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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Настоящата Програма за развитие на туризма на територията на Община Правец за 

периода 2014-2020г. е  резултат от проект на Община Правец за „Подобряване 

работата на общинска администрация  - Правец в процеса на разработване , 

прилагане и мониторинг на политики на местно ниво”, финансиран по Договор 

№13-13-133/12.11.2013г. по Приоритетна Ос І „Добро управление” , подприоритет 1.3. 

„Ефективна координация и партньорство при разработване и  провеждане на 

политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07 на Оперативна  

„Административен капацитет 2007-2013г.”  и  Договор № Д-62 /20.03.2014г.  с 

предмет  Разработване на стратегически документи на Община Правец за период 2014-

2020г. 
 

Световният туризъм продължава да осигурява между 5 и 6 процента от глобалния 

БВП, почти неподлежащ на икономическите колебания, рецесии и кризисни периоди. В 

България този сектор на икономиката осигурява от 13.6% от БВП, значително над 

деветте процента средно за Европейската Общност. В световен мащаб, през 2012 за 

първи път международните пътувания преминаха границата на един милиард – 1035 

милиона международни пътувания са отчетени от Световната Организация за Туризъм 

към ООН (СОТ). Това е един ръст от 4% в сравнение с 2011 година. За Централна и 

Източна Европа обаче ръстът е дори по-голям – 8% на годишна база. Въпреки по-малкия 

ръст на Западна (3%) и Южна Европа със Средиземноморския басейн (2%), 

положителният растеж продължава и по време на световната криза. Европа си остава 

най-посещаваният район в света с повече от половината от всички пътувания в света 

или 535 милиона през 2012.  

Пътуванията до Балканските страни обаче не растат с тези темпове. Докато общо 

пътуванията до България отчитат по-малко от 2% растеж през 2012-та година, тези към 

Гърция (минус 3.3%), и Турция (1%) показват един не много приятен за страната тренд – 

ръст в пъти по-малък от Централна и Източна Европа. Това се дължи на много фактори, 

един от които е фактът, че все повече и повече страни в света предлагат туристически 

продукти, и изборът на дестинации, достъпни за туристите, продължава да се 

разширява. Друг фактор е конкурентоспособността на дестинация България, която не е 

една от първите нито в Европа, нито в света.  

Въпреки това, през 2012-та година, туризмът към България се е увеличил с 3.4% в 

сравнение с 2011, а този с цел почивка с 3.1%. Бизнес туризмът расте с най-големи 

темпове - 7.1%. Това е много положително развитие, като се има предвид профилът на 

Правец като туристическа дестинация за бизнес туризъм.  

За да може да изпълни основните си цели, Стратегията за Устойчивото Развитие на 

туризма в Правец през периода 2014-2020, трябва да отчете и някои други фактори, 

влияещи на избора на дестинация:  

 Увеличаване разнообразието на туристическите услуги и продукти 

вследствие на по-ефективни транспортни мрежи и повече нискобюджетни 

авиолинии и транспортни връзки в глобален мащаб.  
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 Увеличаване на достъпа до информация за всички видове туристически 

продукти вследствие на повсеместното използване на Интернет.  

 Навлизането на социалните мрежи в процеса на избора на дестинация – този 

процес е пречупен през погледа на свързаните с потребителя “приятели”от 

социалните мрежи, а не само с тези, които той или тя познава в реалния живот – 

роднини, приятели, познати или туристически агенции и специалисти.  

 Масовизацията на определени успешни туристически продукти и тяхното бързо 

копиране, бързата пазарна дифузия на тези продукти и в резултат на това 

предлагането  

 от множество конкуренти на практически идентични туристически продукти в 

различните дестинации.  

 Драматично увеличаване на конкуренцията и понижаване на цените във 

всички видове туризъм вследствие на глобализацията на доставчиците на 

туристически услуги (авиолинии, хотелски вериги, вериги от заведения за хранене) 

и тенденциите на глобалния маркетинг.  

 Увеличаващото се значение на маркетинга на дестинациите, като основен 

инструмент за увеличаване конкурентоспособността на дестинациите (особено на 

дигиталния, социалния и гео-социалния маркетинг) и разходите за реклама на 

дестинациите;  

 Оптимизация на бюджетите за маркетинг на туристическите продукти и 

дестинации вследствие на продължителни кризи и рецесии в рекламната 

индустрия.  

 Увеличаване на значението на бранда на дестинациите като главна предпоставка 

за увеличаване на конкурентоспособността  

 Увеличаването на свободното време на Европейските жители, поради 

остаряване на населението и покачващите се нива на разполагаем доход на 

туристите над 65 годишна възраст в развитите страни на общността (през 2011-та 

година Европейците над 65-годишна възраст са изхарчили 30% повече пари за 

туризъм, отколкото през 2006-та година, според Еуростат).  

 Увеличаване на броя на пътуванията в годината, за сметка на намаляване на 

престоя на всяко едно пътуване вследствие динамиката в предлагането на 

туристическия продукт.  

 Технологическият напредък, осигуряващ бързо и лесно закупуване на 

туристически услуги от всяка точка на земното кълбо. Делът на закупуване на 

туристически пакети и услуги по Интернет нараства главоломно всяка година, като 

все повече се увеличава и делът на използваните мобилни технологии – таблети 

и смартфони – както за информация, така и за покупка на тези услуги.  

 Промяната от Икономика на услугите в Икономика на Изживяванията, 

вследствие нагласата на консуматора да търси принадена стойност извън 

комодитизацията на продуктите и услугите. В резултат от тази трансформация, 

изживяването се явява главна предпоставка за избор на дестинация.  
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В резултат на тези и много други фактори, всяка програма или стратегия за 

развитие на туризъм е изправена пред все по-голямата необходимост да се 

мисли глобално и да се прилагат микро-локални и индивидуални решения.  

 
 Основните цели, които Програмата  за развитие на туризма на територията на 

Община Правец през периода 2014-2020 си поставя:  

 Да допринася за икономически, социален и културен растеж на Община 

Правец през периода 2014-2020;  

 Да бъде създадена на принципите на устойчивото развитие във всичките му 

аспекти - опазване на околната среда, просперитет на местните общности и 

икономически растеж;  

 Да следва ясни приоритети за развитие на туристическите продукти и целеви 

пазари;  

 Да се фокусира върху реалистични, финансируеми и икономически ефективни 

мерки и действия за осъществяване на стратегията;  

 Да отчита въздействиетo, значимостта и партньорствата между всички 

заинтересовани страни - националните, регионалните и местните власти, 

бизнесът, неправителствените организации, местните общности и 

международните партньори.  

 При разработването на “Програма за развитието  на туризма на територията на 

Община Правец за периода 2014-2020”, екипът изхожда от следните Принципи:  

 Програмата  трябва да осигурява избора на инструменти за постигане на трайна 

конкурентоспособност на Община Правец като туристическа дестинация за 

посочения период и след него.  

 Туристическата програма трябва да начертае пътя за устойчиво развитие на 

бранша, както в продуктов, така и в териториален план, съобразно принципите, 

залегнали в Националната, Регионална и Областната стратегии.  

 Програмата трябва да се опира в максимална степен на признати и доказани 

научни и емпирични методи на събиране и анализ на информацията за 

състоянието на туристическата индустрия в Правец.  

 При разработването на програмата се отчитат идеите, очакванията, намеренията 

на всички заинтересовани страни.  

 Програмата трябва да е разработена по такъв начин, че да осигурява 

навременна актуализация на годишните програми за развитието на туризма и на 

тематично-концептуални планове.  

 Предвид силно динамичната среда, в която се развива и от която зависи 

туристическият бранш, програмата трябва да е гъвкава – тя трябва да 

предполага задействането на различни сценарии, като при всеки от тях се 

извлича максимално полза за Община Правец като туристическа дестинация.  

 Обособен елемент на програмата е мониторингът на изпълнението й, който 

трябва да включва: избор на ключови обективно измерими индикатори, методика 

за измерването на техните стойности, както и методика за одитиране на 

дейностите по изпълнението й.  
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 Програмата трябва да е фокусирана и реалистична: от една страна, тя трябва 

да бъде изпълнима като залегнали цели; от друга страна, тя трябва да бъде 

осъществима с разполагаемите ресурси.  

Програмата да следва насоките и най-добрите Европейски и световни практики при 
създаване на стратегически документи в областта на туризма и маркетинга на 
дестинациите.  
 

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА 
 

Стратегическа рамка  
 
Среда в която се създава “Програма за развитие на туризма на територията на Община 

Правец за периода 2014 – 2020 година”  

Настоящата “Програма за  развитие на туризма на територията на Община Правец за 

периода 2014 – 2020 година” е документ, чието главно предназначение е да 

представлява план за постигането на растеж на конкурентоспособността на общината и 

град Правец като туристическа дестинация.  

Тази Програма е в съответствие с: 

 Национална Стратегия за туризъм – „ Стратегия за устойчиво развитие на 

туризма в България 2014-2030г.” – май 2014 ; 

 Регионалният план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 

2014-2020 г.;  

 Областен План за Развитие област София; 

 Общинския План за развитие за посочения период (2014-2020 г.) 

 Програма за управление на Община Правец за периода 2011 – 2015 

В периода на подготвянето на “Програма за развитие на туризма на територията на 

Община Правец за периода 2014 – 2020 година” се подготвяше също и Стратегията за 

опазването на историческото наследство на територията на Община Правец 2014-2020 

г., която включва и цели засягащи културния туризъм. Тези цели бяха отчетени и бяха 

предложени мерки за постигането им. Част от тези мерки са предмет на настоящата 

Програма за туризъм, дотолкова, доколкото те не са чисто стратегически мерки, 

засягащи единствено културните и творчески индустрии, предмет на Стратегията за 

опазването на историческото наследство.  

Освен това, “ Програма за развитие на туризма на територията на Община Правец за 

периода 2014 – 2020 година” е координирана с основните принципи, засегнати в 

следните стратегически документи:  

 Стратегията Европа 2020  

Приоритетите на този стратегически документ са през 2020 година да се постигне 

една интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. За да се постигнат тези 

приоритети, Стратегията Европа 2020 си поставя амбициозни цели в областта на 

заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и 

климата/енергията.  

 Национална програма за развитие „България 2020" 
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Националната програма за развитие „България 2020" отразява целите на 

Стратегията Европа 2020 чрез избора на национални цели и набелязване на 

национални мерки за постигането им. Програмата за туризъм на ОбщинаПравец ще 

допринесе в общински мащаб за постигането на тези цели чрез повишаването на 

заетостта, увеличаване на нивата на иновациите и подобряването на образованието 

в местната туристическа индустрия. Тя е съобразена със социалното приобщаване 

чрез туризъм и подобряване на екологичната среда чрез разумно използване на 

климатичните и енергийни ресурси.  

 Националната стратегия за регионално развитие  

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е 

основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика 

за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за 

преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните 

различия/неравенства в контекста на Стратегията “Европа 2020” и “България 2020”. 

Тя е от изключителна важност за Община Правец от гледна точка на подобряването 

на инфраструктурните ресурси за туризъм и тяхното развитие през следващия 

програмен период.  

 Национална концепция за пространствено развитие  

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. е 

средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, 

управление и опазване на националната територия и акватория и създава 

предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните 

политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. тя 

е основен документ в най-новото ни законодателство и дългоочакван инструмент за 

интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално 

развитие. Това е особено важен документ за развитието на туризма поради факта, че 

третира туризма предимно в аспекта на неговото териториално развитие и 

насочване. 

 

СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В 
ОБЩИНА ПРАВЕЦ  
 
Целите на тази част от ситуационния анализ на Община Правец като туристическа 

дестинация са да се определи:  

 Кои ресурси отговарят на пазарните нужди на целевите пазари за туризъм към 

Община Правец по качество и разнообразие;  

 Какъв е капацитетът на Община Правец и туристическата индустрия да 

превърнат тези ресурси в активи при създаването на конкурентноспособен 

туристически продукт.  

 

Първата част на ситуационния анализ на Стратегия за туризъм засяга анализ на 

ресурсите и до каква степен те могат да бъдат превърнати в активи за устойчивото 

развитие на туризма.  
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Тази част се спира на твърдите дадености (физико - географски, транспортни, култура и 

културно наследство), които са налице към дадения момент. 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ  
 
Географско положение и достъпност  

 
 
Община Правец заема площ от 323 km2. Намира се в Югозападния район за планиране, 

в североизточната част на Софийска област. Разположена е в югоизточната част на 

Ботевградската котловина, между Мургашкия дял на Западна Стара планина и 

югозападните ридове на Предбалкана. Граничи с общините:  на север-с Роман от област 

Враца, на североизток и изток – с Ябланица и Тетевен от област Ловеч, на юг–с 

Етрополе, и на запад с Ботевград от Софийска област. 
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Населените места са с ясно изразен нископланински и полупланински характер. 

Общината се намира на 55 км североизточно от гр.София.  

Община Правец включва  населените места: град Правец и селата: Разлив, Правешка 

Лъкавица, Калугерово, Своде, Осиковска Лъкавица, Осиковица, Джурово, Равнище, 

Видраре и Манаселска река. 

 
Достъпност  

 

Транспортната достъпност на Правец се разглежда в два аспекта в тази Стратегия:  

Достъпност до Правец като туристическа дестинация  

Достъпност от Правец до други туристически дестинации, които са ресурс за 

обогатяване на туристическия ресурс на града и които го превръщат в естествен 

“център” за туризъм.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карта 2 – Пътна и ЖП инфраструктура 
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Достъпност на Правец в регионален и национален мащаб  

Местоположението на община Правец съдейства за нейното добро включване към 

националната транспортна система на страната. Пътната мрежа е представена от 

всички класове пътища, в т.ч. и автомагистрали. 

 
Таблица1: Пътна мрежа Община Правец 
 

Община Правец 

Автомагистрали (км)  21 

Първокласни пътища (км)  30 

Второкласни пътища (км)  6 

Третокласни пътища (км)  12 

Общинска пътна мрежа (км)  273 

Пътна мрежа – общо (км)  342 
Източник: Общинска администрация Правец 

 
От стратегическо значение за Община Правец е, че попада в съществени транспортни 

коридори София – Ябланица (като част от АМ “Хемус”) и София – Етрополе (като част от 

комуникацията Северна България, Подбалкана и АМ “Хемус”). Частта от АМ е с 

дължината 21 км и в добро състояние, а първокласният път – с дължина 30 км, в 

отделни участъци се нуждае от рехабилитация. Тези две пътни трасета пряко обслужват 

70% от населените места в общината. Второкласната пътна мрежа е представена от 

пътя Джурово–Етрополе– Златица и е с дължина на територията на общината 6 км. Този 

път има ограничено въздействие върху развитието на транспортните потоци в 

общината, но е с особена важност за осигуряването на комуникациите й с Южна 

България. Сериозни затруднения при използването на пътя е, че той се използва 

предимно от тежкотоварни камиони, преминава през труднопроходими части на Стара 

планина, което го прави неизползваем през зимата, и е със силно влошено асфалтово 

покритие. Третокласният път Етрополе – Правец – Роман – Червен бряг, с дължина 12 

км, е основно трасе, което свързва центъра на общината със селата Правешка 

Лъкавица, Калугерово и Своде в северна посока и гр. Етрополе - в южна посока. 

Спецификата на селищната мрежа е наложила изграждането на много местни 

(общински) пътища, свързващи отделните махали с населените места. Общата дължина 

на общинската пътна мрежа е 273 км, чието състояние като цяло е незадоволително.  

Правец е изключително достъпен от всички потенциални генериращи пазари и по 

специално  Югозападен район както се вижда от Карта 2.  

Това е от огромно значение за всички видове туризъм, но най-вече за уикендовия и 

бизнес форум туризъм.  

Тази достъпност в регионален и национален мащаб също позволява образуването на 

разнообразни туристически продукти, за които Община Правец само по себе си няма 

развити ресурси, каквито са, ски, селски, които да комбинира със СПА , еко  и 

приключенски видове туризъм.  
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Достъпността на Правец и АМ “Хемус” е силен аргумент за териториалната интеграция 

на туристическите продукти, създадени с център Правец с тези на други туристически 

райони в страната.  

От друга страна, достъпността на разстояние от 15 до 30 мин. позволява използването 

на човешките ресурси от съседни селища за обслужването на туризма в Правец.  

Карта 2. показва, че въпреки голямата площ на Област София, достъпът до Община 

Правец не надвишава 1 час и половина, като в по-голямата си част е под 60 минути. 

На дистанция от един час и половина и по-малко са множество туристически центрове    

( гр. София, гр.Враца, и др.) и атракции свързани с културния, бизнес и спортен туризъм 

– основни приоритетни видове туризъм за Община Правец. Това позволява да се 

създават интегрирани продукти на културния туризъм и по-този начин да се увеличи 

диверсификацията на туристическия продукт.  

Това също позволява Правец да бъде включен в интегрираните продукти на културен 

туризъм от други дестинации.  

В регионален и национален аспект в гр. Правец са  експонирани предадените на 

отговорно пазене от резиденция “Бояна”-София част от колекцията подаръци на Тодор 

Живков, подарявани в качеството му на държавен глава на НРБългария.  

Тази експозиция включва предмети от цял свят, които показват културното многообразие 

на различни страни и народи.  По своята същност експозицията е уникална както в 

национален  така и в международен мащаб , тъй като отразява уменията на елитни 

майстори и използвани  технологии в областта на изкуството за 20 –ти век . 

Като уникален туристически обект е и родната къща на Тодор Живков, която също е 

отворена за посетители. В сегашния си вид къщата е от 1974 г., когато е реставрирана. 

Представлява късновъзрожденски, балкански тип къща на два ката /етажа/ с 

архитектурна и етнографска възстановка. 

Достъпността от Правец до големи СПА центрове е също много важна за развитието на 

СПА туризма като част от интегриран продукт в комбинация с други видове туризъм – 

културен, винен & гурме, еко-туризъм. Това е особено важно при създаването на тези 

продукти, тъй като туристите за СПА туризъм обикновено предпочитат да стоят на едно 

място и да релаксират 5 и кратките разстояния са от особена важност. 

Достъпността на Правец от други  дестинации за винен & гурме, културен и бизнес 

туризъм  също е от жизненоважно значение за града, защото общината разполага с 

условия за интегриране в туристически пакети предлагайки еко, селски, природен 

туризъм.  

Това е особено важно, като се има предвид, че еко- и селският туризъм са предпочитани 

не само на българския пазар, но и на чуждестранните целеви пазари.  

Наличието на много добре запазена природа е и много важна за имиджа на Общината и 

на гр.Правец като център на  туристическа дестинация. Според изследванията, една от 

най-важните характеристики за избор на дестинация е именно запазената природа и 

привлекателността на околната среда.  
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Достъпност на Правец в международен мащаб  
 
Две летища (това на София и това на Пловдив, които се намират съответно на 60 
минути  и 120 минути от Правец) осигуряват бърза достъпност в международен мащаб. 
От друга страна, сухопътният транспорт, свързващ Правец със Сърбия и Гърция, се 
осъществява за по-малко от 3 часа.   
Това дава възможност на Правец да развива първични международни пазари, а не само 

вторични.  

Високото ниво на достъпност на Правец е от огромно значение и за развитие на 

тематични туристически продукти по осите на транспортните мрежи.  

 
Природни ресурси за развитието на туризма  
Ландшафт и биоразнообразие  

Община Правец се намира в малката едноименна котловина, която необосновано от 

геоморфологична и ландшафтна гледна точка е сочена в по-стари източници като 

„своеобразно продължение на Ботевградската котловина”. През котловината преминава 

условната граница, отделяща физикогеографската подобласт на Стара планина от тази 

на Предбалкана. На север котловината е ограничена от Лакавишкия рид ("Бърдо") и 

Остромския рид от Предбалкана, а от юг я ограждат живописните гористи склонове на 

рида Било планина (в. Маняков камик, 1439 м.) – издънка на Централната 

старопланинска верига. Източна граница на котловината е седловината Правешки връх, 

а в западна посока рътът Гребена от Било планина и възвишението Мъртви маж при с. 

Разлив я отделят от Ботевградското поле. Районът на общината е живописно съчетание 

на котловинен, речно-долинен и планински релеф. Планинският релеф е 

преобладаващо развит и е представен главно от планините на Предбалкана, 

представящи система от ниски и средновисоки ридове, сред които по-важни са 

Драгоишкият, Лъкавишкият и особено Било планина, с най-висока точка - вр.”Маняков 

камък” (1439 m). Растителната покривка е обособена от сложната физикогеографска и 

геоморфоложка обстановка. Най-често срещани дървесни видове са: дъб – най-често 

благун и цер; бук; габър; келяв габър; акация; бреза и др. Допълнително чрез 

залесяване в горския фонд са внесени черен бор, дуглазка, смърч и др. От храстовите 

ценози най-често срещани са: шипка, обикновен дрян, малина, къпина, глог, кисел трън и 

др. Тревната покривка е характерна за този тип растения. Някои от представителите й 

са: левурда, папрати, бял равнец, жълт кантарион, горска ягода орехче и др. 

Животинският свят е разнообразен. Характерни представители са: 

 - бозайници – сърна, елен, дива свиня,лисица, заек; 

 - птици  - бял щъркел, черен щъркел, (защитената птица обитава закътани места 

по поречието на р.Витомерица), стърчиопашкови, гълъбови, чучулигови, синигерови, 

сива врана, сврака и др.; 

 - земноводни – главно жаби-дървесници и водни, змии – главно разред люспести, 

сухоземни костенурки. 

Биологично разнообразие, Защитени зони, Природни забележителности 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Защитена зона в Общината по Натура 2000 е BG0000374, Бебреш, съгласно Директива 

92/43/ЕЕС за местообитанията, обнародвано в ДВ бр.21/09.03.2003г. В тази защитена 

зона попадат територии в землището на  с. Калугерово, с. Правешка Лъкавица и с. 

Своде.  

Защитените зони са предназначени за опазване или възстановяване на благоприятното 

състояние на включените в тях природни местообитания, както и на видовете в техния 

естествен район на разпространение. Характерни местообитания, в зоната са алувиални 

гори, смесени гори от различни типове – дъбово - габърови, мизийски букови , крайречни 

галерии от Salix alba i Populus alba и други. 

На територията на Общината има няколко обекта, които са предмет на специално 

внимание по смисъла на Закона за защита на природата. 

Защитени територии в Общината са: 

Природна забележителност "Котлите"- Обявена е със Заповед №1187 от 19.04.1976 г. 

Скални образувания върху площ от 0.2 ха  в землището на с.Осиковска Лъкавица. 

Достъпна е през цялата година. Комплексът представлява сериозен туристически 

интерес, но се посещава неорганизирано от туристи. 

Защитените територии в Община Правец са обект на научен интерес и туризъм. 

Организираните посещения са изключение и се реализират от структури  и организации 

извън Общината. Така представените природно-рекреационни ресурси обаче могат да 

бъдат по-привлекателни, ако към тях се изградят екопътеки. 

Чистият планински въздух и красивата природа в Община Правец създават добри 

условия за развитие на туризма. В околностите има места с подчертана пейзажна 

стойност, които са и природни забележителности.  

Към разполагаемите туристически ресурси с природен характер, с които разполага 

община Правец, могат да бъдат отнесени природната забележителност “Котлите” (в 

землището на с. Осиковска Лакавица), териториите по поречието на р. Малки Искър и 

др. Ролята на благоприятен фактор за развитие на алтернативни форми на туризъм 

(еко-, познавателен, ловен) е високото качество на природната среда. Тя е съхранена 

чиста, със запазено разнообразие на флората и фауната, с редки и защитени 

животински и растителни видове. Тези качества на природната среда придобиват все по-

голяма роля за привличане на туристически интерес. Базата на ловния участък към 

Държавно лесничейство – Ботевград, също е ресурс за развитие на ловния туризъм. В 

нея се отглеждат муфлони и елени– лопатари, както и диви свине, сърни и др. 

 
Вода и водни ресурси  
 
В хидрогеоложко отношение районът се характеризира с алувиални и полувиални 

наноси – чакъли и пясъци; наличие на подземни води, формиращи подземни потоци. 

Рязката смяна на стръмни склонове с равнинен терен, както и компактността на 

плиоценските и квартернерните глини и пясъци са причина втичането на водите по 

повърхностен и подземен път да е по-бързо от изтичането. Това е причината за 

постоянното високо ниво на подпочвените води. Атмосферните води “лягат” върху 

водонаситената глинеста основа. Нивото на подпочвените води е 1,5 – 2 м под 
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повърхността на терена. Плитките подпочвени и дълбоките подземни води не са 

засолени и често се използват като водоизточник в района – за напояване или питейно 

водоснабдяване. 

Хидроложката мрежа на общината е представена главно от притоците и повърхностните 

потоци във водосбора на р.Малък Искър с нейното средно течение. Тя е водоприемник ІІ 

категория с водосборна площ над 500 кв.м. Главен приток на територията на общината – 

р.Витомерица с нейните притоци се влива в р.Малък Искър при с.Калугерово. 

Както подземните, така и повърхностните води са изцяло зависими от климатичните 

фактори и измененията в състоянието и режима им следват изцяло тяхната промяна. 

В района няма естествени езера. На 4 км. западно от града е язовир “Правец”, който се 

отводнява по естествен път и се използва за спортни цели, риболов и напояване. На 

територията на общината има още два язовира – в мах.”Скърнава”-гр.Правец и в 

с.Осиковица. На язовира в с.Осиковица са създадени условия за спортен риболов. 

  
Климат  
 
Районът попада в зоната на умереноконтиненталния климат с годишен сбор от валежи 

746 мм, който е по-висок от средните за страната. Валежите са сравнително добре 

балансирани през годината – зимните са 113 мм, пролетните – 215 мм, летните – 256 

мм, и есенните - 162 мм. Средногодишната температура е 10,8 ºС. Температурата на 

най-студения месец – януари е със средна стойност 1,4 ºС, а най-топлият месец – юли, е 

със средна величина 21,6 ºС. Ясното време и слънчевото греене в котловината се 

измерва на 2160 часа в годината. Значителен е броят на слънчевите дни през цялата 

година. Дните с мъгла са малко – едва от 7 до 10 годишно, което нарежда Правец на 

едно от първите места по брой слънчеви дни в годината в България. 

Годишният максимум на денонощните валежи е над 100 мм. Височината на снежната 

покривка е под 40 см., като дните със снежна покривка през годината са около 80. 

Преобладаващата посока на вятъра е север-юг и обратно, скоростта му е ниска (1,7 

м/сек) и се наблюдава характерното за котловините време.  

 

Екологично състояние и рискове за детериорация на природните ресурси на 
територията на Община Правец  
Въздух  
 
На територията на Общината не се провеждат измервания на емисионния фон от страна 

на МОСВ, тъй като няма предприятия, замърсители на въздуха. Пътните връзки са с 

малка интензивност на движение на МПС, което не оказва съществено влияние върху 

стойностите на емисионния фон. Чистотата на атмосферния въздух се потвърждава от 

направените замервания от мобилна лабораторна инсталация на Изпълнителната 

агенция по околната среда и водите в периода 2008-2009 г.  

Това е видно с просто око от туристите и влияе положително както на здравето на 

правчани, така и  на имиджа на общината  като възможен център за природен туризъм.  
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Антропогенни ресурси за развитието на туризма  
 
Антропогенните ресурси за развитието на туризма в Община Правец включват: 

• Археологически паметници - включват тракийски надгробни могили (над 120), селища, 

5 крепости, плоски некрополи от различни епохи; 

• Архитектурни паметници - повечето са стари къщи от времето на Възраждането (в 

Правец, Калугерово, Видраре, Правешка Лъкавица и др.); 

• Художествено-архитектурни паметници на културата - 5 църкви и 3 манастира; 

• Паметни места, възпоменателни и исторически паметници. 

 За съжаление, много малко от тези ресурси са превърнати в активи на туризма, т.е. те 

са неизползвани за съответния вид туризъм – културен, археологически, спортен, 

събитиен, творчески, и т.н.  

 
Културни ценности  
Недвижими културни ценности  
 
На сравнително малката територия на град Правец има едно огромно богатство от 

недвижими културни ценности. Наличието на исторически музей в гр. Правец и на 

музейни сбирки в с. Видраре, на архитектурно - исторически обекти, регистрирани като 

паметници на културата с местно и регионално значение – църквите в селата Видраре 

(,,Св. Петка” от 1838 г.) и Осиковица (,,Св. Архангел Михаил”), църквата „Св. Атанасий 

Велики”, двата манастира („Св. Теодор Тирон”, Чекотински манастир), както и останките 

от стар манастир край с. Осиковица, са предпоставка за развитие както на културно-

познавателния, така и на религиозния туризъм. С културно - историческа стойност са и 

Туняковският хан в с. Видраре и Старото класно училище, намиращо се в двора на 

църквата ,,Св. Петка”. 

Движими културни ценности,  

Движимите културни ценности в Правец се съхраняват в музейната мрежа на града.  

Културни институции 

Музеи 

Исторически музей- гр. Правец. Историческият музей (ИМ) е с общински функции. 

Разполага с добра база, включваща общо 12 зали с обща площ 331 кв. м. В него се 

съхраняват експонати, свързани с историческите промени в бита на местното 

население. Фондовете му наброяват около 5000 архивни единици.  

Музеен комплекс /Приемна сграда/. През 2002 г. общинният съвет на община Правец 

предоставя на ИМ- Правец “Приемна сграда Правец”, която понастоящем се използва 

като Експозиционна зала. В нея са експонирани предадените на отговорно пазене от 

рез. “Бояна” - София част от колекцията подаръци на Т. Живков, подарявани в 

качеството му на държавен глава. Експонатите включват предмети от цял свят и 

показват културното многообразие на различни страни и народи.  

Музейни сбирки с. Видраре. Музейните сбирки включват общоисторическа сбирка с 

възстановка на класна стая от Старото училище и експозиция Ханът на Вутьо Попиванов 
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(Туняковски хан), отразяваща дейността на Частния български революционен комитет в 

с. Видраре, със запазено скривалище на В. Левски. 

На 18.04.1981 г.официално се открива сградата на Културния комплекс и тази на 

Исторически музей-Правец, с първата музейна експозиция. 

От 26.12.1983 г. Исторически музей-Правец е включен в музейната мрежа на България. 

Той е научен и културно-просветен институт осъществяващ дейности по събиране, 

регистриране, документиране, опазване и съхраняване на културните ценности в 

община Правец.  

По профил музеят е общоисторически. Разполага с постоянна музейна експозиция и 

място за временни изложби. Включва и Музеен комплекс с експозиционна зала и 

оригинална възстановка на късновъзрожденски балкански тип къща. В село Видраре се 

намират две – Старо класно училище от 1848 г. и Туняковски хан със скривалище на 

Васил Левски. 

Основните отдели в Исторически музей-Правец са: Археология, Етнография, 

Българските земи ХV-ХІХ век, Нова и най-нова история, Художествен. Като помощни 

звена функционират Научен архив и библиотека.  

Исторически музей Правец развива мащабна събирателска, научно-изследователска, 

експозиционна, популяризаторска и културно-просветна дейност. В своята работа 

музейните специалисти акцентират върху: 

•провеждане на археологически проучвания на тракийски могили, късносредновековна 

църква от ХІV в., част от манастирски комплекс край с. Осиковица и на античната 

крепост Боровец (ІІ-ІVв.) между селата Разлив и Правешка Лъкавица. 

•експониране и популяризиране не само на постоянната музейна експозиция, но и на 

ценни експонати от фонда на музея по теми и периоди, показвани във временни 

тематични изложби. 

•навременно експониране и популяризиране на откритите движими и недвижими 

ценности след всеки археологически сезон. 

Исторически музей Правец предоставя възможност да се организират гостуващи 

изложби на други музеи, галерии и автори от страната и чужбина.  

След 1990 г. със свои изложби са гостували Историческите музеи от Ботевград, 

Етрополе, Панагюрище, Троян, Самоков, Археологически музей Созопол, Национален 

археологически институт с музей при БАН-София ("Траките отблизо", "Тракийски култов 

център Старосел"), Национален Исторически музей София ("Проучвания на НИМ", 

"Римска Тракия"). 

Свои експозиции в Исторически музей Правец са представяли Музеят за восъчни фигури 

в Санкт Петербург, посолството на Япония в Република България ("Японската култура 

през вековете"), Корейското посолство, Австрийското посолство, както и редица 

художници със свои творби. 

От своя страна Исторически музей Правец е гостувал с тематични изложби на музеите в 

Ботевград, Етрополе, Панагюрище, Созопол и др.  

Исторически музей Правец може да организира по покана на други музеи и нституции 

свои изложби, включващи експонати от колекцията подаръци на Тодор Живков, 
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получавани от него в качеството му на държавен глава на България, както и картини от 

колекцията чуждестранно изкуство. Можем да представим и тематични изложби от 

фонда на музея: археологически и етнографски предмети и икони. За в бъдеще 

Исторически музей Правец ще се стреми да организира ежегодни теренни 

археологически проучвания. По отношение на финансирането им разчита на публично-

частно патньорство с фирми и организации, които имат интерес да инвестират и 

разработват проекти в сферата и за развитието на културно-историческия туризъм. 

  
Читалища  
 
На територията на общината има много добре развита мрежа от читалища. Техният 

брой е 8. За капацитета на читалищната база се съди от следните им параметри:  

• брой салони и зали – 16;  

• брой места в салоните – 2400.  

 
 Народно читалище ”Заря 1895”, гр.Правец; 

 Народно читалище “Напредък 1895”, с.Осиковица; 

 Народно читалище “Възраждане 1927”, с.Джурово; 

 Народно читалище “Развитие 1898”, с.Видраре; 

 Народно читалище “Димитър Грънчаров 1928”, с. Равнище; 

 Народно читалище “Отец Паисий 1897”, с.Калугерово; 

 Народно читалище “Васил Ценков 1936”, с.Разлив; 

 Народно читалище “Васил Левски 1925”, с.Своде. 

 
Други ресурси за развитието на туризма  
Ежегодни събития (фестивали, панаири и др.)  

 

Ежегодните събития са основен ресурс за развитието на туризма в Правец. Те 

утвърждават града като център на културен живот, на бизнес и конгресен туризъм, както 

и на спортен и събитиен туризъм.  

За съжаление, поради разнообразието на организаторите (Община, НПО-та, Читалища, 

частни фирми, и др.) няма пълна картина и инвентар на всички провеждани събития в 

града. Тук са представени само събития, за които има най-много информация, както и 

тези включени в ежегодния  Културния календар на Правец.  

м. Януари 

 
14.01. - "Топене и наричане на пръстени" – народен обичай в с.Разлив 

18.01. - Зимен празник в м."Отешанска", с.Осиковска Лакавица 

 
25.01. Традиционен спортно-туристически празник "Камичето'2014 
 Празник, организиран и финансиран от Община Правец. Традиционно се 
провежда последната събота от м.януари на местността Камичето в гр.Правец. 
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 Представлява спортно-туристически поход до именитата местност, където се 
организират спортни състезания. За участниците в похода се подсигурява чай и боб-
чорба. 
 
м. Февруари 
14.02. -"Трифон Зарезан" - възстановка на обичая "Подрязване на 

лозата" в град Правец 

 
м.Март  
08.03. - ТОДОРОВДЕН – Празник-събор на град Правец и Храмов празник на манастир 
"Св. Теодор Тирон", гр.Правец 
 От незапомнени времена на този ден, който се чества първата събота след Сирни 
заговезни,  Правец празнува своя събор.  
 Празникът започва с Празнична Архийерейска Света литургия в манастир "Св. 
Теодор Тирон" край Правец.  

 Както в миналото, така и до днес се спазва традицията, пременени хората да 
излязат на чаршията, да си купят нещо глинено за здраве и да посрещнат своите гости с 
традиционните пълнени чушки с боб по правчански.  

Тодоровден е очакван празник в Правец – повод да се срещнат близки и познати. 
Площада на града е изпълнен с шарени сергии, песни, хора и веселие. 

В Исторически музей, гр.Правец се откриват тематични изложби, свързани с 
Тодоровден.  

Организира Традиционна кулинарна изложба на местни ястия, в която могат да 
участват ресторанти, училища и всеки, който пожелае. Вече стана традиция, събраните 
средства от изложбата да се използват за  благотворителност в полза на децата от 
Община Правец. 

Традиционния празник-събор се организира и финансира от Община Правец. 
  
21.03. - Традиционни конни надбягвания в с. Равнище 
 По традиция празникът трябва да се провежда на Тодоровден, но поради 
съвпадението му с Традиционния празник-събор на Правец, се организира следващата 
събота. 
 Организират се традиционните т. нар. кушии – традиционни състезания с коне, в 
които участват както професионалисти, така и любители на конния спорт.  
 През последните години на този ден в село Равнище за разнообразие се 
организират и други състезания. 
   
м. Април  
18.04. годишнина  от откриването на Исторически музей, гр.Правец 
 Всяка година на тази дата Исторически музей, гр.Правец отбелязва своя празник. 
На този ден, освен постоянните експозиции, в музея се открива и представя на жителите 
и гостите на града и нова изложба. 
 
м. Май  
09.05. – Ден на Европа и Ден на победата над фашистка Германия и загиналите във 
Втората световна война  
Денят се отбелязва по традиция на площад „Тодор Живков” с Парад на знамената на 
държавите-членки на Европейския съюз, организиран от ГПЧЕ „Алеко Константинов”, 
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гр.Правец. Подготвя се и празнична програма за останалите живи ветерани от войните и 
за жителите на Правец.   
 
24.05. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 
 Празникът се отбелязва с тържествен ритуал по издигане на националното знаме 
и празнична програма, в която участват училищата на територията на Община Правец и 
читалище „Заря 1895”, гр.Правец. Награждават се випускници на годината. 
 
м. Юни  
14.06. - Общински събор на българското народно творчество 
 Тази година за 17 –ти пореден път в Община Правец ще се проведе Общински 
събор на народното творчество. Участници в събора са самодейните състави от 
читалищата в общината, ДДЛРГ „Св. Иван Рилски”, с.Разлив и ДДУИ „Св. Панталеймон”, 
с.Видраре. С народна музика, песни и танци участниците представят своята дейност. 
 Обикновено се провежда през втората половина на м. май. 
 Организация и финансиране – Община Правец.  
 
29.06. -Петровден - Празник на крепостта "Боровец",  

над с.Разлив и с.Правешка Лакавица 

 
м. Юли  
18.07. годишнина от рождението на Васил Левски 
 Годишнината се отбелязва в с.Видраре, където има паметник на Апостола, ханът 
на Вутьо Попиванов /Туняковски хан/ -реализирана оригинална възстановка на хана, 
построен през 1820 г.; експозицията отразява дейността на ЧБРК “Хасан Касан “ с. 
Видраре, 1870 г. и има запазено скривалище на В. Левски.  
 Рождението на Апостола се отбелязва и в две от основните училища на 
територията на Община Правец, които носят неговото име. 
 
м. Август 
05.08. всяка година годишнина от смъртта на Тодор Живков 
 На този ден Правец отдава почит на дългогодишния държавен ръководител и 
човека -Тодор Живков. Честването се отбелязва в Родната му къща в града и на 
паметника му в парковото пространство при Спортен комплекс-Правец. 
 
13-17.08.2014-„МОЦАРТОВИ ПРАЗНИЦИ – ПРАВЕЦ 
 През 2014 година град Правец за десети  пореден път ще бъде домакин на 
утвърдения вече музикален фестивал „Моцартови празници – Правец’ 2014”, който се 
организира от Община Правец и сдружение „Моцартови празници – Правец’04”, с 
подкрепата на Министерството на културата. 

Създаден през 2004 година Международният музикален фестивал „Моцартови 
празници” в  Правец преминава от малката бутикова форма до впечатляващите издания 
на открито през последните няколко години. Фестивалът заслужено се нарежда сред 
най-големите и авторитетни събития в културния календар на България и региона. 
Посветени на творчеството на гениалния австрийски композитор В. А. Моцарт, 
фестивалните дни постепенно разширяват своята програма с отбелязването на 
световни годишнини – тази година реверансът е към творчеството на Рихард Щраус, 
Римски-Корсаков, Кристоф Вилибалд Глук и гения на най-великия художник на всички 
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времена Микеланджело Буонароти. Специалното юбилейно издание на „Моцартовите 
празници Правец 2014” ще заложи на присъствието на имена от световния оперен 
афиш, ще предостави сцена за изява на млади открития, ще предложи разнообразна и 
прецизно подбрана програма от оперни, балетни, театрални и симфонични продукции, 
както и съпътстващи концерти и спектакли за деца и възрастни. Моцартовите празници 
ще приютят различните видове изкуства и музикални жанрове от 13 до 17 август на три 
сцени - откритата сцена пред хотел Риу Правец Ризорт, читалище „Заря 1895” и на 
площада пред Община Правец. 

Официалното откриване на Десетия юбилеен международен музикален фестивал 
„Моцартови празници Правец 2014” ще се състои на 13 август на откритата сцена пред 
хотел Риу Правец Ризорт с постановката на Държавна опера Русе на операта „Дон 
Жуан” от Моцарт. Красивата и драматична творба на великия композитор ще оживее с 
участието на утвърдени артисти и на най-ярките оперни изпълнители от новото 
поколение певци, които през последните години се радват на триумфални успехи на 
наши и международни сцени. На диригентския пулт ще застане главният диригент на 
Софийска филхармония Мартин Пантелеев.   

Втората вечер ще предложи на почитателите на симфоничната музика 
незабравима среща под звездите с творчеството на Моцарт, Римски-Корсаков и Рихард 
Щраус с участието на елитния оркестър на Софийска филхармония под диригентството 
на Найден Тодоров.  

Музикално-театрален спектакъл „Моцарт и Салиери” ще привлече вниманието на 
ценителите на изисканата  форма. Този елегантен колаж ще запознае зрителите с 
“малката история” на Александър Пушкин “Моцарт и Салиери”, пресъздадена от 
музиката на Римски–Корсаков, Салиери и неподражаемия Моцарт. Премиерата на 
спектакъла се подготвя специално за „Моцартовите празници”. Режисьор Бина 
Харалампиева. Диригент Иван Ангелов. 

Тази година на сцената на „Моцартовите празници” балетната вечер ще бъде 
представена от Compagnia Nazionale del Balletto от Рим, Италия. Една от най-
утвърдените и престижни италиански танцови трупи ще гостува с триптих по музика на 
Рихард Щраус - АUS ITALIEN-SALOME-ROSENKAVALIER. Балетният спектакъл  се 
подготвя за „Моцартовите празници” – премиерата му ще бъде на 16 август на откритата 
сцена пред хотел Риу Правец Ризорт. 

Моцартовите празници ще завършат на 17 август с очаквания гала концерт-
фойерверк на площада пред Община Правец „Класика, рок и танц” с участието на 
съзвездие от оперни изпълнители, хора, балета и оркестъра на Държавна опера Русе, 
рок група „Кикимора” и Николо Коцев.  

Специален гост на фестивала е италианската оперна прима Бруна Балиони. 
Световноизвестното мецосопрано ще проведе Майсторски клас за млади оперни певци 
в Правец, който ще завърши с концерт на участниците в него. Почитателите на нейното 
изкуство ще могат да се срещнат с Бруна Балиони отблизо на традиционната „Среща с 
автограф”. Ще бъдат прожектирани уникални кадри от най-успешните, регистрирани 
спектакли на певицата от сцените на Миланската Скала, Ковънт гардън и други. 

Мюзикълът „Джекил” по музика на Джон Мур – това е тазгодишният избор на 
организаторите за най-малките зрители на фестивала. Постановката е на Детско-
юношеската опера във Варна. 

„Моцартовите празници” в партньорство с Националната художествена галерия-
София ще отбележат 450 години от смъртта на Микеланджело с богата програма, 
илюстрираща живота и различните познати и непознати лица на гениалния творец, 
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вдъхновил с изкуството си велики композитори, писатели, режисьори и артисти. Бароков 
концерт-матине и хитов концерт „Класика и джаз” с участието на „Мишо Йосифов 
секстет” и Милица Гладнишка и ансамбъл „Романено” допълват колоритните акценти 
във фестивалните събития. 
 
м. Септември  

- 06.09. Ден на Съединението на България  
 Официалният празник се отбелязва с тържествен ритуал по издигане на 
националното знаме и празнична програма.  
 На тази дата в местността Моновец се провежда и традиционния спортно-
туристически празник "Моновец' 2014”. Празника се организира и финансира от Община 
Правец. Организират се спортни състезания, кубран-чорба и народно веселие. 

- 07.09. годишнина от  рождението на Тодор Живков 
 Рождението дългогодишния държавен ръководител от Правец Тодор Живков се 
отбелязва всяка година в родния му град. Тържественото честването се организира в 
парковото пространство при паметника на Тодор Живков при Спортен комплекс-Правец. 
Близки, роднини и съграждани също посещават и родната му къща. 
 
м. Октомври 

- 16.10. - годишнина от обявяването на Правец за град 
 На тази дата града и населените места в общината честват своя празник. С  Указ 
на Държавния съвет на НРБ от 16 октомври 1981 г. Правец е обявен за град.    
 Празникът обикновено се отбелязва с редица мероприятия и откриване на важни 
за жителите на Община Правец обекти. Всички институции на територията на общината 
участват в през празничната седмица преди официалното честване. Организират се 
редица изложби, конкурси и др. културни и спортни мероприятия. 
 
м. Ноември  

21-23.11.годишнина. от Освобождението на Правец от турско робство 
 
м. Декември  

31.12.  Традиционен среднощен Новогодишен крос 
 Организация и финансиране – Община Правец и КЛА „Правец’92”, гр.Правец 
 
Поради липса на достоверна статистическа информация от организаторите, данните за 

посещаемостта или са приблизителни, или липсват. Само за събитията с билет може да 

се дадат точни данни, които обаче не позволяват да се определи профила на 

посетителя, дали той е турист или жител на Правец, и ако е турист как е посетил 

събитието (организирано или индивидуално), от коя държава е, и много други данни, 

които биха били много важни при създаването и маркетирането на туристическите 

продукти, свързани със събитийния и културния туризъм.  

Отново се наблюдава липсата на мега-събития, които да привличат десетки хиляди 

посетители. Това се дължи от една страна на липсата на маркетингово мислене при 

организаторите на събитията, липса на целенасочено взаимодействие с операторите в 

туристическата индустрия, които биха били двигател не само на посещаемостта и 

приходите, но и на самата културна индустрия като цяло.  
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Ресурси за развитието на спортния туризъм  
Спортни зали и съоръжения  
 
На територията на община Правец има спортни бази, които съответстват на 

съвременните норми и изисквания и са с висока степен на натовареност.  

 Спортният комплекс „Правец” разполага със зала за баскетбол и волейбол с 500 

зрителски места, която е напълно подходяща и за тренировки и състезания по 

тенис на маса, борба, таекуондо, художествена гимнастика, аеробика. Комплексът 

има четири отлично поддържани затревени футболни терена - официален и 

помощни - с трибуни за 1 500 зрители, два тенис-корта със стандартни размери, 

комбинирани спортни площадки на открито за баскетбол тенис на корт с 

изкуствена настилка. В спортния комплекс има модерно оборудван фитнес-

център, разположен върху 230 кв. м. площ. Условия за пълноценен отдих 

предлага възстановителният център, който предлага сауна, джакузи, тангентор и 

солариум.  

 Лекоатлетическa пистa 400 м  в съответствие с изискванията за провеждане на 
европейски първенства. 

  Лекоатлетическa пистa 360м с  настилка съответстваща на най-новите изисквания 

за този вид спортно съоръжение. Лекоатлетическата писта има 4 коридора, като от 

северозападната страна са разположени съоръжения за овчарски скок и тласкане на 

гюле. По северната част на пистата са разположени 2 пътеки за троен и дълъг скок. От 

югоизточната страна са разположени секторите за висок скок, хвърляне на копие и 

комбинирано съоръжение за хвърляне на диск и чук. 

 Уникален не само за територията на община Правец, но и за региона на Източна 

Европа е комплекса „Правец голф резорт”, който разполага с голф игрище с 18 дупки 

отговарящо на всички стандарти на PGA (Асоциацията на професионалните голф 

играчи) с тренировъчно игрище и тренировъчен грийн. Комплекса е сериозен генератор 

на интерес към региона, както и на работни места и потребност от храна и 

специализирани услуги). В града има и боулинг зала.  

Видно е че града разполага с база за интензивно развитие на спортен туризъм, но 
анализирането на състоянието на спортния туризъм е трудно защото няма правена  
точна статистикса за посещаемостта на провежданите високопрофилни състезания – 
колко от тях се посещават от Правчани, колко от туристи, с какъв демографски профил 
са туристите – българи, чужденци, възраст, доходи и т.н. 
 
Ресурси за развитието на бизнес и конгресния туризъм  
Капацитет на зали за бизнес и конгресен туризъм 
 

В процес на действаща разработка и налагане към настоящият момент е 
бизнестуристическият продукт, който е свързан най-вече със съвременните условия за 
провеждане на конференции, обучения, семинари, бизнес срещи на високо ниво в 
конферентните зали на х-л “RIU Pravets Resort”. Обучения и семинари профилирани 
пряко спрямо приложимите за региона програми с европейско и бюджетно финансиране 
ползват база в центъра на град Правец / бивш кампус на Сити Университет/. 
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Въпреки това може да се търсят нови перспективи за дообогатяване и 
усъвършенстване на туристическия бизнеспродукт.  

Една от насоките за допълване на бизнестуристическия пакет е по линия на 
конгресния туризъм. По този начин може да се увеличи туристическият поток 
(потребители на бизнеспакет). За това обаче е необходимо да се осигури адекватна 
реклама на възможностите на града.   

Друга насока за обогатяване на бизнестуристическия пакет е прибавянето към него 
на опции за културен туризъм, спортен туризъм, еко и природен туризъм. 
 
 

Инфраструктура на Община Правец  
 
Обща инфраструктура  
 
В този раздел се разглежда инфраструктурата на Община Правец единствено като 

ресурс за развитието на туризма. В нея не се правят оценки за използваемост от 

жителите на града, което е предмет на обстойно изследване в Общинския План за 

Развитие на Правец (ОПР на Правец).  

Разгледани са, както общата инфраструктура (транспортна, комуникационна, 

водоснабдяване и канализация), така и административната структура като капацитет за 

развитието на туризма.  

Пътна мрежа и обществен транспорт  
Спецификата на селищната мрежа е наложила изграждането на много местни пътища, 

свързващи отделните махали с населените места. Общата дължина на общинската 

пътна мрежа е 273 км, чието състояние като цяло изисква непрекъсната поддръжка. 

Най-масово е нарушението на асфалтобетоновата настилка и затрупани отводнителни 

канавки, което води до верижно развитие на разрушителниге процеси, особено след 

наводненията през зимния сезон. 

Проблемно се оказва и поддръжката на пътните елементи, като значителна част от тях- 

настилка, габарити, маркировка, сигнализации, отводнителни и укрепителни съоръжения 

не отговарят на европейските стандарти за сигурност, комфорт на пътуването и 

безопасност на движението. Допълнително затруднение се явява и характерния за 

общината планински релеф, които затруднява и увеличава разходите за поддръжка на 

пътната система.  

Като цяло пътната мрежа на Община Правец не се явява ограничител и не затруднява 

интегрирането на общината с другите общини в страната, не ограничава мобилността на 

работната сила. Населените места в общината са предимно с планински и 

полупланински характер. Факта, че около 50 % от населението на общината живее в 

селата и наличието на над 60 махали изисква поддържането на пътната мрежа в добро 

състояние и влагането на значителни по обем средства.  

Транспортното обслужване на населението се осъществява от обществен автобусен 

транспорт и таксиметров превоз на пътници и е поето от частни фирми, с които община 

Правец има сключени договори. Съществуващата транспортна схема има за цел да 
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задоволява потребностите на населението за връзка с общинския център, съседните 

общини и столичния град.  

Доброто географско положение на община Правец създава добри възможности за 

осъществяване на регулярни и рационално изградени междуобщински и междуселищни 

транспортни връзки. Налице е потенциал за развитие на комуникациите в почти всички 

посоки (известни затруднения има по отношение на връзките с Южна България през 

Етрополе за Златица поради периодичното затваряне на Златишкия проход през зимния 

сезон). Редовни автобусни линии свързват гр.Правец с областния център гр.София. 

Функционират директни комуникации с центровете на редица общини в северна и 

североизточна посока–Троян, Тетевен, Априлци, Кубрат, Козлодуй, Червен бряг. 

Съществуват и преки връзки с областните центрове Враца, и Ловеч . 

 Междуобщинските автобусни връзки със съседните общини от Софийска област – 

Ботевград и Етрополе, са регулярни и осигуряват ефикасен достъп до тях. По 

отношение на вътрешнообщинските връзки, транспортното обслужване се осъществява 

по утвърдена транспортна схема, разработена съобразно реалните потребности на 

населението и учащите се от транспортни услуги. Функционират два отделни маршрута 

– в северна посока (Правец- Калугерово-Своде) и в североизточна посока маршрут, 

който обслужва останалите населени места от общината. Проблем се явава фактът, че 

поради недостатъчния брой пътници автобус по линията Правец-Осиковска Лъкавица-

Осиковица-Джурово-Равнище-Видраре-Манаселска река има само 3 пъти дневно. 

Най-близкият железопътен възел се намира на 45 км от гр.Правец – гара Мездра. 

Най-близкото летище е на 60 км. от град Правец – летище София. 

Общинския център – гр. Правец разполага с Автогара отговаряща на всички съвременни 

изисквания за този тип съоръжения. През 2013 г. сградата и обществената тоалетна в 

района на автогарата са ремонтирани.  

Основните проблеми, както на българските туристи, така и на чуждестранните, са 

информационната обезпеченост на градската среда, инфраструктурата и чистотата. 

Водоснабдяване и канализация  
Водоснабдяването на община Правец е помпено и гравитачно. Населените места се 

водоснабдяват от местни водоизточници. Водата постъпва във водопроводната мрежа 

или по гравитачен път, или помпажно (чрез дренажни кладенци с помпи).  

 Използвана вода на 

човек  
 

 Общо 
л/ч./ден 

В т.ч. за домакинствата 
л/ч./ден 

2007  102 70 
2010  99 67 
2013 100 78 
 

В обобщение, община като цяло е с недостатъчен воден дебит за задоволяване нуждите 

на населението. Причините за това са пресъхването и силното намаляване на дебита на 

някои водоизточници, поливането на градини и селско стопански площи от 

водопреносната мрежа и големите загуби по водопреносната мрежа, която е с висока 
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степен на амортизация. Това от своя страна влошава качеството на питейната вода като 

резултат от авариите. 

Голяма част от общината е без канализационна мрежа, което е съществен проблем. 

Град Правец е с централна канализационна мрежа (изградени са 30 км. - 85% от 

градската канализация), а селата Джурово, Видраре и Разлив са с частично изградена. 

Останалите села и райони на общината се обслужват със септични ями. Едно от 

възможните решения за малките населени места е изграждането на модулни станции, 

които са по - ефективни като инвестиция и същевременно биха решили проблемите по 

отношение на отпадъчните води. Съществуват редица проблеми по отношение 

състоянието и поддръжката на канализацията. Общината е в процес на изготвяне на 

проекти за реконструкция и доизграждане на канализацията.  

От 1992 г. в гр. Правец функционира градска Пречиствателна станция за отпадъчни води 

(ПСОВ), разположена върху терен от 12000 кв.м., извън регулационния план на гр. 

Правец, в землището на гр. Правец. Тя е с проектен капацитет 4000 м3 за денонощие, с 

механично и биостъпало, която в момента не функционира пълноценно. Вследствие на 

аварии не работи изграденото биологично стъпало, филтър–пресата и други 

съоръжения. Отпадъчните води в останалите населените места се заустват в 

естествени приемници, което води до тяхното замърсяване и оказва сериозно влияние 

върху местната флора и фауна.  

В началото на 2014г. общината възложи изработване на проект за воден цикъл на 

гр.Правец, включващ реконструкция и модернизация на ПСОВ, реконструкция и 

доизграждане на канализационна мрежа и съпътстваща реконструкция на 

водопроводната мрежа. С този проект общината ще кандидатства за финаснсиране през 

програмния период 2014-2020 година. 

Туристическа инфраструктура  

Средства за подслон през 2007 и 2013 г. в община Правец 

Година  Средства 
за подслон 
– бр.  

Легла – 
бр.  

Легло  
денонощия- 
бр.  

Брой стаи 
–бр.  

Реализирани нощувки 
– бр.  
Общо  От 

чужденци  
2007  1 52 18434 37 11149 1241 
2010  2 104 37960 55 5707 1223 
2012 5 644 - 323 73 821 - 
2013 6 647 - 332 79 124 - 

Източник: НСИ, 2007, 2010г. и община Правец 

 
За целите на анализа трябва да бъде направено уточнението, че националната 

статистика набира и обобщава информация за средствата за подслон и местата за 

настаняване с над 10 легла. По данни на общинската администрация на територията на 

общината има още три броя места за настаняване с капацитет под 10 легла. 

От справка на общинска администрация за размера на събраните собствени приходи от 

туристическо обслужване е видно, че посещаемостта с преспиване в района е далеч от 

желаното и възможно състояние. Разбира се, нагласата за заобикаляне на нормативно 
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регулирани задължения, свързани с финансово облагане все още доминира, особено в 

туристическия бранш и това е фактор, който не бива да се омаловажава в планирането 

на мерки за повишаване на местните приходи. 

На територията на община Правец функционират общо 45 заведения за обществено 

хранене с обща капацитет от над 3000 места на открито и закрито. Разпределението на 

заведенията и техния капацитет по видове е представено на следващата таблица. 

 

Вид заведение 

брой  

 

брой  

места 

Дял в % 

по бр.места 

Кафе аперитив Кафетерии 

Кафенета Бистра 

 

16 622 20,48 

Закусвални 2 180 5,93 

Пицарии 1 30 1 

Ресторанти 11 1050 34,57 

Гостилници, Кръчми 2 125 4,12 

Кафе барове,  

Коктейл барове,  

Кафе клубове, Бар клубове 

Снек/Лоби барове 

 
 

13 1030 33,90 

Общо: 45 3037 100% 

Източник:Общинска администрация Правец 

 

Заведенията за хранене като елемент на туристическата инфраструктура на този етап 

са с възможности да поемат потребностите от хранене и развлечения на туристическия 

поток. Те са категоризирани в съответствие с качествените изисквания на действащата 

нормативна база и условията, които предлагат. Част от заведенията предлагат 

разнообразна кухня, включително ястия типични за Правец и региона. Основни 

дефицити на заведенията на хранене на територията на общината са :  

 Занижено и непостоянно качеството на обслужването – хигиена, бързина, 

любезност на сервитьорите и професионално отношение към клиента. 

 Недостатъчно са заведенията, в които се предлага жива българска народна или 

поп-фолк музика, които са атрактивни както за чужденци, така и за българи, такива 

предлагащи възстановка на специфичен за района обичай или специална 

развлекателна проеграма.  

 
Развитие на човешките ресурси в туризма  

Университети и други учебни заведения, подготвящи кадри за туризма  
В Правец няма учебни заведения, които  да подготвят професионално  кадри в туризма. 
На територията на общинския център гр. Правец функционира Гимназия с Преподаване 
на Чужди Езици- ГПЧЕ „ Алеко Константинов” , което създава условия за създаване на 
градска среда с добри възможности за интернационална комуникация. 
В близост до гр.Правец само на  12 км. се намира  Филиал на Международно висше 
бизнес училище, което подготвя кадри за туризма професионално от бакалвърска до 
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докторска степен. Наличието на подобно учебно заведение с относително висок рейтинг 
за страната е добра предпоставка за привличане и създаване на професионално 
подготвени  кадри в областта на туризма. 
 
Рейтинг на висшите учебни заведения с програма икономика 
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Недостатък  се явява липсата на програми които да подготвят екскурзоводи, сервитьори, 

 рецепционисти в хотели, както и такива обхващащи спецификата на региона.  

 

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ  
SWOT-анализ на ресурсите и предпоставките за развитие на 
туризма 
 
Силни страни  Слаби страни  

 Високо ниво на достъпност от 
главните целеви пазари  

 Високо ниво на развитие на 
транспортните структури до града  

 Наличие на модерно международно 
летище на 60км.  

 Екологично чист район  
 Съвременна хотелска база  
 Разнообразни заведения за хранене и 

развлечения  
 Развита база за , спортен, бизнес и 

уикендов туризъм  
 Развита сателитна на туризма лека 

промишленост  
 Положителен образ на дестинацията  
 Наличие на уникална експозиция с 

възможност за надграждане 
 Туризмът е третиран като приоритет 

за развитие от страна на Община 
Правец  

 Висок потенциал за развитие на нови 
туристически продукти в сферата на 
еко туризма.  

 Висока ангажираност на Община 
Правец в създаването на ресурсна 
база за културния, спортния и 
събитийните видове туризъм  

 Висока степен на реалистично 
стратегическо планиране на 
дейностите на Община Правец в 
сферата на туризма  

 Традиции в приоритетните видове 
туризъм (културен, бизнес, спортен, 
събитиен)  

 Висок потенциал за създаване на 
партньорства между Общинските, 
професионалните и частните 
организации за туризъм.  

 Ниско ниво на достъпност до 
туристическите атракции за хора с 
увреждания  

 Нерентабилно използваема  хотелска 
база.  

 Ниска конкурентоспособност в 
сравнение с главните конкуренти по 
приоритетните видове туризъм 
(София, Варна, Велико Търново и т.н.)  

 Липса на бранд за туризъм  
 Ниско ниво на усъвършенствуваност 

на туристическите продукти за Правец 
предлагани от туроператорите  

 Ниско ниво на използване на 
ресурсите за приоритетните видове 
туризъм  

 Ниско ниво на партньорство между 
заинтересованите страни при 
формирането на продукти за 
приоритетните видове туризъм  

 Липса на политика и стандарти при 
представяне на Правец като 
туристическа дестинация в 
пространството на социалните мрежи 
и международните туристически 
портали  

 Ниска подготвеност на града за 
самостоятелни/индивидуални туристи 
както от страната, така и от чужбина  

 Незадоволително използване на 
възможностите на публично-частните 
партньорства  

 Неизяснени правни статути на 
собственост на множество ресурси за 
културен туризъм  

 Неспособност на Община Правец да 
наложи стандарти на качество на 
основните ресурси за развитието на 
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 туризма – културно-исторически 
обекти, градска среда, обслужване, 
чистота и т.н.  

 Остаряла визия за развитие на масов 
групов туризъм, а не туризъм на 
индивидуалните изживявания  

 Ниска технологическа обезпеченост за 
индивидуални туристи (приложения за 
мобилни телефони, безплатни Wi-Fi 
зони)  

Възможности  Заплахи  
 

 Промяна на визията за развитието на 
туризма в Правец от туризъм на 
услугите към туризъм на 
изживяванията  

 Създаване на туристически “Бранд 
Правец”  

 Усилено за развитие на приоритетните 
видове туризъм  

 Създаване на партньорските връзки 
между главните заинтересовани 
страни при образуването на 
качествени туристически продукти  

 Увеличаване на географския обхват 
на приоритетните видове туризъм  

 Увеличаване на партньорствата с 
всички доставчици на качествени 
туристически услуги  

 Увеличаване на възможностите за 
финансиране на целенасочени 
маркетингови дейности  

 Развитие на нишови видове туризъм 
като допълнение на основните: 
сватбен,  доброволчески, и др.  

 Увеличаване на технологическата 
обезпеченост на туристическите 
продукти  

 Подобряване на информационната 
архитектура на града с цел 
обслужване на неорганизирани 
индивидуални туристи  

 Увеличаване на качеството и налагане 
на стандарти за естетизация на 
градската културна среда  

 Увеличаване на материалната база за 
културен, събитиен, спортен, и др. 
видове туризъм  

 
 Продължаващ спад на културната 

ангажираност от страна на българския 
туристически пазар  

 Икономическа и финансова криза в 
основните генериращи и целеви 
пазари  

 Липса на финансиране на заложените 
мерки за маркетинг на дестинацията  

 Проблеми във финансирането на 
заложените в ОПР мерки за 
изграждане на нови и подобряване на 
съществуващите туристическите 
атракции  

 Лиспа на заинтересованост на 
партньорите при образуването на 
качествен туристически продукт  

 Загуба на  висококвалифицираните 
кадри както от администрацията, така 
и от частния сектор  

 Висок конкурентен натиск от страна на 
други български дестинации 

 Висок конкурентен натиск от страна на 
международните дестинации:  

 Продължаване на тенденциите за 
липса на контрол в естетизацията на 
градската среда  

 Неспособност за адаптация към най-
иновативните методи и технологии при 
маркетиране на дестинацията  

 Недостатъчна подкрепа от страна на 
държавните органи при рекламата и 
промоцията на Правец като 
туристическа дестинация. 
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АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ  
 
Основни генериращи пазари  
Много важна е оценката на генериращите пазари, от гледна точка на определяне на 

приоритета на всеки един пазар като целеви пазар.  За да се направи правилната оценка 

на пазарите и да се прецени кой от генериращите пазари трябва да бъде приоритетен, 

се изчисляват много фактори, един от които е и наличността на туристически продукт и 

отношението на туроператорите към този пазар.  

Български пазар  

Това е най-големият генериращ пазар за община Правец. Той се явява и основен 

приоритет както за България, така и за община Правец. Въпреки неговата ниска 

численост, това е пазар, който няма много от  проблемите, съществуващи пред 

чуждестранните пазари: езикови и визови бариери, достъпност, информационно 

обезпечаване, познаване на дестинацията и т.н. Българският пазар е приоритетен за 

страната и заради факта, че следва тенденцията за повече, но по-кратки пътувания, 

което компенсира малкия размер на пазара. Много интересна тенденция беше засечена 

при изследването на българския пазар, направено за настоящата Програма: 

пътуването в България се явява основен начин на предпочитано прекарване на 

свободното време. 

Атрактивни характеристики на туристическите дестинации (%)  
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Видно от резултатите от изследването, онези 2-3 неща, на които обръщате в най-голяма 

степен внимание при избора ви на място за пътуване за удоволствие (топ 3 отговора) са 

чиста природа, културни забележителности и нови екзотични места. 

 
Предпочитания към начините за прекарване на свободното време (%)  
 
Моля, кажете кой от начините за прекарване на свободното време Ви харесва/Не ви 
харесва? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: МИЕТ, Стратегия за Бранд България 
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В следващата Графика са показани тенденциите в поведението на българските туристи 

според оценката на туроператорите в България. 

 
Приоритетни видове туризъм сред българските туристи според българските 
туроператори.  
Към кои от следните видове туризъм в България проявяват интерес българските 
туристи, с които работите? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: МИЕТ, Стратегия за Бранд България 
 
Международни пазари  
 
Въпреки големите различия, генериращите за Правец пазари в голяма степен се влияят 
и от тези на България. Изключение правят страните с ясен профил на предпочитание на 
морските и ски дестинации, които представляват 80% от всички туристически пазари в 
България.  
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В настоящата Програма се анализират генериращите пазари за България и от там се 
извеждат бъдещите приоритетни за Община Правец пазари. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: МИЕТ, Стратегия за Бранд България  
 
Както се вижда от Общия индекс на приоритета на страните, с най-висока стойност е 

Германия, която се отделя с над 30 точки над следващата страна.  

За разлика от съседна Гърция, другите две съседки – Македония и Сърбия – получават 

много нисък рейтинг, заради малкото приходи в туризма, които носят.  

В таблицата не са включени Швеция и Турция, които носят под 30 точки. Турция най-

вече заради ниския дял на средната продължителност на престоя в България.  

Чехия, Полша, Унгария се смятат за безвъзвратно загубени пазари от туроператорите, а 

както се вижда и от Индекса, те нямат висок дял на приходи към България.  

Голямата численост и висок Индекс на Германия и Русия се дължат на факта, че те 

осигуряват голяма част от туристопотока към морето, а тези на Великобритания и Русия 

освен към морето и на туристопотока към ски курортите.  

За да се изведат основните приоритетни целеви пазари, е нужна и реалистична оценка 

на пазарния дял на България на тези пазари. Значителни промени на пазарния дял на 
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зрелите пазари не се случва за по-малко от 10 години, при нормални условия, което 

води до извода, че България няма да повиши пазарния си дял в значителна степен на 

пазарите на Великобритания и Германия през периода на действие на тази Програма. 

 

Генериращ пазар  Пазарен дял на България 
от всички международни 
пътувания 2008  

Пазарен дял на България 
от всички международни 
пътувания 2011  

Великобритания  1  1%  

Германия  1  1%  

Русия  1.5  2%  

Румъния  13  16%  

Гърция  17  18%  

Турция  8  5%  

Сърбия  15  9%  

 Източник: МИЕТ, Стратегия за Бранд България 
 
Формиране на целевите пазари за Правец. 
Поради липсата на систематизирани данни показващи точно профила на туристите 

посещаващи община Правец  за целите на настоящата програма целевите пазари ще се 

приоритетизират на база данни за страната като цяло. 

 

 
Източник: Стратегия за Бранд България  

 
Определянето на целевите пазари в България е в следствие не само на CPI – анализа, 

но и на много други фактори, най-вече произлизащи от отношението на основните 
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заинтересовани страни и възможността да се предоставя туристически продукт, 

задоволяващ нуждите на тези пазари.  

Въпреки че България е определена като най-високо приоритетен пазар, все още има 

много проблеми с реализация на действия по приоритизирането на българските туристи 

във всички дестинации, с изключение на морето. Няма диверсифициран туристически 

продукт за българския пазар, което води до големи загуби на този пазар в полза на 

конкурентите на България.  

На огромните пазари на Германия, Русия и Великобритания влияят фактори, с които 

България се справя много трудно – ниска конкурентноспособност, ниско ниво на имиджа 

на страната (с изключение на руския пазар), изключително еднообразен туристически 

продукт, който се предлага на тези пазари. Затова, въпреки приоритизирането на тези 

пазари, вероятността България да вземе по-голям пазарен дял и да увеличи значително 

броя на туристите е много малка.  

Пазарите на Чехия, Полша, Украйна и Унгария се нареждат на втори план като 

приоритет, тъй като българските туроператори ги смятат за безвъзвратно изгубени и не 

правят усилия да ги възвърнат.  

Всички тези тенденции при определянето на приоритетните пазари важат в голяма 

степени за Правец, като се отчитат и спецификите на града, както и на ресурсната база, 

развитието на туристическите продукти и много други фактори.  

Изборът на приоритетните пазари е много важен за Стратегията за устойчивото 

развитие на туризма в Правец за периода 2014 – 2020. Към тези пазари ще се насочат 

всички усилия за маркетинг на дестинацията, както и усилията за задоволяване на 

изискванията за продукт на тези пазари, обучението на кадрите в туризма и много други 

действия, свързани с позиционирането на Правец като Европейска дестинация с 

уникални експозиции . Затова този избор не само трябва да се прави от гледна точка на 

сегашното положение на тези пазари, но и да се правят постоянни анализи на пазарите, 

за да могат в бъдеще да се внесат корекции, ако е необходимо. 

Характеристики на приоритетните целевите пазари - предпочитани видове туризъм, 

организация на пътуването, поведение при закупуване на туристически продукти.  

Български пазар .Размер на пазара  

Българския пазар за туристически продукти е сравнително малък. При общо население 

от 7.5 милиона души, населението на хора над 15 години е от 6,537,510 души. Според 

Attitude of Europeans towards tourism през 2013 година, 28% от българите са споделили, 

че няма да пътуват изобщо, което поставя общия пазар за туристически пътувания на 

4,707,007 души. От тях, 79% от българите са избрали собствената страна като 

дестинация за тяхната главна ваканция или 3,718,535 души. Като се има предвид, че 

изследването е базирано на интервюта, а не на действителни статистически данни, тази 

цифра не може да се приеме за стабилна.  

Според Националния статистически институт на България, изведени от данните за 

разходите за пътувания по лични, а не служебни причини, 67% от българите над 15 

години са изхарчили техните пари в България. Това поставя пазара за български 

туризъм на 3,066,092 души. Тази цифра изглежда по-достоверна и съвпада с мнението 
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на експертите, че потенциалният български пазар за пътувания с цел почивка и 

екскурзия е около 3 – 3.5 милиона души.  

Предпочитани видове туризъм  
Слънцето и морето са най-предпочитаните видове почивки на българския пазар с 39%, 
следвани от посещение на приятели и роднини (32%), и природата и природните 
забележителности (22%). От своя страна спортният (2%) и културният туризъм (9%) са с 
най-ниски предпочитания от всички изследвани Европейски страни. Спа туризмът (12%), 
градския (8) и събитийния туризъм 5%  имат още слабо проникване в националния 
пазар.  
Като общи причини за пътуване, българите избират най-вече почивка и гостуване на 
приятели и познати. 
 
Структура на пътуванията на българите в страната 
 

 
 Източник: НСИ, 3-то тримесечие 2013 г.  

 
 
Приоритетни пазари по видове туризъм  
 
Характеристиките на целевите пазари се разглеждат не само от гледна точка на общия 

приоритет, но и по видове туризъм. Това се прави, защото всеки вид туризъм има своите 

приоритетни пазари заради характеристиката на туристите от съответните страни. От 

друга страна, много е важно да се определят приоритетните пазари за позиционирането 

на Община Правец като туристическа дестинация. Това означава създаването на 

рекламни стратегии, специфични за този пазар, рекламни материали, специализиран 
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подход към каналите за дистрибуция на туристическия продукт и много други действия, 

за да може да се постигне максимален ефект от маркетинговите усилия.  

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ  

Ситуационен анализ на Културния туризъм  

Въпреки многото определения за културен туризъм, всички са единни, че той се опира 

на 4 основни подвида:  

 Посещение на паметници на културата с историческо значение (движими и 

недвижими културни ценности, както и посещение на архитектурни паметници и 

сгради);  

 Посещения на места и събития свързани с нематериалната култура, включително 

и съвременната култура;  

 Посещения и участие в събития на съвременната култура – концерти, фестивали 

и др.;  

 И творчески туризъм, който е активен вид туризъм, където освен да се 

наслаждават на културата, туристите създават култура.  

 
За съжаление, и до ден днешен, както в България, така и в Правец, културният туризъм 

се разглежда само в първия му вид, поради което изследванията за неговото развитие 

са изкривени през погледа само на културно-познавателния-исторически туризъм.  

Дори и Стратегическият план за развитие на Културния Туризъм в България, който се 

смяташе за една от малкото стратегии за развитие на специализиран туризъм, не отчита 

културния-събитиен туризъм, нематериалното културно наследство и най-вече 

съвременните и популярни форми на култура.  

За да могат да се анализират правилно пазарите за културен туризъм, първо трябва да 

се даде реалистично определение за този вид туризъм. Тази стратегия използва 

световно приетото определение на АТЛАС/Грег Ричардс, за разлика от определението 

на ИКОМОС, което се съсредоточава единствено върху архитектурно и археологическо 

културно наследство. 

Определение за културен туризъм  
“Всяко движението на хора до културни забележителности и атракции (като обекти на 

културното наследство, артистични и културни прояви, изкуство и драма) извън 

обичайното място на пребиваване, с намерението да съберат нова информация и опит, 

която отговаря на техните културни потребности.”  

Културният туризъм все повече се увеличава в световен мащаб. Докато в средата на 

първото десетилетие на 21-ви век, около 40% от туристите в света са практикували този 

вид туризъм, сега (според анкета сред 10 0000 души от цял свят проведена от 

visitbritain.com) 57% от туристите казват, че културата или културното наследство са 

много важни при избора на дестинация. Това се дължи от една страна на повишаването 

на нивата на образование, и от друга страна – увеличаването на кратките градски и 

уикендови ваканции с цел посещение на културни събития. Третата причина е повечето 

свободно време на увеличаващото се население над 65 годишна възраст в развитите 

генериращи пазари. Грег Ричардс посочва и огромното влияние на увеличаващите се 
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туристически атракции свързани с културата, и ролята на програмата “Европейска 

Столица на Културата”. И докато преди задълбоченото изследване на Ричардс за 

културния туризъм, този туризъм се е изчислявал на базата на елитните изкуства 

(архитектура, театър, музеи, опера и балет), и е представлявал само 9% от общия 

туристопоток, след включването на нематериалното културно наследство, творчеството 

и модерната поп култура като мотивация за посещението на една дестинация, всъщност 

културният туризъм се явява един от най-популярните видове туризъм.  

Все повече се увеличава и туризмът с цел създаване на културни ценности (творческия 

туризъм), който е най-развитата форма на културен туризъм. Що се отнася до главната 

ваканция, 14% от Европейците я избират заради култура/религия, като основен мотив за 

пътуване. Това е сравнително нисък процент, но трябва да се има предвид, че освен 

тези, които избират културата/религията като основен мотив, повече от 80% от всички 

туристи в света посещават паметници на културата, музеи, културни събития и др., 

докато пътуват, въпреки че това не е главният им мотив за пътуване.  

За разлика от масовите видове туризъм, Културния туризъм е несезонен. Той също 

така има много висока добавена стойност, защото именно той допълва чувството за 

приятно изживяване на туриста по време на всякакъв вид ваканция.  

В Правец, културният туризъм има огромна ресурсна база за развитие от гледна точка 

както на паметници на културата (движими и недвижими), така и значително 

нематериално културно наследство. Възможността на Община Правец единствена да 

експонира уникалната колекция от подаръци на Тодор Живков, прави гр.Правец в 

международна дестинация за културен туризъм.  

Един от най-големите “врагове”на културния туризъм към България е ниското ниво на 

развитие на туристическия продукт. С 11,1% в дяла на всички туристически продукти в 

България, и с еднообразни и щампови продукти, този вид туризъм значително изостава 

както на местния, така и на международния пазар.  

За Правец положението е по-добро, но все още е незадоволяващо от гледна точка на 

разнообразието на туристическите продукти за културен и творчески туризъм.  

 
БИЗНЕС ТУРИЗЪМ  
 
Бизнес туризмът към България представлява около 11.7% от чуждите пазари и около 7 

до 9% от българския пазар (няма точни изследвания на българския пазар за този вид 

туризъм). За съжаление, под бизнес туризъм в България се разбират няколко различни 

видове туризъм и определенията не съвпадат с определението за MICE (Meetings, 

Events, Conferences/Conventions and Insentive tourism) туризъм в световен мащаб. На 

национално ниво под бизнес туризъм влизат само служебните пътувания (за сключване 

на сделки, управление на бизнеса и т.н.) и конгресният туризъм. Но конгресният бизнес 

туризъм не се отделя от конгресния научен туризъм, нито панаирният туризъм се 

изчислява като конгресен или събитиен. Поради тази причина е много трудно да се 

определи както размера на пазара на национално ниво, така и на международно ниво.  

В световен мащаб заради усъвършенстването на телекомуникациите, кризата и 

промените в бизнес културата, както бизнес, така и MICE туризмът намаляват. Въпреки 
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това, както бизнес, така и MICE туризмът остават едни от най-доходоносните видове 

туризъм в света. Те също не са обвързани със сезоните, което ги прави много 

атрактивни за развитие.  

От друга страна, все повече се увеличава тенденцията бизнес пътуванията да се 

продължат с 2-3 дни, главно през уикенда. Също се наблюдава все повече използването 

на “точки” от авиолинии и кредитни карти на бизнес пътуването да се доведе 

съпруга/съпруг, при което приходите от бизнес туризъм също се увеличават за 

приемащата страна.  

За съжаление, България е на 116-то място по конкурентноспособност в сферата на 

продължаване на бизнес пътуванията, т.е. не се използва възможността да се увеличат 

нощувките или диверсифицира туризма с продължение към градски, културен, спа или 

друг вид туризъм, в съчетание с бизнес или MICE туризма. 

Определение за бизнес туризъм  

За настоящата Стратегия ще използваме комбинацията от световната дефиниция за 

MICE туризъм, в съчетание с българското разбиране за бизнес туризъм. Това се прави с 

цел да се отчетат всички възможности за развитие на тези видове туризъм в Правец, 

въпреки, че иначе те са отделни видове туризъм.  

Ниво на развитие на туристическия продукт за бизнес и MICE туризъм  

Ресурсите за развитие на бизнес и MICE туризма в Правец са най-значимите в страната 

след тези на София. За разлика от София обаче, Правец има утвърден бранд за 

панаирен туризъм, който е много силен и налаган в продължение на десетилетия. По 

непотвърдени данни, може да се предположи, че над 100 000 души посещават града 

годишно с цел посещение на Правецския панаир, въпреки че не всички остават да 

пренощуват в града.  

Конгресният туризъм заема едва 4.1% от всички туристически продукти и услуги които се 

предлагат от България. Този процент е значително по-голям за Правец, където над 25% 

от продуктите на туроператорите са за панаирния туризъм и 22.6% - за бизнес туризма.  

За съжаление, както и при другите видове туризъм, така и при бизнес MICE туризма има 

практика при развитието на продукта да се продават щамповани пакети – както от 

страна на хотелиерите, така и от страна на туроператорите, т.е. хотел + храна + 

кетъринг + наем на зала/технологии. Това ограничава клиента, който може би има нужда 

от друг вид зала или има посетители на конгреса, които искат да бъдат в друга категория 

хотел.  

Българският бизнес, когато организира събития и конгреси, не се възползва от 

гъвкавостта и разнообразието, което предлага един град. Освен това, организирането на 

събития от българските предприятия се възлагат често на непрофесионалисти (ПР, 

секретарки и други служители), което също води до еднообразност на продуктите за 

бизнес и MICE туризма.  

Туроператорите, които предлагат бизнес туризъм (под 50%) не успяват да направят 

така, че да разширят престоя на туристите извън бизнес събитието. България заема 109 

място по конкурентноспособност в света в този сектор – удължаване на престоя на 

бизнес туристите. 
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КОНГРЕСЕН И СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ  
 
Въпреки, че както беше споменато, в тази Програма, както и в националните документи, 

конгресният и събитиен туризъм се разглежда заедно с бизнес туризма, е важно да 

подчертаем, че в частта на събитиен туризъм, Правец може да предложи много повече, 

отколкото събития, свързани с бизнеса и професионалното развитие.  

Мегасъбитията, сами по себе си представляват огромен магнит за туристите, както е 

доказано в световната практика. Това са събития не само с продължителност от един 

ден или седмица, това са събития , които под един бранд обединяват много по-малки 

събития в продължение на цяла година. Например Моцартови празници, които ежегодно 

се провеждат в гр.Правец – превърнали се вече в традиция могат да се обединят с други 

събития (мегарок, джаз и други концерти под мотото класика)  през годината под един 

бранд и да формират всяка година мега събитие. И въпреки, че в Европейски мащаб, 

събитийният туризъм заема едва 7%  от причините да се отиде на почивка, вторичният 

пазар за този туризъм е много голям. Както и при културния туризъм, много повече 

туристи посещават събития (културни и др.), докато са в определена дестинация, 

отколкото тези, които специално са отишли за дадено събитие като туристи.  

За съжаление, в България няма туроператори, които да са специализирани само в 

събитийния туризъм и по тази причина не си съдействат с организаторите на събития. 

Това води до много ниска туристическа посещаемост на събитията и до загубата на 

принадена стойност чрез туризъм. Друг проблем при събитийния туризъм е фактът, че 

няма изследвания нито на национално, нито на местно ниво в Правец. Правят се 

статистики на посещенията на всяко събитие, ако то е с билети, но не се знае какъв 

процент от посетителите са от Правец и какъв са туристи. Затова е наложително да се 

започне да се прави съответната статистика още от началото на действие на тази 

Програма.  

Сватбеният туризъм също се разглежда като събитиен, въпреки, че има много 

характеристики на шопинг, уикендов, вино и гурме туризъм. Отново, за разлика от 

множеството фирми, които предлагат организация на сватби и от друга страна - много 

туроператори, които предлагат “меден месец” извън България, няма специализирани 

туроператори, които да предлагат интегрирана услуга – от организация на самото 

събитие до осигуряване на туристически пакети за гости на сватбата и 

предхождащите/съпътстващите / я събития. Това е пазарна ниша, която би могла да се 

развие в общината.  

 
СПОРТЕН  И ГОЛФ ТУРИЗЪМ  
 
Изследванията показват, че около 10% от туристите пътуват, за да посетят спортно 

събитие, да участват в него или просто да практикуват определен вид спорт. В Правец 

има ресурси за развитие на тези три вида спортен туризъм – събитиен, състезателен и 

любителски. С наличието  на голф игрище от най-висок стандарт, се увеличатват 
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възможностите в посоката на високоплатежните туристи в Правец се тези, практикуващи 

този елитен вид спорт.  

Дори на глобално ниво, изследванията за спортен туризъм са много оскъдни, но е 

очевиден фактът, че спортният туризъм е от огромно значение за развитието на 

дестинациите.  

За да може Правец да извлече максимална полза от този вид туризъм, трябва:  

 Да поддържа ежегодни изследвания за спортен туризъм в трите му аспекта;  

 Да създаде туристически продукти за най-важните спортни събития;  

 Да капитализира върху бранд – на Правец като дестинация за спортен туризъм. 

Целта е да се увеличат не само организираните пътувания с цел спортни състезания и 

посещения на събития, но и да се привлекат български туристи, които могат да 

упражняват спортове, в съчетание с други видове туризъм – еко ,  културен и т.н. При 

наличието на голф игрище, този вид туризъм следва да се разшири географски на 

международните пазари.  

Друга възможност е съчетаването на спортния с други видове туризъм – туризъм на 

приключенията, екстремен туризъм, еко-и селски туризъм и т.н.  

При всички тези сценарии трябва да се създаде инвентар на ресурсите за спортен 

туризъм – както базите, така и човешките ресурси, да се правят изследванията на 

посещаемостта и да се създаде продукт, свързан с уикендовия и събитиен туризъм.  

 
ГРАДСКИ, УИКЕНДОВ И ШОПИНГ ТУРИЗЪМ  
 
В Правец уикендов туризъм присъства, но има много по- голям потенциал за развитие. 
Уикендовия туризъм и city breaks (т.н. градски) туризъм са също най-бързо развиващите 
се видове туризъм в Европа. Тенденцията, забелязана още в първото десетилетие на 
нашия век за скъсяване на ваканциите, но за сметка на това, увеличаване на техният 
брой, се засилва по много причини – по-кратки отпуски, разнообразяване на 
изживяванията и много други.  
С изключение на Гърция, Турция, Сърбия и Македония, градският, уикендов и шопинг 
туризъм се генерират като вторичен пазар за града, и то най-вече – отново от столицата, 
и до известна степен - от планинските и морски курорти. За съжаление, като вторичен 
пазар, той е много слабо развит. Отново като причина може да се посочи 
еднообразността на предлагания туристически продукт, свързан само с културния 
туризъм. 
Не само в България, но и в европейски мащаб, решението за пътуване през уикенда и на 

шопинг се взема в последния момент. Поради това е много важно на място да има 

информация за всички възможности, които Правец предлага на туристите. 

Липсва и продуктова стратегия за задържането в Правец на уикендовите туристи, които 

използват Правец като отправна точка за други дестинации. Обикновено те преминават 

през града и спят на място в последната дестинация. Затова е жизнено важно да се 

създадат продукти за културния, спа, ски, спортния и други видове туризъм, които да 

могат да използват Правец като основна хотелска база, а посещенията до 1.5 час път да 

бъдат еднодневни. Така ще се увеличи заетостта на хотелите в града.  
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Като обобщение можем да посочим, че уикендовия, градския и най-вече шопинг 

туризмът имат нужда не само от развитие на диверсифициран продукт, но и от 

създаване на съдържание, достъпно на място в Правец и чрез Интернет. Това ще 

допринесе до по-голям избор и ще увеличи посещаемостта, както на културните 

институции, така и на събитията от културен и спортен характер, т.е. ще допринесе за 

развитието и на други видове туризъм. 

 
ЕКО, ПРИРОДЕН,  ЛОВЕН, СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ  

 

Ролята на благоприятен фактор за развитие на алтернативни форми на туризъм (еко-, 

познавателен, ловен) е високото качество на природната среда. Тя е съхранена чиста, 

със запазено разнообразие на флората и фауната, с редки и защитени животински и 

растителни видове. Тези качества на природната среда придобиват все по-голяма роля 

за привличане на туристически интерес. Общината има изградени напълно две 

екопътеки: 

 Екопътека от гр.Правец до Правешки манастир “Св.Теодор Тирон”, която 

преминава през естествени красиви букови гори и открива панорамен изглед, 

разкриващ характерния ландшафт и красотата на района. 

 Екопътека в с. Своде по поречието на р.Бебреш, която предлага възможност за 

отдих и риболов/ няколко плажа и мостика, беседки, барбекю, тоалетни/ и спорт 

/игрище за футбол и волейбол/ и забавления за цялото семейство с игрово- 

познавателен характер.  

През 2014 г. започна изграждането на екопътеките: 

 Пътека за пешеходен и планински туризъм от местността „Топилата” до 

местността „Камичето” с разположени атракации , съоръжения и места за отдих и 

развлечение.. 

 Алея за пешеходен туризъм и колоездене в три етапа , от центъра на града до 

Язовир Правец. Алеята е достатъчно широка , изпълнена с модерни технологични 

материали, с осигурени места за отдих и развлечение.  

 Екопътека - туристически маршрут, съоръжения, атракции на открито и експозиция 

на крепостта „Боровец” в землищата на селата Разлив и Правешка Лакавица, 

Община Правец; 

 Екопътека от с.Осиковица до Манастир “Света Богородица”  в подножието на  

връх Острома, със съоръжения, аттракции барбекюта, места за отдих и 

развлечение. 

Необходимо е разработването и предприемането на действия за системна 

поддръжка на специализираните съоръжения за екотуризъм, за да се гарантира 

сигурността на туристите и да се избегнат негативните въздействия върху околната 

среда. 

Наличието на  база за ловен участък е сериозен ресурс за развитие на ловния 

туризъм. 

Общината разполага с условия за развитие на селски туризъм, за който все още 

липсват достатъчно инвестиционни инициативи, въпреки, че бе предоставена и 
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информационна кампания както и финансиране по МИГ Ябланица Правец. Необходимо е 

създаването на интерес чрез провеждането на информационни кампании и обучителни 

мероприятия по отношение на възможностите за финансиране от еврофондове и 

административна подкрепа от страна на Община Правец на желаещите да развиват 

селски туризъм. 

 
Заключения за туристическия пазар към Правец  
Като заключение можем да посочим следните характеристики на туристическия пазар на 

Правец:  

Ресурсна база  

Ресурсите за развитието на туризма са изключително благоприятни за развитието на  

обособени видове туризъм от национално значение: културния, еко туризъм, бизнес,  

конгресния и събитийния, спортния , голф и градски/уикендов/шопинг туризъм.  

Човешките ресурси са на нивото на развитие на цялата страна, т.е. липсват високо 

квалифицирани, модерно обучени специалисти при създаването и обслужването на 

туристически продукти и услуги. В изобилие е средноквалифициран и 

нискоквалифициран персонал, който не може да бъде двигател за бъдещото развитие 

на един диверсифициран туристически продукт.  

Туристически продукт  

Развит, но еднообразен туристически продукт за културния туризъм, бизнес, конгресния  

и голф туризъм, слабо развит продукт за другите видове туризъм. Насочен най-вече към 

групов туризъм, а не към индивидуалните посещения на града.  

Пазари  

Българският пазар е не само най-големият, но и най-устойчив за развитието на туризма 

в Правец. Той е съсредоточен главно в София (над 20%) и градовете от Южна България. 

Международните пазари са концентрирани в Балканския полуостров и най-големите 

генериращи Европейски пазари. Необходимо е при разработване на бранд и 

туристически продукти да се ползва достъпността и близостта на Правец до София. 

Икономически аспекти  

Ниската използваемост на легловата база, ниската посещаемост на атракциите в града 

и ниския среден престой на турист водят и до ниските разходи на ден на турист в града, 

което води до ниски приходи от туризъм като цяло. От друга страна, по липса на 

изследвания и данни за сателитните сметки за туризъм, не може да се отчете 

цялостният икономически ефект от туризма в Правец. 

Информационно обезпечаване, реклама и маркетинг  

Много от възможностите за развитие на туристически продукт не са познати на 

туроператорите и туристическите агенции. Същото се отнася и до информираността за 

възможностите за туризъм сред българските и чуждестранните граждани. Това води до 

значително неизползване на туристическите ресурси на общината.  

Цялостното развитие на туризма в Правец може да се характеризира като прогресивно  

с предпоставки за динамика, с огромен бъдещ потенциал, който трябва да използва 

максимално. Засега, по преценка на експерти се оползотворява едва 30% от този 
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потенциал, т.е Правец може да се постави в категорията на развиващите се пазари за 

туризъм, а не в развитите или наситени пазари, което само по себе си е положителна 

тенденция 

АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДИШНИ СТРАТЕГИИ И 

ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА. 
 

Програмата за развитие на туризма на Община Правец  за периода 2007-2013г. включва   

Приоритетите: 

 Приоритет 1. Формиране и предлагане на висококачествен туристически продукт в 

Община Правец. 

 Приоритет 2: Съхраняване на природното и културно-историческо наследство. 

 Приоритет 3: Ангажирането на местен трудов ресурс в туристическите услуги 

 Приоритет 4: Насърчаване на предприемачеството чрез създаване на 

благоприятна бизнес среда 

Всеки от които предвижда мярки и конретни действия по реализацията им. 
Определените в програмата Индикатори за мониторинг са следните 

 Транспортна инфраструктура 
- Км построени или обновени пътища 
- Инсталирани нови системи за безопасност, сигнални и съобщителни системи 
- Степен на завършване на мрежата  % 
- Намаляване времетраенето на пътуването 
- Подобряване на достъпността 
- Екологично въздействие (увеличаване или намаляване на замърсеността) 

 

 Водоснабдяване и канализация 
- Инвестиции във водоснабдителната мрежа 
- Км изградена водопреносна мрежа 
- Км рехабилитирана водопроводна мрежа 
- Брой жители с режим на водоснабдяване 
- Брой изградени пречиствателни станции 
- Км канализационни мрежи 
- Км рехабилитирана канализационна мрежа 
- Брой изградени помпени станции 
- Брой рехабилитирани помпени станции 
- Км рехабилитирани системи 

 

 Комуникационна инфраструктура 
- Плътност на телефонни постове 
- Покритие на мобилните оператори  
- Интернет достъп 

 

 Околна среда 
- Мощности за събиране и извозване на отпадъците  
- Количества на разделно събираните отпадъци 
- Обслужени домакинства по събиране на твърдите битови отпадъци 
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- Брой фирми използващи алтернативни енергийни източници 
- % на домакинствата /фирмите, обслужвани от новите (подобрените) системи за 

водоснабдяване 
- Екологично съответствие (намаляване на замърсяванията) 
- Създадени работни места при реализация на екологични проекти 
- Брой решени екологични проблеми 
- Дка изградени зелени площи 
- Дка подновени зелени площи 

 

 Развитие на туризма 
- Бр. на създадена или подобрена леглова база 
- Бр.на разработените и модернизирани хотели 
- Бр.създадени или подобрени атракции 
- Създадени нови фирми в областта на туризма 
- Открити нови къщи за гости 
- Брой нови маркетингови инициативи 
- Бр. рекламни кампании 
- Брой организирани семинари, конференции, изложения 
- Брой участия в туристически борси, мрежи и партньорства 
- Бр. получени удостоверения за квалификация в областта на туризма 
- Среден брой на посетителите 
- Средна цена на престоя на един човек 
- Създадена добавена стойност годишно 
- Брой на посещенията на културни, исторически и природни обекти 
- Брой фирми използващи ТИЦ за промоция и реклама 
- Строителство на нови обекти 
- Брой на заетите лица в туризма 
- Брой реализирани нощувки 

 
Периодичност на мониторинга и оценката е определена  по следния начин 
  Консултативния съвет по туризма изготвя ежегодно доклад за дейностите за развитие 
на туризма, който представя пред Общинския съвет за запознаване с постиженията, 
проблемите и възникналите промени в средата.  
  
Отговорностите по осъществяване на мониторинга и оценката имат: 

 Текущо - Кмета на общината и Консултативния съвет по туризма  

 Ежегодно – Общинския съвет 
 
На общинско ниво се предвижда основните функции по мониторинга да се подпомагат от 
Общинската администрация и  Туристическия информационен център. 
 
Изпълнението на програмата от предходния период бележи успех в спечелени проекти,в  

сферата на инфраструкурата и изграждане на нови обекти за съвременен туризъм. 

Все още има много да се работи по изграждане на бранд и единна маркетингова 

концепция за позициониране на община Правец като туриситческа дестинация и 

разработване на специфични и адекватни на съвременния туризъм туристически 

продукти. 
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ВИЗИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ   ЗА 
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ КАТО 
ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 2014 ДО 2020 
Г.  
 
При създаването на настоящата Програма за  развитие на туризма на територията на 

Община Правец за периода 2014-2020 бяха анализирани всички конкретни действия, 

предложени в предишната програма. Някои от действията не са били изпълнени, тъй 

като те не са получили финансиране или по други обективни прични, други – поради 

неясен или грешен модел за изпълнение. В настоящата Програма за  развитие на 

туризма на територията на Община Правец за периода 2014-2020 са включени всички 

действия, които не са били осъществени или са били частично осъществени, които би 

трябвало да надграждат над вече постигнатото. За тези, които моделът/алгоритмът е 

бил грешен, но действието би допринесло за по-голяма конкурентноспособност на 

Правец като туристическа дестинация, са изменени тези модели с такива, които могат да 

действат по-ефективно. 

  

ПРИОРИТЕТИ, ВИЗИЯ, И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ  
 
При определянето на най-важните компоненти на Програмата за  развитие на туризма 

на територията на Община Правец за периода 2014-2020 е поставянето им на базата на 

реално съществуващата ресурсна база, както и на активите и пасивите на Общината за 

развитието не само на туризма изцяло, но и на отделните видове туризъм. Направеният 

анализ на ресурсите, актуалното състояние на туризма в Правец, конкурентните 

дестинации и туристопотока от основните генериращи пазари, както и всички важни 

стратегически документи, вече създадени за периода 2014-2020, определи насоките за 

развитие на туризма в Правец.  

Визия  
Визията за развитието на една дестинация може да се определи като дългосрочна 

концепция за това какво ще представлява тази дестинация след 15-20 години. От друга 

страна, тази концепция трябва да бъде съобразена с визията на България като 

устойчива туристическа дестинация, както е формулирана в Стратегията за устойчивото 

развитие на туризма в България в периода 2009 – 2013, Туризъм 2020 на Европейската 

Общност и Туризма към 2030 на Световната Организация по Туризъм към ООН (Tourism 

Towards 2030).  

Според “Туризма към 2030”, пет са ключови фактора, които определят развитието на 

туризма:  
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 За много страни, туризмът представлява мощен инструмент за социално и 

икономическо развитие и намаление на бедността чрез създаването на работни 

места, предприятия, инфраструктурно развитие и експорт чрез туризъм;  

 За да се възползват от този потенциал, важно е страните да продължават да 

създават интерес, да повишават информираността за възможностите, които 

предлага туристическата индустрия и да превърнат туризма в приоритетна 

политическа цел;  

 Устойчивостта (социална, икономическа и тази на природната среда) е много 

по-важна сега, отколкото когато и да е било, адресирайки такива сфери като 

енергийна независимост, промяна в климата, зелената икономика, управление на 

рисковете;  

 Продължаване на наблюдението и съобразяване с постоянно променящия се 

консуматор: много по-опитни и взискателни клиенти, демографски промени 

(остаряване на населението, миграции, диверсифициране на семейната 

структура), променящи се ценности и начин на живот, промяна от “Икономика на 

услугите” в “Икономика на Изживяванията”;  

 Подобряване на конкурентоспособността чрез оформянето на адекватна 

бизнес среда: иновация, диверсификация на продуктите, пазарите и 

сегментите, развитие на продуктите, информационна и компютърна технологии, 

маркетинга и рекламата, научните изследвания, реалистичната оценка на 

пазарите, развитие на качествени човешките ресурси.  

 
Върху тези 5 фактора се градят стратегиите, целите, визиите и мисиите в повечето 

национални стратегии за развитието на туризма във всички страни. Те са залегнали и в 

Европейския вариант на Визията за Туризъм в Европа 2020, както и в Стратегията за 

Устойчиво развитие на туризма в България 2009-2013,Стратегията за Устойчиво 

развитие на туризма в България 2014-2020.  

На базата на тези документи, както и на 5-те фактора, определящи бъдещето на 

туризма, ние формулираме следната Визия за устойчивото развитие на Правец като 

туристическа дестинация за 2020:  

 Правец ще бъде една от 10 –те предпочитани дестинации  в България за 

позитивни, уникални и висококачествени културни изживявания, и 

дестинация притежаваща уникална за света експозиция. 

 Правец ще е познаваема дестинация на Европейския туристически пазар, 

като екологично чисто място за природосъобразен туризъм с привлекателни  и 

диверсифицирани туристически продукти. 

  Голф игрище – РИУ  Правец ще се превърне в регионален лидер и магнит за 

специализирания голф  туризъм;   

 Конкурентноспособната туристическа индустрия в Община Правец ще е един 

от основните проспериращи сектори на икономиката на Общината;  
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 Устойчивостта на туристическата индустрия на Община Правец ще бъде 

предпоставка за икономическа, социална и екологическа устойчивост на София 

Област , ЮЗР и България като туристически дестинация;  

 Туризма в Правец ще бъдат еталон за прилагането на най-добрите практики в 

технологическото, информационно и маркетингово обезпечаване на сектора;  

 Операторите на туристическите индустрии в Правец ще бъдат познати като желан 

и устойчив партньор на всички заинтересовани страни на местно, регионално, 

национално и интернационално ниво.  

 
За да бъде “позната и предпочитана” туристическа дестинация, тя трябва не само да 

има солиден туристически продукт, но и този продукт да отговаря на идентичността на 

града/общината като туристическа дестинация, както и на устойчивостта на ценностите, 

зад които стои този продукт.  

Тази визия, формулирана като рационална концепция за бъдещите години, може да се 

редуцира до главния актив на общината – уникална експозиция в световен мащаб, 

предлаганена разнообразни туристически изиживявания заредени с  положителен 

емоционален заряд .   
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Приоритети, Специфични цели и Мярки  на ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
ЗА ПЕРИОДА 2014-2020. 
 

Приоритет/мярка/дейност Вид действие Местоположение Срок на 

реализация 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Приоритет 1: Ярка културна идентичност на туристическите продукти и разнообразие в туристическото предлагане 

Специфична цел 1 : Утвърждаване на конкурентоспособността на приоритетните видове туризъм 

Мярка 1 : Оптимизиране на използването на културните 

ресурси на Община Правец като културни активи за 

туризъм на Община Правец 

 

Организационно 

инвестиционно 
Община Правец 

2014-2020 

Общинския бюджет; 

Частно финансиране; 

Донорство; 

Дарения 

Финансиране по 

програми на ЕС 

Други програми за 

БФП 

Програми с до 10% 

съфинанисране 

Държавни 

Институции 

Община Правец, 

Исторически музей 

Правец  

Културни институции 

Частен бизнес 

Фирми предоставящи 

туристически услуги 

 

М. 1.1.Културен туризъм  

М. 1.1.1 Създаване и поддържане на единно брандирано съдържание (снимков и видео материал, описания, карти, 

време на провеждане на културни събития и т.н.) на езиците на целевите пазари. 

М.1.1.2. Включване и поддръжка на съдържанието на по М.1.1. в уебсайта на Общината и  в туристически сайтове в 

България и в чужбина, в социалните мрежи, в сайтовете за споделяне, и т.н.   

М. 1.1.3. Създаване на приложение за мобилни телефони и таблети "Посети Правец"  

М. 1.1.4  Създаване на е-книга за електронни четци и таблети "Ела, виж и се забавлявай   в Правец” 

М. 1.1.5  Повишаване на пазарната ориентираност на културния туризъм  

М. 1.1.6  Създаване на клиентска база от данни (доброволна) на посетители на културни събития, туроператори, 

организатори на културни събития от други градове и държави, туристи на културния туризъм, и т.н. С цел 

директна реклама (принт и имейл реклама) и изследвания на пазара.  

М. 1.2. Бизнес туризъм, Конгресен и Събитиен туризъм 

Превръщане на бизнес туристите в туристи на културния,  събитиен и уикендов туризъм с удължаване на престоя 

чрез стабилни партньорства между бизнеса и туристическата индустрия  

М.1.2.1. Провеждане на обучения на ръководните кадри по маркетинг на различните предприятия в Правец как да 

превърнат своите бизнес партньори в туристи с удължен престой.  

М.1.2.1 Увеличаване на видимостта и информацията за Конгресен и Събитиен туризъм 

М.1.2.2. Създаване и поддържане на единно брандирано съдържание (снимков и видео материал, описания,карти, 

време на провеждане на събития, конгреси, ресурси и материална база за провеждане на събития и 

конгреси/конференции и т.н.) на езиците на целевите пазари.  

М.1.2.3 Създаване на мегасъбитие чрез обединяване на Моцартовите празници с поредица от други концертни 

прояви през годината под бранд – Фестивал на класиката или др.  

М.1.3. Спортен  Туризъм. 

М. 1.3.1.Оптимизиране на използването на спортните ресурси на Община Правец като активи за спортен и 
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Приоритет/мярка/дейност Вид действие Местоположение Срок на 

реализация 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

тренировъчен туризъм  

М.1.1.3.1.1 Създаване и поддържане на единно брандирано съдържание (снимков и видео материал, 

описания,карти, време на провеждане на спортни събития, ресурси и материална база за тренировки, състезания и 

т.н.) на езиците на целевите пазари.  

М.1.1.3.1.2 Създаване на брандирани туристически продукти за младежки състезателен туризъм (средни и висши 

училища) от рода на Универсиадите, Регионални и Областни състезания между средните училища по различни 

видове високопрофилни спортове.  

М.1.1.4 Голф Туризъм 

М. 1.1.4.1.Оптимизиране на използването присъствието на туристи любители на голфа с висока покупателна 

способност. Капитализиране провеждането на различни голфтурнири.  

М.1.1.5 Уикендов  туризъм  

М. 1.1.5.1 Увеличаване на стабилните партньорства между бизнеса в търговията на дребно и туристическата 

индустрия.  

М. 1.1.5.2 Провеждане на обучения на ръководните кадри по маркетинг на различните бизнеси на дребно в Правец 

как да взаимодействат с туристическата индустрия.  

М. 1.1.5.3. Оптимизиране на маркетинговия капацитет на доставчиците на туристически услуги в областта на 

уикендовия и шопинг туризъм. 

Специфична цел 2:  Разнообразяване на туристическото предлагане и диверсификация на туристическия продукт 

М. 2.  Диверсификация на туристическото предлагане по 

основните видове приоритетен туризъм от Специфична Цел 

1  

 

организационно 

инвестиционно 
Община Правец 

2014-2020 

Общинския бюджет; 

Частно финансиране; 

Донорство; 

Дарения 

Финансиране по 

програми на ЕС 

Други програми за 

БФП 

Програми с до 10% 

съфинанисране 

Държавни 

Институции 

Туристически агенции 

- ПЧБ 

Община Правец, 

Исторически музей 

Правец  

Културни институции 

Частен бизнес 

Фирми предоставящи 

туристически услуги  

М. 2.1.  Диверсификация на туристическото предлагане по 

основните видове приоритетен туризъм от Специфична Цел 1 

(свързано и с Приоритет 4).  

М.2.1.1.Създаване на тематични  туристически услуги  - пакети 

обединяващи различни видове туризъм на пр.  Еко с Културен 

туризъм и преживявания и развлечения; Споретен и културен . 

М.2.1.2. Създаване на тематични  туристически услуги  - с 

основна дестинация Правец и обединение на няколко 

дестинации в една тема – „По стъпките на апостолите” и др. 

М.2.2. Стимулиране на туроператорите да включват 

туристическите обекти на територията на общината в 

комплексни туристически пакети с увеличен престой.   
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Приоритет/мярка/дейност Вид действие Местоположение Срок на 

реализация 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

М 2.3. Създаване на брандирани туристически продукти за 

творческия туризъм свързани с нематериалното културно 

наследство и съвременната култура под обща тема“Правешко 

творчество”   

Темата “Правешко творчество” следва да  обвързва  събитията 

за занаяти, музикални надпявания, танцови   надигравания, 

кулинарни събития  художествени пленери и т.н.с 

туристическия продукт. Създаване на уебсайт на темата и 

туристическите продукти. Теми Споделеният Правец,  

М 2.4. Включване на тематичните брандирани обиколки на 

Правец  "Алтернативна Карта на община Правец" в 

туристически продукти с различно времетраене и различна 

стойност.  

М 2.5. Създаване на брандирани туристически продукти около 

Моцартовите празници. Продуктите трябва да включват 

различни времетрайности и различни ценови стойности.  

М 2.6. Създаване на система от спортни туристически продукти, 

ко-брандирани със съответния бранд на всяко състезание, които 

задължително да включват официални хотели, официални зали 

на събитието, официални транспортни компании и официален 

оператор (ОП Туризъм Правец или частен туроператор / 

организатор на спортното състезание). Създаване на каталог 

(електронен) и включване на тази информация в официалните 

печатни каталози на състезанията.  

М.2.7. Стимулиране на Доброволчески туризъм. Създаване на 

брандирани туристически продукти за доброволчески туризъм 

по сферата на въздействие на доброволческия труд: 

подпомагане на археологически разкопки, подпомагане на 

социално слаби, подпомагане на почистването на определени 

еко-зони.  

Специфична Цел 3. Мерките и действията за утвърждаването и успешното позициониране на Община Правец като предпочитан бранд 

М.3.Създаване на Бранд Правец като туристическа 

дестинация 

 

организационно 

 

Община Правец 2014-2020 Фондове на ЕС 

Общинския бюджет  

ПЧБ 

Община Правец, 

Исторически музей 

Правец  
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Приоритет/мярка/дейност Вид действие Местоположение Срок на 

реализация 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

М.3.1. Създаване на основните елементи на бранда: логотип, слоган, основна и вторична цветова гама, основна и 

вторична гама на графични форми, шаблони за брошури, плакати, банери и уеб дизайн и реклама.Създаване на 

шаблони за брандирани елементи на градската среда - указателни табели, указателни тотеми, информационни табла 

и киоски, цветова система за приоритетните видове туризъм, маршрутни табели и карти за обектите в общината. 

М.3.2  Налагане и позициониране на Бранд Правец във всички приоритетни видове туризъм на всички целеви 

пазари  

М.3.3  Провеждане на целенасочени рекламни и ПР кампании на Българския пазар, включително и сред жителите 

на Правец за възможностите за туризъм в общината и града.  

М.3.4 Провеждане на целенасочени рекламни и ПР кампании в България за чужденци, които вече са тук, и в 

чужбина в целевите пазари, извън представянето на туристическите борси 

 Донорство Културни институции 

Частен бизнес 

Фирми предоставящи 

туристически услуги 

Приоритет 2: Устойчивост на туристическата индустрия базирана на знание, експертност, иновативност и ефективно използване на 

активите. 

Специфична цел 1 Усъвършенстване знанията на човешките ресурси, заети в туризма, както в Общинския сектор, така и в частния сектор 

М.4. Усъвършенстване на знанията на Общинските и 

държавни служители в сферите на туризма и културното 

наследство 

Организационно 

инвестиционно 

 

Община Правец 2014-2020 Общинския бюджет; 

Частно финансиране; 

Донорство; 

Дарения 

Финансиране по 

програми на ЕС 

Други програми за 

БФП 

Програми с до 10% 

съфинанисране 

Държавни 

Институции 

Туристически агенции 

- ПЧБ о 

Община Правец, 

Исторически музей 

Правец  

Културни институции 

Частен бизнес 

Фирми предоставящи 

туристически услуги 

М.4.1. Създаване и провеждане на комплексна ежегодна програма за усъвършенстването на знанието на 

общинските и държавни служители (тези в музеите, които са на държавна издръжка) по следните теми:  

 Използване на нови технологии в туристическия маркетинг и обслужване,  

 Интерпретация на културното наследство за туристи,  

 Маркетинг на културните и творчески индустрии чрез туристически продукти,  

 Създаване и маркетинг на туристическите продукти, протокол и най-добри практики в обслужването на 

туристи,  

 Намиране на международни партньори за маркетинг на туризма  

М.4.2. Усъвършенстване на знанията на служителите в НПО-та и частни компании в сферата на туризма, културата 

и творческите индустрии, търговията на дребно  

М.4.2.1 Създаване и провеждане на комплексна ежегодна програма за обучение на екскурзоводи, хотелиери, 

ресторантьори, художници, музиканти, занаятчии, и др. творчески личности по следните теми:  

 Партньорства между туристическия бизнес и останалите видове икономически партньори,  

 Създаване и съвместно маркетиране на туристически продукти,  

 Намиране на международни партньори за маркетиране на съвместни продукти за различните видове 

туризъм . 

М.4.2.2. Провеждане на ежегоден уоркшоп "Култура и бизнес" за туроператори  и други доставчици на 
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Приоритет/мярка/дейност Вид действие Местоположение Срок на 

реализация 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

туристически услуги и културни оператори  

Специфична цел 2 Гарантиране на устoйчивостта на туристическата индустрия в Община Правец  
М. 5.  Използване на технологическия потенциал на Правец 

за прилагане на иновативност във всички сфери на 

туристическата индустрия 

Организационно  

инвестиционно 

Община Правец  Общинския бюджет; 

Частно финансиране; 

Донорство; 

Дарения 

Финансиране по 

програми на ЕС 

Други програми за 

БФП 

Програми с до 10% 

съфинанисране 

Държавни 

Институции 

Туристически агенции 

- ПЧБ 

 

М. 5.1. Повишаване на оперативността и конкурентоспособността на туристическата индустрия чрез използването 

на нови технологии  

М.5.1.1 Създаване и опериране на програма за представяне на активите на приоритетните видове туризъм чрез 

мобилни, 3D, звукови и светлинни технологии и анимирането на туристическите атракции на Правец  

М.5.1.2 Създаване и прилагане на система на наблюдения на твърдите данни за оценка на ресурсите за всички 

видове туризъм и изпълнението на стратегията по определени показатели (нощувки, пазари, приходи от 

съответните видове туризъм, сезонност, заетост на хотелите, и т.н.) 

  

Специфична цел 3  Ефективно използване на съществуващите към момента активи заедно с тези, които ще са налице за периода 2014-
2020 за развитието на качествен туристически продукт 

М.6. Анализ и инвентар на активите организационно 

административно 

Община Правец  Общинския бюджет; 

Донорство; 

Дарения 

Финансиране по 

програми на ЕС 

Други програми за 

БФП 

Държавни 

Институции 

 

М.6.1.Ежегодно обновяване на съдържанието, статистиките и анализите по М. 1.  

М.6.2 Интеграция на туристическите услуги  

М.6.3. Създаване на програма за интегриране между новосъздадените/реставрираните/планираните атракции и 

събития и туристически активи с тяхното:  

 Включване в туристически продукт.  

 Маркетиране на новосъздадения туристически продукт.  

 Обозначаване и информационна архитектура в градската среда.  

 

  

Приоритет 3: Създаване  и използване  на местен трудов ресурс в туристическата индустрия 

Специфична цел 1: Опазване  и съхранение на туристическите обекти. 

М .7. Създаване на ангажираност и съпричастност на организационно Община Правец 2014-2020 Общинския бюджет; Община Правец 
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Приоритет/мярка/дейност Вид действие Местоположение Срок на 

реализация 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

местното население към туристическите обекти на 

територията на общината. 
 

административно  Частно финансиране; 

Донорство; 

Дарения 

Финансиране по 

програми на ЕС 

Други програми за 

БФП 

Програми с до 10% 

съфинанисране 

Държавни 

Институции 

Туристически агенции 

- ПЧБ  

ДБТ 

Исторически музей 

Фирми предоставящи 

туристически услуги 

ДБТ 

М.7.1.Създаването на условия за заетост в района, посредством разкопки, реконструкция, консервация или 

опазване на природното и културно-историческо наследство, както и 

дейностите по управление на обновените обекти, чрез обучение и създаване на заетост за безработни 

М.7.2. Прилагане и разширяване на утвърдени програми за обучение и повишаване на уменията и отговорностите 

на заетите в туризма 

М.7.3. Популяризиране на положителен опит при предлагането и реализирането на туристически услуги от райони 

с развита туристическа индустрия 

М7.4. Кандидатстване по проекти на ЕС, държавния бюджет и др. донори за организиране на разкопки, 

реконструкция, консервация или опазване на природното и културно-историческо наследство в Общината 

 

М8. Създаване на условия за предлагане на туристически 

услуги чрез семейни инициативи 

организационно 

 

Община Правец  Фирми предоставящи 

туристически услуги 

Медии 

Община Правец 

М8.1.Популяризиране на форми за туристически услуги, свързани с развитието на различните видове туризъм 

М8.2. Стимулиране на семействата предлагащи туристически услуги 

Община Правец 

ДБТ 

Исторически музей 

НПО 

М9.Развитие на човешките ресурси участващи в туризма на 

местно ниво 

 

организационно 

административно 

Община Правец  Община Правец 

ГПЧЕ”Алеко 

Константинов” 

ПГ про КТС 

Фирми предоставящи 

туристически услуги 

Община Правец 

ГПЧЕ”Алеко 

Константинов” 

M9.1. Разширяване спектъра на обучаващите се в паралелките по туризъм в ГПЧЕ”Алеко Константинов”. 

Изработване на програми за ученически стажове и практики. 

M9.2. Разкриването на Център за професионално обучение. 

М9.3. Инвестиции в развитието на човешките ресурси посредством програми за повишаване на квалификацията и 

мотивацията на персонала 

М9.4. Използване на възможностите на програмите за обучение през целия живот 

Приоритет 4: Насърчаване на предприемачеството в туристическата индустрия чрез създаване на стимулираща бизнес среда 
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Специфична цел 1: Осигуряване на работещи административни и бизнес механизми за стимулиране и улесняване на развитието на 

бизнеса. 

М10. Подобряване на механизмите за взаимодействие между 

местната власт и представителите на туристическия бизнес 

организационно 

административно 

Община Правец 2014-2020 Общински бюджет 

ПЧБ 

Община Правец 

Частен Бизнес 

М11. Създаване предпоставки и развитие на публично-

частни партньорства  

 

организационно 

административно 

Община Правец 20014-2020 Общински бюджет 

ПЧБ  

Община Правец 

Частен Бизнес 

М12.Повишаване на ефективността и професионалната 

компетентност на местната администрация 

организационно 

административно 

Община Правец 2011-2013 Фондове на ЕС 

Общинския бюджет 

Община Правец 

 

 
 
 
 
 
 



     

 
 
ПРИОРИТЕТИ,СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЯРКИ  ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 
 

Приоритет 1: Ярка културна идентичност на туристическите продукти и 

разнообразие в туристическото предлагане  

Специфична цел 1 : Утвърждаване на конкурентоспособността на приоритетните 

видове туризъм  

За да се изпълнят стратегическите цели на “Програмата за  развитие на туризма на 

територията на Община Правец за периода от 2014 до 2020 г.” е необходима 

концентрация и фокусиране върху приоритетните видове туризъм, за които Правец 

има много развити активи. Това са културният, бизнес, конгресният и 

събитиен/фестивален, спортният , голф , уикендов и еко видове туризъм. 

Всички те носят една обща, незаменима и уникална културна идентичност, типична 

само за Правец, която трябва да служи за тяхното утвърждаване и да допринася за 

конкурентоспособността на цялата туристическа индустрия в общината.  

Тези приоритетни видове туризъм не използват достатъчно активите на Правец за 

тяхното конкурентноспособно развитие, а някои са още в началната си фаза на 

развитие. Затова са предвидени конкретни мерки за фокусиране върху културната 

идентичност и развитието им до високо конкурентноспособно ниво в национален и 

международен мащаб.  

Мярка 1.1 : Оптимизиране на използването на културните ресурси на Община 

Правец като културни активи за туризъм на Община Правец  

За да може да се оптимизират възможно най-голям брой културни ресурси (и тези, 

които съществуват сега, и тези, които ще се социализират през следващия 

програмен период, както се предвижда в ОПР на Правец), са необходими следните 

действия: 

М. 1.1.1.Културен туризъм  

М. 1. 1.1.1 Създаване и поддържане на единно брандирано съдържание (снимков и 

видео материал, описания, карти, време на провеждане на културни събития и т.н.) 

на езиците на целевите пазари  

Това са групи от бази данни, като всеки съществуващ или бъдещ културен 

обект се включва в база от данни, където има своето описание, снимков/видео 

материал, своят бранд ( най- належащ за изработване такъв подробен каталог 

е колекцията от подаръци на Тодор Живков), както и карта и символ за 

включване във съответните карти за културни обекти.  

Същото се отнася за останалите съществуващи и бъдещи знакови културни 

събития, които могат да се превърнат в актив за културния туризъм.  

Тази огромна информация в последствие ще бъде в основата за създаване на 

туристически продукти, за рекламни материали, за информационни табла и 

киоски, за съдържание на уебсайта за туризъм и събития, за мобилни 

приложения с цел по-бърза ориентация за индивидуални туристи и за много 

други цели на културния туризъм. 
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М.1.1.1.2. Включване и поддръжка на съдържанието на по М.1.1. в уебсайта на 

Общината и  в туристически сайтове в България и в чужбина, в социалните мрежи, в 

сайтовете за споделяне, и т.н.   

М. 1.1.1.3. Създаване на приложение за мобилни телефони и таблети "Посети 

Правец"  

М. 1.1.1.4  Създаване на е-книга за електронни четци и таблети "Ела, виж и се 

зсабавлявай   в Правец” 

М. 1.1.1.5.  Повишаване на пазарната ориентираност на културния туризъм  

М. 1.1.1.6. Създаване на клиентска база от данни (доброволна) на посетители на 

културни събития, туроператори, организатори на културни събития от други 

градове и държави, туристи на културния туризъм, и т.н. С цел директна реклама 

(принт и имейл реклама) и изследвания на пазара.  

М. 1.1.2. Бизнес туризъм  
Превръщане на бизнес туристите в туристи на културния,  събитиен и уикендов 

туризъм с удължаване на престоя чрез стабилни партньорства между бизнеса и 

туристическата индустрия  

М.1.1.2.1. Провеждане на обучения на ръководните кадри по маркетинг на 

различните предприятия в Правец как да превърнат своите бизнес партньори в 

туристи с удължен престой.  

М.1.1.2.1 Увеличаване на видимостта и информацията за Конгресен и Събитиен 

туризъм  

М.1.1.2.2. Създаване и поддържане на единно брандирано съдържание (снимков и 

видео материал, описания,карти, време на провеждане на събития, конгреси, 

ресурси и материална база за провеждане на събития и конгреси/конференции и 

т.н.) на езиците на целевите пазари.  

М.1.1.2.3 Създаване на мегасъбитие чрез обединяване на Моцартовите празници с 

поредица от други концертни прояви през годината под бранд – Фестивал на 

класиката или др.  

М.1.1.3. Спортен  Туризъм. 
М. 1.1.3.1.Оптимизиране на използването на спортните ресурси на Община Правец 
като активи за спортен и тренировъчен туризъм  
М.1.1.3.1.1 Създаване и поддържане на единно брандирано съдържание (снимков и 
видео материал, описания,карти, време на провеждане на спортни събития, 
ресурси и материална база за тренировки, състезания и т.н.) на езиците на 
целевите пазари.  
М.1.1.3.1.2 Създаване на брандирани туристически продукти за младежки 
състезателен туризъм (средни и висши училища) от рода на Универсиадите, 
Регионални и Областни  състезания между средните училища по различни видове 
високопрофилни спортове.  
М.1.1.4 Голф Туризъм 
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М. 1.1.4.1.Оптимизиране на използването присъствието на туристи любители на 

голфа с висока покупателна способност. Капитализиране провеждането на 

различни голфтурнири.  

М.1.1.5 Уикендов  туризъм  
М. 1.1.5.1 Увеличаване на стабилните партньорства между бизнеса в търговията на 

дребно и туристическата индустрия.  

М. 1.1.5.2 Провеждане на обучения на ръководните кадри по маркетинг на 

различните бизнеси на дребно в Правец как да взаимодействат с туристическата 

индустрия.  

М. 1.1.5.3. Оптимизиране на маркетинговия капацитет на доставчиците на 

туристически услуги в областта на уикендовия и шопинг туризъм.  

Специфична цел 2:  Разнообразяване на туристическото предлагане и 

диверсификация на туристическия продукт  

М.2.1  Диверсификация на туристическото предлагане по основните видове 

приоритетен туризъм от Специфична Цел 1 (свързано и с Приоритет 4).  

М.2.1.1. Създаване на тематични  туристически услуги  - пакети обединяващи 

различни видове туризъмнапр.  Еко с Културен туризъм и преживявания и 

развлечения; Споретен и културен . 

М.2.1.2. Създаване на тематични  туристически услуги  - с основна дестинация 

Правец и обединение на няколко дестинации в една тема – „По стъпките на 

апостолите” и др. 

М.2.2. Стимулиране на туроператорите да включват туристическите обекти на 

територията на общината в комплексни туристически пакети с увеличен престой.   

 

Един от основните проблеми в туристическите продукти не само на община  

Правец, предлагани както на българския пазар (такива почти липсват), така и на 

международния, са изключително еднообразни и насочени само към обиколка на 

няколко атракции и посещения на няколко музеи.  

От друга страна, много малко туристически продукти са тематични и брандирани, 

което е един от начините, признати от ЕС в Рамка 7, като носещо иновативност и 

конкурентноспособност на туристическия продукт. Затова действията по тази мярка 

са насочени към създаването на групи от тематично свързани туристически 

продукти, които също така да бъдат използвани и при разширяването на 

географския обхват на културния туризъм, както и за удължаване на престоя на 

туристите в Правец като изходна база за други дестинации, свързани с темата. 

Примерни теми : „ По стъпките на Апостолите”; „ Освобождение”; Тема 

“Християнство”  - развитие на християнството северозападна България – посещение 

на всички храмове и параклиси на територията на обшината и близки дестинации – 

Ботевград, Ябланица ,Враца, Тетвен, но с преспиване в Правец.  
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М 2.3. Създаване на брандирани туристически продукти за творческия туризъм 

свързани с нематериалното културно наследство и съвременната култура под обща 

тема “Правешко творчество”   

Темата “Правешко творчество” следва да  обвързва  събитията за занаяти, 

музикални надпявания, танцови   надигравания, кулинарни събития  художествени 

пленери и т.н.с туристическия продукт. Създаване на уебсайт на темата и 

туристическите продукти. Теми Споделеният Правец,  

М 2.4. Включване на тематичните брандирани обиколки на Правец  "Алтернативна 

Карта на община Правец" в туристически продукти с различно времетраене и 

различна стойност.  

М 2.5. Създаване на брандирани туристически продукти около Моцартовите 

празници. Продуктите трябва да включват различни времетрайности и различни 

ценови стойности.  

М 2.6. Създаване на система от спортни туристически продукти, ко-брандирани със 

съответния бранд на всяко състезание, които задължително да включват 

официални хотели, официални зали на събитието, официални транспортни 

компании и официален оператор / организатор на спортното състезание). 

Създаване на каталог (електронен) и включване на тази информация в 

официалните печатни каталози на състезанията.  

М.2.7. Стимулиране на Доброволчески туризъм. Създаване на брандирани 

туристически продукти за доброволчески туризъм по сферата на въздействие на 

доброволческия труд: подпомагане на археологически разкопки, подпомагане на 

социално слаби, подпомагане на почистването на определени еко-зони.  

 
Специфична Цел 3. Мерките и действията за утвърждаването и успешното 

позициониране на Община Правец като предпочитан бранд. 

Изграждането и налагането на един туристически бранд надхвърлят периода от 7 

години, но процеса трябва да започне възможно най-скоро. За това са необходими 

следните мерки и действия: 

 
М.3.Създаване на Бранд Правец като туристическа дестинация 
 
М.3.1. Създаване на основните елементи на бранда: логотип, слоган, основна и 

вторична цветова гама, основна и вторична гама на графични форми, шаблони за 

брошури, плакати, банери и уеб дизайн и реклама.Създаване на шаблони за 

брандирани елементи на градската среда - указателни табели, указателни тотеми, 

информационни табла и киоски, цветова система за приоритетните видове туризъм, 

маршрутни табели и карти за обектите в общината. 

М.3.2  Налагане и позициониране на Бранд Правец във всички приоритетни видове 

туризъм на всички целеви пазари  



 

Този документ е създаден в рамките на проект : „Подобряване работата на общинска администрация  - Правец в процеса на 
разработване , прилагане и мониторинг на политики на местно ниво” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-
133/12.11.2013г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет2007-
2013”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

    

 62 

М.3.3  Провеждане на целенасочени рекламни и ПР кампании на Българския пазар, 

включително и сред жителите на Правец за възможностите за туризъм в общината 

и града.  

М.3.4 Провеждане на целенасочени рекламни и ПР кампании в България за 

чужденци, които вече са тук, и в чужбина в целевите пазари, извън представянето 

на туристическите борси 

 
Приоритет 2: Устойчивост на туристическата индустрия базирана на знание, 

експертност, иновативност и ефективно използване на активите.  

Специфична цел 1 Усъвършенстване знанията на човешките ресурси, заети в 

туризма, както в Общинския сектор, така и в частния сектор  

М.4. Усъвършенстване на знанията на Общинските и държавни служители в 

сферите на туризма и културното наследство  

М.4.1. Създаване и провеждане на комплексна ежегодна програма за 

усъвършенстването на знанието на общинските и държавни служители (тези в 

музеите, които са на държавна издръжка) по следните теми:  

 Използване на нови технологии в туристическия маркетинг и обслужване,  

 Интерпретация на културното наследство за туристи,  

 Маркетинг на културните и творчески индустрии чрез туристически продукти,  

 Създаване и маркетинг на туристическите продукти, протокол и най-добри 

практики в обслужването на туристи,  

 Намиране на международни партньори за маркетинг на туризма  

 
М.4.2. Усъвършенстване на знанията на служителите в НПО-та и частни компании в 

сферата на туризма, културата и творческите индустрии, търговията на дребно  

М.4.2.1 Създаване и провеждане на комплексна ежегодна програма за обучение на 

екскурзоводи, хотелиери, ресторантьори, художници, музиканти, занаятчии, и др. 

творчески личности по следните теми:  

 Партньорства между туристическия бизнес и останалите видове 

икономически партньори,  

 Създаване и съвместно маркетиране на туристически продукти,  

 Намиране на международни партньори за маркетиране на съвместни 

продукти за различните видове туризъм  

 

М.4.2.2. Провеждане на ежегоден уоркшоп "Култура и бизнес" за туроператори  и 

други доставчици на туристически услуги и културни оператори  

 
Специфична цел 2 Гарантиране на устойчивостта на туристическата индустрия в 
Община Правец  
М. 5.  Използване на технологическия потенциал на Правец за прилагане на 
иновативност във всички сфери на туристическата индустрия  
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М. 5.1. Повишаване на оперативността и конкурентоспособността на туристическата 
индустрия чрез използването на нови технологии  
М.5.1.1 Създаване и опериране на програма за представяне на активите на 

приоритетните видове туризъм чрез мобилни, 3D, звукови и светлинни технологии и 

анимирането на туристическите атракции на Правец  

М.5.1.2 Създаване и прилагане на система на наблюдения на твърдите данни за 

оценка на ресурсите за всички видове туризъм и изпълнението на стратегията по 

определени показатели (нощувки, пазари, приходи от съответните видове туризъм, 

сезонност, заетост на хотелите, и т.н.)  

Специфична цел 3  Ефективно използване на съществуващите към момента 

активи заедно с тези, които ще са налице за периода 2014-2020 за развитието на 

качествен туристически продукт.  

В тази специфична цел са включени всички мерки и действия, необходими за 

активирането на съществуващите ресурси към момента и тези които ще бъдат 

налице в бъдеще през периода 2014-2020 г.  

М.6. Анализ и инвентар на активите  

М.6.1.Ежегодно обновяване на съдържанието, статистиките и анализите по М. 1.  

М.6.2 Интеграция на туристическите услуги  

М.6.3. Създаване на програма за интегриране между 
новосъздадените/реставрираните/планираните атракции и събития и туристически 
активи с тяхното:  

 Включване в туристически продукт.  

 Маркетиране на новосъздадения туристически продукт.  

 Обозначаване и информационна архитектура в градската среда.  

 
Приоритет 3: Създаване  и използване  на местен трудов ресурс в туристическата 

индустрия 

Специфична цел 1: Опазване  и съхранение на туристическите обекти. 

М .7. Създаване на ангажираност и съпричастност на местното население към 

туристическите обекти на територията на общината. 

М.7.1.Създаването на условия за заетост в района, посредством разкопки, 

реконструкция, консервация или опазване на природното и културно-историческо 

наследство, както и дейностите по управление на обновените обекти, чрез обучение 

и създаване на заетост за безработни. 

М.7.2. Прилагане и разширяване на утвърдени програми за обучение и повишаване 

на уменията и отговорностите на заетите в туризма. 

М.7.3. Популяризиране на положителен опит при предлагането и реализирането на 

туристически услуги от райони с развита туристическа индустрия. 

М7.4. Кандидатстване по проекти на ЕС, държавния бюджет и др. донори за 

организиране на разкопки, реконструкция, консервация или опазване на природното 

и културно-историческо наследство в Общината. 
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М8. Създаване на условия за предлагане на туристически услуги чрез семейни 

инициативи. 

М8.1.Популяризиране на форми за туристически услуги, свързани с развитието на 

различните видове туризъм 

М8.2. Стимулиране на семействата предлагащи туристически услуги. 

М9.Развитие на човешките ресурси участващи в туризма на местно ниво. 

M9.1. Разширяване спектъра на обучаващите се в паралелките по туризъм в 

ГПЧЕ”Алеко Константинов”. Изработване на програми за ученически стажове и 

практики. 

M9.2. Разкриването на Център за професионално обучение. 

М9.3. Инвестиции в развитието на човешките ресурси посредством програми за 

повишаване на квалификацията и мотивацията на персонала 

М9.4. Използване на възможностите на програмите за обучение през целия живот 

Приоритет 4: Насърчаване на предприемачеството в туристическата индустрия 

чрез създаване на стимулираща бизнес среда 

Специфична цел 1: Осигуряване на работещи административни и бизнес 

механизми за стимулиране и улесняване на развитието на бизнеса. 

М10. Подобряване на механизмите за взаимодействие между местната власт и 

представителите на туристическия бизнес.  

М11. Създаване предпоставки и развитие на публично-частни партньорства  

М12.Повишаване на ефективността и професионалната компетентност на местната 

администрация.  

 
Очаквани резултати  
 
Увеличаване на нощувките: с 6% на година за всичките години за българи и 8% за 
чужденци;  

 Увеличаване приходи от нощувки: с 3% на година за всички години на 
приходите за всяка година от българските туристи и от тези от чужденците с 
5%;  

 Увеличаване на броя на пренощувалите лица: брой на българи + 10% до 
края на периода, а на чужденци + 20% до края на периода;  

 Увеличаване на заетостта на хотелската база: достигане на 55% през 2020 
г.;  

 Увеличаване на приходите от легло: с 5% от български туристи и 10% от 
чуждестранни туристи;  

 Увеличаване на средния престой на турист в Правец: до 3 денонощия 
през 2020 г.;  

 
 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ  
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Дейностите за реализиране на програмата са съобразени както със Закона за 

Туризма (ЗТ), чл. 10 и 16, така и със Закона за местното управление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл. 17 и чл. 51, и Закона за Културното Наследство (ЗКН), 

чл.12, ал.4, пар. 4,6 и 10, чл.17 . с цел да могат да бъдат финансирани дейности 

както следва: 

1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с 

аерогари, жп гари и автогари, както и с културните ценности;  

2. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи;  

3. Изграждане на информационни туристически центрове и организация на 

информационното обслужване на туристите;  

4. Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на 

територията на общината.  

Както се вижда, ЗТ” Закон за туризма” не предвижда някои жизнено важни дейности 

за финансиране свързани с туризма, без които нито националната, нито местните 

стратегии биха били устойчиви, а именно:  

 Проучвания на ниво Община на всички аспекти на туризма: статистики, 

поведение на туриста, обслужване на туриста, ниво на развитие на 

туристическия продукт, ниво на качество на туристическото обслужване и т.н  

 Създаване на диверсифициран туристически продукт  

 Технологично обезпечаване на информационното обслужване, включително 

и с нови технологии  

 Обучение, подобряване на нивото на знания и лицензиране на човешките 

ресурси на общините, които са свързани с информационното обслужване на 

туристите, включително и човешки ресурси от други сфери на дейност 

(култура, спорт и т.н.), които имат пряко влияние върху развитието на 

туризма.  

 
От друга страна, отново според ЗТ тези дейности се финансират от:  

Чл. 16, ал. 2) Средствата за развитието на туризма в общината се набират с 

решение на общинския съвет от: 

1. Туристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси;  

2. Наложените от кмета на общината глоби и имуществени санкции по този закон;  

3. Таксите за категоризиране на туристически обекти по чл. 55, ал. 4;  

4. Средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;  

5. Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато 

не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет;  

6. Лихви;  

7. Други източници.  

(3) Средствата по ал. 2 се разходват само за дейностите по чл. 10, ал. 2.  
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Редица други закони (Закон за Бюджета, ЗМСУ, ЗКН) механизмът на финансиране 

на Общините – т.е. всички приходи първо да отиват в държавния бюджет, а после 

да се връщат под различни форми, води до непредвидимост за повече от една 

година. Тоест, от самото законодателство се вижда, че всички средства за туризъм, 

включително инфраструктурни, пътни проекти, реставрация на сгради и т.н. се 

финансират от 2 сигурни източника: туристически данък и такси са категоризации. 

Средствата, предоставени по международни програми и споразумения, наложените 

глоби, даренията и помощите, средствата предоставени за изпълнение на целеви 

програми и проекти зависят от много фактори, които не са предвидими, и съответно 

не могат да се планират. 

Законовата рамка за Финансирането на всички дейности свързани с туризма се 

осъществява по два начина – от една страна, бюджета на общината 

(инфраструктура, свързана с туризма, пътища, културни ценности, и т.н.), а от друга 

–чрез външно финансиране позволено от заякона.  

ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОИЗХОД  

Вътрешни  

 Вътрешните източници на финансиране са следните:  

 Приходи от туристически данък  

 Приходи от такси по дейност “категоризация”  

 Приходи от продажба на сувенири и информационни материали в ТИЦ-овете  

 Глоби и имуществени санкции наложени от кмета на общината на 

предприятия свързани с туризма  

 Лихви върху неусвоените средства за туризъм  

 Бюджет на Община Правец за туризъм и за инфраструктура, свързана с 

туризъм, която идва от държавния бюджет под следните форми:  

 Обща субсидия – от делегираните от държавата дейности и преотстъпен 

данък  

 Изграждане на пътната мрежа и снегопочистване  

 Целева субсидия за капиталови разходи, в това число за екологични проекти 

и за други цели.  

 
Външни  
Всички останали източници на финансиране на дейностите свързани с туризма са 

външни, като към момента те са:  

 Целеви програми на Европейската Общност и свързаните с тях одобрени 

проекти – за регионално развитие, за екология, за иновации и 

конкурентноспособност, за развитието на човешките ресурси, за култура и 

други.  

 Целеви програми на Европейското Икономическо Пространство (Норвегия, 

Исландия, Лихтенщайн), накратко наречени Норвежка програма  
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 Дарения и помощи и средства по програми и проекти, които не са предвидени 

да постъпят в националния бюджет  

 Други видове финансиране  

 
Сумите, към сегашния момент, свързани с финансирането на туризма в Правец са 

недостатъчни и са свързани главно с проекти за подобряване на състоянието и 

изграждане на нови туристически атракции. И доколкото досега единствения 

приоритет на Общината в развитието на туризма е бил културния туризъм, то 

развитието на останалите видове туризъм или не е било финансирано, или е било 

финансирано само от гледна точка на общото подобрение на икономическата, 

социална и културна среда на града.  

Креативни форми на финансиране  

Публично-частни партньорства  

Формални партньорства  

Формалните партньорства за финансиране са главно насочени в областта на 

финансиране на управлението на туристическите активи, информационното 

обслужване на туристите и в туристическата реклама, от задължителните от ЗТ 

дейности. Такива партньорства са реализирани чрез общата собственост на някои 

от активите за туризъм на Правец – Правецския панаир и ОИ “Старинен Правец”. 

Правната основа на тези партньорства определя и ефективността на 

финансираните дейности. Затова е много важно, когато се установяват формалните 

ПЧП да се включват клаузи за финансиране на всички дейности, свързани с 

туризма и делът от това финансиране, който ще поеме частният партньор. Много е 

важно в тези дейности да се включат и незадължителните по ЗТ туризма дейности, 

свързани с проучванията, технологическото обезпечаване, и обучението на 

кадрите.  

Неформални партньорства  

Неформалните партньорства са тези, които съществуват между обюинска 

администрация  Правец, от една страна, и туроператорите, ресторантите, 

транспортните фирми, медиите, университетите, и всички други фирми, които 

създават, оперират и рекламират туристическите активи на Община Правец. Тези 

партньорства не са задължителни по силата на никой закон, и в повечето случаи, не 

се регулират от дългосрочни договори и концесии, но имат огромно значение за 

финансирането на дейностите по реклама на Община Правец като туристическа 

дестинация. Това финансиране може да бъде директно – чрез участие в средствата 

и материалите за реклама, ПР и т.н., и недиректно – чрез безплатно предоставяне 

на рекламни площи или разпространение на рекламни материали, предоставяне на 

хотелски, ресторантски и транспортни услуги, включване в каталози и брошури, 

Интернет сайтове и т.н.  

Община Правец трябва да увеличи и да се старае да формализира максимално 

тези видове партньорства с цел не само реклама, но и проучване на туризма, 



 

Този документ е създаден в рамките на проект : „Подобряване работата на общинска администрация  - Правец в процеса на 
разработване , прилагане и мониторинг на политики на местно ниво” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-
133/12.11.2013г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет2007-
2013”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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създаване на туристически продукт и обучение на човешките ресурси. 

Проучванията в туризма, както и създаването на туристически продукт могат да се 

обвържат с университетските програми, и така индиректно да се финансират 

дейности, които обикновено се изнасят към външни изпълнители. 

Мониторинга на изпълнението на Програмата за развитие на туризма на община 
Правец за периода 2014-2020г ще се осъществява съгласно приетите и въведени 
Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на политики 
от Община Правец. 
Актуализацията на програмата може да бъде извършвана по всяко време за 
нуджите на Община Правец и в съотетствие с документите от по- горен ранг. 
 
 
 


