

Професионална гимназия „Константин Фотинов”, Училище „Св.св.Кирил и Методий, 

Графична база – „Есова къща”, Образописова къща”, средновековната крепост „Шишманово 

кале”, Исторически паметник „Кръста”, Историческа местност „Карагьол”- Чакърови поляни. 

Исторически музей – Самоков 

Културно-историческото наследство на Самоков е представено в Историческия музей в 

няколко тематични експозиции. Името на града е забележителен културен факт и отразява 

възникването и развитието му около огромните механични чукове за добиване на желязо, 

наречени „самокови”. Експозиция „Самоков – дух и метал” е посветена на значението на 

града като железодобивен, занаятчийски и културен център. Археологически находки 

илюстрират хилядолетни металургични традиции. Действащи макети на пещите за топене на 

желязо „видня” и на механичните чукове „самоково” онагледяват произхода на името 

Самоков. Занаятите през Възраждането (XIX в.) – абаджийство, златарство, грънчарство, 

медникарство – са илюстрирани с образци и инструментариум. Рядък занаят е обработката на 

полускъпоценни камъни по антични мостри – антикарство. Интересен е фактът, че в средата 

на XIX в. в Самоков е открита стъкларска фабрика, в която работели майстори от Карлсбад, 

Карлови Вари в дн. Чехия.  
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Традиционният бит през XIX в. и началото на XX в. е представен с искровски шевици 

и носии, характерни за отделни села в района на Самоков. Дамски костюми по последна 

европейска мода от втората половина на XIX в., вносни часовници, ръкоделия и др. дават 

представа за градската култура и модернизацията на самоковското общество по време на най-

значителния разцвет на града. 

Като културен и просветен център Самоков е дал на българите две от основните 

достижения на новото време – първата българска печатница на Никола Карастоянов (1828) и 

първото българско списание “Любословие” на Константин Фотинов (1844), и двете в 

експозицията на музея. Правилникът на Самоковското мъжко училище от 1861 г. и 

оригинален екземпляр на Рибния Буквар, фотографии на учители и ученици напомнят, че 

Самоков през Възраждането е бил един от значителните просветни центрове на българите. 

Експозицията „Самоковска художествена школа” е създадена с богатата колекция от 

икони на музея. Именитите самоковски зографи, прославили града по целия Балкански 

полуостров, са представени с творби на основателя на школата Христо Димитров и синовете 

му Димитър Зограф и Захари Зограф, на Никола Образописов, Васил Попрадойков, Станислав 

Доспевски, Иван иконописец и др. 

Художествена галерия „ Проф. Васил Захариев”- гр. Самоков 

Обновената Художествена галерия в Самоков носи името на видния самоковски 

художник и изследовател на културното наследство на Самоков проф. Васил Захариев. В 

постоянната експозиция в галерията са включени обекти – творби от фонда на Исторически 

музей – Самоков: представителни извадки от колекциите на изтъкнати и не толкова известни 

самоковски художници на XX в. Тук ценителите на изкуството могат да видят картини на 

известни самоковски художници – Наум Хаджимладенов, Христо Йончев-Крискарец, проф. 

Васил Захариев, Павел Францалийски, Слави Генев, Георги Белстойнев, Александър 

Миленков, Зафир Йончев и др., както и на съвременните творци Васил Чакъров и Христофор 

Пейчев. Картините им са живата история на стария Самоков с неговите улички и къщи, с 

лицата на хората и запазената колективна памет в образи и цветове, съчетани с величието на 

Рила в акварел. 

Община Самоков връчва ежегодно за 24 май националната награда за особени 

постижения в областта на изобразителното изкуство, носеща името на големия български 

възрожденец „Захарий Зограф“. Наградата „Захарий Зограф” е учредена през 1970 г. Първата 

статуетка е връчена през 1973 на акад. Светлин Русев, който е председател на журито, което 

всяка година определя носителя на наградата, след възстановяването й през 2000 година. От 
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2013 година по инициатива на Община Самоков се провежда и конкурс за детска рисунка в 

рамките на Националната награда. 

Читалище-паметник „ Отец Паисий” - Самоков 

Читалището-паметник е най-старата културна институция, разположена в центъра град 

Самоков. Най-ранни сведения за „стая за четене” към библиотеката на училището има от XVII 

в., а печатът на читалището е от 1859 г. През 1870 г. получава името „Св. Седмочисленици”, 

но няма своя сграда и осъществява дейността си в Митрополията. По повод честванията на 

150-годишнината на История славянобългарска през 1912 г. читалището е наречено „Отец 

Паисий” в чест на светогорския монах, роден в Самоковска епархия, когато банската версия 

за родното място на Паисий Хилендарски все още не е наложена на историческата наука.  

Читалището е проектирано от арх. Коста Николов като театрална сграда с паметни 

плочи. Строителството започва през 1919 г. Паметните плочи на падналите войни са 

изпълнени от архитектите Никола Ножаров и Лигурго Андреани. Барелефите са посветени на 

важни сражения с участието на частите от самоковския гарнизон и са дело на 

известните български скулптури Иван Лазаров (Калиманица-1913 и Криволак-1915), 

Николай Димитров (Булаир-1913) и  Александър Андреев (Кота 1050-1917). Читалището е 

осветено на 23 декември 1923 г. 

Голямата чешма - Самоков 

Голямата чешма отдавна се е превърнала в емблема и символ на Самоков. Нейният 

силует заема централно място в герба на общината. Чешмата е издигната около 1660 г. на 

площада в т.н. Горна чаршия. Вече четири века тя доминира центъра на града. Построена е 

благотворително от емина (управителя) на султанската кухня Мехмед ефенди, факт, който 

обяснява неоспоримата й прилика с подобни чешми в столицата Истанбул, в Солун и Одрин.  

Сарафската къща - Самоков 

Историята и името на Сарафската къща са свързани с еврейската фамилия Арие, чийто 

родоначалник, роден във Виена, се заселил през 1793 г. в Самоков. Богатството и разкошът на 

тази предприемчива фамилия се отразили в техните къщи и в строежа на Синагогата във 

време, когато по тези земи няма значителни обществени сгради и външният блясък на дома е 

все още нещо ново. 

Не е запазена т.нар. Голяма Сарафска къща със салон, където на дърворезбен балкон 

седял оркестърът, а по стените били изписани пейзажи на екзотични заливи с палми и силуети 

на далечни градове. От другите 4 къщи, строени през 50-те и 60-те години на ХIХ в., е 

запазена тази, наследила името Сарафска. От цялото великолепие в оригинален вид са 

дърворезбените тавани и отчасти декоративната украса в салона. Къщата в момента е 
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отворена като музеен обект. Стопанисва се от Фонд „13 века България”. Сарафската къща е  

паметник на културата от национално значение. 

Доспевската къща - Самоков 

Доспевската къща е принадлежала на семейството на видния  самоковски зограф 

Димитър Христов Зограф - един от най-изтъкнатите представители на Самоковската 

иконописна школа. В двора е възстановено ателието на зографите от тази фамилия от 1848 г.  

През зимата те са изработвали в Самоков поръчаните им цели иконостасни комплекти, както 

и икони за пазара. Знае се, че са имали магазин за продажба на икони и в Солун.  

Къщата е реставрирана през 80-те години на XX в. и предоставена на Детска 

художествена школа „Захари Зограф”за творческа работилница. Намира се на туристическата 

променада – Главната улица, на която в миналото са живеели най-заможните стари фамилии. 

Тя е паметник на културата от национално значение (2008 г.). В Доспевската къща е 

разположен и Музея на Самоковската шевица и дантела 

Есовата къща - Самоков 

Графичната база в Самоков се помещава в Есовата къща, архитектурен паметник от 

късното Възраждане. Създадена е през 1973 г. от Съюза на българските художници в 

партньорство с Община Самоков. Тя е специализирана в традиционни графични техники 

и предлага високо качество на отпечатаните графични творби. Тук се провеждат обучение, 

представяния, изложби. 

Образописова къща - Самоков 

В тази къща през 1829 година /на 7 август/ е роден Никола Иванов Образописов, 

първороден син на големия възрожденски зограф Иван Николов Иконописец. Зографът 

Никола Образописов е един от най-ярките представители на Самоковската художествена 

школа, наследил дарбата на своя баща, последовател на Захари Зограф. От духа на старата 

византийска традиция до кавалетни пейзажи и портрети, Образописов проправя пътя на 

българското възрожденско изкуство към творческата свобода на новото време.  

През 1869 година Никола Образописов преизписва подновената Бельова църква край 

града. В нея той създава цялостен стенописен ансамбъл, в който са включени славянски и 

старобългарски светии. За църквата рисува и икони. Остава възпоменателен надпис и пейзаж 

на църквата преди нейното обновление. През 1883-1884 година извършва реставрация на 

стенописите в нартекста на Рилския манастир. В духа на Самоковската художествена 

традиция рисува и декоративни пейзажи част, от които са запазени в неговия дом. 
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Образописовата къща е ценно материално културно наследство за Самоков. 

Необходима е реставрация, консервация и адаптация на сградата и околното пространство за 

превръщането й в един от атрактивните местни туристически обекти. 

Етнографски музей - с. Белчин 

Етнографският музей на с. Белчин е мястото в което се събра последното оцеляло от 

самобитността и народното творчество на местното население от епохата на Възраждането 

(ХVІІ в.) до началото на ХХ в. Сградата е новопостроена и е обособена като филиал на 

Исторически музей - Самоков.  Сградата е в стила на старите белчински домове от това време, 

а експонатите в него бяха дарени от родолюбивите белчинци.  

На първия етаж сбирката представя богатото книжовно наследство. Вторият етаж 

представя бита и поминъка на Белчин. Експонирани са оригинални носии, покъщнина и 

трудовите дейности, типични за българското село. В задния двор са експонирани стопанските 

сгради, инструменти и съоръжения за селскостопанския труд. 

Изводи: Музейните обекти и къщи – паметници на културата са ценен 

туристически ресурс и са подходящи за включване в туристически маршрути и 

разнообразяване престоя на туристите в Самоков, независимо от целта на посещението 

им. Необходимо е обектите да се поддържат в добро състояние и да се осигурява 

целогодишен достъп за посетители. 

3.3. Религиозен туризъм 

Девически манастир“ Покров Пресв. Богородица” в Самоков 

Автентичният архитектурен комплекс на Девическия манастир датира от XVIII и XIX 

в. Манастирът е основан през 1772 г. от Баба Фота на мястото на Хилендарския метох. През 

1872 г. уставът на манастира бил вписан в кондиката на Митрополитската църква. 

Монахините се издържали с предене и тъкане и поддържали училище за момичета. Неговият 

патронен празник е на 1 октомври – Покров на Пресвета Богородица. Самоковци вярвали, че 

Света Богородица разпростирала своя плащ над града и го пазела от разорение. 

През 1839 г. била осветена новата църква, за която рисува икони известният 

самоковски художник Димитър Зограф, а Захари Зограф започва изписването на църквата със 

сцената на Покровителна Богородица в преддверието. 

Девическият манастир е живото свидетелство за духа и атмосферата на възрожденския 

Самоков, единственият запазен в града автентичен комплекс от сгради и градини, тишина и 

уют. Превратностите на историята сякаш са го подминавали през неговото 240-годишно 

съществуване. Днес той продължава да бъде действащ манастир. В манастира се съхраняват 

мощите на Св. Сава Сръбски. 
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Митрополитската църква „ Успение на прсв. Богородица” - Самоков  

От 1557 г. Самоков е седалище на митрополит и център на Самоковска епархия, 

подчинена на Печката патриаршия,  което е важна предпоставка за съхраняването на езика и 

народността и превръщането на Самоков в ранен център на Българското Възраждане.  

Митрополитската църква  е седалище на митрополита на Самоковска епархия и е 

построена през 1712 г. като еднопрестолна църква. През 1783-1795 г. се извършва разширение 

и преустройство, което приключва през 1835 г. с двата странични олтара. Част от 

големите икони са изработени в Света гора, а дърворезбеният иконостас бил поръчан около 

1793 г. на майстор Андоний в някой от атонските манастири. Част от празничните икони са 

работа на Христо Димитров (1745-1819). След второто голямо преустройство на 

църквата иконостасът бил разширен от майстор Атанас Теладур, а иконите са от Димитър 

Зограф, Захари Зограф, Иван Иконописец, Никола Образописов и други представители 

на Самоковската художествена школа. След Освобождението е построена нартиката с 

колонадата, а през 1892 г. камбанарията. Чешмата е от 1870 г. 

Комплекс „ Бельова черква” / църква „ Рождество Богородично”/ - Самоков 

Бельова църква е най-старият християнски храм в чертите на града. Тя лежи върху 

основите на късноантична базилика от IV-VI в. Носи името на болярина Бельо, който според 

преданието я съградил около 1389 г. Храмът „Рождество на пресв. Богородица” бил засипан с 

пръст през XVII в. Долният слой стенописи се датират в този период. В средата на XIX в. те 

били избелели и мухлясали. Затова основна грижа на еснафските организации през 1867 -1869 

г. било основното преустройство на църквата. Стенописната украса, както и част от иконите, 

са дело на Никола Образописов с помощници Димитър Христов и Христо Зографски. 

Иконостасът е изработен от известни самоковски дърворезбари като Стойчо Фандъков. От 

1879 до 1891 г. били построени чешмата, аязмото и западната част на църквата – нартексът. 

На Бельова църква са ставали големи събори на Великден и на Рождество Богородично.  

След дългогодишна реставрация храмът е отворен за богомолци и посетители. Днес там 

се съхраняват мощите на Свети Великомъченик Симеон Самоковски. Оригиналните икони са 

експонирани в музея. Те са дело на Никола Образописов, Васил Попхристов Радойков, Георги 

Хр. Клинков и др. Част от старите стенописи са открити и реставрирани. Изследователите ги 

отнасят към православното изкуство на XVI-XVII в. Бельова църква е паметник на културата 

от национално значение. 

Църква „ Св. Никола“ - Самоков 

Църквата „Св. Никола” в днешния си вид е издигната през 1859-1861 г. Построена е в 

двора на гробището, което тогава вече се е намирало в пределите на града. Основният камък е 
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положен на 9 март 1859 г. През 1961 г. е бил завършен иконостасът и поставени иконите. 

Храмът е осветен тържествено на 26 октомври, Димитровден, от архимандрит Хрисант 

Дойчинов и градските свещеници. Църквата „Св. Никола” е трикорабна. 

Фиг. 5 Самоковска духовна околия  

 

Долномахаленска църква „ Въведение Богородично“ - Самоков 

Църквата в Долна махала, популярно име на северната част на града, е построена на 

мястото на стар параклис при метоха на някой от манастирите, Зографски, Рилски или 

Иверски. Съществуват неоспорими доказателства, че тук е имало метох и аязмо с лековита 

вода. Тази част на града през XIX в. е функционирала като християнска махала в северния 

край на града, далеч от другите християнски махали, и имала свое гробище, фурни и дюкяни.  

Долномахаленската църква е трикорабна, с полуцилиндрично засводяване, носено от 

два реда измазани дървени колони. Строителството й приключва през 1835 година. В нея са 

съхранени икони, дело на прочутите самоковски майстори. Тя е най-малката от действащите 

самоковски църкви. Строена е по-пестеливо, тъй като в тази част на града е имало по-малко 

миряни. Днес тя носи не по-малка историческа стойност от останалите храмове. 
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Алински манастир „ Възнесение Господне” („ Св. Спас”) – с. Алино 

Манастир от Средецката мала света гора, в Плана планина, Самоковска духовна 

околия. Разположен е на левия бряг на Манастирска река, под връх Калето, сред гористите 

южни склонове на Плана планина. Отстои  на 20 километра западно от град Самоков, до село 

Алино и с. Белчин. В непосредствена близост до него е средновековната крепост Алинско 

кале, останките от която го датират от епохата на късната античност. 

Алинският манастир е възникнал през ХVI - ХVII век, а през ХVIII - XIX век е бил 

възобновен. През годините на ранното Възраждане е бил книжовен център от местно 

значение. От някога многобройните постройки на манастира днес е останала църква и 

полуразрушена жилищна сграда. Църквата е малка (с размери 7,5 х 3,8 метра) и скромна в 

архитектурно отношение. Представлява еднокорабна, едноапсидна постройка без купол, 

вкопана на мeтър в земята. Манастирът е интересен със своите особени стенописи –  

колективно дело на майстори-живописци с различен творчески почерк. Според ктиторския 

надпис, старата манастирска църква е обновена и изографисана през 1626 година. Ценни са 

големите иконостасни икони на Спасителя, св. Богородица, св. Иван Рилски, св. Йоан 

Предтеча и малката сборна икона от 1845 година. Стенописите с изображенията на Христос 

Велик Архангел, както и евангелските сцени Съдът на Пилат, Разпятие Христово и Оплакване 

датират от 1626 година. Понастоящем манастирът е недействащ и достъпа до него е затруден. 

Обявен за паметник на културата. 

Средновековна църква „ Св. Петка” – с. Белчин 

Църквата „Св. Петка” е една от светините за с. Белчин и цялото самоковско краище. 

Обявена е за паметник на художествената култура – І степен. Църквата е типична за 

средновековната архитектура- еднокорабна, засводена, с допълнително пристроен нартекс. В 

този си вид е построена през ХVІ в, като стъпва върху основите на по-ранен храм, датиран по 

археологически данни през второто българско царство- около ХІІІ- ХІV в. Първата църква е 

опожарена при османското нашествие в последната четвърт на ХІV в. Всички икони в храма 

имат еднакви стилови белези, характерни за средата на ХVІІ в. През последните години на ХХ 

в. църквата е изоставена и полуразрушена. От руините за нов живот я въздигат  родолюбиви 

белчинци. Днес църквата е отворена за посетители. 

Възрожденска църква „ Св. Апостоли Петър и Павел” – с. Белчин 

Храмът  „Св. Апостоли Петър и Павел” се намира в центъра на село Белчин. От 

личното евангелие на отец Боне Стойнев става ясно, че изграждането на този храм е 

започнало през 1884г., а официалното му освещаване е било извършено година по-късно. 

Камбанарията е издигната в края на 30-те години на 20ти век. Тъй като с времето църквата все 
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повече се е рушала се наложило пълното й обновление, което беше извършено през 1997 - 

2000г., а камбанарията беше преобразена в купол с 2 камбани. Всяка от иконите в храма носи 

името на дарителите си, което улеснява проследяването на старите родове в с. Белчин. Към 

настоящия момент църквата се стенописва благодарение на родолюбиви белчинци. 

Дървена църква „ Преображение Господне” в КК „ Боровец”  

Храмът „Преображение Господне” в Боровец е единствената в страната ни дървена 

църква. Тoй е построен по идея на известни и влиятелни общественици, учени и собственици 

на вили в бивша Чамкория. Средствата за изграждането му са събрани като волни 

пожертвования и дарения и през далечната 1933 година е поставено началото на изграждането 

му. Архитектът на дървената църква е австриец и затова тя е сътворена в типичен готически 

алпийски стил. Това й придава една уникалност, непривична за останалите християнски 

храмове в страната. На 23 септември 1934 година църквата е тържествено осветена от Екзарх 

Стефан, а в последствие неколкократно обновявана. Своята лепта за построяването на 

църквата в Боровец навремето е дал и самият цар Борис Трети. Храмът „Преображение 

Господне” е отворен за посещение през цялата година. 

Радуилска Света гора – с. Радуил 

Не случайно жителите на Радуил наричат гората си Света. Селото е заобиколено от 

параклиси – израз на голямата човешка благодарност; доказателство, че тук живеят истински 

християни. Общо в селото и край него има 11 параклиса, две църкви и един манастир. 

В центъра на Радуил се извисява с позлатените си кубета църквата „Рождество на 

пресвета Богородица”. Тя е поддържана в отлично състояние, не е засегната от чужди на 

вярата ни помисли. Богато е изписана от самоковски и други зографи. 

В западния край на Радуил е старата църква „Св. Никола”. На 2 км на запад от селото е 

построен манастирът „Покровителна Богородица”. На това място е имало параклис, изграден 

от войниците, завърнали се от участието си в Първата световна война. 

На юг от селото, на пътя, който води към високите върхове на Рила и към горите, 

където радуилци са отивали на работа, ги посреща параклисът „Св. Георги”. В обсега на 

селото са разположени параклисите „Успение на св. Богородица”, „Св. Петка”, „Св. Мина”, 

„Св. Димитър” и „Св.Илия”. На 3,5 км на изток от селото се намира параклисът „Св. Петър”. 

Край северната част на селото, сред гората, са издигнати параклисите „Св. Троица” и „Св. 

Архангел”. До последния параклис има извор с лечебна вода, която се използва за 

оздравяване на болни очи. В това са се убедили много хора, които тук са мили очите си. Този 

параклис и изворът и сега често са посещавани от болни. На северозапад от селото, в дебрите 
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на Рила, е построен параклисът „Св. Иван Рилски”. Най-далече – на 5,5 км от село Радуил, е 

параклисът „Св. Спас”. 

Манастири и църкви в с. Говедарци 

В околностите на село Говедарци се намират две манастирчета – „Св. Георги” и „Св. 

Троица”, които са периодично действащи. В района има три параклиса: „Св. Илия” - на самия 

връх Тапанковица, „Св. Мина” - разположен в местността „Мечкарица” и „Св. Богородица” и 

две черкви: „Св. Никола” и „Св. Петър и Павел”. 

Църква „ Свети Николай Чудотворец” (1853) – село Рельово 

Късносредновековната и възрожденска църква „Св. Николай” до с. Рельово е 

декларирана като художествен паметник на културата. Предстои извършването на цялостна 

архитектурно-строителна реставрация на обекта. Разработена е предварителна програма за 

консервация и реставрация на художествените ценности. 

Църква „ Св. Димитър Солунски” – село Клисура 

Църквата „Св. Димитър Солунски” е обектът, който представлява най-голям интерес в 

землището на село Клисура. Новата сграда е била завършена през 1874 г. Църквата е 

декларирана като архитектурно-строителен и художествен паметник на културата през 2007 г.  

Средновековна църква „ Свети Никола” – село Марица 

Средновековната църква „Свети Никола” се намира в югоизточната част на село 

Марица. Черквата се състои от две части - стара и притвор. Изграждането на новата част е 

документирано с релефен каменен надпис, издълбан под нишата на западния портал, който 

гласи: „Да се знае куга се настави сограждение храмъ Святи Никола во време султань 

Махмудово турско царство 1830 сене”. 

Средновековна църква „ Св.Св.Петър и Павел” – село Мала църква 

Средновековната църква „Св.Св.Петър и Павел” се намира в  гробищата на село Мала 

църква. По време на турското робство е била заровена в земята.През вековното си 

съществуване храмът е претърпял доста промени, преизграден е през XIX в.,тогава е и бил 

преизписан наново. Сегашният иконостас е ценно произведение на българското възрожденско 

изкуство, но за жалост се намира в много лошо състояние. 

Днес, църквата е ремонтирана отвън, покривът е обновен, но има спешна нужда от 

реставрация на иконостаса и останалите средновековни стенописи. 

Байракли джамия - Самоков 

Утвърдило се е мнението, че е построена около 1845 г. по поръка на местния първенец 

Мехмед Хюсреф паша. Байракли джамия, наричана още Али ефенди Джамия, а също и 

Старата джамия е основно преустроена в средата на XIX в. и изписана около 1845 г. от 
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самоковските зографи Иван Иконописец, Коста Вальов и Христо Йовевич в декоративния 

стил на Самоковската художествена школа. Фотоизложбата „Самоков през фотообектива”, 

разположена в нея, отразява промяната в градската среда в края на XIX и първата половина на 

XX в. След реставрацията през 50-60-те години на XX в. Джамията е отворена през август 

1966 г. като музеен обект. Обявена  за паметник на културата от национално значение. 

Синагога - Самоков 

В исторически план Синагогата маркира местоположението на еврейската махала през 

XIX и първата половина на XX в. Еврейската общност в Самоков напуска окончателно града 

през 50-те години на XX в., когато се изселва в новосъздадената еврейска държава Израел. 

Самоковската еврейска общност принадлежи към сефарадските евреи, дошли от 

Испания. Според Хроника Арие в края на XVIII в. тя наброявала около 25 семейства. През 

1840 г. синовете на Авраам Арие се погрижили да вземат ферман за построяване на синагога. 

Те разширили на свои разноски съществуващата молитвена стая, която била близо до 

чаршията. През 1855 г. на публично събрание евреите решили да построят нова синагога, като 

създали фонд, който през 1858 г. бил достатъчен да се започне строежът.  

Синагогата в Самоков е издигната по плановете на Бет Амикдаша, храма в Ерусалим. 

Състои се от молитвен салон и пристройка на два етажа. Молитвената зала била украсена с 

богат дърворезбен таван с орнаментални фризове. В дърворезбената украса е вплетена и тук 

Давидовата звезда като в купола на джамията. Отвън синагогата също била изписана.  

Започналата през 60-те години на XX в. реставрация на този забележителен паметник 

на културата в Самоков все още не е приключила и днес се намира в критично състояние. 

Община Самоков е предоставила собствеността на организацията на евреите в България 

„Шалом”. Синагогата е паметник на културата от национално значение.  

Изводи: Територията на община Самоков е изключително богата на обекти за 

религиозен и поклоннически туризъм. Повечето храмове в момента са действащи и 

привличат много поклонници и туристи. Някой религиозни сгради се нуждаят от 

реставрация, консервация и социализиране, за да бъдат достъпни за посещение и да 

станат част от туристически маршрути. 

3.4. Културен календар – събития и фестивали 

Международен фестивал „ Боб Фест” – с. Радуил 

Фестивалът се провежда в началото на месец септември. Село Радуил се слави с 

производството на вкусен боб от местни сортове. По време на празника се организират редица 

конкурси – за написване на текст за „Песен на фасула”, за излъчване на най-добър 

производител на фасул, кулинарни конкурси за рецепти с боб и др. Най-интересната част е 
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участието на кукери и на различни фолклорни състави от България, Сърбия, Македония, 

Турция и др. Всяка година за празника се издава вестник „Радуил”. Заслужилите получават 

статуетка „Златен боб” или медали „Златен фасулицър”, грамоти и подаръци. 

Празник на Рилския зелник – с. Бели искър 

Национален фолклорен фестивал, който се провежда всяка година в края на месец юни 

или началото на юли. Туристически интерес предизвиква традиционната изложба на домашно 

приготвени зелници (характерен местен специалитет). Концертната програма няма конкурсен 

характер. Награди се връчват за кулинарните умения на майсторите на Рилския зелник. 

Национален фолклорен фестивал „ Магията на Рила планина” – к.к. Боровец 

Фестивалът се провежда в края на месец юни и се организира от Съюза на хотелиерите 

в Боровец. Основната проява на фестивала е конкурсът за български народни танци. Участват 

фолклорни състави и групи от цяла България. По време на фестивала се провеждат: изложба-

базар на ръчно изработени произведения и демонстрации на майстори - занаятчии, художници 

и приложници от цялата страна; изложба-базар на местни производители на билки, билкови и 

пчелни продукти; кулинарна изложба с дегустация на рилски гозби и др. 

Чакърови тържества – Чакърови поляни 

Чакъровите тържества се провеждат на Чакъровите поляни, близо до историческата 

местност Карагьол, където е бил станът на легендарния Чакър войвода (хайдутин от 

Самоков). Началото на първите тържества е през 1975 г. След дългогодишно прекъсване са 

възстановени през 2011 г. Организират се в края на месец юли. По време на тържествата се 

провеждат исторически възстановки на битки и народни борби. Има богата съпътстваща 

фолклорна програма и се прави курбан за здраве. 

Празник на Рила 

Празникът се провежда всяка година в първия неделен ден на месец август на хижа 

Мусала. За първи път е честван през 1925 г. Според статистиката най-масовото честване е 

било през 1967 г., когато повече от 5000 човека са се събрали на поляната под „голготата”. 

Празникът на Рила се организира като народен събор на палаткови лагери. 

БороРок (Рок в Рила) – к.к. Боровец 

Това е едно традиционно събитие в културния календар на община Самоков. 

Единайсет години домакин на Рок в Рила е било с. Бели Искър, но от две години форумът се 

провежда в курорта Боровец. Фестивалът има за цел да даде тласък на млади български рок 

групи, които представят свои авторски песни. На сцената излизат и популярни рок състави.  

Младежки фестивал „ Ритъмът на планината”  
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Традиционен младежки формат, съчетаващ концерти на различни младежки музикални 

групи с работилници по изкуства, спорт, екология и образование. Нововъведение на 

фестивала е съчетаването му с т.нар „Фамилатрон”. Това е международен празник на 

семейството, здравословния начин на живот, културата и спорта. Движението се заражда във 

Франция през 1991 година и за 20 години се превръща в утвърдена практика за Европейския 

съюз. Вечерите в „Ритъма на планината” са с много танци, хип-хоп, реге и забавления. 

Фолклорен фестивал „ Дар от природата” – с. Говедарци 

Фестивалът се провежда от 2013 г. през месец септември на площада в село Говедарци. 

Участват фолклорни, певчески, танцови състави, ансамбли и индивидуални изпълнители от 

цяла България. Организира се базар на природно чисти продукти – картофи, мед, мляко, 

сирене, извара, сладко от горски плодове, билки и др. „Дар от природата” се утвърждава не 

само като фолклорен фестивал, но и като празник на занаятчии и производители на 

екологични храни. По време на фестивала има кулинарни изложби с дегустации, базар на 

дърворезби, картини, ръкоделия и др.  

 Празник на дзивата и картофите – с. Поповяне 

 Празникът на дзивата и картофа показва едновременно кулинарното майсторство и 

плодородието на региона. Празникът се провежда ежегодно през месец септември на площада 

в с. Поповяне. Освен с богата фолклорна програма, той се откроява с традиционната изложба 

на ястия от картофи и дзива – характерна местна баница с мая. Конкурсен характер има само 

кулинарната част на празника и всяка година се избират най-добрите майстори на дзива и най-

оригиналните и вкусни рецепти със самоковски картофи. 

Традиционен научен симпозиум „ Цар Шишманови дни”  

Форматът се провежда в началото на месец октомври и се реализира съвместно с 

Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” към БАН. Така наречените 

„Есенни четения” на Асоциация „Онгъл” се провеждат в Самоков от 2003 г. Те включват 

доклади на учени от цял свят, насочени към народно творчество и традиции, археологически 

разкопки и консервация, адаптиране на археологически паметници за нуждите на културния 

туризъм. В рамките на научната конференция се провежда и „Балканска научна филмотека”.   

Освобождение на Самоков от турско робство – 14 май 

Тържеството се провежда на паметника, познат на самоковци като „Кръста”, построен 

на мястото, където е спрял първият казашки разред разузнавачи, предвождащ руските войски, 

влизащи в града. Тогавашният кмет Иван Доспевски наредил на мястото да се издигне голям 

дървен кръст. През пролетта на 1878 г. на това място самоковци посаждат 12 върбови дървета. 
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Сегашният паметник, дело на скулптура Генчо Кисимов съществува от 1968 г., а през 2014 г. 

до него бе поставен триметров кръст. Празника се отбелязва с параден поход. 

Празник на Самоков – 21 август 

От 2002 г. насам Самоков отбелязва градския си празник на 21-и август – Успение на 

св. Симеон Самоковски - покровителя на града. По случай празника в рамките на една 

седмица в Самоков се организират много културни събития, концерти, състезания, фестивали 

– фестивал на туристическата песен “Бялата порта на Рила”, традиционния събор на 

каракачаните, надигравания с участието на танцови състави към читалищата в община 

Самоков и гостуващи фолклорни групи, конкурс “Мини Мис и Мини Мистър”. 

Честване на победата в Булаирската битка – 6 февруари 

Началото на тържествата, посветени на победата в битката при Булаир е поставено 

веднага след края на Балканската война. В тази решаваща за края на войната битка участват 

много самоковци. При обявяването на мобилизацията над 2 000 самоковци с патриотично 

въодушевление се явяват в казармите. За периода 1904-1912 г. дивизията в Самоков израства 

като едно от най-добрите съединения на въоръжените сили в България. Именно това военно 

формирование поема удара при Булаир. Тържествата се провеждат пред паметните стели на 

читалище-паметник „Отец Паисий” – там, където са изписани имената на самоковските 

войни, загинали в битката. Самоков е единственият град, в който в памет на загиналите войни 

е построен не просто паметник, а читалище-паметник. 

Национална награда за постижения в изобразителното изкуство „ Захарий Зограф”  

Събитието се организира съвместно със Съюза на българските художници. Това е една 

от най-престижните национални награди за живопис. Според статута на Наградата, 

наградената картина остава в Самоков и се включва във фонда на Историческия музей. Така 

музеят  притежава произведения на едни от най-добрите български художници. Националната 

награда на името на Захарий Зограф е учредена през 1972 г. След прекъсване от 15 години, 

през 2000-а година тя отново е подновена. От 2013 г. към Наградата се организира и Детски 

конкурс, като журито е същото, което определя и носителя на Националната награда. 

През есента в Самоков се провеждат: Национален фестивал на Старата градска песен, 

Национален фестивал „Театър без граници” и Национален фестивал „Нашенско хоро”. 

Общината е домакин и на международни пленери по живопис и дърворезба. 

Събори по селата: 

6 май /Гергьовден/ - Поповяне  

11 юни / на Възнесение Господне/  - Маджаре  

13 юни /на Възнесение Господне/ - Горни Окол  
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13 юни /на Възнесение Господне/  - Гуцал   

21 юни /за Петровден/  - Говедарци  

27 юни /за Петровден/ - Белчин   

27 юни /за Петровден/ - Доспей   

27 юни  /за Петровден/- Ново село  

27 юни  /за Петровден/ - Мала църква   

27 юни  /за Петровден/ - Рельово 

11 юли / Петровден стар стил/ - Продановци  

18 юли /на Илинден/ - Марица  

18 юли /на Илинден/ - Широки дол  

25 юли  /на Илинден/ - Злокучане   

25 юли /на Илинден/ - Райово  

15 август / на Голяма Богородица/ - Бели Искър   

15 август  /на Голяма Богородица/ - Долни Окол   

15 август  /на Голяма Богородица/ - Радуил   

15 август /на Голяма Богородица/ - Шипочан   

29 август  /на Богородица/ - Алино   

29 август  /на Богородица/- Драгушиново   

29 август  /на Богородица/- Клисура   

29 август  /на Богородица/- Ковачевци   

29 август  /на Богородица/- Ярлово 

Изводи: В културния календар на община Самоков има много традиционни 

събития, които ежегодно привличат хиляди туристи. По-значимите от тях са с местен 

или национален характер и като цяло липсват международни прояви. За 

утвърждаването на дестинацията на външните туристически пазари е необходимо да се 

организират и промотират иновативни културни събития с участие на групи, състави и 

туристи от други държави. 

3.5. Местни творчески състави, занаяти, традиции и обичаи 

В община Самоков функционират 26 читалища (4 в град Самоков и 22 в селата), които 

съхраняват местните традиции и обичаи и развиват активна културно-творческа дейност. Към 

читалищата са създадени и работят следните творчески състави и групи: 

- Танцов ансамбъл „Самоков”, Шишмановска фолклорна група, състав за народни 

танци „Рилски ритми” – гр. Самоков  и др. 
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- Групи за автентичен фолклор и обичаи – с. Доспей, с. Бели искър, с. Радуил, с. 

Белчин, с. Марица, с. Широки дол, с. Ковачевци, с. Драгушиново и с. Говедарци. 

- Групи за стари градски песни – гр. Самоков, с. Марица и с. Радуил. 

- Състави и групи за народни танци – с. Говедарци, с. Марица, с. Бели искър, с. 

Широки дол, с. Ковачевци, с. Райово, с. Драгушиново и с. Доспей. 

- Женски фолклорни певчески групи – с. Алино, с. Говедарци, с.Белчин, с. Райово, с. 

Радуил, с. Драгушиново  и с. Ковачевци. 

- Мъжки фолклорни певчески групи – с.Говедарци, с. Алино, с. Бели искър, с. 

Драгушиново и с. Доспей. 

- Театрални състави – гр. Самоков, с. Говедарци и с. Бели искър.  

- Детски и младежки фолклорни танцови състави и групи – гр. Самоков, с. Радуил, с. 

Говедарци, с. Доспей, с. Бели искър и с. Ковачевци. 

- Детски театрални студия и състави – с. Радуил и с. Говедарци. 

- Детски вокално-танцови групи – гр. Самоков и с. Радуил. 

- Музикални групи и оркестри – Хор „Рилска песен”, ВИС „Лунни лъчи” и ВГ 

”Самокови”, поп група „Дилижанс”, Китарен ансамбъл „Акустика” – гр. Самоков, Оркестър 

(акордеон, тромпет, гайда, тъпан и тамбура) - с. Радуил, трио „Китка” – с. Говедарци и др. 

- Дамска вокална група – гр. Самоков. 

- Школи по балет и пиано – гр. Самоков. 

- Мажоретен състав „Самоков” и Детски мажоретен състав – с. Говедарци. 

- Школи по изобразително изкуство – гр. Самоков. 

- Клуб по ръкоделие – с. Радуил и с. Говедарци. 

- Клуб „Слово” – с. Говедарци. 

Към Младежки дом – Самоков са организирани и развиват дейност 16 клуба и състави 

с различни творчески направления. 

Местните занаятчии са майстори в грънчарството, дърворезбата, изработката на 

самоковски дантели и шевици, медникарството, ножарството, изработката на плетени мебели, 

предмети от дърво, живи миниатюри, магнити, картички и различни бижута.  

Туристически интерес предизвикват и произведенията на местните художници и 

творци – скулптури, пластики, статуетки, икони, живописни платна и рилски пейзажи. 

Традиции и обичаи в Самоковско 

Наричане на пръстени 
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 В самоковско е съхранен празникът „Наричане на пръстени”. На Васильов ден момите 

поставят в менче с вода пръстени, като всяка нарича своя за избраника на сърцето си. Вярва 

се, че по този начин тя по-късно ще се омъжи за този момък и ще живеят щастливо.  

В с. Говедарци на 1 януари, веднага след като е настъпила Нована година, хорото се 

повежда от една мома, облечена в бяло. Според народното вярване момата в бяло носи здраве 

и берекет. 

 

 

Богоявление 

 Друг обичай е изваждането на кръста на Богоявление. Освен общоприетото за всички 

райони в страната изваждане на кръста от водата, тук има обичай, след този ритуал да се 

къпят младите булки в р. Искър (тези, които са се омъжили през изминалата година).  

 Поклади /Сирни Заговезни/ 

 Сирни заговезни се празнуват само в неделен ден. В самоковско се казват „поклади”. В 

някои от селата все още е останал обичая през деня из улиците да ходят маскирани и да гонят 

децата. На този ден се ходи на прошка – децата у родителите, кръщелниците у кумовете. По-

младите носят ябълки и ракия, целуват ръка на по-възрастните и искат прошка. Според стария 

обичай, опрощението се дава с думите: „От мен простено да ти е, та и Господ да ти прости”. 

Вечерта всички се събират на трапезата, където задължително има баница, варени яйца и 

халва. Към края на вечерята се изпълнява обичая „ламкане”. На един конец, спуснат от тавана 

над масата се завързва обелено варено яйце или парче халва. Завърта се силно конеца и се 

пуска да се върти към всеки. Този, който улови яйцето или халвата с уста ще има най-голям 

късмет. В отделните махали на поклади предварително се правят „купи”, които се палят. 

Хората стоят около огъня и си искат прошка, когато огънят попрегори започва прескачането 

на купите.  

Тодоровден 

 Според поверието на този ден всеки се стреми да види първо галопиращ кон, което 

значи, че ще има късмет. В селo Драгошиново се прави курбан от раци, който е единствен за 

цялата страна . Правят се „кушии”, надбягвания с коне.  

Благовещение 

 В самоковско този празник се нарича Благовец. Празнува се на 25 март. Вечерта преди 

празника децата обикалят къщата, удрят с лъжици върху метални капаци и казват: „Беште 

змии и гущере, утре е Благовец”. На Благовец се месят сладки питки. Всички се качват на 
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някое възвишение около селото или града и търкалят „погачетата”. Според обичая, ако някой 

ерген улови питката на дадена мома, нейната „месария” ще му е на късмет.  

Цветница 

 На този ден на входната врата на къщата се забожда цъфнала върбова клонка, която се 

взема от църквата. След това хората се събират на площада, където се играят хора.  

Великден 

 Великденските празници в самоковско са известни с много събирания, хора и други 

тържества. Характерното за района ни е приготвянето на „кукулници”. Това са питки, върху 

които, преди да се опекат се подреждат варени боядисани яйца. 

  Фолклорни аспекти на Бъдни вечер (24 декември) в самоковско 

 В някои от селата около Самоков, Християнският празник, предшестващ раждането на 

Христос, българите наричат Мали Божич. През този ден селските домове се обхождат от 

групите на малките коледари – момчета от 8 до 12-годишна възраст. Те носят дрянови пръчки 

– кофръжалка, коледарка или коледница. Щом влязат в къщата, стопанката ги посреща със 

сито, пълно с пшеница. Посипва ги със семена, а коледарчетата удрят тоягите си на прага и 

благославят: “Да се роди, да се роди, дето рало ходи и дето не ходи!”. 

 Малката Коледа преминава в приготовленията за празничната коледна вечер. През този 

ден домакинът има задължението да отсече дебело дърво, което трябва да гори през цялата 

нощ. Това дърво се нарича бъдник и символизира младия Бог, който ще се прероди в 

коледната нощ. Стопанинът внася тържествено бъдника в дома с думите: “Славите ли млада 

Бога?” Жените и момите отвръщат: “Славим, славим, добре си дошъл!” В миналото бъдникът 

се е увивал в бяло ленено или памучно платно и се е миросвал. На празничната бъднивечерска 

трапеза стопанката слага 7, 9 или 11 постни ястия. Обредният хляб е наречен боговица, богова 

пита, божичник, вечерник, светец или харман. Той е замесен с мълчана вода от момата или 

от млада булка, като брашното е пресято през три сита. Освен този хляб момата носи и вит-

превит кравай, който е предназначен за коледарите. Върху трапезата се нареждат пълнени с 

ориз чушки или сърми, боб, леща, варено жито, ошав. Колкото повече са ястията, толкова по-

богата ще е годината. Под трапезата стопанката слага слама, която се асоциира със сламата в 

яслата на новородения Христос. Тази слама не се хвърля. Тя се поставя в градините или под 

плодните дръвчета, за да раждат повече. Не се изхвърля и пепелта от бъдника.  

След като трапезата е подредена, най-възрастният представител на фамилията взема 

палешника от ралото, слага няколко въглена и тамян и три пъти прекадява софрата, след което 

кади стаите, оборите и градината. После палешникът се оставя с няколко въглена зад вратата. 
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Въглените се наричат за лозята, нивите и домашните животни. На другия ден домакинята 

гледа кой въглен е угаснал, което е знак за добра реколта. Ако е почернял, знамението е лошо. 

Преди да започне угощението, стопанинът поема с две ръце обредния хляб и го повдига 

високо, благославяйки: „Да се ражда пшеницата под път и над път, класовете да станат като 

лъжици, а зърната - като дренки! Дядо Боже, ела ни на гости да вечеряме заедно!” После той 

разчупва хляба, като част от него оставя пред домашната икона за Бога, парче се дава на 

домашния добитък за здраве, а останалото се разпределя между домочадието. 

 Обредност за Коледа (25 и 26 декември) 

 В полунощ по къщите тръгват групите на ергените коледари. Преди това коледарите, 

наричани още коледарци и колежданци, са се събрали в дома на своя водач – станеник, 

воевода, коледарски цар, кудабашия, чауш. Всички са облечени в празнични премени, на 

калпаците им са забодени коледарски китки, а в ръцете си носят шарени тояги. Ако селището 

е голямо и се състои от няколко махали, коледарите се разпределят в отделни дружини – 

чети, колове, куди. Началото на обиколката им по къщите се оповестява с пушечен гърмеж. С 

песни дружината тръгва по пътя. Пред нея крачат няколко момчета – котараци, котета, 

мачкари, които чукат по портите и мяукат, за да известят стопаните за идването на 

коледарите. Две други момчета, наричани магарета, следват дружината и носят събраните 

дарове и краваи. Стопанинът кани момците около трапезата, черпи ги с ракия и вино. 

Коледарската благословия или молитва е кулминационният момент в обичая.  

Към коледните празници трябва да се добави и Стефановден, защото той е посветен на 

първомъченика на Християнската църква архидякон Стефан.  

Изводи: За успешното развитие на туризма в Самоков допринасят местните 

читалища и културни институции с техните творчески състави, музикални групи, 

клубове, пресъздаващи запазените традиции, бит и обичаи в района. Те участват във 

всички местни фестивали и културни събития и допринасят за разнообразяване на 

туристическия продукт. На територията на Самоков са „живи” много стари български 

занаяти и работят няколко прочути майстори – занаятчии, художници и склуптори. 

Тяхната продукция и произведения на изкуството са изключително ценен туристически 

ресурс, но трябва да бъде активно рекламиран и предлаган по подходящ начин на 

гостите на дестинацията. 

Запазването и предаването на поколенията на старите занаяти и краеведската 

дейност за изучаване и документиране на бита, традициите, песенното богатство и 

фолклор са изключително важни за съхраняване на менталното културно наследство на 

Самоков, като уникален местен туристически ресурс.  
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4. Курорти, хижи и спортни бази 

4.1. Курорт Боровец 

Боровец е най-старият зимен курорт в България, чиято история датира от 1896 г. 

Разположен по северните склонове на Мусаленския хребет, в източната част на Рила планина, 

сгушен във вековни борови гори на над 1300 м. надморска височина, Боровец е идеално място 

за зимни спортове и почивки. Курортът разполага с добре развита ски инфраструктура, 

хотелска и леглова база. Общият брой места за настаняване е 46, от които хотелите са 29, спа-

хотелите - 3, вилите – 5, вилните селища – 2, къщите за гости – 2, почивни станции - 4 и база с 

бунгала – 1. Категоризацията на обектите за настаняване и подслон гарантира високото 

качество и комфорт на туристическото предлагане в Боровец - четири от местата за 

настаняване са 5-звездни, петнайсет са 4-звездни, единайсет са 3-звездни, единайсет са 2-

звездни и само пет са категоризирани с 1 звезда. 

Активната заетост на легловата база в курорта все още е сезонна, като зимният сезон 

има водещо значение. Най-висока заетост на легловия фонд (65-70%), има през зимата, когато 

комплексът се посещава и от много чуждестранни туристи (30%).  

По отношение на обслужващата инфраструктура на територията на курорта Боровец са 

изградени 24 ски писти с обща дължина 58 км. Ски-сезонът обикновено продължава от 

средата на декември до април. Курортът предлага отлични условия за различни зимни 

спортове: алпийски ски, сноуборд, ски бягане, биатлон, фристайл и фрирайд. Пистите са с 

различна трудност и натовареност като са  подходящи както за начинаещи, така и за 

напреднали спортисти. Създадени са условия и за нощно каране до 22.00 часа. 

Боровец е два пъти домакин на състезания за Световната купа по ски алпийски стил и 

единадесет пъти домакин на състезания за Европейската купа, последното от които е през 

февруари 2014 г. (слалом и гигантски слалом за мъже). 

В курорта има 3 действащи ски центъра: 

Ски център Ситняково-Централен Боровец – от 1350 м. до 1780 м. надморска 

височина. Центърът разполага със снежна инсталация, покриваща 250 дка писти. Тук се 

намират осемте писти с изкуствено осветление за нощно каране - писти „Иглика”, „ Рила”, 

„Мартинови бараки 1, 2, 3 и 4“, „Ротата“ и долната част на ски път „Ситняково“. В този ски 

център, на плаца пред хотел „Рила”, е и един от двата фристайл парка на курорта – Промо 

Парк Бороспорт. 

Ски център Ястребец – от 1340 м. до 2369 м. надморска височина. Центърът разполага 

със снежна инсталация, осигуряваща заснежаване на писти „Попангелов” (бивша „Ястребец 
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2”), „Ястребец 3” и долната част на писта „Ястребец 1” с площ от 250дка. В горната част на 

писта „Попангелов“ се намира вторият фристайл парк в Боровец – Сноу Парк Бороспорт. 

Ски център Маркуджик – от 2144 м. до 2550 м. надморска височина. Тук е изградена 

модерна система за снегозадържане, блогодарение на която се избягва оголването на 

определени участъци, причинявано от силния вятър. В ски център Маркуджик, в разгара на 

сезона снежната покривка достига 2 м., което създава изключителни възможности за 

екстремно каране. 

Трасета за ски бягане 

Трасетата за ски бягане и биатлон са проектирани съгласно изискванията на 

Международната Федерация по Ски и Международния съюз по биатлон, с минимална ширина 

6 метра. Курортът предлага на ски бегачите писти за дълго бягане в местностите „Широка 

поляна” и „Варника” с дължини на трасетата, съответно 3,5 км. и 10 км., както и трасе в 

спортен център „Бистрица” с дължина 10,5 км., което се обработва редовно и частично е 

снабдено с инсталация за изкуствено заснежаване.  

Фиг. 6 Туристическа инфраструктура в ски център Боровец 

 

Обобщена ски информация за Боровец 

• Надморска височина на базата на курорта: 1300 м. 

• Най-висока ски точка: 2560 м. 
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• Маркирани ски писти: 58 км. 

• Най-дълга писта: 12 км. 

• Посоки на склоновете: С, СЗ, З 

• Писти за ски бягане: 35 км. 

• Съоръжения за биатлон 

• Snow Park Borosport (в горната част на писта „Попангелов”) и Promo Park Borosport (на 

плаца пред хотел „Рила” в Централен Боровец) 

• Детски снежен парк Borokids 

• 8 осветени писти за нощно каране – „Мартинови Бараки 1, 2, 3 и 4”, „Ротата”, 

„Иглика”, „Рила” и долната част на ски-път „Ситняково” 

• Брой оръдия за сняг в ски-центрове „Ястребец” и „Ситняково”: 160 

Обекти за културно-исторически туризъм в Боровец 

Дворец “Царска Бистрица” 

„Царска Бистрица” е бивш дворец на владетелите от Третото българско царство. 

Намира се над курорта Боровец в Рила. Построен е между 1898 и 1914 г. Изпълнявал е 

функциите на ловна хижа за царете Фердинанд I и Борис III. Архитектурният облик е повлиян 

от традиционния български възрожденски стил, но заедно с това в него личат и европейски 

архитектурни влияния. През 1898 г. е изградено първото крило на двореца, известно като 

“Стария дворец”, което се състои от няколко стаи, кабинет и спални. По-късно са изградени 

още две крила с обширна гостна, трапезария и втори етаж със спални, будоари и още един 

кабинет. Така при завършването си през 1914 г. се оформил цял комплекс от дворцови сгради 

и красив парк, през който минава р. Бистрица Мусаленска. Паркът около двореца е 

изключително красив и подреден с много редки дървесни видове.Цар Фердинанд е имал хоби 

да носи млади дръвчета от редки видове от местата по света, които е посещавал.  

Електроцентралата, която снабдява двореца с електричество, е произведена през 1912 

година с части на Сименс. Тя и днес функционира в оригиналния си вид. 

В близост до курорта Боровец и до двореца “Царска Бистрица” се намират още два 

обекта – Лятна резиденция “Ситняково” , построена по проект на арх. Г. Фингов през 1904 

г., и Ловната хижа “Саръ гьол”.  Проектирани по едно и също време и от един автор, тези 

обекти определено си приличат с архитектурата на ловната къща в “Царска Бистрица”. 

Любителите на религиозния туризъм може да се разходят до Дървената църква 

„Преображение Господне” в Боровец - единствената дървена църква в България, изградена в 

алпийски стил.  

Borovets Mountain Bike Park 
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Създаден е през 2010 г. и разполага с над 20 км. маркирани трасета с различни нива на 

трудност, подходящи както за начинаещи, така и за напреднали. Гордостта на парка е трасето 

за дисциплината “даунхил”. То е с дължина 2400 м., 440 м. денивилация и е oборудвано с 

множество съоръжения за максимално силно усещане. Изградено е по всички приети 

стандарти и е годно за провеждане на състезания от международно и световно ниво. Този 

маршрут е подходящ само за професионалисти, снабдени с нужната екипировка. Изградено е 

и ново фамилно трасе, което е подходящо за всички възрасти. То е с дължина 14 км., с лека 

натовареност,  като обикаля някои от най-красивите местности в курорта Боровец. За нуждите 

на Borovets Mountain Bike Park през летния сезон работи специално оборудваният лифт 

Ситняково Експрес. 

Летен планински туризъм и атракции в Боровец 

Планински турове 

- Тур „Седемте рилски езера” – продължителност 7 часа. Тръгва се от Информационен 

център – Боровец с транспорт през гр.Самоков – гр.Сапарева баня – к.к. Паничище – х. 

,,Пионерска“. Изкачването до хижа „Рилски езера“ става с открит седалков лифт. Походът 

включва преминаване през всички седем езера.  След обиколката се слиза отново с лифта до х. 

„Пионерска“, а оттам с осигурен транспорт до Боровец. 

- Тур връх „Мусала” – продължителност около 8 часа. Тръгва се от Информационен 

център – Боровец и до връх Ястребец качването е с кабинковата въжена линия до 2369 метра 

надморска височина. След около един час ходене пеша се достига хижа Мусала, а от нея към 

върха се преминава покрай седем от живописните мусаленски езера.  Преходът достига до 

заслона Еверест, който се намира в непосредствена близост до Леденото езеро (2709 м.) – най-

високото езеро не само в България, но и на целия Балкански полуостров. След около 40 

минути натоварен преход се достига Балканския първенец – Мусала (2925 м.). От върха се 

открива величествена гледка към планините: Витоша, Пирин, Стара планина и Родопите. 

 Пътят на връщане е по изминатия маршрут като времето до Боровец е три часа и половина. 

- Тур връх „Мальовица” – продължителност около 8 часа. Тръгва се с осигурен 

транспорт от Информационен център – Боровец до планинска база Мальовица. Преход пеша 

от хижа „Мальовица” до самия връх, от където се разкрива величествена панорама към Рила и 

Манастирската гора. Връщане по същия маршрут до базата и тръгване за к.к. Боровец. 

- Тур хижа „Чакър войвода” – продължителност около 5 часа. Тръгва се от 

Информационен център – Боровец. Изкачването до местността става с открития лифт 

„Ситняково Експрес“.  След слизането от лифта пътеката води на юг, покрай ловната зимна 

хижа на цар Фердинанд – днешен дворец „Ситняково“.  След това през гориста местност се 
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достига за около два часа пешеходен преход до хижа „Чакър войвода“, разположена на 1930 

м. надморска височина. След кратка почивка разходката продължава по равнинен терен до 

двореца „Саръгьол“, в подножието на връх „Шатър“. Връщането е по обратния маршрут. 

- Тур „Дено” – продължителност около 5 часа. Тръгва се от Информационен център – 

Боровец, качване с лифт до връх Ястребец, който се намира на 2369 м. надморска височина. 

След около един час пешеходен преход се достига до хижа Мусала. Марштутът продължава в 

посока  подножието на връх „Дено”, от където на запад се разкрива гледка към долината на 

река Мусаленска Бистрица, а на североизток към Саръгьолския циркус. Преходът продължава 

по живописна пътека и достига до хижа “Чакър Войвода”, а след това и до дворец 

“Ситняково”. Връщането става с четириседалковия лифт “Ситняково Експрес”. 

- Тур „Черната скала” – продължителност около 4 часа. Тръгва се от Информационен 

център – Боровец, като преходът е сравнително лек и за час и половина - два се достига до 

емблематичния туристически обект “Черната скала”. Маршрутът преминава през вековна 

иглолистна гора и е подходящ за семейства с деца и неопитни туристи. По време на 

разходката ще откриете, че има много места, където да спрете за кратка почивка или снимка и 

да се наслаждавате на прекрасния изглед към Стара планина и Средна гора. 

- Тур „Ситняковска скала” – продължителност около 2 часа. Тръгва се от 

Информационен център – Боровец, изкачването до местността става с открития лифт 

„Ситняково Експрес“. Походът минава през красива местност с великолепна панорамна 

гледка. При пристигане до скалата се почива. После разходката преминава и край ловната 

зимна хижа на цар Фердинанд – днешен дворец Ситняково. Външният вид на постройките е 

изцяло запазен от 1914 г. досега. По желание връщането в Боровец става пеша по 

Ситняковския път или с четириседалковия открит лифт. 

- Тур „Язовир Бороспорт” – продължителност около 2 часа. Тръгва се от 

Информационен център – Боровец, по писта ,,Ротата'', пътят продължава през х-л ,,Олимп”, 

,,Мусаленска пътека”, ,,Вододайната зона”, ски писта „Ястребец 1” и язовир ,,Бороспорт“. 

Преди стигането до язовира се преминава покрай „Финалната къща“, която е известна с едно 

от най-големите събития в зимните спортове у нас - стартът от световната купа по ски 

алпипйски дисциплини през 1984 година. Връщането е по равен терен като се пресича река 

„Царска Бистрица“, която през летния сезон е пълна с балканска пъстърва.  

Допълнителни атракции за туристите в Боровец 

• Каякинг на язовир Искър  

• Тандем полети с парапланер 

• Посещение в ловно стопанство „Искър” 
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• Пейнтбол  

• Въжен град – „Бороландия” 

• Конна езда 

• Спортен риболов и др. 

Изводи: Природните и климатични дадености и изградената инфраструктура в 

Боровец допринасят за успешното развитие и съчетаване на различни видове туризъм. 

Зимните спортове и ски-туризъм са с традиции и осигуряват основната част от 

приходите и заетостта на легловата база в курорта. Усилията са насочени към 

удължаване на туристическия сезон, привличане и задържане на нови целеви групи 

туристи в периода от май до ноември. Летният туризъм в Боровец крие огромен 

потенциал за развитие поради прохладния въздух, запазените гори и множеството 

туристически маршрути, природни забележителности и богато биоразнообразие в Рила 

планина. Ловните стопанства представляват допълнителна възможност за 

диверсификация на туристическите продукти. Условията са подходящи и за еко-, 

приключенски, културно-исторически, конферентен и спортен туризъм.  Необходима е 

ефективна реклама на допълнителните атракции за разнообразяване престоя на 

туристите – маунтин байк, спотно ориентиране, пейнт бол, риболов, каяк и др. 

Основните проблеми в Боровец са свързани с необходимостта от подобряване на 

техническата инфраструктура, парковата среда и облика на курорта (ВиК мрежи, пътни 

настилки, тротоари, вело и пешеходни алеи, детски, спортни площадки, зелени зони, 

цветни градини и др.). Старият център на Боровец се нуждае от благоустрояване и 

изграждане на сцена на открито. Необходимо е осигуряване на зони за паркиране. 

Пазарното търсене през последните години налага и потребност от ново място за 

къмпингуване близо до Боровец, с цел привличане на туристите, ползващи  кемпери, 

каравани и палатки.  

1.2. Курорт Мальовица и Говедарци 

Мальовица е малък планински курорт, разположен в северозападната част на Рила, в 

подножието на връх Мальовица (2729 метра). Намира се на 13 км от село Говедарци, на 27 км 

от град Самоков и на 40 км от Боровец. До курорта се стига по асфалтов път и има редовен 

автобусен транспорт. 

Това е един от най-посещаваните български зимни курорти, а едноименният връх е 

предпочитано място за алпинизъм и туризъм. Природата е величествена и живописна. Тук са 

най-високите алпийски стени и най-трудният маршрут за катерене в цялата страна. Върхът 

може да бъде изкачен по маркираната пътека за два-три часа пеш. Оттук се разкриват 



Програма за развитие на туризма в община Самоков 2015–2020 г. 

 
 

Дестинация Самоков – планина, вода, здраве, история и култура!  54 

прекрасни планински пейзажи. Трайната снежна покривка на Мальовица гарантира ски-спорт 

през цялата зима.  

В полите на връх Мальовица е разположена едноименната хижа Мальовица, изходна 

точка за излети към върха. От хижата до върха през ледниковата долина води маркирана 

пътека, част от международния туристически маршрут Е4. От Мальовишкото било пътеката 

продължава в посока „Раздела”, хижа „Иван Вазов” и района на седемте Рилски езера, с 

разклонение към Рилския манастир. Районът около връх Мальовица и склоновете на 

троговата долина на река Мальовица са лавиноопасни и трябва да бъдат преминавани с 

повишено внимание през зимния сезон. 

Мальовица е известно място в българският алпинизъм и туризъм. Освен връх 

Мальовица, в региона има още дузина върхове на Рила планина, които се издигат и превръщат 

подножието й в най-предпочитаната част за планинско катерене и туризъм в България.  

В близост е разположено Страшното езеро – едно от най-красивите планински езера на 

Балканския полуостров. Мальовица е отправна точка за много туристически маршрути, които 

се насочват към северозападна Рила: до хижа Иван Вазов (7 часа), до хижа Рибни Езера (от 9 

до 10 часа), до Рилския манастир (6 часа), до заслона на Страшното езеро (3 часа), до Седемте 

Рилски езера (8 часа по хребета и 5 часа под него). Връх Мальовица може да бъде изкачен по 

маркираната пътека за два – три часа пеш.  

Курорта Мальовица е разположен в местността Меча поляна, в долинното разширение 

на река Мальовица, при 1720 м надморска височина. Тази част с пълно право може да се 

нарича тихо райско кътче. В региона има три ски писти и спортни съоръжения – има ски 

гардероб и всичко необходимо за зимните спортове. Достъпът до пистите за средно - добри и 

напреднали скиори се осигурява с влекове.  

Писти:  

• Ръждавица  

• Улея  

• Меча поляна  

Общата дължина на ски пистите в Мальовица е 4 км. Най - дългата е Улея – 1200 м. В 

най-високата си част е означена като черна – последна степен на трудност. Пистата става по-

лесна с намаляване на наклона и в най-ниската си част е синя. Писта Ръждавица е дълга 900 м. 

и е оборудвана с лифт, както и път, който я свързва с пистата за начинаещи.  

Пистите на Меча поляна са предимно за начинаещи. Те са къси и лесни.  

Влекове разположени на к.к. Мальовица:  

• Влек-котва на писта „Ръждавица”  
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• Влек-паничка на писта „Ръждавица”  

• Влек-паничка „Меча Поляна” – „Ръждавица”  

• Два детски влека на „Меча поляна” 

Общо пет влека обслужват пистите на Мальовица. Два са за начинаещи, един за 

напреднали, а другите са влекове тип котвичка.  

Снежната покривка на Мальовица се задържа сравнително дълго. В зависимост от 

валежите ски могат да се карат и през месец май.  

Туристите могат да отседнат в Хотел Мальовица, в комплекс „Чайната”, в хижа 

„Мальовица” или в местата за подслон и настаняване в с. Говедарци, където са изградени 

много къщи за гости, семейни хотели, вили и къмпинг.  

В местността Меча поляна, на десния бряг на река Мальовица се намира Учебен 

център „Мальовица”. Предишните му имена са Централна планинска школа (ЦПШ) „Христо 

Проданов” и ЦПШ „Мальовица”. Масивната триетажна сграда на учебния център е построена 

на 1700 м.надм.вис. и е с капацитет 115 места. Базата разполага със стаи с по 4 и повече легла, 

както и с четири мезонета със собствен санитарен възел. Има изкуствена стена за катерене и 

предлага под наем необходимата за това екипировка. Учебният център “Мальовица” е най-

добрият в България, който подготвя  планински водачи. Сградата е водоснабдена и 

електрифицирана, с локално парно отопление. Има учебни зали, библиотека, физкултурен 

салон, лекарски кабинет, туристическа столова и 2 бюфета. Централната планинска школа е 

резервен пункт от европейския маршрут „Е-4”. 

Курорта Говедарци е разположен в северозападната част на Рила планина, край река 

Черни Искър на 1200 м надморска височина. Намира се на 13 км от гр. Самоков и на 13 км от 

Мальовица. На около 2 км от село Говедарци, в подножието на връх Малък „Мечит” /2535м/ е 

изградена ски писта с дължина 1500 м. до хижа „Мечит”. Пистата се обслужва от ски-влек 

„Помагалски” с дължина 1300 м. и детски влек с дължина 250 м.  

Долината на река Лакатица в района през зимата се превръща в естествена писта за ски 

бягане. До пистата е изградена чайна и има ски гардероб. Снежната покривка на Говедарци се 

задържа около 160 дни, като от януари до март е над 25 см. 

Над котловината на с. Говедарци се намира връх Мальовица и селото е един от 

изходните пунктове за достигането му. От Говедарци тръгват маршрути за хижа „Вада” (2 

часа пеш), хижа „Мечит” (1 час), хижа „Ловна” (3 часа), хижа и планинска школа 

„Мальовица” (по пътя за хижата и през местността „Овнарско”). През хижа Вада може да се 

стигне до Седемте рилски езера, едноименната хижа, от хижа Мечит се стига до заслона 
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„Кобилино бранище” и от комплекс „Мальовица” се стига до циркуса „Страшното езеро”, 

където има изграден заслон, като другия маршрут е през местността „Овнарско”. 

Изводи: Уникалните природни дадености, изградената туристическа 

инфраструктура и бази в Мальовица и Говедарци са предпоставка за устойчиво 

развитие на зимен и летен планински, еко-, вело-, приключенски и селски туризъм. 

Основните проблеми в района са свързани с лошото състояние на пътната 

инфраструктура, необходимостта от обновяване на водопроводната и изграждане на 

канализационна мрежа. За привличане и задържане на туристите е необходимо да се 

подобри целия облик на с. Говедарци – улици, тротоари, паркове, зелени пространства, 

детски и спортни площадки. Липсва туристически информационен център, който да 

предлага на гостите организирани турове в Рила, Самоков, обекти и забележителности 

на територията на общината. Липсват допълнителни атракции и забавления за 

туристите. 

1.3.  Курорт Белчин бани 

Спа курорт Белчин бани е разположен в живописната долина между планините Рила, 

Верила, Витоша и Плана. Курортът се намира на 2 км от село Белчин, сгушено в долината на 

река Палакария, на 14 км от Самоков. От Белчин бани има директна транспортна връзка със 

София, градовете Самоков и Дупница, курорта Боровец, Рилски манастир и други селища.  

Белчин се намира само на  25  минути с автомобил от Боровец и е сравнително близо 

до по-малките ски курорти Говедарци и Мальовица, едновременно с това е далече от шума и 

натовареността на тези зимни туристически центрове. Близо до курорта е напълно 

възстановената и реставрирана крепост „Цари Мали Град” и средновековната църква „Св. 

Петка”. Така туристите могат да съчетаят спа- със ски- почивка и културно-исторически 

туризъм.  

За климата тук е характерна мека зима и хладно лято. Въздухът е чист, а природата 

изключително красива и живописна. От летището в Белчин излитат малки самолети за 

панорамни обиколки до близките забележителности - вр. Мусала, вр. Мальовица, Седемте 

рилски езера, вр. Черни Връх, яз. Искър. 

Благоприятните естествени дадености на Белчин бани го определят като здравно-

климатичен и балнеоложки център. Курортът е прочут с лековитите си термални води с 

температура 37 – 41 ° C, с ниско съдържание на разтворени вещества (около 300 mg/l), 

бикарбонатно-сулфатно-натриев състав (HCO3-SO4-Na), повишено съдържание на флуор 

(около 5 mg/l ) и силиций, високо pH (около 9.7) и изразени редукционни свойства. 

Минералната вода лекува: 
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- заболявания на опорно-двигателния апарат – артрити, ревматизъм, болестта на 

Бехтерев, костни фрактури, тендовагинит и др.; 

- заболявания на нервната система – радикулити, ишиас, неврити, плексити; 

- заболявания на женските полови органи; 

- заболявания на кожата – невродермити, екземи; 

- тромбофлебити, простатити и др.  

Комплекси с минерални басейни в Белчин бани: 

- „Минерален плаж Белчин Парк” е в експлоатация от 2009 г. Той е с 4 басейна, 

включително джакузи с 28 градусова температура, голям басейн с 1,6 м. дълбочина, и два 

детски басейна със съответно 0,6 и 0,9 м. дълбочина. Той е с най-просторните тревни площи и 

тъй като е в полето има гледка в 4 посоки към планините Рила, Верила, Витоша и Плана. Има 

4-местни люлки за деца и големи, детски пързалки и пясъчник. 

- Хотел „Белчин Гардън”, в експлоатация от 2011 г. Той е единственият целогодишен, с 

външни (голям и детски) и вътрешни басейн (голям и тип римска баня). В комплекса има и 

стара баня. 

- „Минерален плаж Белчин Бани” е най-старият в курорта. Той включва открити 

басейни - голям басейн с 1,2 до 1,9 м дълбочина и детски басейн. Тук има пързалка за 

възрастни, картинг писта и пейнтбол игрище. 

Спортно-развлекателен парк Белчин Бани е разположен общо върху 18 дка., като 

прилежащата градина около басейна е 10 дка., върху 5 дка. е разположена картинг пистата и 

върху 3 дка.пейнтбол игрището. Басейнът е с минерална вода и размери 25 м. на 12,5 м., 

голяма водна пързалка, детски басейн с малка пързалка. На разположение са: игрище за 

плажен волейбол, тенис на маса, баскетболен кош, електронен дартс, билярд, джагa, въздушен 

хокей. От сезон 2011 г. комплексът разполага с най-новата картинг писта в България, едно 

изключително в спортно- техническо отношение съоръжение с шикани, дву и пет процентни 

виражи, двоен eйпекс, дължина 400 метра, ширина 6 метра, 10 броя картове. 

 Игрището за пейнтбол е изградено на площ от 3 дка, разполага със земни укрития и 

военни декори, пълна индивидуална екипировка. 

Изводи: Районът на село Белчин-Белчин Бани се превръща в основа за развитие 

на съвременен културно-исторически, балнеологичен, спа и еко туризъм на европейско 

равнище. За пълноценно използване на уникалната минерална вода в курорта е 

необходимо изграждането на нов балнеосанаториум със съвременно медицинско 

оборудване за физиотерапия, който да предлага лечебно-възстановителни и водни 

процедури.  
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Възстановеният културно-исторически обект „Цари Мали Град” привлича 

хиляди туристи през последните години, но има нужда от подобряване на туристическия 

достъп и разширяване на допълнителните туристически услуги и атракции. В 

околностите на Белчин има потенциал за реставрация и социализация и на други 

паметници на културата. Туристическите дейности могат да се разнообразят с 

обособяването на еко-пътеки, вело-маршрути, организиране на празници, възстановки, 

чествания и концерти. 

4.4. Планински хижи 

Хижа Мусала 

Намира се на циркусен праг, край северния бряг на Мусаленското езеро. Надморска 

височина: 2389 м. Представлява дървена двуетажна сграда с капацитет 55 места с външни 

санитарни възли. Хижата е електрифицирана от агрегат, не е водоснабдена, отоплението на 

централната сграда е с парно, а на останалата част е с печки – електрически и на твърдо 

гориво. Има туристическа столова и бюфет. Сградата се нуждае от основен ремонт на покрива 

и саниране.  

Съседни турстически обекти: засл. Еверест и Леденото езеро – 1.20 ч.; вр. Мусала – 

2.00 ч.; х. Грънчар – 6.00 ч.; х. Марица /край Маричини езера/ – 6.00 ч.; х. Чакър войвода – 

2.30 ч.; горна лифтова станция на Ситняково – 3.40 ч. Пътеките са маркирани. Изходно място: 

Боровец – 4.20 ч. пеша или с лифта до Ястребец и 1.00 ч. пешеходен преход. 

Хижа Чакър войвода 

Разположена е в Жълтоезерния циркус. Надморска височина: 2000 м. Представлява 

масивна двуетажна сграда с капацитет 50 места, от които 20 легла и 30 места на нарове, 

разпределени в 5 спални помещения. Водоснабдена, електрифицирана от агрегат, отоплението 

е с печки на твърдо гориво. Обзаведени са туристическа кухня и столова. Хижата е с външни 

санитарни възли и умивални. Сградата се нуждае от саниране. Хижата е единственото място в 

България, където се организира състезание по изграждане на иглу през зимата. 

Съседни турстически обекти: х. Мусала – 2.30 ч.; х. Марица – 1.30 ч.; х. Заврачица – 

2.30 ч. Пътеките са маркирани. Изходно място: Боровец – 2.40 ч. по маркирана пътека или 

Ситняковски лифт – 0.20 ч. и още 1.00 ч.пешеходен преход. 

Хижа Заврачица 

Намира се в м. Заврачица. Надморска височина: 2178 м. Представлява масивна 

двуетажна сграда с капацитет 75 места, с външни санитарни възли и умивални. Хижата е 

водоснабдена, електрифицирана от агрегат и ВЕЦ, отоплението е с печки на твърдо гориво. 

Има кухня, столова и бюфет. Сградата се нуждае от саниране. 
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Съседни турстически обекти: вр. Кози връх /2567 м./ – 1.30 ч.; вр. Манчо – 1.45 ч.; вр. 

Янчов връх – 1.00 ч.; х. Венетица – 8.00 ч.; х. Белмекен – 6.30 ч.; х. Грънчар – 3.00 ч.; х. 

Мусала /през вр.Мусала/ – 6.00 ч.; х. Мусала /край Маричини езера/ – 5.30 ч.; х. Марица – 1.00 

ч.; вр. Мусала/2925м./ – 5.00 ч. Пътеките са маркирани. Изходно място: Боровец – 5.00ч. по 

маркирана пътека. или лифт Ситняково и още 4.00 ч. по маркирана пътека пешеходен преход. 

Хижа Вада 

Намира се в едноименната местност в долината на река Черни Искър. Надморска 

височина: 1410 м. Представлява двуетажна постройка с капацитет 20 места с външни 

санитарни възли. Хижата е водоснабдена, електрифицирана от ВЕЦ, отоплението е печки на 

твърдо гориво. Има туристическа кухня и столова. Има оформен паркинг за автомобили. 

Половината от хижата е основно ремонтирана  -  подменена е покривната конструкция, нови 

дограми, стени, подове, мазилки и боядисване. Необходимо е за останалата част да бъдат 

извършени същите видове СМР и цялата сграда да бъде санирана. 

Съседни турстически обекти: х. Пионерска – 1.30 ч.; х. Скакавица – 2.30 ч.; х.Ловна – 

1.00 ч.; х. Рилски езера – 2.30 ч.; х. Седемте езера – 3.00 ч.; х. Мальовица – 3.00 ч. Всички 

пътеки са маркирани. Изходно място: Село Говедарци – 9 км. по асфалтово шосе. 

Хижа Шумнатица 

Намира се в м.Шумнатица, източно от курорта Боровец. Надморска височина: 1360 м. 

Представлява панелена едноетажна сграда с капацитет 45 места. Всички стаи са със 

самостоятелни санитарни възли и бани. Хижата е водоснабдена и електрифицирана, с 

електрическо отопление. Разполага с кухненски блок и столова. Необходимо е да се санира 

сградата, да бъде подменена дограмата, да се изгради ОВ инсталация, да се укрепят основите 

на сградата и основно да се ремонтира покривната конструкция. 

Съседни турстически обекти: х.Марица – 3.00 ч.; х.Заврачица – 4.30 ч.; х.Чакър 

войвода – 2.30 ч. Пътеките са маркирани. Изходно място: Боровец – 1.00 ч. по маркирана 

пътека /3км. по асфалтово шосе по посока на Костенец/.  

Хижа Марица 

Намира се на вливането на Лява и Права Марица. Надморска височина: 1900 м. 

Представлява масивна двуетажна сграда с капацитет 50 места с вътрешни санитарни възли и 

умивални. Хижата е водоснабдена, електрифицирана от агрегат, отоплението е с печки на 

твърдо гориво. В отделна сграда се намират кухненски блок, столова и бюфет. Необходимо е 

изграждането на подпорна стена, саниране на двете сгради, ремонт на канализация и 

водопроводна мрежа. 
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Съседни турстически обекти:  х.Чакър войвода – 1.30 ч.;  х. Венетица – 7.00 ч.; х. 

Заврачица – 1.30 ч.; вр.Мусала /край Маричини езера/ – 3.00 ч. Пътеките са маркирани. 

Изходно място: Боровец – 3.30 ч. по маркирана пътека или с лифт Ситняково и още 2.30 ч. 

пешеходен преход по маркирана пътека. 

Хижа Ястребец 

Намира се в Източна Рила в м. Арамийски кладенец, непосредствено под вр.Ястребец 

(2369 м.), в съседство с горната станция на кабинковия лифт Боровец – вр.Ястребец. 

Надморска височина: 2360 м. Представлява масивна двуетажна сграда  и дървено бунгало с 

общо 5 стаи с общ капацитет  20 места, общи санитарни възли с бани . Стаите се отопляват на 

ток и твърдо гориво. Хижата е водоснабдена и електрифицирана, основно обновена, разполага 

с туристическа столова със сервитьорско обслужване 

Обекта се нуждае от изграждане на подпорна стена.  

Съседни турстически обекти: х.Мусала / през вр. Мусала / – 0.45 – 1.00 ч.;  х.Заврачица 

– 5.30 – 6.00 ч.; х.Грънчар – 5.30 – 6.00 ч.; х.Чакър войвода – 4.30 – 5.00 ч.; Пътеките са 

маркирани. Изходно място: Боровец – 4.00 пеш или с лифта до вр. Ястребец – 23минути. 

Хижа Мечит 

Намира се в м. Говедарника. Надморска височина: 1670 м. Хижата представлява 

комплекс от две сгради – стара и нова с общ капацитет 75 легла. Хижата е напълно обновена. 

В района се намира началото на дългата 1800 м. ски-писта. 

Съседни турстически обекти: засл. Кобилино бранище – 4.00ч.; х.Рибни езера /през 

засл.Кобилино бранище /- 8.30 ч.; засл. Страшното езеро – 5.30 ч.; х.Мальовица /през 

засл.Страшното езеро / – 8.00 ч.; Рилски манастир /през засл.Кобилино бранище / – 8.30 ч.; 

хотел Мальовица – 4.00 ч.; х.Вада – 5.00 ч. Изходно място: Село Говедарци – 2.00 ч. по 

маркирана пътека от почивните станции. 

Хижа Мальовица 

Намира се в долината на р.Мальовица. Надморска височина: 1960м.Общият капацитет 

на хижата е 125 места. Водоснабдена, електрифицирана, отоплението е електрическо. Районът 

разполага със ски-писта, съоръжена с влек. Околностите предлагат много добри условия за 

алпинизъм. Хижата е пункт от европейския туристически маршрут „Е-4”. 

Съседни туристически обекти: заслон Страшното езеро – 2.30 ч.; заслон Кобилино 

бранище – 4.00 ч.; заслон БАК – 1.30 ч.; хотел Мальовица – 0.50 ч.; вр.Мальовица /2729м./ – 

2.30 ч.; Мальовишки езера и вр. Ушите – 2.00 ч.; вр.Злия зъб /2678м./ и вр.Ловница /2695м./ – 

2.00 ч.; вр.Орловец/2686м./ – 2.30 ч.  
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 Заслон Ледено езеро 

Намира се край северозападния бряг на Леденото езеро. Надморска височина: 2740 м. 

Заслонът е пункт от европейския маршрут „Е-8”. Представлява дървена постройка с метална 

конструкция с капацитет 35 места. Електрифициран е, но не е водоснабден. Отоплението е 

електрическо. Необходимо е изграждането на санитарни възли. 

Съседни турстически обекти: х. Мусала – 1.20 ч.; вр.Мусала/2925м./ – 0.30 ч.;  

х.Грънчар – 4.00 ч.; х.Марица /край Маричини езера/ – 3.30 ч. Пътеките са маркирани. 

Заслон Кобилно бранище 

Намира се на седловината Кобилино бранище. Надморска височина: 2145 м. 

Представлява едноетажна дървена постройка с капацитет 15 места, без санитарни възли. Не е 

електрифициран и водоснабден, отоплението е с печка на твърдо гориво. Обзаведен е с одеяла 

и е на самообслужване. 

Съседни турстически обекти: х.Мечит – 4.00 ч.; х.Мальовица /през засл.Страшното 

езеро / – 4.00 ч.; хотел Мальовица /през Йовчево езеро/ – 5.00 ч.; х.Рибни езера – 4.30 ч.; 

Кирилова поляна – 2.00 ч.; Сухото езеро – 0.40 ч. Пътеките са маркирани. 

Изходно място: Рилски манастир – 4.00 ч. по маркирана пътека през Кирилова поляна и 

Сухото езеро. 

Заслон  Страшното езеро 

Каменна постройка с 18 места. Не е водоснабден и електрифициран. Няма санитарни 

възли . На самообслужване. 

Изходен пункт – к.к. Мальовица 

Изводи: Планинската част на община Самоков разполага с добре изградена 

мрежа от туристически хижи и места за подслон. По-голямата част от обектите се 

нуждаят от ремонт и обновяване на оборудването и обзавеждането. Необходимо е 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите, включително поставяне на 

соларни панели за топла вода. Хижите и заслоните се стопанисват от ТД „Рилски 

турист” – Самоков и са отдадени под наем или съвместна дейност.  Повечето са с акт за 

държавна собственост. 

 

4.5. Спортни бази и съоръжения 

 

Община Самоков разполага с много добри условия, бази и съоръжения за различни 

спортове и има потенциал да се превърне в международен спортно-туристически център. 

 



Програма за развитие на туризма в община Самоков 2015–2020 г. 

 
 

Дестинация Самоков – планина, вода, здраве, история и култура!  62 

Таблица 2: Спортни бази и обекти в община Самоков 

Наименование 
 

Вид на обекта 
 

Главна спортна зала „Арена” Спортна зала 
Зала за тренировки Спортна зала 
„Закрит спортен комплекс” Комплекс от спортни сгради 
     - Закрит спортен комплекс - 1 Стрелбище 
     - Закрит спортен комплекс - 2 Административна сграда 
Многофункционална спортно-атрактивна зала в гр. Самоков Спортна зала 
Басейн към хотел Арена, Самоков Басейн 
Мотописта „Ридо” Писта 
Национална ветроходна база -Искър Спортна ветроходна база 
Ски шанца „Димитър Харизанов” Писта 
Стадион „Искър” Стадион 
     - Затревен футболен терен Игрище 
     - Лекоатлетическа писта Писта 
Тенис кортове Игрище 
Зала по борба Зала 
НУ „Станислав Доспивски”- гр.Самоков Училищна спортна база 
ОПУ „Неофит Рилски” - гр.Самоков Училищна спортна база 
ОУ „Авксентий Велешки” - гр.Самоков Училищна спортна база 
ОУ „Христо Максимов”- гр.Самоков Училищна спортна база 
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” -гр.Самоков Училищна спортна база 
ПГ „Константин Фотинов” - гр.Самоков Училищна спортна база 
Професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров” Училищна спортна база 
СОУ „Отец Паисий”  - гр.Самоков Училищна спортна база 
Физкултурен салон в СУ „Никола Велчев” Училищна спортна база 
Спортни игрища Игрище 

Източник: Обшина Самоков 

Община Самоков стопанисва и осигурява  издръжката  на голяма общинска спортна 

база, която включва: 

• Многофункционална спортна зала „Арена Самоков” с 2000 седящи места, с 

възможност за още 300 допълнителни места, плюс ВИП ложа с 46 места. Игралното 

поле е с размери 42 м. дължина, 25 ширина и 18 м. височина. Тренировъчната зала е с 

размери 30 м. дължина, 18 м. ширина, 8 м. височина и допълнителни две полета с 

ширина от по 4,5 метра. Зала за аеробика с големина 10/8 метра и със специално 

подово покритие. Зала за модерни танци и балет с размери 10/10 метра. Тренировъчна 

зала с размери 10/10 метра. Залата за пресконференции е с 40 седящи места. ВИП 

залата е за 20 човека. Многофункционалната спортна зала „Арена” е пригодена за 26 

вида спорт, сред които баскетбол, волейбол, хандбал, футбол на малки врати, спортна 

гимнастика, художествена гимнастика, борба, бокс, джудо, бойни спортове, вдигане на 

тежести, спортни танци, акробатика, аеробика, тенис на маса, бадминтон, и др.  

• Градски стадион „Искър” и тренировъчно игрище. Стадионът е открит през 1952 г. 

Използва се за тренировки на ПФК „Рилски спортист“ – Самоков. Разположен е на юг 
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в посока к.к. Боровец. Стадионът разполага с основен терен 107/75 м. и помощен 

110/80 м., както и с лекоатлетическа писта с дължина 400 м. Стадион „Искър“ е с общ 

капацитет 5200 седящи места, покрита ложа с 300 места и клетка за гости с 500 места. 

Стадионът е лицензиран от БФС. До стадиона има изградено стрелбище. 

• Закрит спортен комплекс- предназначен за спортовете лека атлетика и стрелба. 

• Закрит плувен басейн – хотел Арена, Самоков. 

• Ледена пързалка 

• Три спортни площадки – кв.Самоково, кв.Възраждане 

• Тенискортове 

• Мотополигон 

• Ски-шанца 

• Част от ски писти в к.к. Боровец 

Залата по борба в Самоков е модерно оборудвана с размери: 27 х 17,5 м. Тя служи за 

подготовка на състезателите от града и на националния отбор, част е от спортната база на 

Спортно училище „Никола Велчев”. 

Мотополигон ”Ридо” е създаден в края на 70-те години на 20-ти век и е първата мотописта 

в България, която приема множество състезания по мотокрос. Специално за “Гранд при 

България 2006” са направени модификации на трасето и инфраструктурата на съоръжението, 

за да отговаря на международните изисквания за състезания от такъв ранг. 

Ролбанът в Самоков е с асфалтово покритие и дължина 1100 м., намира се в двора на 

Спортното училище и е подходящ за тренировки по лекоатлетически дисциплини. 

На площад „Захари Зограф” в Самоков през 2011 г. е изградена цялостна скейт рампа. 

Функционира и зимна пързалка за кънки. 

Таблица 3: Спортни клубове в община Самоков 

Наименование Спорт 

Футболен клуб „Спартак” футбол 

Футболен клуб „Рилски спортист” – 
2011/БФС 

футбол 

„Спортномоторен клуб – Ридо” – гр. Самоков мотоциклетизъм 

Клуб мотоспорт „Ридо” – Самоков -  93 мотоциклетизъм 

Боксов клуб „Луис” бокс 

Спортен клуб по бокс - Самоков бокс 

Клуб по борба „Рилски спортист” борба 

Спортен клуб „Рилски спортист – 2000” борба 

Баскетболен клуб „Рилски спортист”  баскетбол 
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Волейболен клуб „Самоков”  волейбол 

Даршан йога клуб йога 
Киокушин карате клуб – Сатори  карате киокушин 

Спортен клуб „Темучин” таекуондо 

Клуб „Рилски атлет” лека атлетика 
Спортен клуб по лека атлетика Димитър 
Вучков – Вучето 

лека атлетика 

Клуб по ориентиране „Соколец”  ориентиране 
Клуб по биатлон, бягане и ориентиране 
„Рилски спортист” 

биатлон (многоспортови) 

Клуб по спортна аеробна гимнастика / Съюз 
по аеробика 

спортна аеробика 

Тенис клуб Самоков тенис 
Спортен клуб тенис на маса Самоков - 2010 тенис на маса 
Шах клуб „Рилски спортист”  шахмат 
Ски клуб „Рилски скиор” ски (многоспортови) 
Сдружение „Рилски скачач”  ски 
Ски клуб „Чамкория”  ски 
Ски клуб Самоков ски 

Спортен клуб „Бороборд” - Самоков ски 
Спортен клуб „Ледени ангели”  ски 

Спортен клуб „Боровец” ски 

Туристическо дружество „Рилски турист”  туризъм 

Спортен клуб „Аполони” НСО 
Източник: Обшина Самоков 

Над 30 са спортните  клубове, регистрирани и развиващи дейност на територията на 

община Самоков. В областта на ски спортовете работят 9 клуба. Освен тях функционират 

клубове по баскетбол, волейбол, борба, бокс, футбол, лека атлетика, ориентиране, спортна 

аеробика, тенис на корт и тенис на маса, бойни изкуства, шахмат, мотоциклетизъм и др. 

За развитие на масовия спорт, Общината осигурява финансово работата на 14 треньори 

към Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви”, които работят с повече от 300 

спортисти от всички възрастови групи.  

В  спортно училище „Никола Велчев” – Самоков се подготвят млади спортисти по ски-

алпийски дисциплини, биатлон, ски-бягане, борба и др. 

Община Самоков подпомага провеждането на спортни състезания за купи, световни и 

европейски първенства на територията й. 

• Купа „Самоков” – футбол 

• Купа „Самоков” – борба 

• Купа „Самоков” – дълго бягане 

• Купа „Самоков” – баскетбол 

• Купа „Самоков” – биатлон 

• Купа „Самоков” – лека атлетика 
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• Купа „Самоков” – ски алпийски дисциплини 

• Купа „Петър Попангелов”- ски алпийски дисциплини 

• Източно-европейско първенство по мотокрос „Георги Янакиев” 

• Купа „Ветерани”за Републиканско първенство ски 

• Европейско първенство по волейбол за кадетки 

• Световна купа за аеробна гимнастика 

• Балканско първенство по офроуд 

• Европейско първенство по крос-кънтри 

Към спортните бази и съоръжения трябва да се добавят ски-пистите, лифтове и влекове 

в к.к. Боровец, курорта Мальовица, Говедарци., както и влек и ски писта в местността 

„Боричо”, които в момента не работят. 

Много успешно се развива и конния спорт в Самоков. На територията на общината има 

7 конни бази:  

• Конна база „Самоков” – гр. Самоков 

• Конна база „Буч” – к.к. Боровец  

• Конна база – с. Поповяне 

• Конна база – с. Ковачевци 

• Школа за езда - с.Радуил 

• Ездитен клуб Конярски - с. Бели Искър 

• Конна база към Хотел Иструм Парк 

Всички бази предлагат много добри условия за езда и квалифицирани инструктори за 

начинаещите. Маршрутите за езда в района са многобройни и живописни. Организират се и 

турове с коне в планината до Боровец, Мальовица, Седемте рилски езера и др. 

Язовир „Искър”, язовир „Бели искър”, „Алинския язовир” и реките в района на 

Самоков благоприятстват развитието на различни водни спортове и риболовен туризъм. 

В района на язовир „Искър” на територията на община Самоков предстои изграждане и 

на голф игрище. 

Спортен календар на Самоков за 2015 

• 18 януари – Световен ден на снега – к.к. Боровец 

• 28-29 януари – Купа „Бороспорт“ /ски/ - к.к. Боровец 

• Януари-Март – Национална лига по баскетбол 

• 19 февруари - Купа „Самоков” – ски алпийски дисциплини - к.к. Боровец 

• 09-10 март - Kупа „Пиба“ – к.к. Боровец 

• 11-14 март - Университетски зимни игри – к.к. Боровец 
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• 12 март - Kупа „Петър Попангелов” – к.к. Боровец 

• 13-15 март - Държавно зимно първенствo – к.к. Боровец 

• 19-22 март - Държавно първенство по сноуборд Slopestyle & Big Air – к.к. Боровец 

• 24 март Купа „Самоков” – биатлон  - к.к. Боровец 

• 25 март Купа „Стефан Веселинов“ – ски – к.к. Боровец 

• 25 март – 6 април – Европейско първенство по волейбол – квалификации /девойки/- 

зала „Арена Самоков” 

• Април – плейофи Национална лига по баскетбол /жени/ 

• Април – плейофи Балканска лига по баскетбол /мъже/ 

• 23 – 26 април – Национално първенство по аеробика – зала „България“, хотел 

„Самоков“ к.к. Боровец 

• 29 април – 04 май - Световна купа по аеробика за мъже и жени и Международен 

турнир по аеробика за деца, юноши и девойки зала „България“, хотел „Самоков“ 

к.к. Боровец 

• Май – Републикански лично отборен шампионат по борба 

• Май – плейофи Национална лига по баскетбол /мъже/ 

• 16-17 май – Browncup /международно състезание по ориентиране/ - с. Ковачевци 

• 17 май – Общоградско честване на Ден на спорта 

• Юни – Държавни финали по баскетбол 

• 11-12 юли – Рали „България” – Самоков, к.к. Боровец 

• 29 - 30 август – Пети кръг от Източноевропейския шампионат по мотокрос Шести 

кръг от Републиканския шампионат по мотокрос– мотополигон „Ридо” 

• Септември – Балкан Маратон Рали /офроуд/ 

• 11-13 септември - BG X-Enduro Championship Bulgaria Trophy Challenge 2015 

• Септември – Държавно първенство по ориентиране за ветерани 

• Септември - Купа по лека атлетика „Драголюб Спасов - Люц” 

• Ноември - Купа „Самоков” – борба -Зала „Арена Самоков” 

Изводи: Самоков се утвърждава като притегателен спортно-туристически център, 

предлагащ много добри условия за практикуване на различни спортове и провеждане на 

турнири и състезания на национално и международно ниво. Необходим е още по-активен 

маркетинг и реклама на съществуващите спортни бази, зали и терени, за да се 

привлекат национални и чуждестранни отбори и клубове за тренировъчни лагери и 

провеждане на спортни първенства и шампионати. 
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5. Градски и селски туризъм 

5.1. Градски туризъм 

Самоков – Курортен град с възрожденски дух 

За да се превърне един град в туристическа дестинация, т.е. за да има туристическа 

функция, е необходимо да притежава следните характеристики:  

• местна идентичност и природни забележителности 

• културно-историческо наследство  

• периодично провеждащи се традиционни културни, научни и спортни събития – 

фестивали, карнавали, местни празници, концерти, конгреси, симпозиуми, научни 

срещи, пленери, изложби, спортни състезания, първенства и др.  

• туристическа достъпност  

• маркетинг и реклама  

• средства за настаняване и места за хранене в града  

Всички тези характеристики трябва да се имат предвид, когато се дефинира понятието 

градски туризъм.  

Административният център на Самоков отговаря на всички изброени условия и има 

потенциал да се утвърди като курортен град с възрожденски дух и да допълни и разнообрази 

местния туристически продукт с условия за културно-исторически, рекреационен, религиозен, 

спортен, фестивален и развлекателен туризъм. 

Националната Концепция за пространствено развитие 2014 – 2025 г. класифицира 

Самоков като град от 4-то йерархично ниво, което го дефинира като град с важно значение за 

развитието на периферните селски и планински райони, с добра транспортна достъпност, 

демографска големина и налични функции с над общинско значение в сферата на 

икономиката. Община Самоков е агломерационно образувание от туристически тип, развит 

под влияние на съвременните урбанизационни процеси и преобладаващите туристически 

функции, на основата на специфичните ресурси за планински и балнеоложки туризъм. 

Град Самоков е известен с богатото си културно-историческо наследство. Основна 

предпоставка за възникването на днешния град през XII – XIV век е било производството на 

желязо от богатите с руда земи около него. Територията на която се е основал и оформил, 

като стопански административен и културен център е била обитавана още от праисторически 

временна, за което свидетелстват открити селища в общината, по поречието на реките 

Палакария и Искър. Находки от времето на траките доказват, че Самоков е сред най-старите 

селища за добив на желязо на Балканския полуостров. Името му произлиза от съоръжението 

„самоково”, чиято технология е използвала водата за изковаване на желязо. Освен с 
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железодобива, градът е бил известен в миналото и като занаятчийски център, в които се 

развиват множество занаяти, като абаджийство, кожарство, часовникарство, стъкларство, 

фотография и други. Голяма е била абаджийската чаршия с 50 дюкяна, в които са работили 

380 занаятчии, а край река Искър е имало 35 кожарски работилници. 

Успоредно с икономическият, процъфтява и културният живот в Самоков. В края на 

XVIII в. Се формира художествена школа, която в продължение на десетилетия дава огромен 

принос в културното изграждане на нацията. Известно е майсторството на самоковските 

дърворезбари, чиито произведения могат да се открият в домове, църкви и манастири на 

територията на цялата страна. Като емблематичен град за Възраждането, Самоков е дал над 

150 видни личности от национален мащаб - духовници, просветители, художници и издатели 

сред които отец Пайсии, Захари Зограф, Никола Карастоянов, Константин Фотинов и други. 

Самоков е бил един от големите и значителни културни центрове през Възраждането и 

средище на църковно просветителските борби. В града е основано едно от първите светски 

училища, а през 1861 г. е открито и девическо училище. Според Константин Иречек 

икономическият просперитет от началото на XIX век превръща града в „пръв град на Запад, 

като е стоял по богатство и напредък по-високо от София и Кюстендил”. Едно от най-

големите гордости на Самоков от епохата на Възраждането е Самоковската художествена 

школа. Тя се формира като живописно-резбарска школа в края на 18 век. След западането на 

занаятите в края на XIX век градът обеднява, но в началото на XX век се заражда фабричното 

производство. Построяват се текстилна, ленена фабрика и тютюневи складове. 

 Днес любителите на културно-историческия и религиозен туризъм могат да посетят 

следните обекти в град Самоков: Исторически музей – Самоков; Художествената галерия; 

Голямата чешма; Байракли джамия; Сарафската къща, Доспевската къща; Есовата къща; 

Бельовата църква; Девическия манастир; Митрополитска и Долномахленска църкви и др. 

 За развитието на рекреационния туризъм в Самоков допринасят географското му 

положение и уникалната природна среда. Градът е заобиколен от планини, гори, паркове – 

Туристическа градина, парк „Ридо”, „Лаго” и се пресича от пълноводната река Искър с 

прилежащата й крайречна паркова зона.  

  Културният и спортен календар на Самоков, предлагат интересни местни, национални 

и международни прояви през цялата година и също привличат хиляди почитатели на спортния 

и развлекателен туризъм. 

  В град Самоков функционират около 20 места за настаняване - хотели, вили и къщи за 

гости. Заведенията за хранене и развлечения в града са многобройни и допълват облика му на 

туристически и курортен градски център. 
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Изводи:  

Град Самоков естествено се налага като административен център не само на 

общината, но и на туристическата дестинация. Градският туризъм допълва местните 

туристически продукти и може да привлича през цялата година всички туристи, 

посетили района с различна цел.  

За да се наложи на туристическия пазар като уникален курортен град с 

възрожденски дух и традиции, Самоков се нуждае от общо подобряване на градската 

среда, обновяване на уличните настилки и тротоарите, благоустрояване, нови зелени 

зони с места за отдих, детски и спортни площадки, вело-алеи и др.  

За разширяване на градските атракции може да се разработят разходки по 

туристическите обекти с файтон, електромобил или туристическо влакче от 

Туристическата градина, през централната градска част – до парк „Ридо”.  

Необходимо е и разширяване на местата за шопинг-туризъм, изграждане на базар 

за местни занаятчийски предмети, произведения на изкуството, сувенири, земеделски 

продукти, билки, гъби, горски плодове,  мед и др. 

5.2. Селски туризъм 

Селският туризъм в района на Самоков се развива много динамично през последните 

години, както като създаване на нови места за настаняване и подслон, така и като брой 

предлагани продукти, атракции и услуги. Предвид географското положение и живописната 

природа в общината, потенциал за привличане на туристи имат почти всички населени места 

на територията на Самоков.  

с. Бели искър 

Бели Искър се намира в подножието на връх Мусала с невероятна природа за развитие 

на еко- и селски туризъм. Селото отстои на 7 км. южно от град Самоков и на 10 км. от курорта 

Боровец. Бели Искър има население 700 души и е разположено на надморска височина от 

1130 м. Селото се намира на стратегическо място. От тук тръгват атрактивни маршрути в Рила 

- до връх Мусала, Мальовица, хижа Вада, Седемте рилски езера, Чакър войвода, Ястребец, 

хижа Грънчар, двореца Царска Бистрица и Боровец.  

Над селото се намира яз. Бели Искър. Тук се намира една от най-високопланинските 

централи в страната. В красивата ледникова долина на река Бели Искър, над селото е 

създадена едноименната екопътека, изградена и функционираща от 2003 година.  

В селото са запазени исторически чешми и кладенци като Войнишкото чешме, Кадън 

кладенец и Бельов кладенец. Голяма историческа местност е Демир капия, където стават най-

големите сражения по време на Освобождението от турско робство.  
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Черквата „Успение Богородично“ е построена през 1847 г. Тази църква също има 

история. В селото се разказва, че през 1912 г. тук се е венчал Яворов за Лора. По-късно в 

пещерата „Каменна колиба“ Яворов се среща с Яне Сандански, където правят заверата. 

Пещерата се намира на 5 км южно от селото.  

Всяка година Местното туристическо сдружението организира традиционния „Празник 

на Рилския зелник”. На един километър над село Бели Искър започва „Централен Рилски 

Резерват“ – един от четирите резервата в Национален парк „Рила“, включени в Списъка на 

представителните защитени територии на ООН. 

Места за настаняване и подслон в с. Бели искър предлагат няколко семейни хотели, 

къщи за гости и вили. В селото има ресторанти и развлекателни заведения. Условията са 

подходящи за уикенд и рекреационен туризъм. Съществуващия спортен терен (бивш 

стадион), баскетболно игрище и недовършената в съседство сграда (частна собственост) са 

потенциална възможност за разширяване на спортните бази и обекти в община Самоков, чрез 

публично-частно партньорство и инвестиции. 

с. Мала църква 

Село Мала Църква се намира на 10 км. от Самоков и на 70 км от София. Обявено е за 

курорт с местно значение през 1969 г. Разположено е край река Леви Искър, в северното 

подножие на Рила, на 1200 м. надморска височина. Има планински климат със средна 

януарска температура -4,2° C и средна юлска +25,5° C. Населението на Мала църква е 417 

души. Селото има автобусна връзка с град Самоков.  

Запазена е черквата „Св.св. Петър и Павел” от XVI век, която е обявена за паметник на 

културата. Приятно за разходка е поречието на река Леви Искър, което се характеризира с 

множество отвесни скали. Стига се до място наречено „Песако”, където реката изчезва в 

земята и се появява чак след няколкостотин метра. През Юли месец в курортното село Мала 

Църква се провежда празника на водата, в чест на  водните богатства на Рила.  

В Мала църква има хотел-ресторант, вили, къщи за гости, две механи, кафене и 

няколко магазина.  

с. Маджаре 

Село Маджаре се намира в Лъкатнишката долина на Рила Планина. Разположено е 

между селата Мала Църква и Говедарци, на 11 км. от Самоков, на 14 км. от Боровец и на 20 

км. от курорта Мальовица. Селото е на 1116 м. надморска височина и има 276 жители. 

Създадено е след 1600 г. от миньори унгарци – маджари и от там е произхода на името му. 

Туристически интерес в селото представляват църквата „Възнесение Господне” и местността 

„Светена вода”. В Маджаре има 11 къщи за гости, 3 заведения за хранене и 2 магазина. 
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с. Говедарци 

Говедарци е курортно селище, подходящо за зимен ски-туризъм, планински, еко-, 

селски, риболовен, културно-исторически и поклонически туризъм.  

Това е най-голямото село в община Самоков с 1250 жители. Намира се на 13 км. 

западно от общинския център. На територията и землището на Говедарци, попада курортен 

комплекс Мальовица. Старото наименование на Говедарци е било Българане. Това е първото 

село в България, обявено за национален курорт от Цар Борис ІІІ. Намира се в предпарковата 

зона на Националния парк Рила, по поречието на река Черни Искър. Разположено е в 

Говедарската котловина на 1157 м. надморска височина. Сняг има средно през 160 дни от 

годината, а през зимата снежната покривка е над 120 см. До селото има ски-писта и влек.. 

Над котловината се намира връх Мальовица и селото е един от изходните пунктове за 

достигането му. От Говедарци тръгват маршрути за хижа Вада (2 часа пеш), хижа Мечит (1 

час), хижа Ловна (3 часа), хижа и планинска школа Мальовица (по пътя за хижата и през 

местността Овнарско). През хижа Вада може да се стигне до Седемте рилски езера, 

едноименната хижа, от хижа Мечит се стига до заслона Кобилино бранище и от комплекс 

Мальовица се стига до циркуса Страшното езеро, където има изграден заслон. Село 

Говедарци е изходен пункт и за Седемте рилски езера, Чанаците, Урдини езера, Мальовишки 

езера,Еленини езера, Лопушките езера и Сухото езеро. Общо около двадесет и пет 

високопланински езера, някои от които богати на местна пъстърва. 

В местността „Надарица” има останки от древно селище (античен град), датиращо от 

времето на Римската империя. Обектът не е разработен, но има потенциал след 

археологически проучвания, реставрация, консервация и социализация да се превърне в още 

един туристически обект на територията на Самоков, привличащ хиляди туристи. 

В околностите на селото се намират две манастирчета – „Св. Георги Победоносец” и 

„Св. Троица” - Аязмото, които са периодично действащи. В района има три параклиса: „Св. 

Илия”, „Св. Мина” и „Покров Богородичен” и две черкви: „Св. Никола” и „Св. Петър и 

Павел”. През Септември селото е домакин на Фестивала „Дар от природата”. 

Поради големия туристически интерес в селото и района има богато разнообразие от 

хотели, вили и къщи за гости с различен капацитет и удобства. В Говедарци им 3 кафенета, 

кафе-сладкарница и 4 магазина. 

с. Радуил 

Село Радуил се намира на 9 км. от курорта Боровец и на 22 км. от Самоков. Селото е 

второ по големина в общината – 1073 жители. Радуил е разположен на 833,40 м. надморска 

височина. Климатът е сравнително мек с влияние от топлите въздушни течения, които идват 
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по долината на река Марица. Селото има потенциал за успешно развитие на културно-

исторически, поклоннически, селски и еко-туризъм. 

Така наречената „Радуилска Света Гора” с изградените многобройни храмове и 

параклиси в селото и района около него правят Радуил уникален религиозен туристически 

център. Всяка година Радуил е домакин на Международния фестивал „Боб Фест”, който 

привлича хиляди туристи. В селото има изоставен гатер с оригинална техника от началото на 

20 век. Има идея той да се възстанови и да се превърне в Музей на индустриалната 

археология, като се покаже на туристите дърводобива от миналия век. 

В селото има един семеен хотел и две къщи за гости. Все още липсват достатъчно 

атракции и възможности за организиран туризъм. 

с. Марица 

Село Марица се намира в полите на Рила планина, на 27 км. от Самоков. Разположено 

е по горното течение на река Марица, на главен път 82 между Боровец и Долна баня. 

Климатът е мек, с прохладно течение през лятото. Средната надморска височина е 890 м. 

Туристически интерес представлява Късносредновековната църква „Свети Никола”, 

построена през последните десетилетия на XVI век. Намира се в югоизточната част на селото. 

Ценните й стенописи са обявени през 1969 г. за паметник на изобразителното изкуство. 

Село Марица и неговата околност са идеално място за рекреационен и селски туризъм, 

за краткотраен (уикенд) отдих и риболов. В реката се лови пъстърва, клен и мряна. В селото 

няма регистрирани места за настаняване и подслон.  

с. Гуцал 

Гуцал е малко село (140 жители) със затихващи функции. Намира се на 6 километра от 

главния път между Костенец и Самоков. Състои се от две махали, като в долната има 

карстово езеро. Селото е с южно изложение, което открива прекрасна гледка към цяла Рила. 

Въздухът е изключително чист и здравословен. Надморската височина е около 890 м. Няма 

места за настаняване и развит туризъм. Може да се включи в туристически обиколки, заради 

уникалната гледка към Рила. 

с. Доспей 

Село Доспей е живописно разположено в подножието на Шишманов рид от северния 

дял на Рила планина. Релефът е планински, със средна надморска височина около 970 м. 

Преобладават полегати склонове, заоблени била и върхове. През селото преминава малка 

река, позната и назовавана като Доспейска река. Доспей се намира само на 3 км. от общинския 

център Самоков. На изток селото достига бреговете на река Искър и граничи със землищата 
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на Самоков и на село Бели Искър. На юг достига землището на Говедарци, а на север достига 

землището на Продановци. Населението на Доспей е 581 жители.  

Районът на селото е населен от дълбока древност, потвърждение за това дават и 

проведените през последните години археологически разкопки при крепостта „Шишманово 

кале”, на около 2 км югоизточно от Доспей. Открито е т.нар. „подградие”- на антично и 

късноантично селище и по-късен средновековен град ограден с крепостен зид. В близост до 

портите на крепостта „Шишманово кале” е открит и християнски култовия център – комплекс 

от две раннохристиянски базилики, датирани в IV-VI в. и принадлежащи към тях стопански 

сгради-работилници. Интерес представлява и откритата същинска средновековна църква, на 

място известно с фолклорно-книжовния топоним  „Петрова църква”. 

През 1840 год. е построена църквата „Св. Св. Петър и Павел”, в центъра на селото. 

Никола Образописов е рисувал иконостасните икони през 1867 год. В селото има и стара 

гробищна църква “Успение на Пресвета Богородица”. На около километър от Доспей е 

оброчището „Св. Илия”. На мястото на стара опожарена църква в района е издигнат параклиса 

„Възнесение Господне”.  

Малко е известен фактът,че село Доспей е един от главните претенданти за родното 

място на Паисий Хилендарски. За това твърдение има доста аргументи и въпросът все още 

остава открит за историците.  

Доспей има потенциал да привлича туристи през цялата година за селски, еко-, вело-,  

културно-исторически, религиозен и ловен туризъм. В селото има 4 къщи за гости, 1 вилно 

селище, 1 ресторант, 5 кафенета и 2 магазина. От няколко години функционира и Ловна хижа 

„Доспей”. Изходният пункт за хижата се намира в края на селото и има пешеходна 

маркировка, като прехода е 1ч. и 30 мин. Може да се ползва и транспорт с високопроходими 

джипове. В близост до хижата се намира местността „Буките” с невероятни гигантски вековни 

дървета и местността „Вировете” с панорамна гледка и  бистър извор с красиви дървени 

преливници. За туристите са обособени биваци за отдих, в близост дo извори и заслони. 

с. Шипочане 

Шипочане е малко село (148 жители) и се намира на 6 км. източно от гр. Самоков. 

Разположено е на двата бряга на р. Шипочница, която извира от най-южните склонове на 

Шумнатица и Шипочанския рид (продължение на склоновете на Мусаленския дял на Рила) и 

се влива в язовир „Искър”, на 2-3 км. под Ново село. Районът е заобиколен от гъсти гори, с 

богато биоразнообразие и има добри условия за ловен туризъм. В землищата около Шипочане 

има множество извори, от които блика чиста планинска вода и са изградени много чешми. 
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Над селото се издига връх „Дъбова глава”. Близо до селото са изградени два параклиса 

„Св. Илия” и „Св. Никола”. Интерес за туристите представлява и църквата „Успение 

Богородично” в Шипочане, която е паметник на културата. В селото има няколко къщи за 

гости, ресторант и магазин. През годините на турското робство през землището на селото по 

билото на Шипочанския рид е прокарана вада дълга над 30 км., от Мусаленска Бистрица до 

Горни Пасарел. Водата по гравитачен път е изминавала това разстояние и е използвана за 

промиване на желязна руда. Вадата и днес е запазена по цялото протежение и има идея 

покрай нея да се изгради еко пътека с информационни табели и места за отдих. 

с. Широки дол 

Широки дол се намира на 8 км. от гр. Самоков и е едно от големите села в общината -  

922 жители. Разположено е на 875 м. надморска височина, в широк планински дол в 

подножието на Плана планина, откъдето носи и името си. Оградено е отвсякъде от планински 

ридове и възвишения, които разкриват прекрасна панорамна гледка към Рила планина и 

величествените й върхове, начело с Мусала. Река Палакария разполовява селото на две части. 

Друга река, която минава през селото и носи неговото име, е Широкодолка. Тя е пълноводна 

през пролетта и почти пресъхва през лятото.  

Църквата „Св. Николай Мирликийски” в селото е датирана от ХVІ-ХVІІ век и е обявена за 

археологически и художествен паметник на културата с местно значение. Край селото има 

три параклиса – „Възнесение Господне”, Свети Георги” и „Св. Пророк Илия”. В читалището 

на Широки дол има група по изработване на традиционната местна шита дантела „кене”, 

която привлича интереса на туристите. Над Широки дол е имало кариера за добиване на 

гранитни камъни, от които е изградена и стената на р. Искър в гр. Самоков.  

Широки дол е добър изходен пункт за планински преходи в Плана, която е 

леснодостъпна и проходима планина. Прекрасните поляни по долината на р. Широкодолка, в 

съчетание с вековни борови гори са предпочитано място за излети и пикници. 

В селото има три къщи за гости, три заведения за хранене и осем магазина. Районът е 

подходящ за развитие на селски, поклоннически, планински и екологичен туризъм. 

с. Продановци 

Продановци се намира на 4 км западно от град Самоков и на 4 км югоизточно от 

съседното село Райово.  Разоположено е между планините Рила, Верила, Витоша и Плана, на 

надморска височина от около 960 м. Постоянното население на селото наброява около 504 

души. Името на селото идва от болярина Продан, който е убит заради това, че презира 

турците и не им се покланя. Продановци е известно и като Малкия Самоков. В селото са 

родени Чакър Войвода (1815 -1855 г.) и Никола Образописец.  
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Многобройните тракийски могили в селото и в околността му ясно показват, че тези 

земи са обитавани от най-дълбока древност. В чертите на селото е разположена т.нар. Голяма 

могила с височина 8 м. и диаметър 40 м.,в чиято периферия е намерено богато украсена с 

релефни изображения мраморна урна с капак от 3-4 в. Тя е изложена в Исторически музей -

Самоков. При разкопки, направени преди няколко години археолози установяват погребение 

на виден тракийски големец. На разстояние около 1 км. западно от селото се намират още две 

могили. Черквата „Св. Архангел Михаил”, разположена отстрани на главния път, минаващ 

през селото, е построена през 1858 г. на мястото на по-стар храм. Най-новото светилище в 

Продановци е параклисът „Успение Богородично”. До село Продановци има изградена 

велоалея. Има предпоставки за развитие на културно-исторически, селски и еко- туризъм. 

Изградена е една къща за гости.   

с. Драгушиново 

Село Драгушиново се намира само на 2 километра от град Самоков и се оформя като 

квартал на града. Населението му е 620 души. Според една от легендите името на селото идва 

от името на стар шивач. Той се е казвал Драго и всеки път когато го виждали на пътя хората 

казвали: Драго ший ни ново. Землището на село Драгушиново заема централните зони на 

горната (Искърска) част на Самоковската котловина, както и обширни области от преходния 

планински масив, който свързва Рила и Ихтиманска средна гора, наречен в географските 

карти Шипочански рид, а също и източните склонове и билото на намиращата се почти по 

средата на горната част на самоковската котловина Средна гора (Продановски рид). Самото 

село Драгушиново е разположено на десния бряг на река Искър. През Драгушиново протича 

река Матица. Селото е известно като мястото с най-много щъркели в България. 

През първата седмица от Великите пости православните християни честват празника 

на Св. Теодор Тирон или Тодоровден, който в много населени места в България се отбелязва с 

конни надбягвания. В село Драгушиново, Самоковско по традиция се провежда един 

интересен и необичаен ритуал. Това е така наречения „Рачник”. Ритуалът води началото си от 

далечната 1868 година, когато е завършена и е трябвало да се освети църквата „Св. Теодор 

Тирон” в селото и по традиция да се направи курбан. Тъй като това е станало през първата 

седмица от постите и не можело да се приготвя храна с месо, местните жители решили да 

приготвят ястие от булгур и раци, които имало в изобилие в река Искър. В селото има един 

семеен хотел. Подходящо е за селски туризъм и риболов. 

с. Злокучене 

Злокучене е село с 265 жители и се намира на около 8 км северно от гр. Самоков. В 

долния край на селото минава река Искър. Името на Злокучене произлиза от блатното кокиче 
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- Злак. В селото има храм „Св. Никола” и два параклиса „Св. Иван Рилски” и „Св. Петка”. 

Няма места за настаняване и заведения. Подходящо е за религиозен туризъм и риболов. 

с. Райово 

Село Райово се намира на 7 км. от Самоков, в периферията на Самоковската котловина 

и в подножието на борова гора. Скътано е в полите на Плана планина на брега на река 

Палакария. Райово предлага  живописна гледка към величествената Рила и спокойната 

Верила. Преданията разказват, че много отдавна двама братя - Райо и Хрельо се заселил със 

семействата си покрай река Палакария, и така били създадени селата Райово и Хрельово (днес 

Рельово).  Жителите на селото са 851. В Райово има стар православен храм от 13 век и 

действащ храм „Свети Никола” от 17 в. Около селото и до днес са запазени оброчища с 

каменни кръстове: „Свети Георги” в месност Дабието, „Малка Богородица” на Роговица 

(тракийска могила) и „Голяма Богородица” на Шулиман (гората до селото), където освен 

стария кръст има и построен нов параклис от жители на селото.  

В Райово има изградени къщи за гости и места за настаняване. Подходящо е за селски 

и еко-туризъм.  

с. Белчин 

През последните години Белчин се налага като курортен център за културно-

исторически, селски, балнеоложки и спа-туризъм. Селото е разположено в долина между 

планините Рила, Верила, Витоша и Плана. Намира се на 15 км. от Самоков. Близо до селото 

тече река Палакария, която извира от планината Витоша и се влива в река Искър. Селото се 

характеризира с изключително мек и здравословен климат и красива природа. В района има 

термални минерални води — 41 градуса, с доказани лечебни и профилактични въздействия 

върху различни заболявания. Постоянните жители на Белчин са около 300 души.  

Селото съществува от периода на Второто българско царство, а някои изследователи го 

отнасят в още по-дълбока древност — основано още от латините и някога е носило името 

Цари Мали град. В селото има две църкви: „Свети Апостоли Петър и Павел“, строена през 

1883 година и гробищната църква „Света Петка“, която съществува от средата на XVII век, 

когато е построена върху основи на друг храм от XIII-XIV век. В Белчин функционира и 

етнографски музей. След откриването на комплекса „Цари Мали Град” на хълма Св.Спас над 

селото туризма в района се развива динамично и се изграждат нови хотели, къщи за гости, 

ресторанти и кафенета. В Белчин бани се развиват здравния и спа-туризъм и има няколко 

хотела с минерални басейни, предлагащи и допълнителни атракции за туристите. 

с. Рельово   
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Село Рельово се намира в Самоковската долина между планините Рила, Верила, 

Витоша и Плана планина, покрай река Палакария, на височина от около 900 м. Самото село е 

разположено по склоновете на Плана планина, като повечето къщи са с южно изложение и 

гледка към Рила, включително към върховете Мусала и Мальовица, както и към хребетите над 

Седемте рилски езера. Намира се на 10 км. от Самоков, а само на 3 км. от селото са  

минералните термални води на Белчин бани. Рельово е много красиво и живописно село, 

подходящо за селски и еко-туризъм. Жителите му са 220, включително новозаселени 

чужденци - англичани, французи и шотландци.  

На около 200 метра от центъра на селото се намира църквата „Свети Архангел 

Михаил“. Тя е двукорабна и една от най-големите в района. Построена е през 1922 г. Има и 

стара черква – „Свети Николай Чудотворецъ” в гората /южен склон на Плана планина/, 

построена през септември 1852 година, която е частично реставрирана и отворена за 

посетители. В селото няма места за настаняване, но има заведения за хранене и магазини. 

с. Алино 

Село Алино е разположено в полите на Плана планина. Според народните предания 

името на селото в сегашния си вид, датира от 17 век. Тогава е имало голям пожар, изпепелил 

цялото село и пламъците, оцветени в алено на фона на нощното небе, дали името на селото.  

Алино има 370 жители. Подходящо е за културно-исторически, селски туризъм и 

риболов. В близост до селото, на около 6-7 км в североизточна посока в Плана планина се 

намира Алинския манастир „Свети Спас” - паметник на културата с уникални стенописи 

(изографисан през 1626 г.) . В близост до манастира се намира и т.н. Момина сълза. Тя 

представлява скала, от която непрекъснато капят капки лековита вода,наподобяващи сълзите 

на плачеща девойка. Наблизо са и останките от средновековната крепост Алинско кале. 

Непосредствено до селото има няколко тракийски надгробни могили, които са най-ранното 

историческо свидетелство за живота по тези земи. За съжаление те са разкопавани 

нееднократно от иманяри. На около километър в западна посока, сред равното поле-в 

местността "Св. Рангел" може да се види внушителен каменен саркофаг ( римски), който 

местните хора наричат Момата, поради специфичната му форма. През месец юли 2009 г.храма 

„Св. Николай”, богат на ценни стенописи и икони е обявен за паметник на културата-църквата 

е разположена в близост до центъра на селото. На 20 юли 2011 г. е открит и осветен нов 

параклис „Свети пророк Илия” в едноименната местност. Непосредствено над селото, сред 

красива борова гора се намира Алинския язовир, който предлага добри условия за риболов. 

В селото има къщи за гости и магазини. 

с. Поповяне 
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Разположено е в полите на планината Плана и източния край на Самоковското поле, в 

района на река Палакария, на надморска височина от 970 м. Намира се близо до планините 

Витоша, Рила и Верила, като всяка една от тях може да бъде видяна от високите части на 

селото. Жителите на Поповяне са 190 души. Забележителност в селото е църквата „Свети 

Архангел Михаил“ построена през 1882 г. и богато изографисана от Иван Доспевски. 

Всяка година през месец септември Поповяне е домакин на Празника на дзивата и 

картофите, който привлича много туристи. В Поповяне има конна база с ездитни коне. В 

селото няма места за настаняване, но има 2 ресторанта и 3 магазина. 

с. Ковачевци 

Ковачевци се намира на 26 км. от Самоков и е разположено в северната част на 

Палакарийската котловина между планините Витоша, Верила и Плана. Плана е известна още 

като „Планината на цветята”, заради изключителното богатство на лековите билки. Селото е 

разположено в най-югозападните склонове на Плана планина, точно там, където реките 

Слатина и Страторищница събират водите си и продължават към Поповяне. Надморската 

височина на Ковачевци е около 950 м. Жителите са 550. В землището на селото се намира 

местността Ярема, която е със статут на вилна зона. През Ковачевци минава европейски 

туристически маршрут Е4. 

Забележителности в селото са църквата „Свети пророк Илия“, с външни стенописи, 

църквата „Св. Петка”, намираща се на баира над селото, построена в началото на 17 век.  и 

храма „Св. Георги Победоносец“ в манастирската гора — местността „Палакария“. Има и 

параклис „Св. Богородица” Край селото се намират останки от стара крепост „Градището” от 

времето на Кракра Пернишки. В района са открити златни гръцки и римски монети. Над 

язовира на селото се намира местността „Богослов”, където е имало голям манастир. В музея 

в гр. Самоков се съхранява саркофаг открит в тази местност. Сега по дърветата на „Богослов” 

има закачени икони и хората вярват, че мястото е свято и помага. В подножието на връх 

„Дебелец” се намира лековитата изворна „Караджа чешма”. В Ковачевци има две конни бази. 

В селото има две кафенета и три магазина. В местността Ярема има вилно еко-селище. 

с. Ярлово 

Село Ярлово е разположено в южните склонове на Витоша и западните на Верила 

планина, на 30 км. от Самоков. През селото минава р. Палакария, извираща под витошкия 

връх Ярловски Купен (2187 м.), на около 5 км в северозападна посока по-нагоре към билото 

на планината. Местните хора я наричат “Златоносната река”. Почти до началото на XX век тя 

е давала поминък на няколко десетки ярловски фамилии, чрез промиване на златоносен 

пясък.. Ярлово има 440 жители. Надморската му височина достига 1044 м. 
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Произходът на името му е старославянски - било е сакрално и с него се обозначавало 

божеството Яровит - син на Сварог - богът на огъня. Селото има две църкви — стара, която е 

полувкопана, и нова: „Света Неделя“ в центъра на селото, осветена през 1906 г. На по-малко 

от два километра от центъра на селото в западна посока се намира параклис “Света Петка”, 

изграден през 1993 г. На по-малко от един километър от центъра на селото в северозападна 

посока на десния долинен склон на река Палакария е местността и оброчище Свети Димитър. 

Тук са останките, руини от някогашна стара християнска църква. Районът е изключително 

благоприятен за рекреативен туризъм, селски и еко-туризъм. Селото е изходен пункт на два 

туристически маршрута: Ярлово — Черни връх — Симеоново и Ярлово — Черни връх — 

Драгалевци. 

В центъра на село Ярлово заслужава внимание “Къщата с щъркелите”. В двора й е 

пригодена туристическа спалня. Има и други къщи за гости, кафене и магазини. 

с. Клисура 

Селото се намира в Клисурската седловина, гранична между Рила и Верила. 

Разположено е на 15 км. от Самоков, на 1100 м. надморска височина. Оттук минава 

популярният маршрут през 4-те планини: Витоша, Верила, Рила и Пирин. От Клисура, през 

най-ниската и най-красива част на Рила - Лакатишка Рила, за 5 часа се стига до хижа “Вада” и 

за 5.30 часа до хижа “Ловна”. Клисура е единственото географско място в България, от което 

водят началото си реки, вливащи се в две морета - Бяло и Черно море. Думата Клисура е 

римска и означава врата. Селото има 209 жители. 

През 1874 г. в селото е построена църквата „Св.Димитър Солунски”. Конструкцията и е 

еднокорабна, кръстокуполна, ориентацията и е в посока север-юг, което е едно рядко 

изключение от правилото всеки храм да бъде в посока изток-запад. През 2007 г. е декларирана 

като архитектурно-строителен и художествен паметник. В местността „Свети Спас” има 5- 

вековен красив дъб и малък параклис. Клисура е подходящо селище за развитие за планински, 

селски и еко-туризъм. Няма места за настаняване и заведения. 

с. Горни Окол 

Горни Окол се намира на 18 км. северно от гр. Самоков. Разположено е в източната 

част на Плана планина, край малката Вуйна река (наричана още Околска река), приток на 

Искър и до язовир „Искър”. Надморската височина е около 950 м. Климатът е 

умереноконтинентален с планинско влияние. Общият брой жители на селото е 218. Запазена е 

църквата „Свети Пророк Илия”, строена на два етапа, вторият през 1857 г.. Църквата е 

зографисана богато отвътре от един от най-видните представители на Самоковската 

художествена школа – Никола Образописов. Църквата е национален паметник на културата с 
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архитектурна и художествена стойност. Източно от селото на естествено защитено място, 

наричано още Градището, има останки от крепост с три пояса стени с кули и ровове, а 

непосредствено до него (южно и източно) - следи от голямо селище. Тук са намирани много 

фрагменти от керамика, тухли и керемиди, стъклени и метални предмети и монети, които 

позволяват да се определи времето на съществуването му. 

Обектът не е проучен, реставриран и социализиран. Към землището на Горни Окол се 

включва и вилна зона „Щъркелово гнездо”, известно и приятно място за туризъм и почивка 

край язовир „Искър”. В селото има една къща за гости, ресторант и магазин. Повечето места 

за настаняване са във вилна зона „Щъркелово гнездо”. Предстои изграждане на голф игрище с 

хотелска част в местността „Равнището”, което ще привлече още туристи в района. Има 

потенциал за развитие на ловен и риболовен, селски туризъм и водни спортове на язовир 

„Искър”. 

с. Долни Окол 

Село Долни Окол е разположено в Плана планина на 18 км. от Самоков. В близост се 

намират вилна зона „Щъркелово гнездо” на язовир „Искър” и село Горни Окол (на 2 км.). 

Общият брой жители на селото е 124. Туристически интерес представляват функциониращите 

железарски и дърводелски работилници. Долни Окол има потенциал за развитие на ловен, 

риболовен, селски туризъм и водни спортове на язовир „Искър”. 

с. Ново село 

Село Ново село е малко село (92 жители) и е разположено по склоновете на 

планинския рид Шумнатица, близо до язовир „Искър”. През него минава река Шипочаница. 

Край селото е изградено Вилно селище „Иструм парк” с конна база. Има потенциал за 

развитие на ловен и риболовен, селски туризъм и водни спортове на язовир „Искър”. 

Изводи: Всички населени места в община Самоков имат потенциал да привличат 

туристи и да допринесат за развитието и обогатяването на местния туристически 

продукт. Голяма част от селата са подходящи както за селски, така и за планински, 

екологичен, културно-исторически, религиозен туризъм, лов и риболов.  

Основният поминък на хората в малките населени места на Самоков е 

животновъдство и земеделие. Този ценен ресурс може да се използва за изхранване на 

туристите и предлагане на традиционна кухня от местна продукция в заведенията. Това 

ще спомогне както за оптимизиране на разходите в туризма и оформяне на ярко 

изразена идентичност на района, така и за съживяване на общинската икономика като 

цяло и развитие на съпътстващи дейности и услуги. Необходим е интегриран подход и 
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засилване на връзките между туристическата индустрия и местните производства – 

селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, занаятчийство и др. 

За подобряване качеството на селския туризъм в Самоков е необходимо да се 

подобри общия облик на селата – площади, паркове, улици, тротоари, детски и спортни 

площадки, забавления и атракции. Повечето села са близко разположени едно до друго и 

връзката между тях и разходките до туристически обекти в района може да се 

осъществяват с велосипеди, чрез изграждане на мрежа от вело-алеи или конна езда.  

Необходимо да се поставят указателни табели в малките населени места с 

упътване за достигане на природните и културни забележителности. 

Човешки ресурси и капацитет за развитие на туризма 

Хората и местните общности са най-важния ресурс за развитие на всякакви 

икономически дейности, включително и за туризма. Те са в основата на организацията, 

управлението и създаването на туристическите продукти и услуги. От техните знания, умения 

и капацитет зависи качеството на туристическото предлагане. Те са двигателя на местното 

икономическо развитие и устойчив растеж. Хората са генератори на иновативни идеи за 

оползотворяване на туристическия потенциал и разнообразяване престоя на туристите с 

различни атракции. За това в Програмата за развитие на туризма отделяме специално 

внимание на човешките ресурси в община Самоков и общия капацитет за развитие на 

туризъм. 

5.3.  Демографски характеристики 

По данни на НСИ населението на община Самоков към 31.12.2014 г. е 36 449 души, а 

към 31.12.2005 г. е било 39 332 души. Динамиката показва трайна тенденция на намаление с 2 

883 души или с около 8% за последните 10 години и с 5% за последните 5 години. За периода 

2010-2014 г., броят на населението в гр. Самоков намалява само с 94 души, а в селата с 1183, 

което се обяснява с концентрирането на важни административни и икономически процеси в 

общинския център.  

Таблица 4: Население в община Самоков по пол и местоживеене 2010 - 2014 г. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всичко 37726 37739 37331 36963 36449 

Мъже 18160 18383 18149 17954 17690 

Жени 19566 19356 19182 19009 18759 

В град Самоков 26061 26529 26441 26263 25967 

В селата 11665 11210 10890 10700 10482 

Източник: Национален статистически институт 



Програма за развитие на туризма в община Самоков 2015–2020 г. 

 
 

Дестинация Самоков – планина, вода, здраве, история и култура!  82 

По признака пол структурата на населението е сравнително балансирана – 48,5% мъже 

и 51,5% жени. Мъжете в Самоков през 2014 г. са с 1 069 по-малко от жените.  

През 2014 г. преобладаваща част от населението – 71,2%, е концентрирано в град 

Самоков, а останалата в селата. По този показател общината е близко по степента си на 

урбанизация до средното ниво за страната - 73,1%.  

Таблица 5: Население по населени места и пол към 31.12.2013 г. 

Населено място Общо Мъже Жени 

Общо 36963 17954 19009 

с.Алино 227 111 116 

с.Бели Искър 593 291 302 

с.Белчин 331 163 168 

с.Говедарци 1251 628 623 

с.Горни Окол 192 85 107 

с.Гуцал 126 61 65 

с.Долни Окол 144 65 79 

с.Доспей 575 269 306 

с.Драгушиново 626 333 293 

с.Злокучене 266 139 127 

с.Клисура 189 91 98 

с.Ковачевци 503 243 260 

с.Маджаре 280 140 140 

с.Мала църква 435 200 235 

с.Марица 713 362 351 

с.Ново село 92 49 43 

с.Поповяне 244 101 143 

с.Продановци 495 252 243 

с.Радуил 1046 518 528 

с.Райово 688 336 352 

с.Рельово 267 130 137 

гр.Самоков 26263 12691 13572 

с.Шипочане 132 54 78 

с.Широки дол 905 459 446 

с.Ярлово 378 182 196 

Източник: Общински план за развитие на Самоков 2014-2020 г. 

Класификацията на населените места в общината определя наличието на 1 град и 24 

села. Средно големи села с население над 1000 жители са 2 (две), а именно с. Говедарци и с. 
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Радуил. По същият критерии може да бъде определено и с. Широки Дол, чието население е 

малко под 1000 жители. С население от 200 до 1000 жители са селата Бели Искър, Доспей, 

Райово, Белчин, Злокучене, Маджаре, Малка църква, Марица, Продановци, Ярлово, което ги 

квалифицира като малки. Много малко (под 100 жители) е Ново Село – 92 жители.  

В трите най-големи села с. Говедарци, с. Радуил и с. Широки Дол са съсредоточени 30 

% от селското население. Те се намират в стратегическа близост до важни транспортни точки, 

близки до туристически комплекси или до основни транспортни мрежи. 

        Таблица 6: Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол към 31.12.2014 г. 

Общо В т.ч. в град Самоков  

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Община Самоков 36449 17690 18759 25967 12520 13447 

Под трудоспособна1 5696 2921 2775 4686 2404 2282 

В трудоспособна2 21188 11233 9955 15971 8230 7741 

Над трудоспособна3 9565 3536 6029 5310 1886 3424 

Източник: Национален статистически институт 

Към 31.12.2014 г. под трудоспособна възраст е 16% от населението на община 

Самоков. Възрастните над трудоспособна възраст са 12 876 души или 26% от населението. 

Около 58% е делът на населението в трудоспособна възраст на 15 и повече години, което 

реално може да участва в пазара на труда.  

Таблица 7: Население в община Самоков по възрастови групи по данни от преброяването 01. 02. 2011 г. 

Общо 0 -  9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 -59 60 - 69 70 + 

38089 3563 3760 4250 5467 5107 5372 5070 5500 
Източник: Национален статистически институт 

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на населението заемат лицата в 

активна трудова възраст между 30 и 59 години – 53%. Възрастните на 60 и повече години са 

28% от населението, а децата и младежите до 19 години - 19%. Изводът, който се налага е, че 

населението на община Самоков бележи тенденции на застаряване. 

Таблица 8: Население на 7 и повече години в община Самоков по образование към 01.02.2011г. 

Община, 

Местоживеене 

 

Общо Висше 
образование 

Средно 
образование 

Основно 
образование 

Начално  
образование 

Никога не 
посещавали 
училище 

Дете 

Самоков 35575 4344 15827 9460 5436 421 87 

В града 24510 3650 10803 6014 3602 366 75 

В селата 11065 694 5024 3446 1834 55 12 

Източник: Национален статистически институт 

                                                 
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години. 
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години. 
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години. 
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Данните в Таблица 8 показват, че 44% от населението на община Самоков на 7 и 

повече години е със средно образование (15 827 души). С основно образование са 27% или 9 

460 души. Само начално образование имат 15% от жителите на общината, а 421 души никога 

не са посещавали училище и са напълно неграмотни. Броят на висшистите в община Самоков 

е 4344 или 12% от населението. В град Самоков живеят 3650 лица с висше образование, а в 

селата 694. 

Таблица 9: Естествен прираст на населението на община Самоков 2010-2014 г. 

Живородени Умрели Естествен прираст 
Година 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2010 375 191 184 661 333 328 -286 -142 -144 
2011 363 193 170 633 323 310 -270 -130 -140 
2012 382 188 194 667 343 324 -285 -155 -130 
2013 339 172 167 624 344 280 -285 -172 -113 
2014 328 164 164 676 336 340 -348 -172 -176 

Източник: Национален статистически институт 

Естественият прираст на населението на община Самоков за изследвания период е 

отрицателен, като в началото бележи тенденция на намаление от минус 286 души през 2010 г. 

на минус 270 души през 2011 г., след което през 2014 г. достига минус 348 души. 

Средногодишният брой на живородените деца в общината през периода е 357. Средната 

смъртност в Самоков за изследваните 5 години е 652 човека годишно.  

Таблица 10: Заселени, изселени и механичен прираст в община Самоков 2010-2014 г. 

Заселени Изселени Механичен прираст 
Година 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 
2010 575 268 307 740 332 408 -165 -64 -101 
2011 329 151 178 445 203 242 -116 -52 -64 
2012 314 130 184 437 209 228 -123 -79 -44 
2013 397 180 217 480 203 277 -83 -23 -60 
2014 440 206 234 606 298 308 -166 -92 -74 

Източник: Национален статистически институт 

Механичният прираст на населението също е отрицателен. През изследвания период 

той първо намалява от минус 165 през 2010 г. на минус 83 души през 2013 г., но през 2014 г. 

отново нараства на минус 166 души. Средногодишно в общината за изследваните пет години 

са се заселвали по 411 души и са се изселвали по 542 души. 

Общо в резултат на отрицателния естествен и механичен прираст населението в 

община Самоков през 2014 г. е намаляло с 514 души.  

Изводи: Общите тенденции и процеси, свързани с населението на община 

Самоков, следват общите събития, протичащи и в страната ни през последните години. 

Наблюдава се намаляване и застаряване на населението и този проблем се очертава като 
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трайна негативна тенденция. Възможните решения са в разкриването на нови работни 

места, стимулиране на преквалификацията на хората, както и други подходящи мерки 

за насърчаване на заетостта. Туризмът е един от водещите отрасли в местната 

икономика и може да допринесе за преодоляване на демографската криза, създаване на 

заетост, повишаване на доходите и жизнения стандарт на населението. 

5.4. Капацитет за развитие на туризма 

Кадрово обезпечаване 

Обезпечаването на туристическата индустрия с добре подготвени кадри, 

професионалисти в различни области е една от най-важните задачи за развитието на 

дестинация Самоков. Качеството на туристическото обслужване зависи изцяло от персонала и 

е обща отговорност на образователната система, Общината и предприемачите в сферата на 

туризма. В професионалната гимназия по туризъм в Самоков се изучават 4 специалности: 

кетъринг, търговия, производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения и 

организация на обслужването в хотелиерството. Училището разполага с материална база за 

провеждане на учебна и практическа дейност в хотели в к.к. Боровец, което дава възможност 

на учениците да попаднат в реална работна среда сред професионалисти от туристическия 

бранш. Голяма част от завършващите гимназията ученици, обаче продължават обучението си 

в Университети и напускат града. Друга част, която остава няма желание или няма капацитет 

да работи в бранша и да допринася за качествено туристическо предлагане в избраната 

професия. Не по-малък е проблема със служителите на ръководни позиции (мениджъри в 

хотелиерството), администратори, екскурзоводи и др. 

С развитието на дестинацията през последните години, предприемачите срещат все по-

големи трудности при набиране на персонал и привличат кадри от други общини и София. За 

да ги задържат обаче се налага да се предлага адекватно възнаграждение през цялата година и 

тук се изправяме пред проблема със сезонността на туризма и липсата на натовареност на 

легловата база пролетта, лятото и ранната есен. Остава и проблема с чуждоезиковата 

подготовка на кадрите. Това налага организиране на допълнителни курсове и обучения. 

Информационно осигуряване, туроператори, туристически агенти и сдружения 

Информационното обезпечаване на туристите в дестинацията се осигурява от 

„Туристически информационен център”  - Самоков и Информационен център в к.к. Боровец, 

които имат следните основни дейности: 

• предоставяне на туристическа информация на гостите на града и курорта и поддържане 

на интернет страница за туризма в Самоков и региона; 
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• експониране на туристическите обекти на община Самоков на национални и 

международни туристически изложения; 

• провеждане на активен маркетинг и реклама на туристически обекти, отпечатване и 

разпространяване на  дипляни, брошури, карти, пътеводители за туристически обекти; 

• оформяне и предлагане на нови туристически маршрути, продукти и услуги; 

• организиране на туристически изложения; 

• предоставяне на информация за разписания на транспортни средства до туристически 

обекти; 

• предоставяне на платени екскурзоводски услуги и др. 

Общината има нужда от разкриване на още туристически информационни и 

посетителски центрове, които да благоприятстват целенасоченото развитие на туризма и 

осигуряват реални възможности за неговото популяриризиране не само на национално, но и 

на международно ниво. Центровете трябва да са свързани в мрежа и да предлагат пълна 

туристическа информация и възможности за он-лайн резервации за туристите. 

В Регистъра към Министерство на туризма са регистрирани 25 туроператори и 

туристически агенти, със седалище и адрес на управление в община Самоков, 19 от тях 

упражняват дейността си в град Самоков и к.к. Боровец. Останалите работят в София, но 

организират туристически обиколки и екскурзии в района на Самоков. Те също допринасят за 

информационното осигуряване, популяризиране и обслужване на дестинацията. 

В Националния регистъра на туристическите сдружения към 2015 г. фигурират 2 

сдружения развиващи дейност в община Самоков - Сдружение „Съюз на хотелиерите и 

собствениците в к. к. Боровец“ и Сдружение „Съвет по туризъм Самоков“. 

На територията на общината развива дейност и Туристическо дружество „Рилски 

турист” към Български туристически съюз. Към сдружението работят следните клубове -

ориентиране, ветерани туристи хор на ветераните туристи, младежки клуб, ученически клуб. 

Всеки клуб има календарен план за дейността си през съответната година. Сдружението 

развива и международна дейност в рамките на инициативата „Балкани без граници” с 

участници от Македония, Сърбия и Босна.  

Отговорни институции и заинтересова страни за развитието на туризма в Самоков 

• Община Самоков 

• Общински съвет - Самоков 

• Министерство на околната среда и водите 

• Министерство на туризма 

• Министерство на културата 
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• Министерство на образованието 

• Министерство на здравеопазването 

• Министерстов на регионалното развитие и благоустройството 

• Национален институт за недвижимото културно наследство 

• Дирекция на Национален парк „Рила” 

• ТД „Рилски турист” 

• Агенция за регионално развитие на Рила 

• Съюз на хотелиерите и собствениците в к.к. Боровец и „Бороспорт” АД 

• Съвет по туризъм – Самоков 

• Исторически музей – Самоков 

• Читалища и културни институти на територията на общината 

• Собственици на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в общината 

• Регионална занаятчийска камара - Самоков 

• Местни занаятчии, художници, склуптори и др. творци 

• Учебни заведения в общината 

• Бюро по труда - Самоков 

• Местния бизнес и граждани 

Изводи: За развитието на конкурентоспособен туризъм в Самоков е необходимо 

обезпечаване на сектора с качествени и добре подготвени кадри в широк спектър от 

специалности. Това може да се реши с повишаване качеството на образование в 

местната ПГ по туризъм, организиране на курсове и обучения от Бюрото по труда, 

отговарящи на изискванията на пазара на труда и нуждите на местния туристически 

бизнес. Информационното осигуряване на туристите все още не е достатъчно и е 

необходимо разширяване на мрежата от туристически и посетителски центрове, както и 

обогатяване на предлаганите от тях услуги и създаване на единен информационен 

портал. Устойчивото развитие на туризма налага координация, партньорство и 

съгласуване на действията на всички заинтересовани страни и отговорни институиции. 

Препоръчително е Общината да създаде Консултативен съвет по туризъм, който да 

съдейства за провеждането на единна, целенасочена политика и интегрирано 

управление на туризма в дестинацията. 
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6. Общо състояние на туризма в Самоков 

7.1. Статистически данни и информация за състоянието на туризма 

Туризмът се налага като един от водещите традиционни отрасли в местната икономика 

на община Самоков и добива все по-голямо значение за съживяването и развитието на района.  

По данни на НСИ за периода 2008-2012 г. броят на предприятията в сектор 

„Хотелиерство и ресторантьорство” в Самоков нарастват от 239 на 282, а произведената 

продукция от 28 592 000 на 30 050 000 лева. Общо за 2012 г. на територията на общината са 

регистрирани 1835 предприятия, 52%, от които развиват дейност в областта на туризма, 

търговията и услугите. Статистическите данни определят третичния сектор (търговия и 

услуги) като доминиращ в икономиката. В него функционират общо 1391 икономически 

субекта, формиращи трудова заетост за 5087 души. През 2012 г. сферата на хотелиерството и 

ресторантьорството е с най-висок дял произведена продукция в местната икономика и 

осигурява работа на 1719 лица, което е около една четвърт от заетите в общината. 

В Консолидирания Национален туристически регистър към Министерството на 

туризма, включващ данни за категоризирани туристически обекти от държавната и общинска 

администрации, за територията на община Самоков са категоризирани 408 места за 

настаняване и 494 заведения за хранене и развлечения. Това доказва наличието на 

изключително голям потенциал и добра материална база за успешното развитие на туризма в 

дестинацията. 

По информация от Общинска адмнистрация – Самоков, категоризираните от Общината 

места за настаняване са 375 броя, в това число: 

• Хотели - 4 броя  

• Мотели - 1 брой 

• Семейни хотели - 16 броя 

• Почивни станции - 8 броя 

• Бунгала - 6 броя 

• Къщи за гости - 32 броя 

• Стаи за гости - 94 броя 

• Апартаменти за гости - 213 броя  

В т.ч. по категории: 

• Категория „една звезда” - 37 броя 

• Категория „две звезди” - 309 броя 

• Категория „три звезди” - 28 броя 
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Категоризираните от Общината заведения за хранене и развлечения са 345 броя, в т.ч.: 

• Ресторанти - 71 броя 

• Питейни заведения - 42 броя 

• Заведения за бързо обслужване - 125 броя 

• Кафе-сладкарници - 69 броя 

• Барове - 38 броя 

В т.ч. по категории: 

• Категория „една звезда” - 220 броя 

• Категория „две звезди” - 124 броя 

• Категория „три звезди” - 1 брой 

Категоризираните от Общината места за сядане в заведенията са - 18638 броя. 

Таблица 11: Брой реализирани нощувки в местата за настаняване и подслон в община Самоков 
Година 

 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо 

2014 г. 103243 92640 55986 21019 18244 19884 35191 45843 18060 17106 22582 66646 516444 
201З г. 102870 89777 59567 16896 17689 18885 32750 44764 18956 19317 20787 63141 505399 
2012 г. 104328 94043 59547 18199 10927 19445 35409 43471 20811 14066 17377 59410 497033 
2011 г. 86638 80687 52415 15135 11884 15329 31304 38206 20934 17413 14187 56981 441113 
2010 г. 91024 79533 40501 13057 8765 12371 31081 34024 14270 14936 10772 46886 397220 

Източник: Община Самоков 

Реализираните нощувки в местата за настаняване и подслон през последните пет 

години са нарастнали със 119 224 броя, което доказва, че дестинация Самоков е все по-

търсено и предпочитано място за отдих и туризъм. Най-голямата натовареност на легловата 

база, продължава да бъде през зимния сезон, заради традиционния ски-туризъм. През 2014 г. 

62% от нощувките са в периода Януари, Февруари, Март и Декември месец. Данните в 

Таблица 11 показват чувствително повишение на броя на нощувките и през пролетно – летния 

сезон. В периода Април – Август 2010 г. са регистрирани 99 298 броя нощувки, а за същия 

период на 2014 г. броят им достига 140 181, тоест за пет години се отбелязва ръст от 41%. 

Това се дължи най-вече на разнообразяването на туристическото предлагане с нови атракции, 

организирани турове и маршрути за пролетно-летен туризъм, а също и на добър маркетинг и 

реклама от страна на Общината, информационните центрове и местния туристически бизнес. 

Таблица 12: Внесен туристически данък/такси в лева 
Година 

 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо 

2014 г. 100211,27 88527,91 52999,40 18369,90 15312,20 17088,20 30828,10 40034,40 15400,30 15349,40 20299,30 62304,14 475724,52 

201З г. 98643,72 85804,40 57126,70 15157,50 14839,20 16151,40 28480,00 39827,60 16849,44 17194,60 18156,16 61064,30 469295,02 

2012 г. 73531,09 65263,44 41770,36 12385,24 7193,23 13236,99 24720,13 29915,75 13885,60 9526,60 11939,94 42447,11 345815,48 

2011 г. 84762,85 56361,54 37292,81 10375,60 8237,10 11923,81 21665,36 26746,86 14440,08 12095,74 10105,26 36723,37 541339,30 

2010 г. 85412,63 73456,77 37449,38 13102,66 8222,28 12171,87 28305,72 30586,87 12680,91 14072,03 9694,73 43814,09 368969,94 

Източник: Община Самоков 
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Средногодишните приходи от данъци и такси за реализираните нощувки са около 450 

000 лева, които могат да бъдат реинвестирани за развитие на туризма. 

Таблица 13: Данни за общото състояоние на туризма в община Самоков 

Показател 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Реализирани 
нощувки 

397220 441113 497033 505399 516428 

Брой туристи 
общо 

    179719 

Брой туристи 
чужденци 

    48012 

Приходи от 
туристическа 
такса/данък 

368969,94 лв. 541339,30 лв. 345815,48 лв. 469295,02 лв. 475724,52 лв. 

Размер на 
туристическа 
такса 

1 лв. за кк.Боровец, 
0,50 лв. за останалата 
територия на Община 
Самоков: деца до 12 г. 
заплащат 50% от 
таксата 

кк.Боровец 
5 звезди - 1.00лв 1,2,3,4 
звезди - 0,70 лв. гр. 
Самоков - 0,50 лв. 
селата - 0,40 лв. 
обекти в процед. по 
категоризиране - 0,80 
лв. Довнасяне до 30% 
заетост на легловата 
база, чрез подаване на 
год. декларация за тур. 
данък до 30.01.на 
следващата година 

кк.Боровец 
5 звезди - 1.00лв 
1,2,3,4 звезди - 
0,70 лв. 
гр. Самоков - 
0,50 лв. 
селата - 0,40 лв. 
обекти в процед. 
по категоризиране 
- 0,80 лв. 

кк.Боровец - 
1,00лв  
гр. Самоков -
0,50лв. всички 
останали населени 
места - 
0,40 лв. 

кк.Боровец - 
1.00лв 
гр. Самоков - 
0,50лв. 
всички 
останали 
населени места 
- 
0,40 лв. 

Брой легла 7806 7548 7785 8062 8645 

Брой места за 
настаняване 

180 160 175 230 235 

Брой 
заведения за 
хранене и 
развлечение 

310 324 340 360 375 

Източник: Община Самоков 

По информация, предоставена от Община Самоков за 2014 г. в общината официално са 

регистрирани 179 719 туристи, от които 27% (48 012) чужденци. Това доказва, че 

дестинацията е популярна не само в България, но и в чужбина и има потенциал да развива 

активен международен туризъм и да привлича целогодишно чуждестранни туристи.  

Изводи: Самоков е устойчиво и динамично развиваща се дестинация, популярна 

в България и чужбина. Общината разполага с добре развита мрежа от места за 

настаняване и средства за подслон. Приходите от туристически дейности и услуги, броят 

на туристите и нощувките през последните години се увеличават. Остава проблема с по-

слабата натовареност на легловата база през пролетно-летния сезон, който може да се 

преодолее с разнообразяване на туристическото предлагане, допълнителни атракции и 

активна реклама. 
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7.2. Резултати от анкетно проучване за дестинацията  

За целите на настоящата Програма за развитие на туризма беше проведено анкетно 

проучване сред представители на Общинска администрация – Самоков, Общинския съвет, 

Граждани, Туристи и гости на дестинацията. Обобщените резултати от изследването са: 

•  72% от анкетираните твърдят, че достатъчно добре познават туристическия потенциал  

на Самоков, 17% го познават малко, а 11% са запознати с всички възможности за туризъм. 

•  Най-често посещаваният туристически обект от участниците в анкетата е к.к. Боровец  

(33%), следван от Цари Мали Град (21%), Язовир „Искър” (15%), Белчин бани (12%), 

„Мальовица” (10%), Говедарци (6%) и Къщи за гости и селски туризъм в района (3%). 

• При избора на Самоков като място за туризъм и почивка, водещ критерий според  

анкетата са планините, красивата природа и чистата околна среда в района (30%), културно-

историческите обекти привличат 15% от гостите, също толкова (15%) посещават 

дестинацията заради възможностите за спорт, лов и риболов. Местната кухня, традиции и 

гостоприемство привличат 25% от туристите, за 10% е важен лукса, комфорта и удобството в 

местата за настаняване, а за 5% съпътстващите атракции, концерти, фестивали и др. 

забавления. 

• Най-често практикуваните типове туризъм от участниците в анкетата са: за отдих и  

почивка (47%), за релакс и здраве (спа-туризъм) – 20%, планински, спортен и приключенски 

туризъм – 15%, културен/религиозен – 9% и бизнес/конферентен туризъм – 9%. 

• Добрите условия, качеството на туристическото предлагане и обслужване са водещи  

фактори при избора на място за почивка за 72% от анкетираните, а за 50% определяща при 

този избор е цената. 

• По-време на почивка, участниците в анкетата отделят 58% от планираните средства за  

настаняване и храна, 25% за забаления и релакс и 17% за спортуване. 

• 64% предпочитат настаняване в хотел, 32% са почитатели на къщи за гости и селски  

туризъм и едва 4% са посочили къмпингуването, като предпочитана форма за отсядане. 

• Средната продължителност на престоя в дестинацията за участниците в анкетата е от 3  

до 5 нощувки, малък процент са посочили 7 и повече броя нощувки. 

• Най-често туристите търсят и избират дестинация, чрез следните комуникационни  

канали: Интернет – 70%, Препоръки на приятели – 66%, Медии – 35%, Рекламни материали 

(брошури, дипляни) – 3% и Туристически агенции – 2 %4. 

• При посещение в дестинацията участниците в анкетата биха искали да се включат в  

                                                 
4 Процентите са повече от 100%, тъй като участниците са посочвали повече от 1 отговор. 
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следните приключенски туристически дейности: Планински пешеходен туризъм и спортно 

ориентиране – 67%, Къмпингуване на палатки – 52%, Риболов – 42%, Конна езда -38%, 

Планинско колоездене – 25%, Пейнтбол – 20%, Зип лайнинг (спускане по въжена линия) – 

12% и Мотокрос – 10%.  

• Анкетираните отчитат като слаби места и негативни страни на дестинацията – лошата  

траспортна инфраструктура, състоянието на туристическите бази и хижи в планината, липсата 

на достатъчно еко-пътеки, липсата на места за паркиране и къмпингуване, качеството на 

обслужване и отношението на персонала в някой места за настаняване и заведения за хранене. 

 

Изводи: Туристите свързват Самоков с най-посещаваните обекти в дестинацията 

– к.к.Боровец, крепостта Цари Мали Град, язовир „Искър” и Белчин бани. Останалият 

туристически потенциал на общината е малко познат и недостатъчно развит. Районът е 

посещаван най-често заради условията за планински (зимен и летен) туризъм. 

Качеството на туристическото предлагане е по-важно от цената при избора на места за 

отсядане и почивка. Най-често туристите избират дестинацията по Интернет или по 

препоръка на приятели. Необходимо е да се подобри траспортната инфраструктура в 

община Самоков, състоянието на туристическите бази и хижи в планината, да се 

изградят нови еко-пътеки, места за паркиране и къмпингуване и да се повиши 

качеството на туристическото обслужване. 

ІІ. SWOT -  АНАЛИЗ 
SWOT-анализът позволява да се установят връзките между силните и слабите страни в 

развитието на туризма, с външните заплахи и възможности на община Самоков да се развива 

като туристическа дестинация. Методологията на SWOT-анализа изисква първоначално да се 

разкрият силните, слабите страни, възможностите и заплахите, а след това да се установят 

връзките между тях, които по-нататък се използват при формулирането на стратегическата 

част на Програмата за развитие на туризма в Самоков 2015-2020 г.  

При SWOT-анализа се отчита и доколко е важен даден фактор и в каква степен влияе и 

дали ограничава или стимулира развитието на туризма и местната икономика. Това дава 

възможност да се правят изводи за това, 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. 
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SWOT -  анализ за развитие на туризма 

Силни страни Слаби страни 
- Благоприятно географско 

положение на туристическата дестинация 

– близост до столицата София, до летище, 

гранични пунктове и два общоевропейски 

транспортни коридора. 

- Планински, високопланински и 

котловинен район с красива и чиста 

природа – разположен в Самоковската 

котловина между планините Рила, Плана, 

Витоша, Верила и Ихтиманска Средна 

гора. 

- Наличие на национални паркове, 

резервати, природни забележителности, 

защитени зони и територии, значителни 

горски масиви, с богата флора и фауна.   

- Благоприятни климатични условия с 

четири сезона. 

- Наличие на популярни курорти – 

Боровец, Мальовица, Говедарци и Белчин 

бани.  

- Наличие на минерални извори с доказани 

лечебни свойства и възможности за 

балнеология, спа- и здравен туризъм. 

- Разнообразно културно-историческо 

наследство, археологически и религиозни 

обекти. 

- Традиции в дивечовъдството и условия 

за ловен туризъм. 

- Традиции в риболовния туризъм по 

бреговете на язовирите и реките. 

- Добре развита спортна база и традиции в 

организирането на национални и 

- Лошо състояние на транспортната 

инфраструктура, което ограничава 

туристическия достъп. 

- Липса на единна политика, координация, 

организация и управление на 

туристическите ресурси в дестинацията. 

- Висока степен на амортизираност на част 

от планинските бази и туристически 

инфраструктури. 

- Различни форми на собственост, което 

създава затруднения в поддържането и 

подобряването на цялостния облик на 

туристическата дестинация. 

- Липса на достатъчно подготвени кадри 

за обслужване на туристическия сектор. 

 - Наличие на занемарени туристически 

зони, бази и обекти в района. 

- Липса на държавна подкрепа за 

археологически проучвания, реставрация 

и консервация на обектите на местното 

културно-историческо наследство. 

- Ограничени възможности на общинския 

бюджет за сериозни инвестиции в 

развитието на туризма. 

- Липса на работещи партньорства между 

заинтересованите от развитието на 

туризма страни. 

- Недостатъчна социализация на 

потенциални туристически обекти. 

- Недостатъчен маркетинг и реклама.  
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международни състезания. 

- Изградена мрежа от места за 

настаняване, средства за подслон, 

заведения за хранене и забавления. 

- Икономическа активност и 

предприемачество сред местното 

население за развитие на туристическия 

бранш.  

Възможности Заплахи 
- Потенциал за развитие на: планински 

(зимен-ски, летен-пешеходен и вело-

туризъм), екологичен, културно-

исторически,  религиозен, фестивален и 

събитиен туризъм, здравен, балнео и спа, 

спортен, приключенски, селски туризъм, 

лов и риболов. 

- Ефективен маркетинг и реклама за 

утвърждаване на Самоков на 

международния туристически пазар като 

дестинация за разнообразен туризъм през 

всички сезони на годината. 

- Стимулиране на публично-частните 

партньорства и привличане на 

инвеститори за развитие на туризма.  

- Ръст на туристическите посещения и 

приходите от туризъм, чрез интегрирана, 

целенасочена общинска политика за 

развитие на сектора. 

-Усъвършенстване на партньорството с 

НПО, бизнеса и други общини при 

подготовка и реализиране на съвместни 

туристически продукти и проекти. 

- Привличане на инвестиции за развитие 

на туризма, чрез фондовете на ЕС, 

- Продължаващо влошаване на 

състоянието на техническата транспортна 

инфраструктура и липса на средства за 

обновяването и поддържането й. 

- Липса на инвеститорски интереси в 

сферата на туризма. 

- Невъзможност да се осигурят достатъчно 

подготвени кадри за пълноценно 

обслужване на туристическия сектор.  

- Влошаване качеството на 

съществуващите настанителни бази и 

туристически инфраструктури. 

- Посегателства върху природните и 

културно-исторически дадености.  

- Замърсяване на околната среда от 

антропогенни или други фактори. 

- Липса на разбиране, диалог и 

сътрудничество между заинтересованите 

от развитието на туризма страни. 
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български и чуждестранни фондове и 

програми. 

- Привличане и задържане на 

квалифицирани кадри за повишаване 

качеството на туристическите услуги. 

- Развитие на малки и микро-предприятия 

в съпътстващи туризма производства и 

услуги. 

- Разширяване и разнообразяване на 

туристическото предлагане.  

 

SWOT анализът ще послужи като предпоставка за правилното дефиниране и 

преформулиране на целите и приоритетите на община Самоков, с отчитане на възможностите 

за бъдещо туристическо развитие и факторите, които го застрашават. Той ще подпомогне 

стратегическото планиране в общината и ще даде възможност за вземане на правилни 

управленски решения, приоритизиране на целите, конкретизиране на дейностите и 

съгласувано със заинтересованите страни устойчиво развитие на дестинацията. 

От така изготвения SWOT-анализ може да се направи извода, че като цяло състоянието 

на общината към 2015 г. се характеризира с благоприятен за местното развитие на туризма 

природно-ресурсен и културно-исторически потенциал, със силно изразени силни страни и 

превес на възможностите, но и със слаби страни спъващи местното туристическо развитие, 

които могат да се задълбочат при осъществяване на идентифицираните заплахи.  

ІІІ. ТУРИСТИЧЕСКИ ЗОНИ В ДЕСТИНАЦИЯ „САМОКОВ” 
 В резултат на направения подробен ситуационен анализ, изготвения профил, 

идентифицираните възможности за туризъм в Самоков и SWOT-анализа, с цел по-доброто 

бъдещо развитие и управление на дестинацията предлагаме да се обособят следните 

туристически зони: 

- ЗОНА САМОКОВ с обхват: гр. Самоков и селата: Доспей, Шипочане, Широки дол, 

Драгушиново, Продановци, Злокучене и Райово 

- ЗОНА БОРОВЕЦ с обхват: КК Боровец и селата: Радуил, Марица и Гуцал 

- ЗОНА МАЛЬОВИЦА с обхват: КК Мальовица и селата: Говедарци, Бели искър, 

Мала църква, Маджаре 
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- ЗОНА БЕЛЧИН с обхват: Белчин и Белчин бани, Рельово, Алино, Поповяне, 

Ковачевци, Клисура и Ярлово 

- ЗОНА ЯЗОВИР ИСКЪР с обхват: с. Горни окол, с. Долни окол и Ново село 

Таблица 14: Специализация на туристическите зони в дестинация Самоков по видове туризъм, 
които могат да развиват  

 
Туристическа зона 

 
Основна специализация 

 
Разширена специализация 
 

САМОКОВ Културен и спортен 
туризъм 

- Културно-исторически 
- Спортно-събитиен 
- Религиозен 
- Градски развлекателен 

туризъм 
- Фестивален и събитиен 

културен туризъм 
- Етно-селски туризъм 

БОРОВЕЦ Планински и еко-туризъм - Планински ски туризъм 
- Пешеходен туризъм 
- Рекреативен туризъм 
- Екотуризъм 
- Велотуризъм 
- Приключенски 
- Спортен 
- Фестивален и събитиен 

културен туризъм 
- Ловен туризъм 

МАЛЬОВИЦА Планински и еко-туризъм - Планински ски туризъм 
- Пешеходен туризъм 
- Рекреативен туризъм 
- Еко-селски туризъм 
- Ловен туризъм 

БЕЛЧИН Здравен и културен туризъм - Спа и уелнес туризъм 
- Балнеотуризъм 
- Културно-исторически 
- Религиозен 
- Етно-селски туризъм 
- Фестивален и събитиен 

ЯЗОВИР ИСКЪР Спортен - Водни спортове и риболов 
- Еко-селски туризъм  
 

ІV. ВИЗИЯ, МИСИЯ И ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА САМОКОВ КАТО 
ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

1. Визия, мисия и стратегически цели 

Визията отразява желанието за достигане на определено ниво на развитие на туризма в 

община Самоков. Тя е консолидирана, обобщена представа за стандарта на живот и 

качествата на средата, които могат да се постигнат, чрез инвестиции в туристическия сектор.  

Жителите на Самоков искат да имат „работа и по-висок жизнен стандарт”,  да обитават 

„добре устроена жизнена среда” и да чувстват „сигурност” за живота си и за бъдещето на 
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децата си. Успешното развитие на туризма може да им даде нови работни места, както в 

сектора, така и в съпътстващи дейности и услуги и да превърне Самоков в привлекателно 

място за живот. На тази основа са формулирани визията и целите на настоящата Програма за 

развитие на туризма.  

Визия: 

Община Самоков – конкурентоспособна и предпочитана модерна европейска 

дестинация за отдих и туризъм през цялата година.  

Мисия: 

Мисията на Община Самоков е да провежда последователна и целенасочена политика в 

областта на туризма, като осигурява координация и партньорство между публичния, 

частния и неправителствения сектор и съдейства за популяризиране на дестинацията. 

Главна цел: 

Утвърждаване на Самоков на туристическия пазар, като привлекателна дестинация за 

активен туризъм през всички сезони на годината и осигуряване на устойчива 

конкурентноспособност на местните туристически продукти. 

Стратегически цели: 

1. Целогодишно привличане на туристи, чрез оползотворяване на потенциала и 

комплексно развитие на всички видове туризъм – планински, културно-

исторически, екологичен, приключенски, балнеоложки, селски, конферентен, 

спортен, лов и риболов. 

2. Повишаване качеството на туристическия продукт и ролята на туризма в 

местната икономика, генериране на работни места и стимулиране на 

предприемачеството в съпътстващи дейности и услуги. 

3. Развитие на туристическите ресурси, интегрирано управление, маркетинг и 

реклама на дестинацията.  

2. Специфични цели, мерки и дейности 

Специфична цел 1: Развитие на комплексен, разнообразен и конкурентоспособен 

туризъм, чрез усвояване потенциала на туристическите зони в дестинация Самоков.  

Мярка 1.1. Усвояване, запазване и развитие на потенциала на туристическите зони  

Дейности: 

- Създаване на балнеосанаториум в Белчин бани за усвояване потенциала на 

минералните води и развитие на здравен туризъм. 
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- Изграждане на туристически еко-маршрут от Туристическа градина – Самоков през 

Чакърова поляна с висящ въжен мост до Шишманово кале със съпътстваща 

инфраструктура.  

- Изграждане на подходящо място за провеждане на големи фестивали и концерти на 

открито в к.к. Боровец. 

- Възстановяване на планински еко-пътеки в района к.к. Боровец. 

- Изграждане на еко-пътека от крепостта Цари Мали Град до с. Клисура през местността 

„Свети Петър”. 

- Еко-пътека по билото на Шипочанския рид около село Шипочане по протежението на 

стара вада, използвана за промиване на желязна руда.  

- Еко-пътека от с. Долни окол до местността „Мечката”. 

- Изграждане на маршрут „По пътеките на Яворовите четници” - от гр.Самоков през 

селата: Доспей, Мала църква, Маджаре, Говедарци, преминава през с.Бели Искър, 

продължава по поречието на р. Бели Искър и през х.Рибни езера, х.Македония, 

Предела, х.Яворов, х. Вихрен, х.Тевното езеро достига до най-южната точка на Пирин 

– с. Пирин. 

- Възстановяване на маршрут „По следите на отец Паисий Хилендарски” – от гр. 

Самоков, Доспей, Бели Искър, Говедарци и Маджаре, концентрира се в с.Мала църква 

и по поречието на р.Леви Искър през Кобилно бранище и Партизанска поляна достига 

до Рилски манастир. 

- Публично-частно партньорство (ПЧП) за създаване на спортно-тренировъчна база в с. 

Бели искър (съществуващ стадион и баскетболно игрище и сграда частна собственост). 

- Предаване на традиционните занаяти на младите поколения за запазването им като 

местен туристически ресурс. 

- Развитие на краеведческа дейност за изучаване, документиране и запазване на местния 

бит, традиции, фолклор и др. 

- Организиране на спортни състезания, тренировъчни школи, турнири и шампионати за 

различни спортове и оползотворяване потенциала за спортен туризъм във всички зони. 

- Организиране на зелени училища, детски лагери и ученически пешеходен туризъм. 

- Организиране на научни срещи, конференции, симпозиуми, конгреси и усвояване 

потенциала за бизнес туризъм във всички зони.  

- Организирано наблюдение на птици, животни и на находища от редки растения и 

билки. 

- Развитие и популяризиране на ловния и риболовен туризъм. 
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Мярка 1.2. Повишаване конкурентоспособността и качеството на туристическия 

продукт 

Дейности: 

- Създаване и развитие на конкурентоспособен геопарк на територията на Рила, в това 

число на територията на община Самоков с акцент върху геоложкото наследство, 

биоразнообразието, горите  и водните ресурси. 

- Провеждане на периодични проучвания сред потребителите на местните туристически 

продукти и услуги за оценка на качеството и пазарните нужди. 

- Провеждане на периодични проучвания на тенденциите на туристическите пазари и 

конкуренцията. 

- Обособяване на места за къмпингуване в к.к. Боровец, около еко-пътека „Бели искър”, 

до с. Марица и на язовир „Искър”. 

- Използване на летателна площадка в с. Белчин за осъществяване на частни полети за 

туристи. 

- Осигуряване безопасността на туристите в планината с добре поддържани маршрути 

(прочистване, почистване, обезопасяващи въжета и др.).  

- Преобразуване на пътеките за ски бягане през зимата в алеи за планинско колоездене 

през останалите сезони на годината. 

- Поддържане, обезопасяване и усвояване на туристическия потенциал на язовирите на 

територията на общината за риболов, водни спортове и други атракции. 

Мярка 1.3. Разнообразяване на туристическото предлагане – атракции и  културни 

събития  

Дейности: 

- Създаване на Етнографски комплекс „Старинен Самоков” с експозиционна зала между 

ул. „Търговска” и ул. „Македония”, в който да работят местни занаятчии и да се 

предлагат местни произведения на изкуството. 

- Изграждане на улица с историята на град Самоков („Цар Борис III”). 

- Изграждане на търговско-увеселителен център в т.нар. „златен триъгълник” в Боровец. 

- Развитие на съществуващата инфраструктура на Маунтин Байк Парк – Боровец и 

изграждане на трасе за форкрос, което през зимата да се използва за сноубордкрос. 

- Изграждане на съоръжение за воден сноуборд (уейкборд) до с. Драгушиново или на 

язовир „Искър”. 

- Разходки по туристически обекти с файтон, електромобил или туристическо влаче от 

Туристическата градина, през централната градска част – до парк „Ридо”.  
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- Създаване на иновативно културно събитие – ежегоден Карнавал на самоковските 

картофи. 

Мярка 1.4. Съпътстващи туризма дейности и услуги 

Дейности: 

- Създаване на тържище за местни селскостопански, горски и биопродукти. 

- Популяризиране на местни кулинарни специалитети и предлагането им на туристите. 

- Изграждане на пунктове за изкупуване на билки и предлагане на лечебните растения 

със запазена марка на местен био-продукт и като част от здравния, балнеоложки и спа-

туризъм в Самоков.  

- Събиране и предлагане на горските плодове и гъби. 

- Организиране на търговски изложения за засилване на връзките между туристическата 

индустрия и местните производства – селско стопанство, хранително-вкусова 

промишленост, занаятчийство и др. 

Специфична цел 2: Подобряване и разширяване на туристическите инфраструктури и 

достъпност. 

Мярка 2.1. Възстановяване и подобряване на обществената пътна и ВиК 

инфраструктура 

Дейности: 

- Рехабилитация/реконструкция на съществуващата общинска пътна мрежа и 

изграждане на нови участъци с оглед бъдещето развитие на общината и формиране на 

нови курортно туристическите локализации. 

- Рехабилитация/реконструкция на довеждащата републиканска пътна мрежа за 

подобряване достъпа до дестинацията. 

- Изграждане на скоростен път (АМ „Рила”) от Дупница през Самоков за връзка между 

магистралите „Струма” и  „Тракия”. 

- Ремонт на улична мрежа и тротоари във всички населени места на общината. 

- Подобряване на транспортния достъп до културно-исторически, религиозни обекти и 

туристически атракции, включително изграждане на паркинги и санитарни възли. 

- Разширяване на съществуващата и изграждане на нови вело-алеи в гр. Самоков, к.к. 

Боровец, с. Доспей, с. Белчин и др. 

- Подновяване, ремонт и доизграждане на ВиК мрежата в к.к. Боровец. 

- Подновяване, ремонт и доизграждане на ВиК мрежата в селата Бели искър, Мала 

църква, Маджаре и Говедарци. 

Мярка 2.2. Възстановяване и обновяване на площади, паркове и зони за отдих 

Дейности: 
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- Реконструкция и модернизация на Централна градска част (ЦГЧ)  на град Самоков, 

вкл. подмяна на улични настилки, създаване на достъпна архитектурна среда, 

реконструкция на зелените площи около Джамията, изграждане на катедрален храм-

паметник. 

- Благоустрояване и обновяване на Парк „Ридо”, вкл. реконструкция/изграждане на 

екопътеки, фитнес на открито, реконструкция на ски писти и въжена линия, трасе за 

ролбан, велопарк, стадион, писта за мотокрос, комплекс за подготовка по ски-скок, 

вкл. ски-шанци, помощна инфраструктуа и трасета за ски/сноуборд фристайл. 

- Паркоустройство и благоустройство на Туристическа градина, вкл. изграждане на 

атракциони в нея – възстановка на самоков, като нов музеен обект.  

- Създаване на крайречни лесопаркове с мрежа от пешеходни и велосипедни алеи в гр. 

Самоков. 

- Паркоустройство и облагородяване на част от Хидропарк „Искър” /Лаго/ . 

- Паркоустройство и озеленяване на зелените площи покрай р. Боклуджа  

- Благоустрояване, озеленяване и поддържане на парковата среда и зелени зони в к.к. 

Боровец – нови градинки с детски, спортни площадки, пейки и фитнес на открито. 

- Възстановяване, благоустрояване на стария център на к.к. Боровец и изграждане на 

лятна сцена на открито. 

- Благоустрояване, озеленяване и поддържане на площади, паркове и зелени зони за 

отдих в селата в най-висок туристически потенциал: Говедарци, Бели искър, Мала 

църква, Маджаре, Радуил и Белчин – нови градинки с детски, спортни площадки, 

пейки и фитнес на открито. 

Мярка 2.3. Обновяване, поддържане и опазване на туристическите бази и планински 

хижи 

Дейности: 

- Обновяване на базата и възстановяване дейността на Централна планинска школа – 

Мальовица – обучения на планински водачи, алпинисти, скално катерене и др. 

- Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на хижите: Мусала, Марица, Заврачица и 

Чакъра. 

- Внедряване на соларни инсталации за топла вода във всички планински хижи, 

стопанисвани от ТД „Рилски турист” – Самоков. 

- Ремонт, обновяване и изграждане на санитарен възел на заслон „Ледено езеро”. 

- Въвеждане на видеонаблюдение и контрол за опазване на туристическите бази и 

обекти в планината. 
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Специфична цел 3: Проучване, реставрация, консервация и социализиране на 

археологически обекти и културно-исторически паметници. 

Мярка 3.1. Проучване, реставрация, консервация и експониране на археологически 

обекти 

Дейности: 

- Процедури за получаване на статут на Паметник на културата с национално значение 

за обектите: Цари Мали Град, Шишманово кале и Читалището-паметник „Отец 

Паисий” в Самоков. 

- Археологически проучвания и реализация на проект за реставрация, консервация и 

експониране на Шишманово кале. 

- Консервация, реставрация, реконструкция по антични данни и експониране на битова и 

занаятчийски сгради и увеличаване на експозиционните площи в археологически обект 

Цари Мали Град с  Музей на желязото и хляба. 

- Проучване, реставрация, консервация и експониране на Алинско кале и Античен храм 

– светилище до с. Алино. 

- Реставрация и експониране на Тракийска могила в с. Продановци. 

- Индустриална археология – Действащ гатер за дърводобив с оригинална техника от 

началото на 20 век в с. Радуил. 

Мярка 3.2. Социализиране на културно-исторически паметници, къщи и музеи 

Дейности: 

- Енергийна ефективност в сградата на Исторически музей – Самоков. 

- Енергийна ефективност в сградата на Художествена галерия – Самоков. 

- Основен ремонт, реставрация и консервация на Байракли джамия – музеен обект, 

паметник на културата с национално значение. 

- Основен ремонт, енергийна ефективност и реставрация на стенописите в 

Образописовата къща. 

- Енергийна ефективност в сградата на Зографската къща. 

- Енергийна ефективност в сградата на Есовата къща. 

- Възстановяване на старата (голяма) Сарафска къща по запазени проекти в 

Историческия музей, обновяване на съществуващата Сарафска къща и Синагогата в 

Самоков - паметници на културата с национално значение. 

- Ремонт, реставрация и консервация на религиозни обекти в общината. 

Специфична цел 4: Подпомагане развитието на туристическите продукти, ефективен 

маркетинг и реклама. 
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Мярка 4.1. Информационно обезпечаване на туризма 

Дейности: 
- Разширяване дейността на туристическите информационни центрове в Самоков и 

Боровец. 

- Създаване на туристически информационни центрове в зони Говедарци и Белчин. 

- Създаване на посетителски център на НП „Рила”. 

- Свързване на всички туристически центрове в обща информационна мрежа и създаване 

на единен информационен портал за дестинация Самоков с възможност за он-лайн 

резервации в местата за настаняване. 

- Поставяне на информационни табели и карти за съществуващите обекти, маршрути и 

места за настаняване във всички туристически зони. 

- Поставяне на указателни табели в малките населени места с упътване за достигане на 

природните и културни забележителности в района. 

- .Обновяване на туристическите маркировки и знаци по планински маршрути и еко-

пътеки. 

- Изготвяне на туристически информационни карти с маршрутите в района, 

включително за планинските пешеходни маршрути в Рила. 

Мярка 4.2.  Туристически маркетинг и реклама 

Дейности: 

- Разработване на Маркетингова стратегия на дестинация Самоков. 

- Създаване на туристически бранд за Самоков, базиран върху природните дадености и 

културно-историческата идентичност на дестинацията и разнообразието от 

изживявания, които тя предлага на туристите през цялата година. 

- Изготвяне и разпространение на брошури, видео-материали, клипове, рекламни филми 

и други с информация за туристическия потенциал на Самоков. 

- Участие в български и международни туристически борси и търговски изложения. 

- Организиране на ежегодна международна туристическа борса в Самоков. 

- Създаване на интегриран туристически продукт за подрайон „Рила” (Дестинация 

„Рила”) от туристически район „Рила-Пирин”. 

- Публикации в Интернет и в местни, национални и чуждестранни средства за масова 

информация. 

- Организиране на опознавателни посещения в района за тур-оператори и тур-агенти. 

- Бизнес посещения на инвеститори за представяне на туристическия потенциал и 

свободни за инвестиции сгради, обекти и терени. 
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- Създаване и промотиране на съвместни туристически продукти и маршрути със 

съседни общини. 

- Туристически обмен с побратимени градове на Самоков за популяризиране на 

дестинацията. 

Специфична цел 5: Административно и кадрово обезпечаване на туризма.  

Мярка 5.1. Интегрирано управление на туризма в община Самоков 

Дейности: 

- Създаване на Консултативен съвет по туризъм на община Самоков с участието на 

всички заинтересовани страни. 

- Поддържане на актуална информация за всички категоризирани обекти на територията 

на общината в Националния туристически регистър. 

- Разширяване дейността на ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности” за 

подпомагане на интегрираното управление и реализиране на проекти в туризма. 

- Привличане на всички заинтересовани страни за провеждане на единна политика в 

областта на туризма и балансирано развитие на дестинацията. 

Мярка 5.2. Кадрово обезпечаване на туризма 

Дейности: 

- Привличане и задържане на качествени и добре подготвени кадри на управленски 

позиции в туризма. 

- Разширяване на специалностите и повишаване качеството на образователна подготовка 

в Професионалната гимназия по туризъм в Самоков. 

- Организиране на курсове и обучения за квалификация и преквалификация от Бюрото 

по труда, съобразно пазарните нужди и изисквания на местния туристически бизнес. 

- Провеждане на курсове за обучения на екскурзоводи, планински водачи и др. 

- Организиране на курсове по чужди езици за подготовка на работещите в 

туристическия сектор. 

- Привличане на медицински кадри и специалисти за обезпечаване на балнеоложкия, 

здравен и спа-туризъм. 

V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2015-2020 Г. 
 

На база на заложената визия и цели за туристическото бъдеще на Самоков е изготвен 

План за действие за реализация на Програмата за развитие на туризма в общината, в който са 

заложени конкретни мерки, проекти и дейности. За разлика от визията и целите, които дават 
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отговор на въпроса: „Какво иска да постигне общината през следващите 6 години?”, Планът 

за действие отговаря на въпроса: „Как да се постигнат набелязаните цели?”. 

Подходът при разработването на Плана за действие е основан на разбирането, че 

местната власт трябва в максимална степен да осигури подкрепа за развитие на туристическия 

потенциал на общината и да поеме инициативата и управлението на интегрираната и 

целенасочена политика за изпълнение на поставените цели. 

Мерките, чрез които ще бъдат постигнати заложените цели са разработени в 

съответствие с предизвикателствата, стоящи пред местната икономика, а именно: 

- необходимостта от предлагането на конкурентоспособни туристически продукти и 

услуги както на българския, така и на европейския и международен пазари; 

- подобряване на туристическия достъп, обновяване на инфраструктурите, създаване на 

модерни бази за настаняване и предлагане на иновативни съпътстващи атракции и 

решения за свободното време; 

- повишаване на уменията за управление на туристическия бизнес и пазарното му 

ориентиране; 

- създаване на квалифицирани кадри за работа в бранша и привличане на такива от 

съседни икономически центрове. 

Като важна отправна точка за дефиниране на конкретни мерки и дейности в настоящият 

План за действие са използвани факторите, които в най-голяма степен влияят върху 

развитието на туризма. Част от тези фактори са свързани със присъщи процеси и отношения, 

развиващи се в свободна пазарна икономика, и техния негативен ефект може да бъде 

преодолян чрез подкрепа на знанията и уменията на самите икономически субекти да се 

справят с предизвикателствата на пазара и управлението на успешен бизнес в туристическия 

сектор. Други фактори, могат да бъдат повлияни в голяма степен от дейности на местната 

власт, присъщи й според нейните функции и отговорности. В най-голяма степен това са 

мерки, свързани с планиране, изграждане и поддръжка на техническата инфраструктура и 

осигуряване на качествено административно и информационно обслужване.  

Мерките, също така, са разгледани и през призмата на осигуряване на финансов ресурс 

за тяхното изпълнение. След изготвено сравнение и анализ са отбелязани мерките, 

отговарящи на изискванията за получаване на финансиране от Структурните фондове на ЕС. 

Друга част от мерките следва да бъдат финансирани от други източници като общинския 

бюджет, републиканския бюджет, частно финансиране, както и прилагане принципа на 

публично-частното партньорство във всички случаи, в които това е финансово изгодно и 
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публичните интереси за защитени в оптимална степен. Възможен източник на средства е и 

банковото кредитиране при премерен риск и добра възвръщаемост на инвестициите.  

Мерките за подобряване на инвестиционния климат са пряко свързани с функциите и 

правомощията, с които разполага  местната власт. В най-голяма степен това се отнася до 

подобряване на администрирането на икономическите дейности, както и подобряване 

управлението на собствеността. Мерките за подкрепа на туристическото развитие са избрани 

в съответствие с определените стратегически и специфични цели.   

Планът за действие включва реални проекти и дейности, които могат да бъдат 

осъществени и финансово обезпечени на територията на община Самоков в периода 2015-

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2015 – 2020 Г. 

Специфични цели, мерки и дейности Индикативен 
срок за 

изпълнение 

Отговорна институция Прогнозна 
стойност 
(хил. лв) 

Източник на финансиране 

Специфична цел 1. Развитие на комплексен, 
разнообразен и конкурентоспособен туризъм, чрез 
усвояване потенциала на туристическите зони в 
дестинация Самоков.   

  10812  

Мярка 1.1.  Усвояване, запазване и развитие на 
потенциала на туристическите зони 

  7200  

1.1.1. Създаване на балнеосанаториум в Белчин бани за 
усвояване потенциала на минералните води и развитие на 
здравен туризъм.  

2015-2020 г. Община Самоков, МОСВ, 
МЗ и частен инвеститор  

5000 ПЧП 

1.1.2. Изграждане на туристически еко-маршрут от 
Туристическа градина – Самоков през Чакърова поляна с 
висящ въжен мост до Шишманово кале със съпътстваща 
инфраструктура 

2015-2018 г. Община Самоков, 
Исторически музей – 
Самоков, МОСВ, МК 

100 ТГС, МОСВ, Държавен 
бюджет, Общински бюджет 

1.1.3. Изграждане на еко-пътека от крепостта Цари Мали 
Град до с. Клисура през местността „Свети Петър”. 

2015-2018 г. Община Самоков, 
Исторически музей – 
Самоков, МОСВ, МК 

50 ТГС, МОСВ, Държавен 
бюджет, Общински бюджет 

1.1.4. Предаване на традиционните занаяти на младите 
поколения за запазването им като местен туристически 
ресурс.  

2015-2020 г. Община Самоков, 
Исторически музей – 
Самоков, Занаятчии 

25 Общински бюджет, 
спонсорство 

1.1.5. Развитие на краеведческа дейност за изучаване, 
документиране и запазване на местния бит, традиции, 
фолклор и др. 

2015-2020 г. Община Самоков, 
Исторически музей – 
Самоков, Читалища 

25 Общински бюджет, 
спонсорство 

1.1.6. ПЧП за създаване на спортно-тренировъчна база в с. 
Бели искър (съществуващ стадион и баскетболно игрище с 
недовършена сграда частна собственост). 

2015-2020 г. Община Самоков и 
частен инвеститор 

2000 ПЧП 

Мярка 1.2. Повишаване конкурентоспособността и 
качеството на туристическия продукт 
 

  1530  

1.2.1. Обособяване на места за къмпингуване в к.к. 
Боровец, около еко-пътека „Бели искър”, до с. Марица и 
на язовир „Искър”.  

2015-2018 г. Община Самоков, МОСВ, 
Дирекция на НП „Рила” 

500 Общински бюджет,  
Частни инвестиции 

1.2.2. Осигуряване безопасността на туристите в 
планината с добре поддържани маршрути (прочистване, 
почистване, обезопасяващи въжета и др.).  

2015-2018 г. Община Самоков, МОСВ, 
Дирекция на НП „Рила” 

200 Общински бюджет,  
Частни инвестиции 

1.2.3. Преобразуване на пътеките за ски бягане в алеи за 
планинско колоездене през останалите сезони на годината. 

2015-2016 г. Община Самоков,  
Дирекция на НП „Рила”, 

100 Общински бюджет,  
Частни инвестиции 
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„Бороспорт” АД 
1.2.4. Поддържане, обезопасяване и усвояване на 
туристическия потенциал на язовирите на територията на 
общината за риболов, водни спортове и други атракции. 

2015-2020 г. Община Самоков, 
Концесионери/Частни 

предприемачи 

400 ОПМДР, Частни инвестиции 

1.2.5. Провеждане на периодични проучвания сред 
потребителите на местните туристически продукти и 
услуги за оценка на качеството и пазарните нужди. 

2015-2020 г. Община Самоков 30 Общински бюджет 

1.2.6.  Създаване и развитие на конкурентоспособен 
геопарк на територията на Рила, в това число на 
територията на община Самоков с акцент върху 
геоложкото наследство, биоразнообразието, горите  и 
водните ресурси.  

2015-2020 г. Агенция за развитие на 
„Рила”,Партньори-Рилски 

общини, дирекция 
„Национален парк Рила“, 

неправителствени 
организации, БАН 

300 ТГС 

Мярка 1.3. Разнообразяване на туристическото 
предлагане – атракции, и културни събития 
 

  1482  

1.3.1. Създаване на Етнографски комплекс „Старинен 
Самоков” с експозиционна зала между ул. Търговска и ул. 
Македония, в който да работят местни занаятчии и да се 
предлагат местни произведения на изкуството. 

2019-2020 г. Община Самоков 480 ПРСР 

1.3.2. Изграждане на улица с историята на град Самоков 
(„Цар Борис III”). 

2015-2020 г. Община Самоков 527 ТГС 

1.3.3. Развитие на съществуващата инфраструктура на 
Маунтин Байк Парк – Боровец и изграждане на трасе за 
форкрос, което през зимата да се използва за 
сноубордкрос. 

2016-2018 г. „Бороспорт” АД 250 Частни инвестиции 

1.3.4. Изграждане на съоръжение за воден сноуборд 
(уейкборд) до с. Драгушиново или на язовир „Искър”. 

2015-2020 г. Община Самоков и 
частен инвеститор 

200 Частни инвестиции 

1.3.5. Създаване на иновативно културно събитие – 
ежегоден Карнавал на самоковските картофи. 

2016-2020 г. Община Самоков 25 Общински бюджет и 
спонсори 

Мярка 1.4. Съпътстващи туризма дейности и услуги 

 

  600  

1.4.1. Създаване на тържище за местни селскостопански, 
горски и биопродукти. 

2015-2020 г. Община Самоков 200 ПРСР 

1.4.2. Организиране на търговски изложения за засилване 
на връзките между туристическата индустрия и местните 
производства – селско стопанство, хранително-вкусова 
промишленост, занаятчийство и др.  

2016-2020 г. Община Самоков, 
Местни производители, 
Занаятчии, Предприемачи 
и др. 

150 Общински бюджет и 
спонсори 

1.4.3. Изграждане на пунктове за изкупуване на билки и 2016-2020 г. Община Самоков, 250 Частни инвестиции 
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предлагане на лечебните растения със запазена марка на 
местен био-продукт и като част от здравния, балнеоложки 
и спа-туризъм в Самоков.  

Местни предприемачи 

Специфична цел 2: Подобряване и разширяване на 
туристическите инфраструктури и достъпност. 

  50580  

Мярка 2.1. Възстановяване и подобряване на 
обществената пътна и ВиК инфраструктура 

  44000  

2.1.1. Рехабилитация/реконструкция на съществуващата 
общинска пътна мрежа и изграждане на нови участъци с 
оглед бъдещето развитие на общината и формиране на 
нови курортно туристическите локализации. 
 

2016-2020 г. Община Самоков 10000 ПРСР 

2.1.2.Рехабилитация/реконструкция на довеждащата 
републиканска пътна мрежа за подобряване достъпа до 
дестинацията.  

2016-2020 г. МТ и АПИ 15000 ОП „Транспорт” и Държавен 
бюджет 

2.1.3. Ремонт на улична мрежа и тротоари във всички 
населени места на общината.  

2016-2020 г. Община Самоков 2000 ПРСР 

2.1.4. Подобряване на транспортния достъп до културно-
исторически атракции, включително изграждане на 
паркинги и санитарни възли. 

2016-2020 г. Община Самоков 1000 ТГС, 
Държавен бюджет, 
Общински бюджет 

2.1.5. Разширяване на съществуващата и изграждане на 
нови вело-алеи в гр.. Самоков, к.к. Боровец, с. Доспей, с. 
Белчин и др.  

2016-2020 г. Община Самоков 1000 ПРСР, ОПРР, ТГС, 
Държавен бюджет, 
Общински бюджет 

2.1.6. Подновяване, ремонт и доизграждане на ВиК 
мрежата в к.к. Боровец.  

2016-2020 г. Община Самоков 5000 ПРСР, МОСВ, ВиК и 
Общински бюджет 

2.1.7. Подновяване, ремонт и доизграждане на ВиК 
мрежата в селата Бели искър, Мала църква, Маджаре и 
Говедарци.  

2016-2020 г. Община Самоков 10000 ПРСР, МОСВ, ВиК и 
Общински бюджет 

Мярка 2.2. Възстановяване и обновяване на площади, 
паркове и зони за отдих 

  5130  

2.2.1. Реконструкция и модернизация на ЦГЧ на град 
Самоков, вкл. Подмяна на улични настилки, създаване на 
достъпна архитектурна среда, реконструкция на зелените 
площи около Джамията, изграждане на катедрален храм-
паметник. 

2016-2018 г. Община Самоков 1845 ПРСР 

2.2.2. Благоустрояване и обновяване на Парк „Ридо”, вкл. 
Реконструкция/изграждане на екопътеки, фитнес на 
открито, реконструкция на ски писти и въжена линия, 
трасе за ролбан, велопарк, стадион, писта за мотокрос, 
комплекс за подготовка по ски-скок, вкл. Ски-шанци, 

2016-2018 г. Община Самоков 951 ПРСР 
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помощна инфраструктуа и трасета за ски/сноуборд. 
2.2.3. Паркоустройство и благоустройство на 
Туристическа градина, вкл. Изграждане на атракциони в 
нея – възстановка на самоков, като нов музеен обект. 

2016-2018 г. Община Самоков 242 Собствени средства 

2.2.4. Паркоустройство и облагородяване на част от 
Хидропарк „Искър” /Лаго/ . 

2016-2020 г. Община Самоков 842 ТГС и Собствени средства 

2.2.5. Възстановяване на стария център на к.к. Боровец и 
изграждане на лятна сцена на открито.  

2016-2020 г. Община Самоков, МОСВ, 
и „Бороспорт” АД 

500 Частни инвестиции 

2.2.6. Благоустрояване, озеленяване и поддържане на 
площади, паркове и зелени зони за отдих в селата в най-
висок туристически потенциал: Говедарци, Бели искър, 
Мала църква, Маджаре, Радуил и Белчин – нови градинки 
с детски, спортни площадки, пейки и фитнес на открито. 

2016-2020 г. Община Самоков 750 ПРСР 

Мярка 2.3. Обновяване, поддържане и опазване на 
туристическите бази и планински хижи 
 

  1450  

2.3.1. Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на 
хижите: Мусала, Марица, Заврачица и Чакъра.  

2016-2020 г. ТД „Рилски турист”, МТ, 
Дирекция НП „Рила” и 

Наематели 

650 Частни инвестиции, 
Държавен бюджет 

2.3.2. Ремонт, обновяване и изграждане на санитарен възел 
на заслон „Ледено езеро”. 

2016-2020 г. ТД „Рилски турист”, МТ, 
Дирекция НП „Рила” и 

Наематели 

300 ТД „Рилски турист” и 
Държавен бюджет 

2.3.3. Въвеждане на видеонаблюдение и контрол за 
опазване на туристическите бази и обекти в планината. 

2016-2020 г. ТД „Рилски турист”, 
Дирекция НП „Рила” и 

Наематели 

500 ТД „Рилски турист”, 
Общински бюджет,  
Частни средства 

Специфична цел 3: Проучване, реставрация, 
консервация и социализиране на археологически 
обекти и културно-исторически паметници. 

  3856  

Мярка 3.1. Проучване, реставрация, консервация и 
експониране на археологически обекти 
 

  1510  

3.1.1. Процедури за получаване на статут на Паметник на 
културата с национално значение за обектите: Цари Мали 
Град, Шишманово кале и Читалището-паметник „Отец 
Паисий” в Самоков. 

2016-2018 г. Община Самоков, 
Исторически музей – 
Самоков, МК, МТ 

10 Общински бюджет 

3.1.2. Археологически проучвания и реализация на проект 
за реставрация, консервация и експониране на 
Шишманово кале. 

2016-2020 г. Община Самоков, 
Исторически музей – 
Самоков, МК, МТ 

1000 ОПРР, Общински бюджет, 
Спонсорства и др. 

3.1.3. Консервация, реставрация, реконструкция по 2016-2020 г. Община Самоков, 500 ОПРР, Общински бюджет, 
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антични данни и експониране на битова и занаятчийски 
сгради и увеличаване на експозиционните площи в 
археологически обект Цари Мали Град с  Музей на 
желязото и хляба. 

Исторически музей – 
Самоков, МК, МТ 

Спонсорства и др. 

Мярка 3.2. Социализиране на културно-исторически 
паметници, къщи и музеи 
 

  2346  

3.2.1. Енергийна ефективност в сградата на Исторически 
музей – Самоков. 

2016-2017 г. Община Самоков, 
Исторически музей – 

Самоков, МК 

296 ОПРР 

3.2.2. Енергийна ефективност в сградата на Художествена 
галерия – Самоков. 
 

2016-2017 г. Община Самоков, 
Исторически музей – 

Самоков, МК 

168 ОПРР 

3.2.3.Основен ремонт, енергийна ефективност и 
реставрация на стенописите в Образописовата къща. 

2016-2020 г. Община Самоков, 
Исторически музей – 

Самоков, МК 

250 ОПРР, Държавен бюджет, 
Общински бюджет, 

Спонсорство 
3.2.4. Енергийна ефективност в сградата на Зографската 
къща. 

2016-2017 г. Община Самоков, 
Исторически музей – 

Самоков, МК 

69 ОПРР 

3.2.5. Енергийна ефективност в сградата на Есовата къща. 2016-2017 г. Община Самоков, 
Исторически музей – 

Самоков, МК 

63 ОПРР 

3.2.6. Ремонт, реставрация и консервация на религиозни 
обекти в общината. 

2016-2020 г. Община Самоков, МК 1000 ПРСР 

3.2.7.Основен ремонт, реставрация и консервация на 
Байракли джамия – музеен обект, паметник на културата с 
национално значение. 

2016-2020 г. Община Самоков, 
Исторически музей – 

Самоков, МК 

500 ПРСР 

Специфична цел 4: Подпомагане развитието на 
туристическите продукти, ефективен маркетинг и 
реклама. 

  1155  

Мярка 4.1. Информационно обезпечаване на туризма   390  

4.1.1.Разширяване дейността на туристическите 
информационни центрове в Самоков и Боровец. 

2015-2020 г. Община Самоков 
 

25 Организация за управление 
на туристически район  
„Рила-Пирин” (ОУТР), 
Държавен бюджет, 
Общински бюджет, 
Частни инвестиции 

4.1.2.Създаване на туристически информационни центрове 2017-2020 г. Община Самоков  250 ОУТР , Държавен бюджет, 
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в зони Говедарци и Белчин.  Общински бюджет, 
Спонсорство 

4.1.3.Свързване на всички туристически центрове в обща 
информационна мрежа и създаване на единен 
информационен портал за дестинация Самоков с 
възможност за он-лайн резервации в местата за 
настаняване. 

2017-2018 г. Община Самоков 
 

15 ОУТР, Държавен бюджет, 
Общински бюджет, Частни 

инвестиции 

4.1.4.Поставяне на информационни табели и карти за 
съществуващите обекти, маршрути и места за настаняване 
във всички туристически зони. 

2015-2020 г. Община Самоков 
 

30 ОУТР , Държавен бюджет, 
Общински бюджет, 

Спонсорство 
4.1.5.Обновяване на туристическите маркировки и знаци 
по планински маршрути и еко-пътеки. 

2015-2020 г. Община Самоков, 
Дирекция НП „Рила” 

50 Държавен бюджет 

4.1.6.Изготвяне на туристически информационни карти с 
маршрутите в района, включително за планинските 
пешеходни маршрути в Рила. 

2015-2020 г. Община Самоков 20 ОУТР, Държавен бюджет, 
Общински бюджет, 

Спонсорство 
Мярка 4.2.  Туристически маркетинг и реклама 

 

  765  

4.2.1.Създаване на туристически бранд за Самоков. 2015-2017 г. Община Самоков 10 Общински бюджет и 
Спонсорство 

4.2.2.Изготвяне и разпространение на брошури, видео-
материали, клипове, рекламни филми и други с 
информация за туристическия потенциал на Самоков. 

2015-2020 г. Община Самоков, 
Туристически 

информационни центрове 

50 ОУТР, Държавен бюджет, 
Общински бюджет и др. 

4.2.3.Участие в български и международни туристически 
борси и търговски изложения. 

2015-2020 г. Община Самоков, 
Туристически 

информационни центрове 

50 Общински бюджет, 
Спонсорство 

4.2.3.Организиране на ежегодна международна 
туристическа борса в Самоков. 

2016-2020 г. Община Самоков, 
Туристически 

информационни центрове 

100 Общински бюджет, 
Спонсорство 

4.2.4.Публикации в Интернет и в местни, национални и 
чуждестранни средства за масова информация. 

2015-2020 г. Община Самоков, 
Туристически 

информационни центрове 

25 Общински бюджет 

4.2.5.Организиране на опознавателни посещения в района 
за тур-оператори и тур-агенти. 

2016-2018 г. Община Самоков, 
Туристически 

информационни центрове 

50 Общински бюджет, 
Спонсорство 

4.2.6.Бизнес посещения на инвеститори за представяне на 
туристическия потенциал и свободни за инвестиции 
сгради, обекти и терени. 

2015-2020 г. Община Самоков, 
Туристически 

информационни центрове 

30 Общински бюджет 

4.2.7.Създаване и промотиране на съвместни туристически 
продукти и маршрути със съседни общини. 

2016-2020 г. Община Самоков, 
Туристически 

50 ОУТР, Държавен бюджет, 
Общински бюджет и др. 
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информационни центрове 
4.2.8.Туристически обмен с побратимени градове на 
Самоков за популяризиране на дестинацията. 

2016-2020 г. Община Самоков, 
Туристически 

информационни центрове 

100 ТГС, Общински бюджет 

4.2.9.Създаване на интегриран туристически продукт за 
подрайон „Рила” (Дестинация „Рила”) от туристически 
район „Рила-Пирин”.  

2016-2020 г. Агенция за развитие на 
„Рила”,Партньори-Рилски 

общини, дирекция 
„Национален парк Рила”  

250 ТГС, Държавен бюджет, 
Общински бюджет, ОПРР и 

др. 

4.2.10. Разработване на Маркетингова стратегия на 
дестинация Самоков 

2016-2018 г. Община Самоков 50 Общински бюджет, 
Държавен бюджет, ОП 

„Добро управление” и др. 
Специфична цел 5: Административно и кадрово 
обезпечаване на туризма.  

  150  

Мярка 5.1. Интегрирано управление на туризма в 
община Самоков 

  -  

5.1.1.Създаване на Консултативен съвет по туризъм на 
община Самоков с участие на всички заинтересовани 
страни. 

2015-2016 г. Община Самоков - - 

5.1.2.Поддържане на актуална информация за всички 
категоризирани обекти на територията на общината в 
Националния туристически регистър. 

2015-2020 г. Община Самоков - - 

Мярка 5.2. Кадрово обезпечаване на туризма 
 

  150  

5.2.1.Привличане и задържане на качествени и добре 
подготвени кадри на управленски позиции в туризма. 

2015-2020 г. Община Самоков и 
Частен сектор 

- Частни средства 

5.2.2.Разширяване на специалностите и повишаване 
качеството на образователна подготовка в 
Професионалната гимназия по туризъм в Самоков, 
съобразно пазарните нужди. 

2016-2020 г. Община Самоков, МОН и 
ПГ по туризъм - Самоков 

- Държавен бюджет 

5.2.3.Провеждане на курсове за обучения на екскурзоводи, 
планински водачи и др. 

2015-2020 г. Дирекция НП „Рила”, ТД 
„Рилски турист” и др. 

50 ОПРЧР, Държавен бюджет и 
др. 

5.2.4.Организиране на курсове по чужди езици за 
подготовка на работещите в туристическия сектор. 

2015-2020 г. Община Самоков 100 ОПРЧР 

5.2.5.Привличане на медицински кадри и специалисти за 
обезпечаване на балнеоложкия, здравен и спа-туризъм. 

2018-2020 г. Частен сектор - Частни средства 

 
ОБЩО ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 2015-2020 Г. 

 
 

  66553  
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VІ. МАРКЕТИНГОВ ПЛАН 

Комуникациите, както информационните, така и маркетинговите, се ръководят от строги 

пазарните принципи. Това важи и за туристическата индустрия. За съжаление, много от 

информационните комуникации, свързани с туризма, навлизат и в други сфери на икономиката 

и човешките дейности, които или не са подчинени на пазарния принцип, или не се съобразяват 

с факта, че Самоков има огромен потенциал на целогодишна туристическа дестинация. Такива 

например са комуникациите на различните заинтересовани страни, които много рядко 

използват пазарните принципи и не координират своите дейности.  

Липсата на интегриран маркетингов подход в управлението на туризма спъва 

утвърждаването и развитието на дестинация Самоков. 

Проучване на пазарите 

Успехът на позиционирането и утвърждаването на всяка дестинация зависят от много 

фактори, които са двигателите на маркетинговата стратегия: 

• Правилният избор на целевите пазари по географски принцип (страни или региони, в 

зависимост от обема на пазара, конкурентоспособността на този пазар и много други 

фактори) 

• Целевите пазари по социо-демографски принцип (кои са ключовите аудитории, кои са 

потенциалните двигатели на иновативността) 

• Целевите пазари по медиен принцип (видове медии с най-голям импакт на всеки пазар и 

ключова аудитория) 

• Правилният избор на целевите групи туристи за определени групи от туристически 

продукти. Това определя по-тясното таргетиране на видовете туризъм под-брандове на 

туристически продукти или зони. 

• Анализ на конкуренцията по пазари и по видове туризъм 

• Финансови фактори (възможност за покритие на пазара) 

• Световни, европейски и национални тенденции в развитието на туризма. 

Необходимо е да се отбележи, че тези проучвания на пазара трябва да се правят не 

само всяка година, но и да се разширят на продуктов принцип, според потенциала за 

туристическо предлагане на дестинацията. Изследваните пазари имат много различни 

характеристики по редица показатели: туристите от тях пристигат с различни цели, 

предпочитат различни видове туристически продукти, имат различни социо-демографски 

характеристики, имат различни финансови възможности и др. 
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Анализ на конкуренцията 

В анализа на конкуренцията са необходими много данни, както такива от Самоков, които 

да могат да бъдат сравнявани с конкурентните дестинации, така и данни от конкурентите на 

града. Затова тези проучвания са много важни в бъдеще за интегрираното управление на 

дестинацията. Само те могат да измерят конкурентоспособността на общината и да бъдат в 

основата на решения, които да подобрят нивото на местните туристически продукти. Затова се 

препоръчват серия от изследвания на конкурентите, които трябва да се провеждат ежегодно. 

Продуктов микс 

Таблица 15: Препоръчителен продуктов микс по приоритетни видове туризъм в 
дестинация Самоков до 2020 

Вид туризъм Процентен дял 
Планински – зимен  25 
Планински - летен 15 
Културно-исторически 15 
Екологичен и приключенски 10 
Балнео и спа-туризъм 10 
Ловен и риболовен 10 
Бизнес и конгресен 5 
Спортен  5 
Други видове туризъм 5 
Общо 100% 

 

Тук трябва да се отбележи, че тези проценти са условни, отговарят на действията на 

туристите от различни целеви групи, а не на основната причина за избор на Самоков като 

дестинация. Т.е. ако основния мотив за културен туризъм е примерно 15%, то тези туристи могат 

да посетят спа-центъра или да отидат на лов и риболов. Или ако са дошли през уикенда за 

риболов, те могат да се превърнат в клиенти на културния туризъм, като се увеличат посещенията 

на археологическите обекти. 

Формиране и тестване на продукта 

Един от най-големите проблеми за развитието на туризма в Самоков е липсата на добре 

оформен, цялостен продаваем туристически продукт, както и на информация за голяма част от 

потенциала и съществуващите туристически ресурси. Разглеждана като продукт, дестинация 

Самоков има проблеми и с рекламата и информацията в национален и международен мащаб и 

особено на целевите пазари. Поради тези причини в Плана за действие са описани много мерки 

за създаване на туристически продукт, базиран на активите за развитието на туризъм в града и 

селата. Основен нов момент при формирането на всички туристически продукти е 
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задължителното им предварително проучване (тестване). Това проучване трябва да се базира на 

реална оценка както на туристите, така и на туроператорите/туристическите агенции, които ще 

реализират и оперират продукта. 

Пакетиране, брандиране и позициониране на дестинация Самоков 

  Когато говорим за туристическа дестинация Самоков, като за продукт за „пакетиране” се 

има предвид избора на главните активи за туризъм и фокуса на целевите потребители и пазари. 

Оформянето на туристически пакети от продукти и услуги също трябва да се тества, преди да се 

предложи на пазара. 

 Брандирането на Самоков като туристическа дестинация трябва да отчете този фокус и да 

отрази визуално и вербално със всички компоненти на бранда един цялостен образ на общината, 

едно чувство, което да предизвиква спонтанни асоциации с главните активи на дестинацията. 

Поради комплексността на брандинговият процес и особеното отношение на всички 

заинтересовани страни, това брандиране може да продължи дълго време. Въпреки това, то е 

изключително необходимо за успешния маркетинг и едно от първите действия, което трябва да 

се реализира. 

 След като се изберат основните видове туризъм, разглеждани от брандингова гледна 

точка като продукти, те трябва да се брандират – не само с име, но и със символика, ясно 

различима на целевите пазари. Съответните подбрандове на Самоков като дестинация за 

туризъм трябва да се определят и да имат свой собствен подбранд – изразен с цвят, форма ли 

друг допълващ основния бранд елемент. Подбрандовете могат да бъдат оформени както по 

видове туризъм, така и по определените пет туристически зони в общината. 

 Едва след това брандиране може да се говори за позициониране на дестинация Самоков 

на определените целеви туристически пазари, както и реклама. В противен случай, както 

позиционирането, така и рекламата няма да бъдат ефективни и да дадат желания резултат. 

Създаването на туристически продукт за всеки вид туризъм, неговото пакетиране, създаването 

на брандирано съдържание и позиционирането му на целевите пазари е от жизнено важно 

значение за развитието и популяризирането на Самоков като дестинация.  

 Реклама на дестинацията 

В съвременната информационна среда при избора на подходяща реклама е правилно да 

се разбере ролята на най-големите видове медии и как те влияят върху избора на дестинация. 

От там трябва да се изведе и бюджетът на финансиране както на постоянното съдържание в 
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тези медии (комуникационно и информационно), така и временното (кампанийното) рекламно 

съдържание. 

Възможно е използването на следните рекламни канали: 

- Интернет-комуникации – реклама в български и чуждестранни сайтове, в социални 

мрежи и други; 

- Български и чуждестранни специализирани вестници и списания; 

- Български и чуждестранни електронни медии - клипове, рекламни филми и др.; 

- Брошури, дипляни и други печатни материали на различни езици; 

- Плакати, билбордове, информационни табели на различни езици; 

- Участие в туристически борси, изложения, конгреси и др. 

 За успешното позициониране на дестинацията на пазара и проучване на конкуренцията е 

необходимо ежегодното участие в туристически борси и изложения в България и чужбина. 

Министерство на туризма ежегодно публикува календар на предстоящите борси и изложения и 

Община Самоков може да подбере, в кои от тях да участва самостоятелно или да предостави 

рекламни материали за щандовете на България, организирани от Министерството. 

Препоръчително е и организирането на ежегодно международно туристическо изложение в 

Самоков, което да привлече интереса на туристически бизнес и да популяризира допълнително 

дестинацията. 

Според пазарно проучване от 2014 г., в България, 12,5% от населението използва 

Интернет за да прави покупки. От тях, 32,9% купуват резервации за пътуване/настаняване и 

22,5% - билети за събития. Като се има предвид, че 1,5 милиона българи имат смартфон, а от 

тези, които пътуват – над 25%, и таблети 20%, създаването на единен информационен портал с 

възможности за он-лайн резервации и покупки крие голям потенциал за развитието на туризма 

в Самоков. Освен това общината трябва да осигури присъствието си в Pocket Guides и в други 

мобилни пътеводители, както и да направи тематични приложения за различните видове 

туризъм. 

VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА 

Процесът на организация на изпълнението, осъществяване на мониторинг, контрол и 

последваща оценка на политиката за развитие туризма, в частност на настоящата Програма, 

която дефинира тази политика, се организира от Кмета на община Самоков или от 

упълномощено от него друго длъжностно лице. 
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Програмата и Плана за действие към нея се обсъждат и приемат 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. 

Наблюдението и оценката, като неделима част от местната туристическа политика се 

извършват с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на изпълнението й. 

 Наблюдението и оценката отчитат резултатите от изпълнението на всички документи, 

които допринасят за развитието на туризма  в община Самоков. 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите, съгласно определени 

физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от 

органите за управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите 

от изпълнението на документите за стратегическо планиране в областта на интегрираното 

развитие на туризма. 

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която 

отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на Програмата за развитие на 

туризма. 

Системата за наблюдение  на Програмата обхваща: 

• източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 

информация; 

• индикаторите за наблюдение; 

• органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; 

• системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

Наблюдението на изпълнението на Програмата се извършва въз основа на данни на 

Министерството на туризма, Националния статистически институт, местния туристически 

бизнес, Община Самоков и на данни от други надеждни регионални и местни източници на 

информация. 

Органи за наблюдение на изпълнението на Програмата за развитие на туризма са 

Консултативния съвет по туризъм и Общинския съвет.  

В процеса на наблюдение на изпълнението, Консултативния съвет по туризъм осигурява 

участието на заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица при 

спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на 

общинската политиката за развитие на туризма. 
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Общинският съвет като контролен орган за наблюдение на изпълнението на Програмата 

за развитие на туризма има следните задължения: 

• осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за 

наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за развитие на 

туризма; 

• координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи на 

изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически лица на 

основата на принципа за партньорство; 

• осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата в 

областта на защитата на конкуренцията, обществените поръчки и др.; 

• обсъждане и одобряване на годишните доклади за наблюдението на документите за 

стратегическо планиране на политиката за развитие на туризма; 

• осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури, 

участващи в процеса на изпълнение на национални, регионални и местни програми и 

стратегии за развитие на туризма; 

• разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на 

процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски; 

• взема решения и приема актуализациите на Програмата при необходимост; 

• определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност относно 

постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при 

изпълнението на документите за стратегическо планиране на политиката за развитие на 

туризма. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Програмата за 

развитие на туризма, като за резултатите от наблюдението на изпълнението на документа се 

разработва годишен отчет. Отчетът се изготвя по определен от Кмета на общината ред и се 

одобрява от Общинския съвет по негово предложение. Годишният отчет за наблюдението на 

изпълнението на Програмата за развитие на туризма се изготвя и внася за обсъждане и 

одобряване от Общинския съвет до 31 март на всяка следваща година.   

Препоръчително е да се изработи структура на годишните отчети за наблюдение на 

Програмата за развитие на туризма, която да се одобри от Кмета на общината и да се използва 

за целия период на наблюдение и изпълнение на документа. Този подход улеснява 

подготовката на анализи и оценки на изпълнението за определен период, с цел упражняване на 
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контрол от страна на Консултативния съвет по туризъм, Общинския съвет и гражданските 

структури и предприемане на коригиращи и/или превантивни действия. 

Годишните отчети за наблюдението на изпълнението осигуряват информация за 

изготвяне на последващата (окончателната) оценка за изпълнението на Програмата. 

Докладите за последващи оценки предоставят информация за: 

- постигнатия напредък в изпълнението на целите и приоритетите за туристическото 

развитие на общината;  

- възникналите проблеми и предприетите от компетентните органи действия за тяхното 

преодоляване;  

- прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите за развитие на туризма за 

следващия период на действие и др.  

Оценката на изпълнението на Програмата за развитие на туризма се извършва чрез 

сравняване на постигнатите резултати с данните за изходното състояние и базисния сценарий. 

Освен обективните технически и икономически резултати е необходимо да бъдат отчетени и 

неподлежащите на количествена оценка резултати, както и косвените резултати. На база на 

извършената оценка могат да бъдат предложени промени в някои от целите и параметрите на 

Програмата, както и промени в инструментите за тяхното изпълнение.  

 Реализирането на Програмата за развитие на туризма в община Самоков е непрекъснат 

процес на изпълнение на дейностите, наблюдение, контрол и актуализация. Отчита се 

натрупания опит, трудностите и неуспехите, извършват се корекции на съществуващите вече 

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. Очевидно е, че не е 

възможно да се предскажат с високо ниво на достоверност всички промени, които биха 

настъпили към хоризонта на изпълнението на стратегическите цели и конкретните дейности в 

плана за действие. Това означава, че реализацията на настоящата програма трябва да бъде 

непрекъснат процес на наблюдение, контрол и актуализация, анализ и корекции при грешки, 

трудности и неуспехи за адаптиране на планираните дейности към новите обстоятелства и 

пазарни условия в туристическия сектор. 
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VІІІ. НОРМАТИВНА РАМКА 

• Закон за туризма 

• Закон за дейностите по предоставяне на услуги 

• Закон за защита на потребителите 

• Закон за защита на конкуренцията 

• Търговски закон 

• Закон за културното наследство 

• Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и 

заведенията за хранене и развлечения 

• Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите 

към тях заведения за хранене 

• Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в 

Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски 

пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите 

• Наредба № 16-1399/11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и 

оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа 

агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала 

• Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) 

• Наредба за определяне размера на местните данъци и такси на Община Самоков 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Община Самоков има потенциал и капацитет да се развие като привлекателна 

дестинация за активен туризъм през всички сезони на годината. 

Настоящата Програма трябва 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 и за 

утвърждаването й като предпочитана дестинация за отдих и туризъм. Заложените цели ще се 

постигнат, чрез използване на наличните ресурси за устойчиво развитие на всички видове 

туризъм, за които има потенциал в общинската територия, като се акцентира върху: културно-

историческия, планинския (зимен-ски и летен-пешеходен, вело- туризъм), екологичен, здравен, 

балнео и спа, спортен, приключенски, селски туризъм, лов и риболов. Предлагането ще се 

допълни и разнообрази с възможностите за религиозен, фестивален и събитиен туризъм, 

тренировъчни школи, уикенд почивки и рекреация, зелени училища, детски лагери, бизнес и 

конгресен туризъм. 

Прогнозата е, че община Самоков ще продължи своето динамично и устойчиво 

туристическо развитие преимуществено в първи квадрант на SWOT анализа – като използва 

всички възможности и увеличава силните страни, 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. и след това. 

Действията на Общината и инвестиционните проекти в сферата на туризма трябва да 

спрат негативните тенденции в развитието, които сега се наблюдават и да спомогнат за 

повишаване на жизнения стандарт на населението и създаване на нови работни места. 

Постигането на благоприятно за общината развитие може да се осъществи, като се 

използват два основни подхода: 

- Инвестиционен подход – в този подход държавните институции, местните власти, 

частните предприемачи и неправителствените организации ще играят съществена роля в 

предлагането, разработването и лобирането за осъществяване на местни и чуждестранни 

инвестиции и за привличане на финансови средства за осъществяване на инвестиционни 

проекти за успешно развитие на туризма в община Самоков; 

- Ресурсен подход – максимално използване на местните туристически ресурси и 

потенциални възможности и на наличните техническа, социална инфраструктура и материално-

техническата база в туризма.   
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В допълнение на тези два подхода трябва да се работи в две още две посоки - осигуряване 

на добре подготвени кадри за работа в туризма, които да обезпечат доброто и качествено 

обслужване на туристите и гостите, от една страна, и активен маркетинг и реклама на 

дестинацията и местните продукти и услуги на българския и международен пазар, от друга. 

Очаквани резултати от изпълнението на Програмата: 

• Увеличаване на нощувките: с 15% на година за всичките години за българи 

и 10% за чужденци; 

• Увеличаване приходи от нощувки: с 10% на година за всички години; 

• Увеличаване на броя на пренощувалите лица: брой на българи + 30% до 

края на периода, а на чужденци + 10% до края на периода; 

• Увеличаване на заетостта на легловата база: достигане на 70%-75% заетост на годишна 

база през 2020 г.; 

• Увеличаване  на  приходите  от  туризъм:  с  10%  на година; 

• Увеличаване на средния престой на 1 турист във Самоков: от 3 до 5 денонощия през 

2020 г. 

• Увеличаване на работните места в туризма и съпътстващи дейности и услуги – 

между 2000 и 2500 заети до 2020 г. 

За базова за изчисление на процентите ще се приеме 2014 г. 

За да може да изпълни основните си цели, Програмата за развитие на туризма в община 

Самоков за периода 2015-2020, трябва да отчете и някои други външни фактори, влияещи на 

избора на дестинация: 

� Увеличаване разнообразието на туристическите услуги и продукти вследствие на по- 

ефективни транспортни мрежи и повече нискобюджетни авиолинии и транспортни 

връзки в глобален мащаб. 

� Увеличаване на достъпа до информация за всички видове туристически продукти 

вследствие на повсеместното използване на Интернет. 

� Навлизането на социалните мрежи в процеса на избора на дестинация – този процес е 

пречупен през погледа на свързаните с потребителя “приятели”от социалните мрежи, 

а не само с тези, които той или тя познава в реалния живот – роднини, приятели, 

познати или туристически агенции и специалисти. 

� Масовизацията на определени успешни туристически продукти и тяхното бързо 

копиране, бързата пазарна дифузия на тези продукти и в резултат на това 
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предлагането от  множество  конкуренти  на  практически  идентични  туристически  

продукти  в различните дестинации. 

� Драматично увеличаване на конкуренцията и понижаване на цените във всички 

видове туризъм вследствие на глобализацията на доставчиците на туристически 

услуги (авиолинии, хотелски вериги, вериги от заведения за хранене) и тенденциите 

на глобалния маркетинг. 

� Увеличаващото се значение на маркетинга на дестинациите, като основен 

инструмент за увеличаване конкурентоспособността на дестинациите (особено на 

дигиталния, социалния и гео-социалния маркетинг) и разходите за реклама на 

дестинациите 

� Оптимизация на бюджетите за маркетинг на туристическите продукти и дестинации 

вследствие на продължителни кризи и рецесии в рекламната индустрия. 

� Увеличаване на значението на бранда на дестинациите като главна предпоставка за 

увеличаване на конкурентоспособността 

� Увеличаването на свободното време на Европейските жители, поради остаряване на 

населението и покачващите се нива на разполагаем доход на туристите над 65 

годишна възраст в развитите страни на общността. 

� Увеличаване на броя на пътуванията в годината, за сметка на намаляване на престоя 

на всяко едно пътуване вследствие динамиката в предлагането на туристическия 

продукт. 

� Технологичният напредък, осигуряващ бързо и лесно закупуване на туристически 

услуги от всяка точка на земното кълбо. Делът на закупуване на туристически пакети 

и услуги по Интернет нараства главоломно всяка година, като все повече се 

увеличава и делът на използваните мобилни технологии – таблети и смартфони – 

както за информация, така и за покупка на тези услуги. 

� Промяната от Икономика на услугите в Икономика на Изживяванията, вследствие 

нагласата на консуматора да търси принадена стойност извън комодитизацията на 

продуктите и услугите. В резултат от тази трансформация, изживяването се явява 

главна предпоставка за избор на дестинация. 

В резултат на тези и много други фактори, всяка стратегия за туризъм е изправена пред 

все по-голямата необходимост да се мисли глобално и да се прилагат микро- локални и 

индивидуални, но и макро-  решения. 
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Според Световната туристическа организация насоките и практиките на устойчивия 

туризъм са приложими за всички форми на туризъм във всички дестинации и всички сегменти 

на туристическата индустрия, включително масовия туризъм. Ето защо в настоящата Програма 

за развитие на туризма в община Самоков поставяме акцент върху устойчивостта. 

Устойчивият туризъм трябва да отговаря на следните изисквания: 

1) Да оползотворява оптимално природните ресурси – това е ключов елемент в  

развитието на устойчив туризъм. Той поддържа основните екологични процеси и помага за 

опазване на природното богатство и биоразнообразието, което е изключително важно за 

дестинация Самоков.  

2) Да уважава социално-културната автентичност на местните общности – опазва  

тяхното материално и нематериално културно и духовно наследство, традиционните ценности 

и допринася за междукултурното разбирателство и толерантност.  

3) Осигурява жизнени, дълготрайни икономически дейности, предоставящи  

икономически ползи на всички заинтересовани страни, които са честно разпределени. Това 

включва устойчива заетост и възможности за приходи и социални услуги за местните общонсти 

и намаляване на бедността. 

Устойчивото развите на туризма изисква участие на всички заинтересовани страни, 

както и политическа воля за изграждане на съгласие. Постигнато на устойчивост при развитие 

на туризма е продължителен процес, който изисква непрекъснато наблюдение на въздействието 

и взимане на превантивни и коригиращи мерки, когато и където е необходимо. 

При реализация на настоящата Програма трябва да се спазват 12-те принципа за 

устойчиво развитие на туризма: 

1) Икономическа жизнеспособност: подобряване конкурентноспособността на 

туристическата дестинация и на заинтересованите страни, така че да се гарантира 

продължителния им просперитет в дългосрочен план; 

2) Местен просперитет: нарастване влиянието на туризма и приносът му за просперитета 

на местната общност; 

3) Качество на заетостта: превръщане на туризма в стимул за развитие на човешките 

ресурси на местно и регионално ниво в зависимост от уникалната специфика на дестинациите; 

4) Социално равенство: разпространение на икономическите и социалните ползи от 

туризма сред цялата приемаща общност, включително подобряване на възможностите за достъп 

до услуги и увеличаване на приходите за местното население; 



Програма за развитие на туризма в община Самоков 2015–2020 г. 

 
 

. 
 

126 

5) Удовлетворение на посетителите: осигуряване безопасно и удовлетворително 

преживяване за посетителите; 

6) Местен контрол: осигуряване възможност на местните общности за участие в процеса 

на планиране и вземане на решения относно управлението и бъдещото развитие на 

туризма в съответната област; 

7) Социално благоденствие: подобряване качеството на живот на местното население и 

на достъпа до ресурси; 

8) Културно богатство: опазване, съхранение и развитие на културно-историческото 

наследство, традиции и особености на приемащата общност; 

9) Физическа цялост: опазване качеството на околната среда; 

10) Биологично разнообразие: съхранение на естественатаприрода, природна среда-

флора и фауна, чрез минимизиране на вредното въздействие върху тях; 

11) Ефективно използване на ресурсите: намаляване използването на невъзобновяемите 

природни ресурси, използвани в процеса на развитие и управление на туристическата 

суперструктура. 

12) Запазена природа и чиста околната среда: намаляване урбанизацията на природните 

територии, ограничаване замърсяването на въздуха, водата и почвите и генерирането на 

отпадъци от предприятията от туристическия сектор и от посетителите.  

Програмата за интегрирано развитие на туризма в община Самоков с хоризонт до 2020 г. е 

динамичен и отворен документи. Тя може периодично да бъдат допълвана, съобразно 

настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателство и други 

фактори със стратегическо значение.  

Опитът показва, че привличането на инвестиции за интегрирано туристическо развитие 

винаги се изразява в сложна комбинация от местни, регионални и общодържавни интереси и 

политики, което оказва влияние върху изпълнението на дейностите в разработваните планови и 

стратегически документи. В новите условия трябва да доминират интересите на местните 

общности и те трябва да се отчитат при формирането на проекти, програми и привличане на 

инвеститори в сферата на туризма. Само така провежданите политики ще бъдат ефективни и ще 

дадат резултат и икономически ползи. 

Дейностите на местната власт в община Самоков трябва да бъдат насочени към агресивен 

маркетинг и реклама на туристическата дестинация, привличане на преки външни инвестиции, 
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насърчаване на предприемачеството и стартиране на нови съпътстващи туризма икономически 

дейности, съчетани с подкрепящи мерки за развитието и инфраструктурни подобрения. 

За финансовото осигуряване на необходимите мерки и дейности могат да се използват 

възможностите, осигурени в най-голяма степен от ОПРР, ПРСР, други български оперативни 

програми, по които Община Самоков и местния бизнес са потенциални бенефициенти. Като 

допълнителни източници на средства могат да се използват други общностни програми, 

финансирани от фондовете на ЕС и други национални и международни донорски програми. 

Финансов ресурс за осъществяване на мерките и дейностите в Програмата за развитие на 

туризма в община Самоков може да се привлече от общинския бюджет, републиканския 

бюджет, частни инвестиции и банкови кредити. 

Гъвкава форма за финансиране е публично-частното партньорство и изготвянето на 

съвместни проекти със съседни общини, побратимени градове от други държави, местния 

бизнес и НПО. 

Настоящата Програма развитие на туризма в община  Самоков за периода 2015-2020 г. е 

отворен документ и подлежи на актуализация и допълнения.  

  

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ 

Таблица 1:   Разстояния в километри от гр. Самоков до някои големи градове в България 

Таблица 2: Спортни бази и обекти в община Самоков  

Таблица 3: Спортни клубове в община Самоков 

Таблица 4: Население в община Самоков по пол и местоживеене 2010 - 2014 г. 

Таблица 5: Население по населени места и пол към 31.12.2013 г. 

Таблица 6: Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол  

Таблица 7: Население в община Самоков по възрастови групи към 01.02. 2011 г. 

Таблица 8: Население на 7 и повече години в община Самоков по образование  

Таблица 9: Естествен прираст на населението на община Самоков 2010-2014 г. 

Таблица 10: Заселени, изселени и механичен прираст в община Самоков 2010-2014 г. 

Таблица 11: Брой реализирани нощувки в местата за настаняване и подслон в община Самоков 

Таблица 12: Внесен туристически данък/такси в лева 

Таблица 13: Данни за общото състояоние на туризма в община Самоков 

Таблица 14: Специализация на туристическите зони в дестинация Самоков по видове туризъм, 

които могат да развиват  
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Таблица 15: Препоръчителен продуктов микс по приоритетни видове туризъм в 

дестинация Самоков до 2020 година 

 

Фиг. 1. Географско положение на община Самоков 

Фиг. 2. Карта на релефа на община Самоков 

Фиг. 3. Национален парк „Рила” – граници, маршрути, зони 

Фиг. 4. Пешеходни и вело-маршрути с изходен пункт с. Говедарци 

Фиг. 5. Самоковска духовна околия 

Фиг. 6. Туристическа инфраструктура в ски център Боровец 

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АМ - автомагистрала 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 

ВЕЦ – водноелекрическа централа 

ДМА – дълготрайни материални активи 

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда” 

ЕС – Европейски съюз 

ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕСФ – Европейски социален фонд 

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие 

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие 

ЗТ – Закон за туризма 

ЗЗ – защитена зона 

ЗМ – защитена местност 

ЗТ – защитена територия 

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

ИПГВР – Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МСП – малки и средни предприятия 

НП – национален парк 
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НПО – неправителствени организации 

НСИ – Национален статистически институт 

NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от 

ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз 

ОП – Оперативна/и програма/и или Общинско предприятие 

ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление” 

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда” 

ОСР – Областна стратегия за равитие 

ОПИК – Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации” 

ОПНОИР – Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж” 

ОПР – Общински план за развитие 

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”/” Региони в растеж” 

ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ОУ – основно училище 

ОУП – общ/и устройствен/и план/ове 

ОПМДР – Оперативна програма за морско дело и рибарство 

ПП – природен парк 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ПСПВ – пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ - пречиствателна станции за отпадъчни води 

ПЧИ – преки чужди инвестиции 

ПЧП – публично-частно парньорство 

РБ – Република България / Републикански бюджет 

СИФ – Социално-инвестиционен фонд 

СОУ – средно общообразователно училище 

ТБО – твърди битови отпадъци  

ТД – туристическо дружество 

ТГС – трансгранично сътрудничество  

ТИЦ – туристически информационен център 

ЦБ – Централен бюджет 

ЦГЧ – Централна градска част 
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ЦПШ – Централна планинска школа 

ЮЗР – Югозападен район 

вр. – връх 

гр. - град 

дка - декар 

м. – метър 

мм. - милиметър 

кв. - квадратен 

км. - километър 

х. – хижа 

р. – река 

с. - село 

ха - хектар 

яз. - язовир 

 


