
 

  



СЪДЪРЖАНИЕ:  

Списък на фигури: ................................................................................................................................... 4 

Списък на таблици .................................................................................................................................. 4 

ЧАСТ I. ОБЩ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА САМОКОВ .............................................................................. 11 

1.1. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ (ГЕОГРАФСКО 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА) ................................................................................. 12 

1.2. Географски особености .............................................................................................................13 

1.3. Демографски характеристики .................................................................................................. 15 

1.4. Икономическото развитие ....................................................................................................... 16 

ЧАСТ II. СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ .................................................... 18 

2.1. Климат .......................................................................................................................................... 20 

2.2. Води и водни ресурси .................................................................................................................. 22 

2.3. Почви ............................................................................................................................................ 22 

2.4. Полезни изкопаеми ...................................................................................................................... 23 

2.5. Биологично разнообразие ............................................................................................................ 23 

2.6. Поземлени ресурси....................................................................................................................... 25 

ЧАСТ III. СЪСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ТУРИЗМА И КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО ............................................................................................................................................ 26 

3.1. Туризъм .............................................................................................................................................. 26 

3.2. Култура и културно наследство ......................................................................................................... 34 

3.3. Основни туристически обекти ........................................................................................................... 35 

3.3.1. Исторически музей – Самоков .................................................................................................... 36 

3.3.2. Самоковски манастир Покров Богородичен ................................................................................ 37 

3.3.3. Църква Свети Никола – Самоков ................................................................................................. 37 

3.3.4. Църква Рождество Богородично (Бельова черква) – Самоков ..................................................... 37 

3.3.5. Байракли джамия .......................................................................................................................... 37 

3.3.6. Царска Бистрица ........................................................................................................................... 37 

3.3.7. Дворец Ситняково........................................................................................................................ 38 

3.3.8. Дворец Саръгьол .......................................................................................................................... 38 

3.3.9. Говедарски манастир Света Троица ............................................................................................ 38 

3.3.10. Говедарски манастир Св. Георги ............................................................................................... 38 

3.3.11. Цари Мали град.......................................................................................................................... 39 

3.3.12. Крепост при Шишманово кале - с. Доспей................................................................................ 39 

3.3.13. Шишмановски манастир ............................................................................................................ 39 

3.3.14. Общинската библиотека „Паисий Хилендарски“ ..................................................................... 39 

3.3.15. Младежки дом – Самоков .......................................................................................................... 40 

3.4. Спортни съоръжения .......................................................................................................................... 40 



 

3 

 

3.4.1. Спортна зала „Арена Самоков” ................................................................................................... 40 

3.4.2. Мотополигон ”Ридо” ................................................................................................................... 40 

3.4.3. Стрелбище.................................................................................................................................... 40 

3.4.4. Ролбан .......................................................................................................................................... 41 

3.4.5. Скейтпарк..................................................................................................................................... 41 

3.4.6. Стадион ........................................................................................................................................ 41 

3.4.7. Спортен комплекс с тенискортове и игрище за минифутбол ..................................................... 41 

3.4.8. Маунтийнбайк – Боровец ............................................................................................................ 41 

3.4.9. Въжен град „Рилко” ..................................................................................................................... 42 

3.4.10. Фитнес на открито ..................................................................................................................... 42 

3.4.11. Пъмптрак .................................................................................................................................... 42 

3.4.12. Комплекси с минерална вода – с. Белчин .................................................................................. 42 

3.4.13. Картинг писта – с. Белчин ......................................................................................................... 42 

3.5. Градски паркове ................................................................................................................................. 43 

3.5.1. Централен градски парк „Крайискърец” ..................................................................................... 43 

3.5.2. Лесопарк „Ридо” .......................................................................................................................... 43 

3.5.3. Парк „Туристическа градина” ..................................................................................................... 43 

3.5.4. Парк „Лаго”.................................................................................................................................. 43 

3.6. Планински маршрути с лека и средна степен трудност .................................................................... 44 

3.6.1. Екопътека „Бели Искър” .............................................................................................................. 44 

3.6.2. Маршрут до Черната скала .......................................................................................................... 44 

3.6.3. Маршрут до Ситняковска скала .................................................................................................. 44 

3.6.4. Маршрут до хижа Мусала ........................................................................................................... 44 

3.6.5. Маршрут до хижа Мальовица ..................................................................................................... 44 

3.6.6. Маршрут до жижа Чакър войвода ............................................................................................... 45 

ЧАСТ IV ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И 

ТУРИЗМА .................................................................................................................................................... 45 

ЧАСТ V. МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И 

ТУРИЗМА .................................................................................................................................................... 46 

ЧАСТ VI. ПРОЕКТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И 

ТУРИЗМА .................................................................................................................................................... 50 

ЧАСТ VIІ. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА....... 58 

 

 

 

  



 

4 

 

СПИСЪК НА ФИГУРИ:  

Фигура 1: Административно деление на Софийска област ....................................................................... 12 

Фигура 2: Община Самоков, географска карта .......................................................................................... 14 

Фигура 3 Оценка на културното напластяване .......................................................................................... 19 

Фигура 4 Националната екологична мрежа ................................................................................................ 20 

 

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИ  

Таблица 1: Динамика на населението в община Самоков през последните 10 години ............................... 15 

Таблица 2: Динамика на населението в общинския център и селата .......................................................... 15 

Таблица 3 Списък с дейности и проекти за експлоатиране културното наследство и туризма в община 

Самоков до 2030 г. ........................................................................................................................................ 50 

 

 

АБТТА Асоциация на българските туроператори и туристически агенти 

АНКПР Актуализирана Национална концепция за пространствено 

развитие 

АНСУРТРБ Актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на 

туризма в Република България 2014-2030 г. 

БААТ Българска асоциация за алтернативен туризъм 

БХРА Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация 

ДФЗ  Държавен фонд Земеделие  

ЕТК Европейска туристическа комисия 

ЕО  Екологична оценка  

ЕЕ Енергийна ефективност 

ЗБР  Закон за биологичното разнообразие  

ЗЗ  Защитена зона  

ЗЗТ  Закон за защитените територии  

ЗООС  Закон за опазване на околната среда  

ЗТ  Закон за туризма  

ЗУТ  Закон за устройството на територията  

КТРБ Концепция за туристическо райониране на България 

МК Министерство на културата 

МОСВ  Министерство на околната среда и водите  

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МСП Малки и средни предприятия 

МТ  Министерство на туризма 

НЕМ Национална екологична мрежа  

НСИ  Национален статистически институт  

НСМОС  Национална система за мониторинг на околната среда  

НСОРБ Национално сдружение на общините в Република България 

НП Рила  Национален парк „Рила“ 

НТМ Национален туристически маркетинг 

НТР Национален туристически регистър 

НЦТР Национален център за териториално развитие 



 

5 

 

ПРР Програма за развитие на регионите 

ОУП  Общ устройствен план  

ПИП  Прединвестиционни проучвания  

ПИРО  План за интегрирано развитие на община 2021–2027 

ПРСР  Програма за развитие на селските райони  

ПУКИНТ Програма за управление на културно-историческото наследство 

и туризма 

ТИЦ Туристически информационен център 

  



 

6 

 

УВОДНА ЧАСТ  

Туристическият сектор е особено важен за община Самоков по отношение на 

ускорен икономическият растеж, пазара на труда и развитие на всички населени места. 

Общината ни предлага кристално чисти реки, езера, вечно зелени гори, уникално 

културно историческо наследство и подходящи за живеене населени места и курорти. 

Всеотдайни домакини посрещат посетители и гости с професионализъм, 

автентичност и типичното самоковско гостоприемство. 

Програмата за управление на културното наследство и туризма на община 

Самоков за периода 2021–2030 г. е разработена в съответствие с приетия План за 

интегрирано развитие на община Самоков /ПИРО/ за периода 2021–2027 г. Програмата 

е одобрена и приета от Общински съвет - Самоков, по предложение на Кмета на 

общината.  

Програмата е разработена с цел да се интегрира в европейските стратегически 

документи за управление на екологичните, ландшафтите и културни ценности. Тя е 

изцяло съобразена и с целите и задачите представени в актуализираната Национална 

стратегия за развитие на устойчив туризъм в Република България 2014-2030 г., с която 

Министерството на туризма изпълнява европейските и национални ангажименти по 

отношение на устойчивото развитие и представя план за постигането им в сферата на 

туризма. Това ще доведе до бъдещо устойчиво развитие на страната като цяло и 

изпълнение на стратегиите за устойчиво развитие на местно и национално ниво. За да 

постигнем интегрираност и с други важни стратегически документи се взимат под 

внимание и целите на АНКПР (актуализираната Национална концепция за 

пространствено развитие) за съхранено природно и културно наследство, експонирано и 

валоризирано в полза на устойчивото развитие. Икономическите фактори, оказващи 

влияние върху националното стопанство трябва да се фокусират върху извеждане на 

конкурентните предимства на района по отношение на културната идентичност и 

уникалното историческо наследство, което е нереализиран ресурс. 

За нуждите на програмата са използвани официални данни предоставени от 

Министерството на туризма отнасящи се за брой регистрации в местата за настаняване в 

община Самоков за периода 2019-2022 г.1 

В представените данни се забелязва, че най-голям брой регистрирани в места за 

настаняване са туристи от България следвани от Великобритания.  

 

 

 

 

 

 

                                                                            

1Уточнение: данните са от текущата статистика. Ако хотелиер сигнализира, че е допуснал техническа 

грешка в подадените данни, те се поправят. 

Не са включени пристигнали . преди началото на периода лица без значение от датата на заминаване. 
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Таблица 1 Брой регистрации в местата за настаняване - община Самоков 

Период 

01.12.2019 - 31.03.2020 01.12.2020 - 31.03.2021 01.12.2021 - 31.03.2022 

Община Самоков              103230 74134 101756 

България 49787 63904 60473 

Великобритания 22718 157 19040 

Румъния 3127 4926 5130 

Северна Македония 8175 716 3354 

Израел 3138 187 1977 

Ирландия 1741 39 1684 

Гърция 2909 473 1661 

Русия 1311 213 1506 

Сърбия 2473 598 1362 

Косово 527 422 742 

Германия 548 217 459 

Франция 476 276 433 

Нидерландия 428 57 344 

Турция 1267 134 325 

Украйна 407 292 296 

 

Фигура 1 Брой регистрации в местата за настаняване в община Самоков 

За анализирания период се наблюдават промени в маржа на показателите, който е 

следствие на Brexit и последиците на Covid-19, като през последните две години се 

забелязва нарастване с леки темпове. Това допълнително разкрива потенциал, който има 
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общината по отношение на реализирането на програмата и постигане на устойчив 

туризъм с отчетливи темпове. 

Таблица 2 Брой регистрации в местата за настаняване – к. к. Боровец 

 Период 

01.12.2019 - 31.03.2020 01.12.2020 - 31.03.2021 01.12.2021 - 31.03.2022 

к. к. "Боровец" 89141 57413 83016 

България 37842 47592 42944 

Великобритания 22325 143 18766 

Румъния 2944 4800 5004 

Северна Македония 7740 700 3093 

Израел 3067 181 1932 

Ирландия 1671 39 1677 

Гърция 2581 444 1576 

Русия 1257 198 1448 

Сърбия 2356 573 1353 

Косово 523 422 742 

Германия 485 200 414 

Франция 432 259 398 

Турция 1262 117 316 

Нидерландия 373 50 299 

Украйна 374 287 261 
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Фигура 2 Брой регистрации в местата за настаняване – к. к. Боровец 
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Таблица 3 Брой регистрации в местата за настаняване – к. к. Белчин баня 

Период 
01.12.2019 - 31.03.2020 01.12.2020 - 31.03.2021 01.12.2021 - 31.03.2022 

Белчин бани 3223 3110 3456 

българи 3095 3085 3385 

чужденци 128 25 71 

 

Таблица 4 Брой регистрации в местата за настаняване – с. Говедарци 

Период 
01.12.2019 - 31.03.2020 01.12.2020 - 31.03.2021 01.12.2021 - 31.03.2022 

Село Говедарци  2417 2642 3014 

българи 2279 2627 2949 

чужденци 138 15 65 
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Фигура 3 Брой регистрации в местата за настаняване – к. к. Белчин бани 
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Идентифицира се необходимост от създаване на цялостен нов подход за решаване 

на проблемите с търсенето/предлагането и недостига на работна ръка, както и 

подобряване на условията на труд в туризма. Той се изразява във: 

 повишаване на самочувствието и укрепване на професионалната 

идентичност; 

 мотивация на служителите за да виждат достатъчно ползи от дейността си; 

 колективни трудови договори; 

 осигуряване на социална защита; 

 стимулиране на предприемачеството; 

 професионалното образование да бъде адаптирано към новите изисквания; 

 МПС в туризма се нуждаят от научен капацитет, който да ги подготви за 

справяне с въздействието на нови бизнес модели, интелигентна 

специализация и индустриална модернизация; 

 включване в международни и национални браншови организации; 

 създаване на култура за сътрудничество. 

Управлението на културното наследство и туризма в общината се фокусира в 

следните насоки:  

 Подобряване и модернизация на туристическата и културната 

инфраструктура на територията на община Самоков;  

 Създаване на механизми за преодоляване на сезонната заетост и реализиране 

на целогодишен активен сезон за постигане на високо ниво на икономическа 

ефективност на туристическия сектор, чрез въвеждане на алтернативни форми на 

туризъм;  

 Създаване на нови туристически и културни обекти, рехабилитация на 

съществуващите такива в областта на зимните спортове, спа и рекреационния туризъм;  

 Създаване на механизъм за сътрудничество между туризма, селското 

стопанство и културното изкуство. Постигане на колаборация между училищата с 

Фигура 4 Брой регистрации в местата за настаняване – с. Говедарци 

2417
2642

3014

01.12.2019 - 31.03.2020 01.12.2020 - 31.03.2021 01.12.2021 - 31.03.2022

Брой регистрации с. Говедарци 
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туристически и селскостопански профил; 

 Създаване на индикаторна система за целенасочен мониторинг и контрол на 

туризма на територията на общината; 

 Използване на цифрови технологии за предоставяне на туристическа 

информация; 

 Създаване на механизми за подкрепа на иновациите в туризма, като ключов 

приоритет за устойчив туризъм; 

 Постигане на високо ниво на информираност и разширяване на 

сътрудничеството с други общини в областта на създаване на общ туристически продукт 

и неговото маркетиране и комуникация със заинтересованите страни;  

 Разработване на механизми за създаване и налагане на устойчиви 

поведенчески модели на крайните потребители, за ефективно използване на културния и 

туристическия потенциал на общината, вкл. чрез провеждане на обучения;  

 Създаване на условия за устойчиво планиране и развитие на община Самоков 

в областта на културното наследство и туризма.  

Основание за разработване на Програмата за управление на културното 

наследство и туризма на община Самоков за периода 2021–2030 г. е и фактът, че община 

Самоков, наричана още „столица на белите спортове“ има традиции в провеждането на 

световни и европейски първенства и състезания, притежава богати природни и 

антропогенни ресурси и възможности за активно социално-икономическо развитие и за 

постигане на по-висок жизнен стандарт за населението чрез оползотворяване на 

потенциала за развитие на културното наследство и на туризма в община Самоков. 

 

ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И 

ТУРИЗМА на община Самоков за периода 2021–2030 г. съдържа следните структурни и 

съдържателни компоненти (тематични части): 

I. Общ профил на община Самоков 

II. Състояние на природните условия и природни ресурси 

III. Състояние и анализ на потенциала на туризма и културното наследство 

IV. Цели на програмата за управление на културното наследство и туризма 

V. Мерки за насърчаване развитието на културното наследство и туризма 

VI. Проекти за насърчаване развитието на културното наследство и туризма 

VIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програмата 

за Управление на културното наследство и туризма на община Самоков за 

периода 2021–2030 г. 

Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна 

обвързаност. Аналитичната част на документа е основа за формулиране на 

стратегическата му част, а дефинираните подходи и механизми за управление, 

наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането на целите и 

приоритетите на Програмата. 

 

ЧАСТ I. ОБЩ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА САМОКОВ  
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1.1. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 

(ГЕОГРАФСКО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА)  
 

Община Самоков се намира в Западна България и заема южната част на Софийска 

област, представляваща една от съставните й общини. С площта си от 1 209,86 кв. км, тя 

съставлява 17,13% от територията на областта, което я нарежда на първо място по 

територия не само в област София, а и в цяла Западна България (като изключим 

Столичната община). Територията й съставлява 1,09 % от територията на България и 5,96 

% от територията на Югозападен район, като така тя се нарежда на четвърто място по 

площ община в България след Община Сливен, Столична община и община Добрич-

селска.  

 

Фигура 5: Административно деление на Софийска област2 

Границите на община Самоков са както следва:  

 на североизток – община Ихтиман;  

 на изток – община Костенец и община Долна баня;  

 на юг – община Якоруда и община Белица, област Благоевград;  

 на югозапад – община Рила, област Кюстендил;  

 на запад – община Дупница и община Сапарева баня, област Кюстендил;  

 на северозапад – община Радомир и община Перник, област Перник;  

 на север – Столична община, област София. 

Общинският център - град Самоков е разположен на 60 км от София, на 10 км от 

курорта Боровец, на 8 км от един от входовете на Национален парк Рила, на 29 км от 

минералните извори в Сапарева баня, на 14 км от тези на Белчин баня, на 27 км от 

балнеоложкия комплекс в Долна баня и на 12 км южно от язовир Искър. В относителна 

                                                                            

2 Административно деление на Софийска област, картата е създадена от Любомир Таушанов 
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близост са и граничните контролно пропускателни пунктове със Сърбия, Македония и 

Гърция. 

В състава на община Самоков се включват 28 населени места 3 . Това са 

административният център град Самоков и селата Алино, Бели Искър, Белчин, 

Белчински бани, Говедарци, Горни окол, Гуцал, Долни окол, Доспей, Драгушиново, 

Злокучене, Клисура, Ковачевци, Лисец, Маджаре, Мала Църква, Марица, Ново село, 

Поповяне, Продановци, Радуил, Райово, Рельово, Шипочане, Широки дол, Яребковица 

и Ярлово.  

По данни на НСИ към 31.12.2020 година, в населените места на община Самоков 

живеят 36 124 души4, като общинския център се населява от близо 70% от жителите на 

общината - 24 942 души, а селата живеят 11 182 души. В рамките на една година, 

населението на общината се е увеличило с 1 389 души, но съпоставено с данните за 2011 

е отчетено общо намаляване на броя му с 1 615 жители.  

Община Самоков има благоприятно разположение спрямо два от 

Общоевропейските транспортни коридори, преминаващи през страната. Това в известна 

степен компенсира липсата на пряко обслужване на път от висок клас. Територията на 

общината се обслужва единствено от автомобилен транспорт. Дължината на пътната 

мрежа е 236,6 км, като малко повече от половината пътища са от II и III клас (156,1 км). 

През общината преминават изцяло или частично 8 пътя от Републиканската пътна мрежа 

на България с обща дължина 156.1 км.  

1.2. ГЕОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ  

 

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

високопланински и котловинен. Планинският и високопланинският релеф преобладават 

и представляват приблизително 4/5 от територията на общината. 

                                                                            
3 Регистър на населените места, НСИ, справка към дата 08.11.2021 г., 

https://www.nsi.bg/nrnm/index.php?ezik=bul&f=3&date=08.11.2021&level=3&hierarchy=1&sap=1000232  
4 НСИ, Население по области, общини, местоживеене и пол, 2021 

https://www.nsi.bg/nrnm/index.php?ezik=bul&f=3&date=08.11.2021&level=3&hierarchy=1&sap=1000232
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Фигура 6: Община Самоков, географска карта 

Централната част на община Самоков се заема от Самоковската котловина. Тя е 

разположена между планините Рила, Верила, Витоша, Плана и Шипочански рид, част от 

Ихтиманска Средна гора. Котловината има неправилна форма, наподобяваща изпъкнала 

на югоизток дъга с дължина от 55 км и максимална ширина от 10 км. Площта ѝ е около 

185 км2, а средната ѝ надморска височина е 950 м, което я прави една от най-високите 

котловини в България. Състои се от западна – Палакарийска (Палакарска), и източна – 

Искърска част. Западната част има посока изток-запад, а източната – север-юг. 

Искърската (Източна) част се състои от Горно и Долно Самоковско поле, свързани 

помежду си чрез късия Калковски пролом. Долното Самоковско поле е залято от водите 

на язовир „Искър“. 

Южно от котловината се извисяват най-високите части на Рила планина, като в 

пределите на община Самоков попадат участъци от четири от петте ѝ дяла. Източно от 

дълбоката долина на река Бели Искър се простира Източния дял. Тук се извисява най-

високата точка на България и Балканския полуостров – връх Мусала 2925,4 м. Районът 

между долините на реките Бели Искър и Леви Искър се заема от северните части на 

Централна Рила – връх Голям Скакавец 2711 м, а между Леви Искър и Черни Искър се 

простират северните склонове на Северозападна Рила със своя първенец връх Мальовица 

2729,3 м, разположен на границата с община Рила. Между долината на Черни Искър на 

юг, Самоковската котловина и Клисурската седловина на север е разположен най-

ниският дял на Рила – Лакатишка Рила (Доспей планина) с връх Зекирица 1733,8 м, 

издигащ се на около 1 км северно от хижа „Вада“. 

Между Клисурската седловина на юг, Букапреслапската седловина на север и 

Самоковската котловина на североизток се простира планината Верила – връх Голям 

Дебелец 1414,5 м, разположен на около 1 км източно от село Яребковица.  

Крайният северозапад на община Самоков между Букапреслапската седловина на 

юг и седловината Ярема се заема от южните склонове на планината Витоша. 

Максималната ѝ височина в пределите на общината е 2195 м, намираща се на границата 

със Столична община и община Перник. 
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В северната част на община Самоков попада около 2/3 от територията на Плана 

планина. На запад чрез седловината Ярема тя се свързва с Витоша, на изток със стръмни 

склонове се спуска към дълбоката долина на река Искър и язовир „Искър“, а на юг 

склоновете ѝ са полегати и постепенно потъват в Самоковската котловина. Най-високата 

ѝ точка на територията на община Самоков е 1315,3 м, разположена на около 6 км 

източно от село Ковачевци. 

Източният район на община Самоков, между Самоковската котловина на запад и 

Боровецката седловина на юг се заема от крайните югозападни, най-високи части на 

Ихтиманска Средна гора. Между долините на реките Искър на запад и десния му приток 

Шипочаница на изток, язовир „Искър“ на север и Боровецката седловина на юг, в посока 

север-юг е разположен Шипочанският рид с максимална височина от 1312 м, намиращ 

се на 500 м северно от Боровецката седловина. Източно от него се простират западните 

и югозападните части на рида Шумнатица. Неговата най-висока точка от 1392,6 м се 

намира само на 1,5 км източно от най-високата точка (1312 м) на Шипочански рид. Двата 

рида са най-високите в Ихтиманска Средна гора и я свързват с Рила.  

Южно от рида Шумнатица и източно от село Марица, в коритото на река Марица, 

се намира най-ниската точка на община Самоков – 674 м н.в. 

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. 

1.3. ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

Населението на община Самоков, вкл. общинския център гр. Самоков наброява 

към 31.12.2020 година 36 124 души. Демографската динамика за последните 10 години 

показва плавно намаляване на населението. Трайната тенденция за намаляване на 

населението от предишния период 2014-2020 г. не е напълно преодоляна, но има 

известно стабилизиране на броя на населението и намаляване на темпът на спад в броя 

на постоянно живущите в общината.  

Таблица 5: Динамика на населението в община Самоков през последните 10 

години 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

37739 37331 36963 36449 36334 35871 35414 35063 34735 36124 

Източник: НСИ 

 

Таблица 6: Динамика на населението в общинския център и селата 

Население в гр. Самоков 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

26529 26441 26263 25967 25610 25382 25218 25138 25016 24942 

Население в селата  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

11210 10890 10700 10482 10734 10489 10196 9925 9719 11182 

Източник: НСИ 
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Почти 70% от населението на общината живее в общинския център – гр. Самоков. 

Покачване броя на живущите през последната (2020) година има освен в общинския 

център, но и в селата. Това обаче все още не е трайна тенденция, и се обяснява с 

пандемията от Ковид-19 като данните за предходните години (от 2011 до 2019г.) показват 

тенденция на спад.  

Разпределението на населението по селата към 2020 година е както следва: с. 

Говедарци има население от 1220 души, като запазва стабилна численост през 

последното десетилетие.  

Село Радуил има население 963 души, като няма съществена промяна в броя на 

населението през последните пет години. Въпреки това данните 10 години назад дават 

основание да се прогнозира възможен спад с около 100 души през периода до 2027 

година.  

Село Широки дол има лек ръст на жителите, като към края на 2020 те са 996. 

Въпреки това и двете села, Радуил и Широки дол, задържат няколко години устойчиво 

броят на населението. Към момента в структурата на общината има едно голямо село за 

новия период.  

Други села с население между 200 и 1000 души са с. Бели Искър – 575 ж., с. 

Доспей – 576 ж., с. Райово – 614 ж., с. Белчин – 338 ж., с. Маджаре – 312 ж., с. Злокучене 

– 259 ж., с. Мала Църква – 438 ж., с. Марица – 693 ж., с. Драгушинова – 583 ж., с. 

Продановци 461 ж., с. Ковачевци 266 ж., с. Ярлово – 358 ж. В повечето от селата в тази 

група има леко нарастване на населението, но не съществено или с перспектива за 

промяна през следващите 7 години. По-скоро остава несигурността от запазването на 

настоящето устойчиво състояние. В тяхната категория се включва село Горни окол, 

понастоящем с – 382 ж., което към 2018 г. е причислявано към много малките села, но за 

последните две години има чувствителен прираст. Село Рельово също променя 

категорията си от много малко село с под 200 души на такова с 327 ж., както и село 

Клисура – 219 ж., с. Алино – 310 ж., с. Поповяне – 331 ж. Много малки села остават Гуцал 

– 151 ж., Долни Окол – 199 жители, Ново Село – 80 жители. 

 

1.4. ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ  

 

В последните години туристическата индустрия в България има значителен 

принос към икономиката – по данни на WTTC общият принос на пътуванията и туризма 

към БВП е 12.8% към 2016 г. с очаквания да достигне до 16.7% през 2027 г.  

Към момента преработващата промишленост е основен структуроопределящ 

отрасъл поради спецификата на територията и наличието на големи масиви общински и 

държавни гори силно развит е отрасълът на дърводобивната и дървопреработваща 

индустрия. В допълнение следва да се отбележи, че доминиращо значение имат 

производството на машини и оборудване и на хранителни продукти и напитки. Спадът в 

индустриалното производство показва тенденция за постепенно преодоляване, което 

обаче не е достатъчно за възвръщане на загубените позиции в традиционните 

структуроопределящи производства. Липсват сериозни инвестиции, които да доведат до 

обновяване на производствените мощности и производство на конкурентоспособна 

продукция.  
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Индустриалното производство е концентрирано почти изключително в града 

Самоков. Икономическите резултати в индустриалния сектор се формират главно от 

големите фирми. Въпреки големия им брой, микрофирмите и малките фирми, не са 

водещи по икономически показатели. Те имат съпътстваща, а не основна роля в 

индустрията и скромен принос в икономическото развитие на общината. Те са по-скоро 

"буфер" срещу безработицата и фактор за „оцеляване“, но не и фактор за развитие на 

ефективно и конкурентноспособно производство.  

Силно са ограничени възможностите на фирмите за финансиране и 

самофинансиране на традиционни и нови производства. Все още липсват нови важни 

елементи в структурата на икономическия комплекс, способни да дадат силен тласък на 

производството като подобрят технологическата и бизнес средата, развитието на научни 

и технологични структури и връзката им с нови производства, бизнес или технологични 

паркове и др.  

Съществуващите производствени зони се нуждаят от рехабилитация и 

инфраструктурно превъоръжаване, за да посрещнат предизвикателствата на 

съвременните производства. 

Независимо, че селското стопанство има скромен дял в произведената продукция, 

този отрасъл е важен за хората извън града и за частично поддържане на хранително-

вкусовата промишленост в общината. Поради планинския и полупланинския характер на 

релефа земеделските земи са раздробени на многобройни маломерни участъци, 

непригодни за механизирана обработка. Традиционната структура на земеползването е 

допълнително нарушена след реституцията на земята, над 97% от имотите са маломерни. 

Тревожно висок е делът на изоставените и неизползвани с години обработваеми земи, 

обработваните площи са само 12.7 %. Изградените поливни площи заемат само около 5% 

от обработваемите земи, но са с амортизирани и частично разрушени напоителни мрежи 

и съоръжения. Независимо от започналото изграждане на важни елементи на 

предприемаческата инфраструктура на селското стопанство в общината, тя предстои да 

бъде доразвита. Уедряването на земята е стратегически фактор за развитието на пазара 

на земята и за създаването на конкурентноспособни земеделски производители. 

 

Перспективите за развитието на селското стопанство може да се търсят в: 

 Създаване на малки животновъдни стопанства за да има възможност да се 

осъществи колаборация между селското стопанство и туризма; 

 Интензификация на картофо-производството чрез ефективно прилагане на 

научно-техническите постижения;  

 Създаване на нови масиви от трайни насаждения и най-вече малинови 

насаждения; развитие на биологично земеделие като се работи за запознаване 

на производителите с технологията на производството и с нормативната база, 

както и с научните постижения; развитие на пчеларството и създаване на съюз 

на производителите; 

 Създаване на условия за повишаване на нивото на научно обслужване в 

селското стопанство и на тази база, стимулиране на въвеждането на 

съвременни технологии на производство;  

 Стимулиране на вертикалните интеграционни процеси между интензивните 

производства (картофи, ягоди и малини) и съответните преработващи единици 
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с цел затваряне на веригата „земя-краен продукт” и развитие на регионални 

клъстери;  

 Стимулиране на малките населени места чрез създаване на заетост в 

производството на ягодоплодни култури, в пчеларството, в селския туризъм и 

изграждане на социална инфраструктура за задържане на населението. 

Делът на горите на територията на общината е значително по-висок от средния за 

страната. Дърводобивът и лесокултурните мероприятия в горския фонд осигуряват 

работа на част от местното население. Възстановяването на гори на собствениците им 

осигурява допълнителен доход на базата на собствен ресурс. Допълнителни доходи на 

населението осигуряват страничните ползвания на територията на горския фонд – паша 

на добитък, добив на сено и листников фураж, добив на билки, горски плодове и гъби.  

В горските масиви обаче се извършва незаконна сеч. Наблюдава се, макар и 

ограничено, проява на водна ерозия. Извършването на предвидените в 

лесоустройствения проект залесявания и реконструкции на насажденията ще се отрази 

положително по отношение произхода на насажденията, подобряване на видовия състав, 

ще се увеличат защитните, водоохранните и водорегулиращите функции на 

насажденията, а така също и растежните условия.  

Правилното извеждане на огледните и санитарни сечи ще подобри качеството на 

дървостоите и здравословното им състояние. Съществува реална опасност при 

неспазване на предвидените в лесоустройствения проект сечи в горския фонд, особено в 

частните гори, при увеличаване размера на незаконната сеч, да се развият ерозионни 

процеси в засегнатите горски масиви. 

 

ЧАСТ II. СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ  

 

Община Самоков притежава изключително красива природа, благоприятен 

климат и богати природни ресурси.  

Северна Рила е сред най-изявените в рекреационно-туристическо отношение 

територии в България. На територията на общината делът на горите е значително по-

висок от средния за страната. Богати са водните й ресурси, в т.ч. водноенергийните. 

Уникално природно богатство на територията на общината са кристалните Рилски езера 

(Маричините, Мусаленските, Мальовишките и Урдините езера) - повече от 180 на брой, 

пръснати по високите части на Рила. В общината има находище на минерална вода край 

Белчин.  

Перспективни участъци за търсене на термоминерални води са долината на р. 

Палакария и Самоковското поле. Общината е бедна на полезни изкопаеми и на 

плодородна земеделска земя. Двойно по-нисък от средния за страната е относителният 

дял на обработваемата земя, което ограничава развитието на интензивно земеделие.  

Голяма част от общината 29 377,7 дка е заета от Националния парк Рила, който 

притежава уникално богатството на защитени видове от флората и фауната. Паркът 

включва част от землищата на гр. Самоков и селата Говедарци, Маджаре, Мала Църква, 

Бели Искър и Радуил. Паркът се управлява с цел: поддържане разнообразието на 

екосистемите и защита на дивата природа; опазване и поддържане на биологичното 
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разнообразие в екосистемите; предоставяне на възможности за развитие на научни, 

образователни и рекреационни дейности; създаване на предпоставки за развитието на 

туризъм и екологосъобразен поминък на населението.  

Централният Рилски резерват, включен в границите на Националния парк, е най-

големият резерват в страната с обща площ 12 379,5 ха. Обявен е с цел да се съхранят в 

непроменено състояние горски, субалпийски и алпийски екосистеми, образуващи 

уникален за планините в Централна и Южна Европа комплекс, както и находищата на 

десетки застрашени и редки растителни и животински видове.  

 

 

Фигура 7. Оценка на културното напластяване 

Източник: Национален център за териториално развитие 

В Националната концепцията за пространствено развитие ясно е аргументирана 

оценката, че и към момента в Република България културно-историческото наследство е 

най-ценният, но все още не реализиран и неоползотворен потенциал за развитие. 

Програмата е насочена към преодоляване на този проблем на територията на община 
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Самоков чрез формиране на местни политики и ангажиране на структурни звена от 

общинската администрация съвместно с участието на бизнеса да предостави възможност 

за реализиране на проекти в насока стимулиране и насърчаване на публично-частно 

партньорство. То би осигурило създаване на качествен туристически продукт с висока 

добавена стойност. 

 

Фигура 8. Националната екологична мрежа 

Източник: Национален център за териториално развитие 

На фигурата са представени зони резервати, Национални и природни паркове, 

Природни забележителности, Защитени местности, Защитени зони по Натура 2000, 

Защитени територии в съседни държави, Обекти под егидата на ЮНЕСКО, Обекти с 

Европейска диплома за защитени територии. Ясно личи, че на територията на общината 

присъства природно наследство, което е национален и европейски капитал. 

2.1.КЛИМАТ  
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Основен фактор за формирането на климата е 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 мека 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. Спокойното е времето приблизително 

55 % през годината, а най-спокойни са месеците август, септември и октомври.  

По данни от метеорологична станция Мальовица (1707 м)  планински тип климат 

се появява в средно високите и високите части на Рила, средногодишните температури 

са отрицателни, годишните валежи са над 1000 мм, а снежната покривка се задържа над 

130 дни през годината. 

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 
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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 

 

2.2.ВОДИ И ВОДНИ РЕСУРСИ  

 

Климатичните условия в Рила планина и Самоковската котловина са основна 

предпоставка за наличието на богати водни ресурси на територията на общината. 

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. София в река 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 питейно битово и промишлено водоснабдяване, напояване и за енергопроизводство.  

Язовир “Бели Искър” (1900 м н. в.) е построен по горното течение на река Бели 

Искър с обем 15 млн. куб. м. Той осигурява около 20% от питейното водоснабдяване на 

гр. София и служи за допълващ обем на основният водоизточник, язовир Искър. Река 

Марица извира от Маричини езера (2779 м. н. 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 снежно дъждовния режим, който е 

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

Важна част от водното богатство на общината са големият 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.  

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. Има приятен вкус и се използва 

за лечение на опорно-двигателния апарат, хронични възпалителни процеси, 

гинекологични заболявания, на периферната нервна система и др.  

Край село Ярлово е установено наличие на субтермални води, като е възможно 

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

 

2.3.ПОЧВИ  

 

На територията на общината се срещат четири почвени типа. Във високите части 

на Витоша и Рила с надморска височина 1800-2000 м са разпространени предимно 

планинско ливадните почви. Те са с потенциално високо плодородие, но поради 
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характеристиките на климата са по - подходящи за развитие на пасищно растениевъдство 

и животновъдство.  

По високите склонове на Рила, Плана, Витоша и Шипочанския рид, на надморска 

височина между 700-1800 м. са разпространени кафявите горски почви. Те са подходящи 

за отглеждане на картофи, фуражни култури, ръж и естествени ливади.  

Излужените канелени горски почви са разпространени в района на Говедарската 

котловина, Лакатишка Рила и източните склонове на Верила. По – голяма част от този 

почвен тип попада в територията на горския фонд, добре е залесен в следствие на което 

ерозационните процеси развиващи се там са незначителни. Излужените канелени горски 

почви са подходящи за отглеждане на картофи, лен, хмел, тревни фуражни култури и 

някой овощни видове.  

В Самоковската котловина, по поречието на р. Палакария и р. Искър са 

разпространени главно алувиално-ливадните почви. Те са подходящи за отглеждане на 

разнообразни земеделски култури, но поради голямата надморска височина 

диверсификацията им е ограничена. На различни места от територията на общината са 

създадени условия за развитие на ерозивни процеси с различна интензивност. Най-

опасни в ерозивно отношение са водосборите на Марица, Ибър, Бели и Леви Искър, 

където по стръмните урвести склонове има оголени до основната скала места, които 

представляват сипеи и грохоти.  

На отделни места, в резултат на унищожената по стръмните склонове 

растителност, площите са ерозирани (от площна и струйчеста ерозия). Действащата 

ерозия се разпростира на около 270 ха площ. 

 

2.4.ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ  

 

Полезните изкопаеми на територията на общината нямат промишлена стойност. 

В района на с. Ковачевци са установени полиметални орудявания, а в района на с. Долни 

Окол медни орудявания. За изясняване на възможностите за техния добив и количество 

са необходими допълнителни геоложки проучвания. Към момента се изследват залежите 

на метални полезни изкопаеми в площта „Ребека”.  

Установени са находища на фелдшпат и пегматити в района северозападно от с. 

Райово, които също са с неизяснена перспектива. Проучено е находище “Рельово” за 

керамични глини.  

Лигнитните въглища на Рило-Доспейския въглищен басейн засега не се 

експлоатират. Запасите им възлизат на около 101 хил. тона. Не се експлоатират и 

лигнитните въглища на Самоковския въглищен басейн. Балансовите запаси възлизат на 

около 31960 хил. тона. Дълбочината на залягане е от 30 до 70 м.  

Нефтошистите, разкрити в Рило-Доспейския въглищен басейн, с предполагаеми 

запаси около 150 млн. т. представляват предимно глинести до глинесто-карбонатни или 

алевритови скали, съдържащи ограничено органично вещество.  

 

2.5.  БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ  

 

Богатството и разнообразието на растителния и животински свят в общината са 

повлияни в голяма степен от близостта на най-големия природен парк на Балканите 
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Национален парк „Рила” с площ от 81 046 хектара, попадащ изцяло в планинската 

климатична област с над 1000 метра надморска височина. Територията на парка е 

залесена основно с гори от смърч, бяла мура и бял бор. Общият брой на ендемични 

видове е 57, а локални ендемити са 3 вида – рилска иглика, павловско шапиче и рилиски 

ревен.  

На територията на общината естествено растящите дървесни видове са и бял бор, 

черен бор, смърч, ела, бяла мура, клек, бук, зимен дъб, габър, цер, елша, върба, 

трепетлика, офика, шестил, дива череша, явор, благун и др. Чрез изкуствено залесяване 

са създадени култури от бял бор, смърч, ела, черен бор, листеница, дуглазка, черен дъб 

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. Защитените растения, срещани в района, 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.  

Поради наличието на изобилна влага НП Рила е наричан и „царството на 

мъховете”. До момента са известни 282 вида мъхове от всички екологични групи.  

Защитената територия на Рила планина е обитавана от 2934 вида безгръбначни и 

172 вида гръбначни животни. Птичият свят е представен от 99 вида, което е около 30 % 

от гнездящите видове в страната. В НП Рила обитават най-многобройните в България 

популации на дива коза, глухар, лещарка, планински кеклик, напернатонога и малка 

кокумявка, златка, както и най-голямата високопланинска популация на лалугер.  

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, горска 

зидарка и др.  

В горския пояс на 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 алпийския и планинско-горския пояс в хвойновите 

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

бозайници характерна е подземната полевка, а разнообразието на птичия свят е 

представено от водна бъбрица, балканска чучулига, глухари.  

Алпийският пояс се характеризира с наличието на разнообразни скални обитания, 

съчетани с алпийски ливади, благоприятни за много видове студенолюбиви 

високопланински животни. От бозайниците често се срещат подземната полевка, а от 
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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.  

Част от защитените животни в алпийския район са насекоми – червена горска 

мравка, бръмбар носорог, алпийска розалия; от земноводните – дъждовник, обикновен 

тритон, дългокрака горска жаба, жаба дървеница; от влечугите – слепок, смок - мишкар; 

от птиците – всички с изключение на някои водоплаващи и вранови; от бозайниците – 

таралеж, обикновена кафявозъбка, мечка, невестулка, пъстър пор и вълк; от влечугите - 

усойница и живороден гущер. Характерно земноводно е алпийския тритон (включен в 

Червената книга).  

Най-високите части на Рила (над 2600 м. надм. в.) се характеризират със сурови 

климатични условия, при които живеят студенолюбиви видове животни от арктичен и 

бореален произход, като един от техните представители е дива коза. За този пояс 

характерни птици са: скален орел, планинска пъстра завирушка, скалолазка, белогърд 

бързолет, скална лястовица и др. От безгръбначните видове животни широко 

разпространение имат пеперудите и твърдокрилите насекоми – бръмбар бегач. Водите 

на територията на община се обитават от 5 вида риба, за опазването и популацията  на 

който се грижи и Местната рибарска група, особено за атрактивните Балканска пъстърва 

(Salmo trutta fario) и Главоч (Cottus gobio). 

 

2.6. ПОЗЕМЛЕНИ РЕСУРСИ  

 

Общата площ на територията на община Самоков е 1 209 859 дка, от които 

земеделските територии заемат общо 495 342 дка (41,0% от площта на общината при 

средно за страната 58,7%). Най-голям дял заемат: 

 нивите – 153911 дка (61,1 % от обработваемите земи);  

 трайните насаждения заемат 3707 дка площ (1,5 %);  

 ливадите – 93136 дка (37,0 %);  

 други обработваеми земи – 1069 дка (0,4 %). 

 

Необходимо е да се проучат възможностите за ангажирането в активна 

земеделска дейност на неоползотворения потенциал, въпреки че настъпилите 

промени през последните две десетилетия доведоха до значително преструктуриране на 

земеделието и намаляване на добивите и обхватът на обработваемите земи. Особено 

висок е делът на площите, обработвани през миналото, но изоставени. Създадените 

напоителни условия обхващат поливни площи от 12 181 дка, които се категоризират като 

годни за напояване, но от тях в ефективно използване са ангажирани едва половината.  

Земите попадащи под разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи са с обща площ 653 дка, разположени в землищата на гр. Самоков и 

на селата Белчин, Долни Окол и Ново село. 

Мерите и пасищата заемат площ от 155 900 дка, а високопланинските пасища – 

61 352 дка. Площите на пасищата и естествените ливади заемат 310 388 дка. Те са 

източник за получаване на висококачествен тревен фураж за животните.  
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Горските територии в община Самоков включват площта на Държавния горски 

фонд и заемат 671 315 дка. Това формира 55.5% от територията, при средно за страната 

33.6%, което е оправдано поради спецификата на региона.   

Населените места и другите урбанизирани територии заемат 29 569 дка площ 

(2,4 % при средно за страната 5,0 %). От тях 22 055 дка са в селищните територии на 

населените места, 1 638 дка са курортни комплекси, 316 дка вилни зони, 1656 дка 

промишлени и складови зони, 2614 дка застроени терени извън регулация и 1290 дка 

гробища и извънселищни паркове.  

Водните течения и водни площи са 0,6 % (при средно за страната 1,8 %), с площ 

6984 дка. Териториите за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци са с най-малка 

площ - 162 дка (0,01 % при средно за страната 0,3 %). Площта на териториите за 

техническа инфраструктура е 6487 дка (0,5 % при средно за страната 0,6 %). 

Защитените територии са национално богатство и достояние. Те заемат около 

27% от територията на общината и включват:  

 Национален парк „Рила”, с обща площ от 81 046 ха. От него на територията на 

община Самоков попадат 29 378 ха., от които 25 088 ха. горски фонд и 4 290 

ха. високопланински пасища и ливади. Паркът включва част от землищата на 

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

 Природният парк „Витоша” заема 3 140 ха. площ от територията на Общината 

и включва част от землището на с. Ярлово. 

В екологичната мрежа НАТУРА 2000, 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 части от територията на община Самоков, както 

следва:  

 Защитени зони по директивата за местообитанията: BG0000308 Верила, 

BG0000113 Витоша, BG0001307 Плана, BG0000617 Река Палакария, 

BG0000495 Рила, BG0000496 Рилски манастир, BG0000301 Черни рид.  

 Защитени зони по директивата за птиците: BG0000113 Витоша, BG0002084 

Палакария, BG0000495 Рила, BG0000496 Рилски манастир. В шест от 

защитените зони по НАТУРА 2000 с обща територия 13 503 ха. са 

идентифицирани видове, чието състояние е оценено като „неблагоприятно-

лошо“ и „неблагоприятно-незадоволително“, съгласно резултатите от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза І“ и НПРД – 3 вида прилепи, обикновена 

блатна костенурка и голям гребенест тритон. За тези видове е необходимо 

предприемането на възстановителни дейности. 

 Защитени местности: местността „Букова Усойка”; местността „Юруковото”; 

местността „Корията”; местността „Чакърови поляни”; местността „Черната 

скала”. 

 

ЧАСТ III. СЪСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ТУРИЗМА И 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  

3.1. ТУРИЗЪМ 
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Територията на община Самоков притежава много благоприятни условия и 

ресурси за развитието на туризъм – както природни, така и антропогенни.  

Според анализ на зимен сезон (общо за страната) публикуван на сайта 5  на 

Министерство на туризма може да се проследи динамичното развитие на зимният 

туризъм от 2013 до 2019 г., като туристическите посещения на чужденци през зимният 

сезон са нараснали от 1 091 009 през 2013 г. до 1 631 318 през 2019 г., което разкрива и 

потенциала за развитие на сектора. Общината има шанса да се възползва от тези темпове 

на развитие с зимните и спа курорти на територията си, както е видно и от представеният 

анализ за периода 01.12.2019-31.03.2022 г.:  

- Община Самоков; 

 

 

Фигура 9 Брой регистрации в местата за настаняване в община Самоков 

Темпа на нарастване е устойчив и тенденциите са към повишаване на туристическата атрактивност на 

района. 

                                                                            
5 https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/prouchvaniya-i-analizi/analiz-na-zimen-sezon-20182019-g 
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- к. к. Боровец 

Резултатите показват, че растежа е устойчив въпреки трудностите пред, който 

беше изправен сектора и не малка част от бизнеса понесе големи загуби и дори част от 

фирмите прекратиха дейността си. Това допълнително забави навлизането на цифровите 

технологии в сектора. 
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- к. к. Белчин бани 
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Фигура 19 Брой регистрации в местата за настаняване в с. Говедарци 

Населените места в общината притежават също добър туристически потенциал,  

който е осъзнат и се реализира постепенно. В друг актуален аналитичен документ на 

Министерството на туризма6 в предложенията за конкретни приоритети и мерки, които 

да спомогнат за изработване на стратегия за развитие на туризма до 2040 г., категорично 

се изтъква че „трябва да се преодолее съществуващото до този момент деление на 

отрасъла на традиционен и алтернативен, защото по същество става въпрос, не толкова 

за алтернатива, а за добавено съдържание на туристическия продукт“. Предлага се да се 

стимулират нишови туристически продукти, чрез които на туристите не просто да се 

                                                                            
6 https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2021-

05/rezyume_dulgosrochno.pdf  
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предлага пътуване или желана ваканция, а да се добавя специфична за отделните 

географски области индивидуалност към предлаганите туристически пакети“. 

Предпочитанията и поведението на туристите се изместват към места, които са познати, 

предсказуеми, ниско рискови, както и се ползват с доверие. Прогнозира се, че 

националните и регионални места за ваканции и отдих ще привличат повече посетители, 

поне в обозрим средно- и краткосрочен период, което би се отразило благоприятно за 

позиционирането на община Самоков именно като такъв тип дестинация. 

От изключително важно значение за развитието на курортно-туристическата 

функция на общината е близостта до гр. София и до международното летище - само на 

60 – 70 км. Природно-географските условия са особено благоприятни от гледна точка на 

рекреацията и представляват сериозен ресурс за развитието на широк кръг дейности на 

отдиха и туризма в планинска среда както през зимния, така и през летния сезон.  

Богати са и на антропогенните условия и ресурси за развитието на туризма и 

рекреацията. В Самоков и района са регистрирани над 120 места за настаняване, 

разполагащи с около 9814 легла. Основните зимни туристически центрове са к.к. 

Боровец и к.к. Мальовица, където е разположена почти цялата настанителна 

туристическа база на общината. Към момента к.к. Боровец разполага с 6372 броя легла, 

курорта разполага с 24 ски писти с 58 км обща дължина, гр. Самоков – 516 легла, а селата 

в община Самоков /къщи за гости и хотели/– 2576 легла. В к.к. Мальовица разполага с 

350 броя легла, курорта разполага с 6 (шест) броя писти, 5 (пет) броя ски влекове, 4 влека 

за нощно каране. В гр. Самоков и другите населени места се наблюдава активизиране на 

туристическата инициатива. Въпреки богатите природни ресурси и добрите климатични 

условия за развитието на туризма в общината са необходими още инвестиции и действия 

свързани с популяризиране на туристическите дестинации, поради което туризмът не е 

използван в пълния си потенциал за подобряване на икономическото и социално 

развитие на общината.  

Туризмът е приоритетен отрасъл за общината, но неговото развитие не може да 

бъде успешно, ако не се съчетае с общото подобряване на икономическата база и на 

прилежащата инфраструктура.  

 

Възможностите за бъдещото развитие на туризма в общината са свързани със:  

 Умелото съчетаване на туристическото развитие с опазването на природната 

среда и зачитане на бита и културата на местното население;  

 Използването на Националния парк Рила за преориентиране към нови 

алтернативни и съвременни форми на екотуризъм и прилагане на екологично 

ориентирани проекти;  

 Подобряване на лятната експлоатация на „зимните“ курорти и 

разнообразяване на предлагания туристически продукт с форми за летни 

спортове и занимания;  

 Развитие на малък и среден туристически бизнес с активно включване на 

местното население в туристическия процес;  

 Привличане като източници на финансиране в туристическата сфера на 

средства от европейските предприсъединителни фондове. 
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3.2. КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

 

Град Самоков е известен със своите традиции в образованието, изкуството и 

културата. На територията на общината работят 28 читалища, както и Исторически 

музей, общинската библиотека, младежки дом. Четири от читалищата са в град Самоков, 

останалите 24 са в селата. На практика всяко от селата разполага със собствено читалище, 

като всички са действащи според публичния регистър на читалищата. 

Една от най-големите забележителности на Самоков от епохата на Възраждането 

е Самоковската художествена школа от края на 18-ти век. Самоковските майстори 

зографи, гравьори, иконописци и резбари остават белега на висше творчество върху 

стените на десетки църкви и манастири. Най-видните от самоковски иконописци – 

Захарий Зограф, Станислав Доспевски, Иван и Никола Образописови са 

основоположници на светското изобразително изкуство в България. Изкусните 

произведения на самоковските занаятчии от Възраждането - керамика, дърворезба, 

ковано желязо, накити, местни носии са национално богатство.  

Община Самоков развива богат културен календар. Освен включване в 

националния празничен календар със свои местни дейности, общината се грижи за 

поддържане на регионални празнични традиции. Добрият местен модел в осъществяване 

и развитие на дейности в областта на културата се състои в партньорството между всички 

заинтересовани страни. Общината е в постоянно взаимодействие с културните 

институции, участници, инициатори, бизнес, медии, граждани за реализиране на 

културна програма. Предвидено е местно финансиране и механизъм за достъп до него по 

облекчен за кандидатите подход. 

Интерес за туристическо експониране представляват традиционните празници:  

 Празник на Самоков – Успение на св. Симеон Самоковски, 

 Поклади, празнуван на Заговезни с традиционни огньове и шествия,  

 Празникът на Рила на 7-8 август, който има вече 97 годишна традиция, той се 

отбелязва от 1925 година и всяка година е първата неделя от месец август,  

 Културните празници на Чакърови поляни,  

 Ромският празник на 6-ти май при царските кладенци на р. Искър; 

 Край Бельова черква на 17 август се провежда самоковският Каракачански 

събор; 

 Празника на боба с международен фестивал в с. Радуил; 

 Празника на Рилския зелник в с. Бели Искър,  

 

През последните години се зараждат и нови прояви в сферата на бита и местните 

обичаи, като:  

 Традиционен пленер с участието на известни художници в гр. Самоков,  

 Празник на дзивата и картофите – с. Поповяне; 

 Фолклорни фестивали „Дар от природата” - с. Говедарци, „Магията на Рила” 

и „Нашенско хоро”; 

 БороРок в Рила – к.к. Боровец; 

 Младежки стрийт арт фестивал; 

 Нов формат е  "Завръщане в Самоков" (2021),  
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 предстоящи да се случат тази година (2022) за първи път  - Панаир на 

занаятите, Дни на българското кино, Награда за графика; 

Тези традиционни и нови празници и прояви в сферата на бита, традициите и нови 

художествено-творчески изяви се свързват много удачно с туристическата дейност и 

могат да обогатят чувствително туристическото предлагане. 

 

В гр. Самоков функционират следните културни институции:  

 Младежки дом, 

 Читалище-паметник “Отец Паисий”,  

 Общинска библиотека "Паисий Хилендарски",  

 Художествена галерия "Проф. Васил Захариев"; 

 Графична база и постоянно действащия към нея работен семинар,  

 Детски театър “Веселушко”,  

 Телевизия “Канал Рила”. 

В община Самоков са декларирани и обявени 120 паметника на културата, от тях 

7 с национално значение, както и общо 26 читалища. От наличния културно-исторически 

потенциал с най-голямо значение са следните обекти:  

 Историческият музей в Самоков,  

 Голямата чешма – символ на град Самоков,  

 Сарафската къща, Есовата къща,  

 Доспевската къща,  

 Църквата “Успение Богородично”, 

 Църквата “Св. Никола”,  

 Бельовата църква “Рождество Богородично”,  

 Митрополитската църква “Успение на Св. Богородица”,  

 Девическият манастир,  

 Байракли джамия,  

 Синагогата,  

 Цари Мали град в с.Белчин,  

 Късноантичната и средновековна крепост “Шишмановото кале” край с 

Доспей, 

 Алинският манастир край с Алино,  

 Манастирът "Св. Георги Победоносец” край с Говедарци,  

 Църквата в село Марица, и др.  

В к.к. Боровец с качества на паметници на културата от началото на ХХ век са 

известните ловни дворци на Фердинанд, някои вили на тогавашния елит и Дървената 

църква в Боровец.  

 

3.3. ОСНОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ  ОБЕКТИ 
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Днешната структура на селищната мрежа в община Самоков е формирана след 

продължително историческо развитие, което води началото си от средните векове. 

Точното време на основаването на Самоков не е установено. Предполага се, че е било 

свързано с рудните находища в района, експлоатирани още през античността. Името 

“Самоков” е свързано с появата на механичните чукове - “самокови“, през 13 – 14 век. За 

първи път името на Самоков се появява в писмените източници през 16 век. Бързото 

утвърждаване на Самоков като град през 16 век се дължи на местоположението му на 

важен път, свързващ Пловдив със Скопие и на производството и търговията с желязо. 

Освен с добива на желязо, градът е известен в миналото и като занаятчийски център, в 

който се развиват множество други занаяти: абаджийство, кожарство, часовникарство, 

фотография и др. Най-голяма е била абаджийската чаршия с 50 дюкяна, в които са 

работили 380 занаятчии. Край река Искър е имало 35 кожарски работилници. Известна е 

и т.н. “житна чаршия”. През 16 век Самоков е околийски център, а в средата на 19 век 

окръжен център - санджак. В края на 19 век поради упадъка на занаятчийството, градът 

загубва икономическата, културната и административната си сила. 

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. Градът е 

имал здрави духовно-културни връзки с Рилския манастир и с манастирите на Атонския 

полуостров. Според К. 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”.  

Една 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. Самоковската школа развива широка художествена дейност. 

Представителите й работели с голяма леснина във всички области на църковно-

религиозното изкуство – стенната живопис и иконопис, били майстори на гравюрата, а в 

резбарството се проявили като изключителни майстори виртуози. Иконостасът в 

Рилския манастир е най-голямото им постижение. Най-видните от самоковските 

иконописци – Захарий Зограф, Станислав Доспевски, Иван и Никола Образописови, 

стават и основоположници на светското изобразително изкуство в България. В Самоков  

през 1835 г. е открита от Николай Карастоянов първата българска печатница, в която са 

печатани щампи с калъпи от Света гора. 

Освен града в исторически документи са споменати и селата Доспей и 

Продановци, известно като “Мали Самоков”. Селата Мала Църква (Сръбско село) и 

Маджаре са възникнали при разцвета на града, заселени със сърби и трансилванци.  

 

3.3.1. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – САМОКОВ  

Историческият музей в град Самоков работи активно с ученици, с ежегоден 

календар за изнесени тематични обучения и екскурзии. Разработва електронни услуги и 

приложения, поддържа интернет сайт. Около 30 000 експонати притежава 

Историческият музей днес, разпределени в няколко основни сбирки: Етнографска / 

Етнографската сбирка датира най-рано и е дело на основателите на музея като 

непрекъснато е обновявана през годините. Чрез текстил, носии, накити и занаяти е 

показан бита и поминъка на старите самоковци./;  



 

37 

 

Археологическа /В археологическата сбирка намират място главно тракийски и 

късноантични находки. Най-богатата находка на късноантична култова керамика се 

намира именно тук. Предметите са от множество ямни светилища, намерени на брега на 

язовир. Искър при един от отливите и датират от І в. пр. н. е. Останалите експонати са от 

землището на с. Поповяне и са датирани към 3-4 в. сл. н. е. /;  

Художествена сбирка - съдържа икони, щампи, ръкописи, документи и множество 

картини. Застъпени са почти всички майстори на Самоковската художествена школа; 

Художествената и иконографската сбирка представят произведения на изкуството на 

творци като Станислав Доспевски, Захари Зограф, Христо Димитров и др. 

3.3.2. САМОКОВСКИ МАНАСТИР ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН  

Манастирът Покров Богородичен е действащ девически манастир, който се 

намира в град Самоков. Манастирът е основан през 1772 г. като девически метох на 

Хилендарския манастир, a манастирската църква е построена през 19 век. Иконите в нея 

са рисувани от Димитър Зограф, а за стенописите  притвора се смята, че са дело на Захари 

Зограф. В манастира се съхраняват мощите на Св. Сава Сръбски. 

 

3.3.3. ЦЪРКВА СВЕТИ НИКОЛА – САМОКОВ  

Църквата Свети Никола се намира в град Самоков. Изградена е 1861 г. и е 

действащ православен храм. В двора на гробищната църква Свети Никола са били 

гробовете на много видни Самоковски граждани. След намирането на медальон с надпис 

"Паисий", при строежа на съседна къща, храмът става един от основните претенденти за 

място, където е бил погребан самият Паисий Хилендарски. 

 

3.3.4. ЦЪРКВА РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО (БЕЛЬОВА ЧЕРКВА) – 

САМОКОВ  

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

основите на късно антична базилика от IV-VI в. Носи името на болярина Бельо, който 

според преданието я съградил около 1389 г. Храмът бил засипан с пръст през XVII в. 

През 1867-1869 г. било основното преустройство на църквата. Стенописната украса, 

както и част от иконите, са дело на самоковски зографи. От 1879 до 1891 г. били 

построени чешмата, аязмото и западната част на църквата – нартексът. Тук се съхраняват 

мощите на Св. Симеон Самоковски. 

 

3.3.5. БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ  

Байракли джамия, известна още като Йокуша джамия, е обявена за паметник на 

културата. Тя е мюсюлмански храм в град Самоков. Смята се, че джамията е построена 

през XIX век от български майстори. Реставрацията на джамията започва от 1960 до 1966 

година, когато е открит надпис с три български имена - вероятните майстори на храма. 

По същото време тя е обявена за музей. Байракли джамия е свидетелство за усета на 

самоковските граждани към красота и изящество през века. 

 

3.3.6. ЦАРСКА БИСТРИЦА  



 

38 

 

Царска Бистрица е бивш дворец и ловна хижа на монарсите от Третото българско 

царство. Разположен е около курорта Боровец, планина Рила. Построен в периода 1898 

и 1914 г., той е важна част от историята на последната българска царска династия. Днес 

дворецът е отворен за посещения от четвъртък до неделя. 

Електроцентралата, която снабдява двореца с електричество, е произведена през 

1912 година с части на Сименс. Тя и днес функционира в оригиналния си вид и дори 

местните хора казват, че подава ток и към курорта Боровец. 

Паркът около двореца е изключително красив и подреден. Много редки дървесни 

видове има събрани тук – цар Фердинанд е имал хоби да носи млади дръвчета от редки 

видове от местата по света, които е посещавал. През имението тече река Бистрица, която 

е опитомена и терасирана, а малкото мостче и алеите около нея предразполагат за 

романтични разходки. 

 

3.3.7. ДВОРЕЦ СИТНЯКОВО  

Дворецът Ситняково е зимната ловна хижа на цар Фердинанд. Той се състои от 

жилищна част и помещения за прислуга и охрана. През зрелия социализъм домът е бил 

почивна станция на Съюза на българските писатели, посещавана и от Тодор Живков. 

Построен е през 1914 г. В началото на 21 век Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза 

Хробок предявяват претенции за собственост на имота. През 2003 г. те получават 

документи за собственост от администрацията на Област София. 

 

3.3.8. ДВОРЕЦ САРЪГЬОЛ  

Дворецът Саръгьол се намира край Боровец. Той представлява обширна дървена 

сграда, която е използвана за ловна хижа от царете на Третото българско царство. 

Дворецът се намира в непосредствена близост до Природният парк Рила, което е едно от 

любимите места за ловуване на цар Фердинанд I. След отмяната на монархията, дворецът 

се стопанисва от Българския ловно-рибарски съюз, по-късно от Симеон 

Сакскобургготски, а днес е собственост на държавата. 

 

3.3.9. ГОВЕДАРСКИ МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА 

Говедарският манастир Света Троица е построен през XX век и се намира в 

северния край на село Говедарци, област София. Манастирът представлява комплекс от 

малка църква с камбанария и няколко постройки около нея. Изграден е около естествен 

вир, наречен Аязмото. Според поверията светената вода от този извор е лековита. Днес 

манастирът е периодично действащ. 

 

3.3.10. ГОВЕДАРСКИ МАНАСТИР СВ. ГЕОРГИ 

Говедарският манастир Св. Георги е създаден в началото на 20 век и се намира 

край село Говедарци. Манастирът представлява комплекс от жилищна сграда и църква, 

която е построена със средства от местните жители. Жителите са хората, които 

поддържат манастира и даряват всяка година агнета за 6 май - Гергьовден, когато 

манастирът има празник и прави курбан за здраве. Обителта е периодично действаща и 

е отворена само на празници. 
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3.3.11. ЦАРИ МАЛИ ГРАД  

Цари Мали град е музеен комплекс в село Белчин и филиал на Историческия 

музей в Самоков. Откритият официално през 2009 година комплекс се състои от: 

средновековната църква „Света Петка“, музейна част под нея и антична крепост, 

разположена на хълма над тях. 

Периодите на изграждане на крепостта са два - на траките (VІІІ-VІ в пр. Хр.) и на 

римляните. Римляните са участвали в строежа на три етапа - III век, края на 60-те години 

на IV век и по време на възстановителния период на Юстиниан Велики и неговия 

наследник Юстин II. 

Крепостта Цари Мали град е обявена за паметник на културата с национално 

значение и се проучва от 2007 година. До нея се намира култов комплекс, където е бил 

каменният кръст и оброкът Свети Спас или Възнесение Господне, средновековна църква 

от XV век и останките на два ранно християнски храма, под чиито основи се намират 

руините на езическо светилище. 

 

3.3.12. КРЕПОСТ ПРИ ШИШМАНОВО КАЛЕ - С. ДОСПЕЙ  

Шишманово кале, наречено още Шишманово градище, се намира на пътя за 

селата Говедарци и Бели Искър, след град Самоков. Състояло се е от подградие, цитадела 

и същински град. Крепостта се намира на около 1,5 километра на югоизток от село 

Доспей. В основата на легендата стоят заключителните битки на Иван Шишман с 

турците, където е и гробът на царя. Смята се, че през 1388 г. в бой с турците всъщност 

загива не царя, а неговият брат Иван Асен V Шишман. Тук са открити две базилики, 

датирани от ранното Християнство, IV-VI в. Останките от главната църква в него са 

известни като Петрова църква в долната част на средновековен комплекс. Строежите са 

от времето на Римската империя. 

 

3.3.13. ШИШМАНОВСКИ МАНАСТИР 

Шишмановският манастир Успение Господне, известен още като Чумурлийски 

манастир, е български православен манастир, който се намира в район Панчарево, област 

София. Разположен е в Ихтиманската Средна гора, близо до язовир Искър. Манастирът 

е изграден през 1927 г., върху основите на разрушен манастир, датиращ от времето на 

Втората българска държава. На известно разстояние от църквата на манастира има 

постройка, за която легендата гласи, че ако преди изгрев слънце се запали свещичка в 

храма и се измоли желание, а после се отпие от изворната вода, желанието ще се сбъдне.  

 

3.3.14. ОБЩИНСКАТА БИБЛИОТЕКА „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“  

Общинската библиотека „Паисий Хилендарски“ развива широка дейност, която 

надхвърля задължителните библиотечни ангажименти. Разполага с модерна и актуална 

интернет страница, Реализира различни проекти, спечелила е доверието и разчита на 

подкрепата на различни дарители, осъществява изложби, развива инициативи като част 

от международни партньорства. Освен трансгранични връзки, поддържа и дейността на 

две от читалищата в общината - в село Радуил и в село Говедарци, като подпомага 

тяхната библиотечна дейност. Библиотеката стои близо до децата не само като малки 

читатели, но и като среда за извънкласни дейности и занимални. Реагира на актуалните 
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потребности на гражданите, като сред актуалните примери е осигурена от библиотеката 

услуга за помощ при електронното преброяване за граждани без подходящо устройство 

в дома. Осигурени са дигитални услуги и ресурси. В ход е изпълнение на съвместна 

инициатива между общината, библиотеката и детския проект „Музейко“ в посока 

подобряване на пространството на библиотеката за повече интерактивност и 

възможности за ангажираност на децата в социално и образователно отношение. 

Предстоят развитие на проекти в тази област от различни източници на финансиране. 

 

3.3.15. МЛАДЕЖКИ ДОМ – САМОКОВ 

Младежки дом - Самоков - предлага различни възможности за пълноценно 

организиране на свободното им време. Към Младежки дом - Самоков са организирани 

16 клуба и състави с различни творчески направления. Младежкият дом е домакин 

целогодишно и на конкурси, викторини, детски шоу-програми, концерти, танцови 

фиести, турнири по тенис на маса, организира излети сред природата, изложби и 

изработване на картички, декорации и украси по различни поводи. 

 

3.4. СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ  

 

3.4.1. СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА САМОКОВ”  

Многофункционалната спортна зала 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, аеробика и др. 

Основната зала е с капацитет 2000 седящи места, с възможност за още 300 

допълнителни места, плюс ВИП ложа с 46 места. Провеждат се редица национални и 

международни състезания в нея. 

 

3.4.2. МОТОПОЛИГОН  ”РИДО”  

Създаден е 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.  

 

3.4.3. СТРЕЛБИЩЕ  

Стрелбището се стопанисва от „Спортен клуб Боровец 2016“. Спортното 

съоръжение предлага провеждането на тренировъчна, спортно-състезателна дейност и 

спортни мероприятия, организирани от Община Самоков или от училищата на 

територията на общината. 
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3.4.4. РОЛБАН 

Ролбанът е с асфалтово покритие и дължина 1100м, намира се в двора на Спортно 

училище и е подходящ за тренировки по лекоатлетически дисциплини. 

 

3.4.5. СКЕЙТПАРК  

Новият и модерен скейт парк е част от парк „Крайискърец” в Самоков. 

Съоръжението е изработено от бетон и е с гладка настилка, която намалява триенето при 

падане и риска от травми е много по-малък. Това е едно от четирите съоръжения от 

подобен тип в България. Пул-секцията е тип „ключалка” /по вида на формата й/, която 

разполага с много разнообразни скоростни линии и позволява да се развива висока 

скорост. Конфигурацията на скейт парка е уникална, тъй като на малко пространство има 

различни варианти и пътища за каране - има разнообразни уреди тип „боксове”, 

фронтален куотърпайп, даунрейл, малък скок в серия с т. нар. уред „стотинка” /или 

полусфера/. Има и пирамида, която позволява движението и в двете посоки на парка. 

 

3.4.6. СТАДИОН  

Стадион ”Искър” е открит през 1952г. Използва се за тренировки на ПФК „Рилски 

спортист“ – Самоков. Стадионът е разположен на юг в посока Боровец. Разполага с 

основен терен 107/75 м и помощен 110/80 м, както и лекоатлетическа писта с дължина 

400м. Стадион „Искър“ е с капацитет 5200 седящи места, покрита ложа с 300 места и 

клетка за гости с 500 места. Стадионът е лицензиран от БФС. 

 

3.4.7. СПОРТЕН КОМПЛЕКС С ТЕНИСКОРТОВЕ И ИГРИЩЕ  ЗА 

МИНИФУТБОЛ  

Комплексът разполага с два тенискорта, игрище за минифутбол, детски кът и 

кафе-бар с осветление и заграждения. Към тях има и съблекални. Футболното игрище е 

с изкуствена трева трето поколение. Спортният комплекс е домакин на престижни 

турнири по минифутбол. През 2018 година са проведени турнирите за финалните 

четворки на Шампионска лига и Лига България. 

 

3.4.8. МАУНТИЙНБАЙК – БОРОВЕЦ 

Съоръжението Borovets Mountain Bike Park разполага с обозначени и маркирани 

над 20 км трасета с различни нива на трудност. Обозначените в зелено маршрути дават 

възможност на хора без особена подготовка да получат максимум удоволствие от 

престоя си в планината. Те са подходящи и за деца от всички възрасти, като единственото 

условие е да бъдат придружавани от възрастен и разбира се да карат колело с каска. 

Сините маршрути са предназначени за напреднали и притежават естествени 

препятствия, които вдигат адреналина и усъвършенстват уменията на колездачите. 

Червените трасета са трудни маршрути, които съчетават множество препятствия и 

стръмни склонове. Сдружението организира състезания под мотото „Borovets Bike Park 

Open Cup“, тя привлича състезатели както от страната така и от чужбина. 
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3.4.9. ВЪЖЕН ГРАД „РИЛКО”  

От лятото на 2015 г. децата в Самоков и техните гости могат да се радват на нови 

приключения във въжения град „Рилко“ и въжената пирамида. Безопасността е 

осигурена от специална екипировка и обучени инструктори. Въжената пирамида е 

подходяща за най-малките. Въженият град разполага с два кръга, като малкият е 

предназначен за начинаещи, а големият е с по-висока степен на трудност и е 

предизвикателство за по-активните. 

 

3.4.10. ФИТНЕС НА ОТКРИТО  

Фитнесът на открито или стрийт фитнесът набира все повече популярност и 

привърженици сред хората от всички възрасти. В Самоков има три площадки: 

- в двора на Спортното училище „Никола Велчев” – уредите са монтирани върху 

специална настилка на площ от 50 кв. метра. Трениращите могат да натоварват всички 

мускулни групи с 10-те комбинирани уреда. Площадка за фитнес на открито се намира 

край ролбана, което дава възможност за различни съчетания и тренировки. Върху 

специална модерна настилка са монтирани разнообразни уреди: шведска стена, дълъг 

двоен и дълъг прав лост, триъгълен лост, мултифункционален лост, както и лост със 

сфери, стълба, халки, боксова круша, т. нар. хендстенд, маймунска стълба. Тази 

многофункционална станция предлага разнообразие от упражнения и дава възможност 

едновременно да тренират общо 26 души. 

- в южния край на парк „Туристическа градина” – разполага с общо 9 фитнес 

уреда, монтирани върху модерна ударопоглъщаща настилка. Уредите са подходящи за 

практикуване на различни упражнения от хора на всякаква възраст. 

 

3.4.11. ПЪМПТРАК  

Пъмптрак Самоков е официално открит през 2019 г. Изграждането и оформянето 

на пъмпа, се използва за организирането на многобройни състезания, възможни след 

усилна работа, помощ и подкрепа от много страни, като община Самоков, No Brainz, 

различни организации, граждани и др. Приносът е за децата и младежите на гр. Самоков 

те имат още едно любимо място за спортуване и забавление, също така се провеждат и 

ежегодни състезания, които привличат както туристи от страната така и от чужбина. 

 

3.4.12. КОМПЛЕКСИ С МИНЕРАЛНА ВОДА – С. БЕЛЧИН 

Спортно-развлекателният комплекс с минерален плаж Белчин Бани се намира 

близо до град Самоков, в полите на Рила планина. Той е разположен сред термални води, 

има и чист планински въздух, което е подходящо за възрастни и за деца. Разполага с 

басейн и водна пързалка, игрище за футбол, тенис, баскетбол, картинг писта, игрище за 

пейнтбол, електронни игри, билярд и др. Може да съчетаете забавлението с посещение 

на ресторанта или коктейлния бар. 

 

3.4.13. КАРТИНГ ПИСТА – С. БЕЛЧИН 

Картинг писта Белчин Бани е част от спортно-развлекателния парк Белчин бани. 

Намира на 45 км от София по пътя за Самоков, минаващ през Бистрица, Железница и 
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Ярема. Комплексът се простира върху 16 дка и включва: голям минерален басейн, 

минерален детски басейн, две водни пързалки, ресторант на два етажа, два бара, 280 броя 

шезлонги и чадъри, игрище за плажен волейбол, баскетболен кош, тенис на маса, билярд, 

електронен дартс, въздушен хокей, джаги, както и новооткритата картинг писта и игрище 

за пейнтбол, изградено на площ от 3 дка. 

 

3.5. ГРАДСКИ ПАРКОВЕ  

 

3.5.1. ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК „КРАЙИСКЪРЕЦ”  

В центъра на града и точно до кристалните води на река Искър може да се 

разходите по парковите алеи и покрай живописно езеро с декоративно мостче и фонтан 

или да покарате колело. За децата функционират детска площадка с атракцион във 

формата на кораб, скейт парк и зони за игри на открито. В парка са предвидени много 

кътове за отдих и забавления. 

 

3.5.2. ЛЕСОПАРК „РИДО”  

В средата на Самоковската котловина се издигат възвишения с тектонски 

произход. Едно от тях - Ридо - е превърнато в крайградски парк, 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. 

 

3.5.3. ПАРК „ТУРИСТИЧЕСКА ГРАДИНА”  

Туристическата градина в град Самоков е създадена през 1903 година с участието 

на д-р Димитър З. Хаджистамов, д-р Михаил И. Кокошков и д-р Сотир М. Христов. 

Принос за създаването и опазването на гората има и Юлиус Милде. В памет и с 

благодарност в двата края на парка са поставени паметни стели. 

 

3.5.4. ПАРК „ЛАГО”  

Парк ,,Лаго“ е чудесно място за отдих, пешеходна и велоразходка край град 

Самоков. Чистият въздух и спокойствието, което предлагат, го прави любима локация за 

самоковци и привлича много туристи. В него се намира и най-популярната екопътека 

„Лаго“, която започва като продължение на Туристическата градина, разположена в 

южната част на града ни в посока Боровец и с изглед към Рила. Пътеката лъкатуши 

покрай източният бряг на р. Искър между красива природа и прохладен чист въздух. 

Изградените пейки и мостчета допълват комфорта на маршрута. Екопътеката е чудесно 

място за разходка и отдих на самоковци и техните гости. 
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3.6. ПЛАНИНСКИ МАРШРУТИ С ЛЕКА И СРЕДНА СТЕПЕН ТРУДНОСТ  

 

3.6.1. ЕКОПЪТЕКА „БЕЛИ ИСКЪР”  

Екопътека Бели Искър се намира в едноименното село. Дължината и е 7 

километра, като за изминаването и са необходими около 3 часа. Най-добре е преходът да 

се направи през топлите месеци от юни до октомври. Маршрутът на пътеката е затворен 

и се вие по горното течение на река Бели Искър. Осем големи и пет по-малки мостчета 

пресичат реката. Пейзажите се редуват с долини с тесни клисури, крайречен релеф, 

интересни скални образувания и иглолистни гори. Началото на пътеката е на височина 

от 1215 метра, а най-високата и точка, където е изградена панорамна тераса, е на 1528 

метра. 

 

3.6.2. МАРШРУТ ДО ЧЕРНАТА СКАЛА  

Черната скала се намира в Рила, близо до Боровец, и представлява висока скала, 

извисяващи се на повече от 100 метра над долината на река Голяма Сливница, приток на 

река Марица. Името ѝ идва от това, че е почерняла от атмосферното влияние. При ясно 

време от нея има изглед към съседните поли на Рила и долината на река Марица. 

Маршрутът за посещението ѝ започва от центъра на Боровец. Отнема малко 

повече от час спокойно ходене, а теренът е предимно равен. 

 

3.6.3. МАРШРУТ ДО СИТНЯКОВСКА СКАЛА 

Ситняковската скала е една от най-популярните местности в региона. Мястото е 

леснодостъпно и предоставя несравнима гледка към високите върхове на Рила планина. 

Изкачването до скалата става с открития лифт „Ситняково Експрес“. Походът минава 

през красива местност с великолепна панорамна гледка. Разходката преминава и край 

ловната зимна хижа на цар Фердинанд – днешен дворец „Ситняково“. По желание 

връщането в Боровец става пеша по „Ситняковския път“ или с четириседалковия открит 

лифт. 

 

3.6.4. МАРШРУТ ДО ХИЖА МУСАЛА 

Хижа Мусала (2380 м надм. в.) е една от най-посещаваните хижи в България и 

няма как да е другояче, тъй като е най-удобния изходен пункт към най-високия връх на 

България и Балканския полуостров – връх Мусала. Намира се по средата на класическия 

маршрут за изкачването му от хижа Ястребец. Освен това хижа Мусала е добър избор за 

старт на изкачвания към различни точки от целия Мусаленски венец и отвъд него. 

 

3.6.5. МАРШРУТ ДО ХИЖА МАЛЬОВИЦА 

Хижа "Мальовица" е една от най-често посещаваните хижи в Рила. Намира се в 

северозападния дял на планината, в долината на река Мальовица, на почти 2 хиляди 

метра надморска височина. 

Хижа "Мальовица" е част от международния пешеходен маршрут Е-4. От нея 

започват много от туристическите маршрути в Мальовишкия дял на планината, 

включително и най-често използвания път за изкачване на връх Мальовица (3 ч. 30 мин.). 

https://tripsjournal.com/zabelezhitelnost/vrah-musala-rila
https://tripsjournal.com/marshrut/k-k-borovets-h-yastrebets-s-lift-vr-musala/
https://tripsjournal.com/marshrut/k-k-borovets-h-yastrebets-s-lift-vr-musala/
https://tripsjournal.com/noshtuvka/hizha-yastrebets/
https://tripsjournal.com/marshrut/musalenskia-venets-posoka-varhovete-deno-irechek-malka-musala-musala-bezimenen-i-aleko
https://gowhere.bg/patuvania/marshrut-e-4.html
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3.6.6. МАРШРУТ ДО ЖИЖА ЧАКЪР ВОЙВОДА 

Хижа Чакър войвода (1932 м надм. в.) е основен изходен пункт за навлизане в 

Рила откъм к.к. Боровец (недалеч от връх Мусала). Разположена е югоизточно от 

комплекса и е достъпна по хубав черен път. Преходът до нея е около 2:30 часа и се движи 

изцяло по червена туристическа маркировка. Също така може да се използва 

Ситняковския лифт, откъдето тръгва пътека, която свързва лифта с червения 

туристически маршрут и ще ви спести около час. 

 

ЧАСТ IV ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗМА   

 

Целите на Програмата са изцяло съобразени с тези, заложени в националните и 

регионалните стратегически документи, отнасящи се до развитието на туризма. На 

национално ниво България е ангажирана в прилагането на принципите на устойчивото 

развитие и по силата на членството си в ООН и изпълнението на приетия от 

организацията документ „Да преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие 

2030“.  

Националната нормативна и стратегическа рамка, регламентираща провеждането 

на политики за насърчаване на туризма, обръща специално внимание на балансираното 

и устойчиво развитие на туристическите райони в България, дефинирани в Концепцията 

за туристическо райониране на България 7 . Предложената в Концепцията схема на 

туристическо райониране покрива цялата територия на страната, а общините са най-

малкия териториален модул, използван за очертаване границите на районите. Обособени 

са 9 туристически района, които са достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми 

на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно. 

 Община Самоков се локализира в район „Рила-Пирин“, включващ общо 23 

общини, сред които Бобошево, Долна баня, Дупница, Костенец, Рила, Сапарева баня и 

др. Концепцията за туристическо райониране мотивира основна и разширена 

специализация на туристическите райони. Основната специализация е комбинация от 

два вида туризъм, които в съчетание определят уникалността на районите. Разширената 

специализация включва освен основните и до 4 допълващи вида туризъм.  

Извършеният анализ на туристическия и културно-исторически потенциал на 

община Самоков ясно показва, че на нейната територия успешно биха се развивали 

всички предложени за подкрепа видове туризъм: всички видове планински туризъм (ски, 

пешеходен, рекреативен), религиозен и поклоннически туризъм, приключенски и 

екотуризъм, балнеология, СПА и уелнес туризъм, културно-исторически и фестивален 

туризъм, винен туризъм.  

В Актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в 

                                                                            

7 https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/koncepciya-za-turistichesko-
rayonirane-na-bulgariya  

https://tripsjournal.com/zabelezhitelnost/vrah-musala-rila
https://tripsjournal.com/marshrut/k-k-borovets-h-chakar-voyvoda/
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/koncepciya-za-turistichesko-rayonirane-na-bulgariya
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/koncepciya-za-turistichesko-rayonirane-na-bulgariya
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Република България 2014-2030 г. 8  е формулирана самостоятелна стратегическа цел, 

насочена към балансирано развитие на туристическите райони. Препоръчани са мерки и 

дейности за позициониране и утвърждаване на туристическия район Рила-Пирин като 

дестинация със собствена марка за спортен ски-туризъм, селски, екологичен, културен, 

религиозен и здравен туризъм на основата на планинските, културните и 

балнеолечебните природни ресурси.  

На тази основа, главната стратегическа цел на Общинската програма на Община 

Самоков е: 

Постигане на една конкурентна икономика, основана на развитие на 

туристическите ресурси чрез комплексно оползотворяване на цялостния природен 

и културен потенциал на община Самоков. 

Специфични стратегически цели на Общинската програма за управление на 

културното наследство и туризма на община Самоков са в съответствие с разработения 

и приет План за интегрирано развитие на Община Самоков /ПИРО/ 2021 - 2027г. и по-

конкретно се изразяват във: 

1. Съхранение и подобряване на съществуващата културно-историческа и 

туристическа инфраструктура в община Самоков; 

2. Създаване на предпоставки за развитие на нови туристически и културни 

услуги, предлагани от стопанските организации в общината; 

3. Стимулиране създаването и експлоатирането на възможности за между 

регионално сътрудничество и повишаване интереса към културните и 

туристически обекти в общината; 

4. Повишаване информираността на заинтересованите лица от възможностите за 

различни видове туризъм и рекреация на територията на община Самоков. 

 

Очакваните резултати от изпълнение на главната и специфична цел на 

Общинската програма за управление на културното наследство и туризма на община 

Самоков за периода 2021–2030 г. са следните: 

 Увеличаване на културните и туристически услуги, предлагани в общината; 

 Увеличаване на броя на туристите, особено в зимен и планински туризъм, 

спортен туризъм, ловно-рибарски туризъм; културен туризъм; исторически 

туризъм и пр.; 

 Подобряване на градската среда на община Самоков в резултат от 

подобряване и развитие на културно-историческата и туристическата 

инфраструктури; 

 Подобряване на информираността във и извън общината за възможностите за 

туризъм в община Самоков. 

 

ЧАСТ V. МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗМА  

                                                                            

8 https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2018-01/nsurtb_2014-
2030.pdf  

https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2018-01/nsurtb_2014-2030.pdf
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2018-01/nsurtb_2014-2030.pdf
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Мерките на програмата ще се реализират чрез интегриран подход, изпълняващ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 на ПИРО: „Постигане на балансирано икономическо 

развитие, основано на конкурентните предимства на региона, в контекста на дигиталната 

трансформация на управлението на културно наследство и развитието на туризма“. Тя е 

насочена към поддържане на традиционни за община Самоков икономически дейности, 

но и насърчаване развитието на нови, които да надграждат и развиват в позитивна посока 

местната икономика.  

Предвижда се прилагането на успешни модели на партньорство за реализирането 

на интегрирани териториални инвестиции между местната власт и бизнеса за техни 

съвместни инициативи в т.ч.: Насърчаване на бизнес инвестициите за изграждане на 

туристически обекти на територията на общината: 

 Мярка 1.1. Проучване на възможностите за развитие на различни видове 

туристически бизнеси: ловно-рибарски туризъм; спортен туризъм и пр.; 

 Мярка 1.2. Изграждане на партньорства за разработване и прилагане на 

система от туристически услуги и за консултиране на предприятия за развитие 

на различни видове туристически бизнеси: ловно-рибарски туризъм; спортен 

туризъм и пр.; 

 Мярка 1.3. Провеждане на проучвания, изследвания, създаване на концепции, 

организиране на обществени обсъждания, търсене на реални инвеститори и 

насърчаване на местния бизнес за разнообразяване и обогатяване на формите 

на туризъм на територията на общината – културен, исторически, екологичен, 

приключенски, алтернативен, ловен, спортен, културно-познавателен, 

конгресен и др.; 

 Мярка 1.4. Подпомагане на проекти на граждански сдружения и обществени 

организации насочени към формиране на целогодишна туристическа 

натовареност, предлагане на целогодишни туристически продукти, следващи 

международните практики и тенденции в областта на туризма за постигане на 

съвременен привлекателен туристически образ; 

 Мярка 1.5. Подкрепа при осъществяване на дейности/проекти свързани с 

предприемаческа дейност в областта на туризма, създаване на условия за 

практикуване на селски и еко туризъм, изграждане на къщи за гости, заведения 

за хранене, създаване на благоприятни условия за практикуване на ловен, 

риболовен, приключенски и др. форми на туризма; 

 Мярка 1.6. Подкрепа за създаване на необходимата техническа 

инфраструктура, формираща достъпност за изграждане на голф игрище, 

тренировъчно поле, голф-клуб и допълнителни терени със спортни игрища; 

мотопарк с прилежащата инфраструктура; парк за маунтинбайк и велоалеи за 

планински велосипеди. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: „Повишаване качеството на живот, подобряване на 

жизнената среда и изграждане на модерна инфраструктура, в съответствие със 

съвременните екологични стандарти“. Целта поставя фокус и върху осигуряването на 

благоприятни условия за осъществяване на разнообразни човешки дейности, свързани с 
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предоставяне на качествени публични услуги в сферата на културата и масовия спорт, 

вкл. развиване на общинските услуги в областта на туризма и културното наследство: 

 Мярка 2.1. Насърчаване санирането и модернизацията на културните и спортни 

обекти, вкл. и във връзка с Програмата за ЕЕ и дългосрочната програма за 

използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива; 

 Мярка 2.2. Подкрепа за сдружения на собственици и други организации при 

проучване на възможностите за оползотворяване на културно-историческия 

и/или туристическия потенциал на община Самоков. 

 Мярка 2.3. Изграждане на интегрирана система от градски и крайградски 

паркове и територии за създаване на условия за пълноценно спортно-

рекреационно ползване; 

 Мярка 2.4. Създаване на крайречни лесопаркове с мрежа от пешеходни и 

велосипедни алеи, водни площи, плажни терени, спортни терени, малки 

обслужващи обекти и атракции на територията на общината; 

 Мярка 2.5. Създаване на завършен културно - туристически продукт, чрез 

актуализиране на списъка на паметниците на културата и полагане на грижи и 

контрол върху тяхното поддържане, подобряване състоянието и достъпа до 

историческите местности и тяхната околна среда, проектиране и изграждане на 

етнографския парк “Старинен Самоков” край града, включване на 

традиционни празници и чествания в туристическия календар на общината и 

подкрепа за местните традиционни занаяти и изкуства и тяхното експониране 

в подходяща среда в града. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: „Създаване на възможности за оползотворяване на 

туристическия потенциал на община Самоков и интегрирането му със съседните 

общини“. 

Туризмът все повече се налага като икономическа дейност, която има значителен 

дял в икономиката на общините, създавайки заетост и мобилизирайки местни и чужди 

инвестиции. Различни видове алтернативен туризъм, като културно-познавателен, 

историко-археологически, рекреационен и др. могат да се утвърдят като дейности, 

създаващи брутна добавена стойност за общинската икономика, и използване на местния 

потенциал за развитие на туризъм: местоположение близо до Рила планина и популярни 

планински курорти Боровец, Мальовица, Белчин бани, с. Говедарци, с. Мала Църква, с. 

Маджаре, с. Бели Искър, язовир Искър, благоприятни климатични условия, природни 

ресурси и забележителности, многовековно културно-историческо материално и 

нематериално наследство. 

Целта поставя фокус и върху осигуряването на благоприятни условия за туризъм 

и развитие на между-общинското сътрудничество и информираност на обществото: 

 Мярка 3.1. Изграждане на съоръжения и използване на технологии за 

създаването и поддържането на изкуствени настилки за целогодишно 

практикуването на зимни спортове; 

 Мярка 3.2. Подпомагане провеждането на нови археологически проучвания, 

като Шишманово кале, Тракийски могили и други насочени към разкриване на 

пълния потенциал на културно-историческото наследство на община Самоков; 
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 Мярка 3.3. Насърчаване организиране на ежегодни тематични фестивали, 

научни форуми, културни и спортни прояви за популяризиране на общината, 

възможностите и за туризъм и рекреация, чрез сътрудничество с всички 

заинтересовани страни и осъществяване на транснационални контакти с цел 

обмен на добри практики и бъдещи съвместни инициативи; 

 Мярка 3.4. Разширяване на формите на местно и международно партньорство, 

свързани с интегрирано развитие на туризма в община Самоков и включването 

му в местни и международни туристически маршрути. 

 Мярка 3.5. Прилагане на иновативни практики и подходи за маркетинг и 

реклама на община Самоков като целогодишна туристическа дестинация – 

създаване на работеща туристическа марка; 

 Мярка 3.6. Стимулиране създаването на общ информационен портал за 

развиване на дейности, свързани с разпространение на информация сред 

широката публика по отношение на региона, възможностите за спортни 

дейности, културно - историческо наследство, атракции, календар на събития, 

интерактивни пешеходни и вело-маршрути, възможности за настаняване, 

прогноза за времето, условия за ски и др. 

 Мярка 3.7. Създаване на рекламен продукт за природните и културно 

исторически дадености на общината. 

 

Отразявайки спецификата на региона, програмата следва логиката и на 

потребителите на туристически услуги. Проучване на емоциите, изготвено от Welcome 

City Lab - Paris, показва че,  туристите имат нужда от ново преживяване. То се превръща 

в основен мотив за предприемане на пътуване за да преживеят културни изживявания 

или пък да създават възможности от типа „веднъж в живота“. Потребителите искат да 

знаят какво ще правят на почивката, а не къде да почиват.                    



ЧАСТ VI. ПРОЕКТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗМА  

 

Проектите за експлоатиране културното наследство и туризма в община Самоков са ориентирани към постигането на балансирано 

устойчиво развитие на туристическия сектор и стимулиране на икономически растеж. 

 

Таблица 7 Списък с дейности и проекти за експлоатиране на културното наследство и туризма в община Самоков до 2030 

г. /съобразно ПИРО 2021-2027 на община Самоков/ 

Мярка 
Дейност/проектна 

идея* 
Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет, хил. 

лв. 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие месеца 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Мярка 1. 
Модернизация и 
рехабилитация 
на социална 
инфраструктура, 
вкл. и мерки за 
енергийна 
ефективност. 

Дейност 1.1. 
Ремонт и 
модернизация на 
спортна зала 
„Самоков“.  

Подготовка на проектно 
предложение и последващо 
реализиране на проект за  ремонт и 
модернизация на спортна зала 
„Самоков“.  

Градска зона 120 
Програма за развитие 

на регионите 
24 месеца 

Дирекция 

„Териториално 
селищно 

устройство и 
европейски 
програми” 

Дейност 1.2. 
Реновиране на 
сградния фонд на 

културни 
институции 
(читалища, 
младежки дом, 
библиотека, 
исторически 
музей) и на 
техника за 

провеждане на 
събития. 

Подготовка на проектни 

предложения и последващо 
изпълнение на проекти за 
реновиране на сградния фонд на 4 
бр. културни институции 
(читалища, младежки дом, 
библиотека, исторически музей) и 
доставка на техника за провеждане 
на събития. 

територията на 

общината 
480 

Програма за развитие 

на регионите 
24 месеца 

Дирекция 
„Териториално 

селищно 

устройство и 
европейски 
програми” 

Мярка 2. 
Дейности за 
благоустрояване 
на населените 
места. 

Дейност 2.1. 
Изграждане и 
модернизиране на 
зелени площи, 
места за отдих и 

спорт на открито 

Подготовка на проектни 
предложения и последващо 
реализиране на проекти за 
изграждане и модернизиране на % 
бр. зелени площи и 5 бр. места за 

отдих и спорт на открито (Street 

територията на 
общината 

100 

Програма за развитие 
на 

регионите/Програма 
за околна среда 

постоянен 

Дирекция 
„Териториално 

селищно 
устройство и 
европейски 

програми” 
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Мярка 
Дейност/проектна 

идея* 
Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет, хил. 

лв. 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие месеца 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

(Street Fitness) в 
населените места 
на общината. 

Fitness) в населени места на 
общината. 

Дейност 2.2. 
Благоустрояване на 
междублокови 

пространства в 
градския център. 

Проектиране за 10 бр. 
междублокови пространства, 
обособяване на кътове за отдих – 
пейки, кошчета, беседки, и 
др., реконструкция и създаване на 
зелени площи, ремонт на 
отводнителна система в зоните за 
отдих и др. 

Градска зона 100 
Програма за развитие 

на регионите 
постоянен 

Дирекция 
„Териториално 

селищно 
устройство и 
eвропейски 
програми” 

Мярка 3. 
Подобряване на 
съществуващата 
спортна 

материална база 
в населените 
места на 
общината.  

Дейност 3.1. 
Ремонт и 
изграждане на 
сграда на 
територията на 
мотополигон 
„Ридо“. 

Извършване на обследване, 
подготовка на проектно 
предложение и последващо 

изпълнение на проект за ремонт или 
изграждане на сграда територията 
на мотополигон „Ридо“. 

Градска зона 120 
Програма за развитие 

на регионите 
24 месеца 

Дирекция 
„Териториално 

селищно 

устройство и 
eвропейски 
програми” 

Дейност 3.2. 
Изготвяне на 
проект за 
изграждане на 
сертифицирана 
писта за моторни 
спортове на 
територията на 

общината. 

Извършване на прединвестиционно 
проучване. Разработване на 
проектна документация и 
извършване на строително-

монтажни дейности за изграждане 
на сертифицирана писта за моторни 
спортове на територията на 
общината. 

територията на 

общината 
150 

публично-частно 

партньорство 
24 месеца 

Дирекция 
„Териториално 

селищно 

устройство и 
eвропейски 
програми” 

Мярка 4. 
Модернизация и 

разширяване на 
културно-
образователни 
услуги.  

 

Дейност 4.1. 
Организиране и 
провеждане на 
традиционен 
фестивал на 
рибата, с 
включване в 

културния 

Предприемане на действия за 

организиране и ежегодно 
провеждане на традиционен 
фестивал на рибата, с включване в 
културния календар на общината.  

територията на 
общината 

150 

публично-частно 
партньорство+ 

бюджет община 
Самоков 

ежегодно 

Дирекция 
„Хуманитарни 

дейности, 
екология, 

търговия, туризъм 
и общинска 

собственост” 
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Мярка 
Дейност/проектна 

идея* 
Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет, хил. 

лв. 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие месеца 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

календар на 
общината. 

Дейност 4.2. 
Промотиране на 

традиционни за 
община Самоков 
фестивали и 
конкурси за 
включване в 
национален 
културно-
туристически 

календар. 

Извършване на комплексен анализ 
и изготвяне на програма за 
промотиране на традиционни за 
община Самоков фестивали и 
конкурси за включване в 
национален културно-туристически 
календар. 

територията на 

общината 
n/a 

публично-частно 
партньорство + 

бюджет община 
Самоков 

ежегодно 

Дирекция 
„Хуманитарни 

дейности, 
екология, 

търговия, туризъм 
и общинска 

собственост” 

Мярка 5. 
Прилагане на 
ефективни 
механизми за 
опазване, 

поддържане и 
промотиране на 
движимите и 
недвижими 
културни, 
исторически и 
археологически 
ценности. 

 

Дейност 5.1. 
Създаване на 
достъпна среда и 
дигитални ресурси 
за посещение и 
използване на 
културните обекти. 

Извършване на обследвана и 
подготовка на проектни 
предложения за изграждане на 
достъпна среда и осигуряване на 
дигитални ресурси за използване 
при посещение на 4 бр. културни 
обекти. 

територията на 
общината 

40 
Програма за развитие 

на регионите 
36 месеца 

Дирекция 
„Хуманитарни 

дейности, 
екология, 

търговия, туризъм 
и общинска 

собственост” 

Дейност 5.2. 
Дигитализиране на 
маршрути за 
посещения на 
културно-
исторически 

обекти. 

Извършване на анализ и 
разработване на проектно 
предложение за дигитализиране на 
1 бр. културно-исторически обект 
за онлайн посещение 

територията на 
общината 

100 Бюджет на община 24 месеца 

Дирекция 
„Хуманитарни 

дейности, 
екология, 

търговия, туризъм 
и общинска 

собственост” 
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Мярка 
Дейност/проектна 

идея* 
Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет, хил. 

лв. 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие месеца 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Дейност 5.3. 
Развитие на 
възможности за 
индивидуално 

настаняване, 
ваканционни къщи, 
диверсификация на 
туристическия 
продукт. 

Извършване на комплексен анализ 
и  разработване съвместно с 
партньори на програма за 

индивидуално настаняване, 
ваканционни къщи, 
диверсификация на туристическия 
продукт. 

Зона за туризъм n/a 
публично-частно 

партньорство 
постоянен 

Дирекция 
„Хуманитарни 

дейности, 

екология, 
търговия, туризъм 

и общинска 
собственост” 

Мярка 6. 
Развитие на 
инфраструктура

та за 
подобряване на 
достъпа до 
туристическите 
обекти. 

 

Дейност 6.1. 
Създаване на 
достъпна 
дигитална и 
прилежаща 
инфраструктура за 
посещение и 
използване на 

туристическите 
обекти. 

Извършване на комплексен анализ 
и разработване съвместно с 
партньори на проектно 
предложение за изграждане на 
достъпна дигитална и прилежаща 
инфраструктура за посещение и 
използване на туристическите 

обекти. 

Зона за туризъм 40 
публично-частно 

партньорство 
36 месеца 

Дирекция 
„Хуманитарни 

дейности, 
екология, 

търговия, туризъм 
и общинска 

собственост” 
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Мярка 
Дейност/проектна 

идея* 
Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет, хил. 

лв. 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие месеца 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Дейност 6.2. 
Изграждане на 
велоалеи. 

Извършване на прединвестиционно 
обследване и подготовка на 
проектна документация за 
изграждане на велоалеи в 
населените места на община 

Самоков. 

територията на 
общината 

2 000 
Програма за развитие 

на регионите 
36 месеца 

Дирекция 

„Хуманитарни 
дейности, 
екология, 

търговия, туризъм 
и общинска 

собственост” 

Дейност 6.3. 
Реконструкция, 
изграждане и 
разширяване на 
Маунтийн Байк 

Парк на 
територията на к.к. 
Боровец 

Извършване на прединвестиционно 
проучване. Разработване на 
проектна документация за 
реконструкция, изграждане и 
разширяване на Маунтийн Байк 
Парк на територията на к.к. 
Боровец. 

к.к. Боровец 700 

Програма за развитие 
на 

регионите/Публично-

частно партньорство 

24 месеца 

Дирекция 
„Хуманитарни 

дейности, 
екология, 

търговия, туризъм 
и общинска 

собственост” 

Дейност 6.4. 
Проектиране и 
изграждане на 

Pump Track парк 
със 
специализирано 
асфалтово 
покритие за 
рекреация и спорт 
в централна 
градска зона.  

Извършване на прединвестиционно 
обследване и подготовка на 
проектна документация за 
изграждане на Pump Track парк на 
пространство от 1 дка със 

специализирано асфалтово 
покритие за рекреация и спорт в 
централна градска зона.  

Градска зона 300 

Програма за развитие 
на 

регионите/Публично-

частно партньорство 

18 месеца 

Дирекция 

„Хуманитарни 
дейности, 
екология, 

търговия, туризъм 
и общинска 

собственост” 
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Мярка 
Дейност/проектна 

идея* 
Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет, хил. 

лв. 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие месеца 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Дейност 6.5. 
Дигитализиране на 
маршрути за 
посещения на 
туристически 

обекти. 

Извършване на комплексен анализ 
и съвместно с партньори 
разработване на проектно 
предложение за дигитализиране на 
маршрути за посещения на 

туристически обекти. 

Зона за туризъм 200 
публично-частно 

партньорство 
постоянен 

Дирекция 

„Хуманитарни 
дейности, 
екология, 

търговия, туризъм 
и общинска 

собственост” 

Мярка 7. 
Подкрепа за 

развитие на 
риболовен 
туризъм, 
спортен и 
любителски 
риболов. 
 

Дейност 7.1. 
Изграждане на 
площадки и места 
за спортен 
риболов. 

Извършване на прединвестиционно 

обследване и подготовка на 
проектна документация за 
изграждане на 3 бр. площадки и 
обособени места за спортен 
риболов. 

Зона за туризъм 100 
Програма за развитие 

на регионите 
36 месеца 

Дирекция 
„Хуманитарни 

дейности, 
екология, 

търговия, туризъм 
и общинска 

собственост” 

Дейност 7.2. 
Обособяване на 
традиционни 

зони/места за 
любителски 
риболов. 

Извършване на прединвестиционно 
обследване и подготовка на 
проектна документация за 

изграждане на 3 бр. зони и 
обособени места за любителски 
риболов. 

Зона за туризъм 225 
Програма за развитие 

на регионите 
24 месеца 

Дирекция 
„Хуманитарни 

дейности, 
екология, 

търговия, туризъм 
и общинска 

собственост” 
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Мярка 
Дейност/проектна 

идея* 
Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет, хил. 

лв. 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие месеца 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Дейност 7.3. 
Насърчаване на 
инвестиции в 
довеждаща 
инфраструктура до 
зони/места за 
любителски 
риболов. 

Извършване на прединвестиционно 
обследване и подготовка на 
проектна документация за 
изграждане на 10 км довеждаща 
инфраструктура до зони за 
любителски риболов. 

Зона за туризъм 300 
Програма за развитие 

на регионите 
36 месеца 

Дирекция 
„Хуманитарни 

дейности, 

екология, 
търговия, туризъм 

и общинска 
собственост” 

Дейност 7.4. 
Изграждане на 
нова и/или 

рехабилитация и 
модернизация на 
съществуващата 
прилежаща 
крайязовирна 
инфраструктура. 

Извършване на прединвестиционно 
проучване. Разработване на 

проектна документация за 
изграждане на нова и/или 
рехабилитация и модернизация на 
съществуващата прилежаща 
крайязовирна инфраструктура. 

Зона за туризъм 1 000 
Програма за развитие 

на регионите 
36 месеца 

Дирекция 
„Териториално 

селищно 
устройство и 
eвропейски 
програми” 
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Мярка 
Дейност/проектна 

идея* 
Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет, хил. 

лв. 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие месеца 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Мярка 8. 
Създаване на 
механизми за 
взаимодействие 

между 
структурите на 
гражданските 
общности и 
органите на 
местната власт 
при формиране, 
изпълнение и 

популяризиране 
на интегрирани 
местни 
политики.  

Дейност 8.1. 
Изграждане на 

местен 
информационен 
бизнес център. 

Извършване на комплексен анализ, 
подготовка на проектно 
предложение и последващо 

реализиране на проект за 
изграждане на 1 брой 
информационен център с 3 бр. 
щатни служители. 

Градска зона 100 
Програма за развитие 

на регионите 
24 месеца 

Дирекция 
„Териториално 

селищно 
устройство и 
eвропейски 
програми” 

 



ЧАСТ VIІ. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА  

Осъществяването на наблюдение и оценка на изпълнението на целите и 

приоритетите на политиката за регионално развитие, заложени в изработените 

стратегически документи за регионално и местно развитие, е изключително важна 

стъпка към подобряване и усъвършенстване на процеса на стратегическо планиране и 

програмиране на регионалното развитие, както и за по-добра работа на отговорните 

институции за провеждането на политиката за регионално развитие. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите 

на ПУКИНТ на основата на  резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и 

проектите, включени в дейностите за насърчаване на използването на потенциала на 

културно историческото наследство и туристическия потенциал в община Самоков.  

Добри резултати представя създадено през 2012 г. Общинско предприятие 

„Маркетинг, туризъм и туристически дейности“ – Самоков като специализирано звено 

на общината за управление на туристическите обекти и дейности. Спортните обекти в 

общината се управляват от друго ОП „Спортни имоти и прояви“, а историческите обекти 

са под управлението на ръководството на Исторически музей – Самоков.  

Промяната в поведението на туристите, както и развитие на Туризъм за 4 сезона 

изискват комплексен подход към развитието на културата и туризма в общината. На тази 

основа, препоръчително е да бъде създадено звено в общинската администрация (или 

обособена дейност в отдел) за комплексно експлоатиране на културно-историческото 

наследство и развитие на туризма, в което да влизат различни специалисти, работещи в 

посочените сектори /респ. туризъм, спорт и исторически обекти/. Това звено ще отговаря 

за популяризиране на сектора и провеждането на политиката на общината в сферата на 

културно-историческото наследство и туризма.  

Обособеното звено ще организира създаването и поддържането на 

информационна база за културните, историческите и туристически обекти в общината, 

както и бази данни за туристите и туристопотока в общината. Звеното ще изготвя анализи 

и оценки и ще координира изпълнението на предвидените мероприятия. Конкретните 

мерки по програмата могат да се реализират и чрез привличане на външни специалисти 

чрез възлагане на обществени поръчки. Това звено ще одобрява и утвърждава 

индикаторите за наблюдение, на базата на което ще извършва:  

 периодични прегледи на постигнатия напредък по отношение на 

изпълнение на целите;  

 разглеждане на резултатите от междинните оценки;  

 анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите;  

 оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на 

резултатите;  

 разглеждане на предложенията за промяна на мерките 

С цел наблюдението и контрола на изпълнението на Програмата е необходимо да 

бъдат разработени и използвани от обособеното звено в община Самоков:  

 индикатори/показатели, способстващи за формализиране на данните в 

наблюдаваните обекти на интервенция;  

 правилно определена периодичност на събираната информация;  
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 периодично изготвяне на доклади с анализи на събраните данни;  

 отговорности по осъществяване на мониторинга и анализа.  

 

Програмата е с отворен характер и подлежи на актуализация в процеса нейното 

изпълнение и реализация.  
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