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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Проект "Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на
услугите - СТЪПКИ" (Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of
Services - STEPS) се реализира по Приоритетна ос 1 "Туризъм", Специфична цел
1.3. – "Хора за хора и работа в мрежи". Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България Сърбия, финансирана от Европейския Съюз (ЕС), чрез Инструмента за
предприсъединителна помощ (ИПП) и съфинансирана от Р. България и Р. Сърбия.
Териториалният обхват на Програма Interreg - ИПП за трансгранично
сътрудничество България-Сърбия покрива шест административни области (NUTS 3)
от Р. България – Видин, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил и Софийска и седем
окръга (NUTS 3) от Р. Сърбия – Борски, Зайчарски, Нишки, Пиротски, Топлишки,
Ябланишки и Пчиня.
Фигура 1 Обхват на допустимата територия за подпомагане по програма Interreg - ИПП за
трансгранично сътрудничество България - Сърбия

Източник: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/regions-map

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
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Към 31.12.2018 г. общият брой на населението в трансграничния регион
България - Сърбия е 1 996 820 души, от които 42,4% – в българската и 57,6% – в
сръбската територия.
Площ
(km2)

Общини

→ България
- Област Видин

3 033

-

Област Монтана

3 635

-

Област Враца

3 620

-

Област Перник

2 392

-

Област Кюстендил

3 084

-

Софийска област

7 059

Белоградчик, Бойница, Брегово,
Видин, Грамада, Димово, Кула,
Макреш, Ново село, Ружинци,
Чупрене
Берковица, Бойчиновци,
Брусарци, Вълчедръм, Вършец,
Георги Дамяново, Лом,
Медковец, Монтана, Чипровци,
Якимово
Борован, Бяла Слатина, Враца,
Козлодуй, Криводол, Мездра,
Мизия, Оряхово, Роман,
Хайредин
Брезник, Земен, Ковачевци,
Перник, Радомир, Трън
Бобов дол, Бобошево, Дупница,
Кочериново, Кюстендил,
Невестино, Рила, Сапарева баня,
Трекляно
Антон, Божурище, Ботевград,
Годеч, Горна малина, Долна
баня, Драгоман, Елин Пелин,
Етрополе, Златица, Ихтиман,
Копривщица, Костенец,
Костинброд, Мирково, Пирдоп,
Правец, Самоков, Своге,
Сливница, Чавдар, Челопеч

ОБЩО ЗА БЪЛГАРИЯ:
→ Сърбия
- Борски окръг

22 823
3 507

-

Зайчарски окръг

3 623

-

Нишавски окръг

2 729

Население
към
31.12.2018
(брой)
84 865

129 637

162 549

120 880
119 041

229 041

846 013
Бор, Кладово, Майданпек,
Неготин
Зайчар, Болевац, Княжевац,
Сокобаня
Град Ниш, Алексинац, Гаджин
хан, Долевац, Мерошина, Ражан,

113 000
107 835
362 331

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
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Площ
(km2)

-

Пиротски окръг

2 761

-

Топлишки окръг

2 231

-

Ябланишки окръг

2 769

-

Пчиня

3 520

ОБЩО ЗА СЪРБИЯ:
ОБЩО ЗА ТГС
РЕГИОНА:

Общини

Свърлиг
Пирот, Бабушница, Бела паланка,
Димитровград
Прокупле, Блаце, Житораджа,
Куршумлия
Лесковац, Божник, Власотинци,
Лебане, Медведжа, Черна Трава
Враня, Босилеград, Буяновац,
Владичин хан, Прешево,
Сурдулица, Търговище

21 140
43 963

Население
към
31.12.2018
(брой)
84 827
84 252
201 024
197 538
1 150 807
1 996 820

По данни на:
Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Статистическо бюро на Р. Сърбия, https://www.stat.gov.rs/
§ Обща информация за проекта:
→ ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА STEPS:
o Повишаване качеството на туристическите продукти и услуги в
трансграничния регион и развитие на нови такива чрез повишаване на
квалификацията и стимулиране на предприемачеството сред младите
хора
→ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
o Проучване на нуждите и предизвикателствата в турист. сектор по
отношение на човешките ресурси, качеството на услугите и
предприемаческите инициативи
o Обучение на млади предприемачи в туризма
o Онлайн STEPS платформа за активни инициативи и консултации за
стартиращи в туристическия сектор
o Формализиране на 1 мрежа от предприемачи в туризма

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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II. ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Разработването на настоящия доклад е част от изпълнението на Договор с
предмет Извършване на Проучване "Възможности и предизвикателства за предоставяне
на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния регион в рамките на
проект CB007.2.13.077 "Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на
услугите - СТЪПКИ".

Докладът представя резултатите от изпълнението на Договора, в рамките на
който е извършено проучване на туристическото обслужване и продукти в
целевата територия, включително и анкетно проучване сред общо 229
представители на ключови заинтересовани страни (149 от България и 80 от
Сърбия).
Целта на изследването е извършването на преглед, анализ и заключение
относно нивото на услугите и продуктите в изследваната територия по отношение
на туристическия сектор, както и предлагането на подобрения, фокусирани върху
квалификацията на персонала в туристическия сектор, маркетинга и рекламата,
предприемаческите инициативи.
Информацията относно туристическите услуги и продукти в целевата
територия и предложените подобрения в ключови области на развитие, ще
допринесат за постигане на предвидените цели и резултати по проекта.
Качеството на предлаганите туристически услуги и продукти в целевата
територия е пряко свързано със следните ключови области в туризма, за които ще
бъдат разработени препоръки за развитие в рамките на настоящия доклад:
§ Квалификация на персонала в туристическия сектор;
§ Туристически маркетинг и реклама;
§ Предприемачески инициативи.
При разработването на настоящия доклад са ползвани следните достоверни
източници на информация:
§ Официални документи на различни териториални нива с отношение към
разглежданата проблематика;
§ Информация от министерства, изпълнителни агенции и други централни
и/или териториални органи на изпълнителната власт;
§ Официални уебсайтове на различни административно-териториални
единици в обхвата на целевата територия по проекта;
§ Туристически информационни портали;
§ Официални уебсайтове на реализирани проекти в областта на туризма;
§ Национален статистически институт на Р. България и Статистическо бюро
на Р. Сърбия;
§ Тематични карти и други.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз
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III. ПРОУЧВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРОДУКТИ В
ЦЕЛЕВАТА ТЕРИТОРИЯ. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД КЛЮЧОВИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
1. Анализ на
територия

туристическите

услуги

и

продукти

в

целевата

Тематичният фокус на анализа е поставен върху изясняване на текущото
състояние на туристическия сектор в трансграничния регион България-Сърбия.
- Данни с фокус върху туристическия сектор
Събрани са данни за ключови статистически показатели с отношение към
развитието на туристическия сектор в дадена територия. Поради съществуващи
различия в поддържаната национална статистика между България и Сърбия,
предоставената информация относно туристическия сектор е в съответствие с
наличните официални статистически данни за съответната държава.
- Потенциал за развитие на различни видове туризъм
Представена е информация за различни обекти и забележителности в
целевата територия, които се отличават с потенциал за развитие на различни
видове туризъм: природен (еко) туризъм, културно-исторически, планински,
велотуризъм, пешеходен туризъм, селски, балнеолечебен, воден туризъм и др.
- Услуги със значение за туристическото обслужване
Извършен е анализ на предоставяните туристически услуги в обхвата на
целевата територия, имащи пряко отношение към качеството на туристическото
обслужване. Разгледани са наличните туристически услуги, атракции и анимации,
които са пряко свързани с удовлетвореността на туристите от техния престой.
1.1. Данни с фокус върху туристическия сектор
БЪЛГАРИЯ
За целите на анализа са събрани и обобщени данни на НСИ за дейността на
местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области
за периода 2014-2019 г., както следва:

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Година

2014

Дейност на Пренощували Пренощували Пренощували Реализирани Реализирани
местата на лица в места
лица в
лица в
нощувки в
нощувки в
настаняване
за
местата за
местата за
места за
места за
настаняване - настаняване – настаняване – настаняване - настаняване
общо
български
чужди
общо
от български
граждани
граждани
граждани
Област
брой
брой
брой
брой
брой

Реализирани Приходи от
Легла в
Места за
Легла
нощувки в
нощувки в
места за настаняване денонощия в
места за
места за настаняване
места за
настаняване настаняване
настаняване
от чужди
- общо
граждани
брой
левове
брой
брой
брой

Видин

31 317

24 229

7 088

46 478

36 088

10 390

1 830 412

960

36

354 030

Враца

34 046

29 445

4 601

80 576

68 716

11 860

2 198 633

1 049

30

354 084

Монтана

31 334

28 351

2 983

63 096

58 187

4 909

2 034 398

1 201

27

386 486

Кюстендил

76 234

63 009

13 225

156 173

130 583

25 590

4 592 239

3 186

67

975 971

Перник

19 826

16 750

3 076

31 133

25 504

5 629

797 746

757

16

236 944

София

210 940

163 600

47 340

560 001

351 926

208 075

19 478 878

8 307

104

2 350 450

ОБЩО

403 697

325 384

78 313

937 457

671 004

266 453

30 932 306

15 460

280

4 657 965

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

7

Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

Година

2015

Дейност на Пренощували Пренощували Пренощували Реализиран Реализирани
местата на лица в места
лица в
лица в местата и нощувки в нощувки в
настаняване
за
местата за за настаняване
места за
места за
настаняване - настаняване –
– чужди
настаняване настаняване
общо
български
граждани
- общо
от български
граждани
граждани
Област
брой
брой
брой
брой
брой
Видин
Враца
Монтана
Кюстендил
Перник
София
ОБЩО

Реализирани Приходи от
Легла в
Места за
Легла
нощувки в
нощувки в
места за настаняване денонощия в
места за
места за настаняване
места за
настаняване настаняване
настаняване
от чужди
- общо
граждани
брой
левове
брой
брой
брой

30810

23625

7185

46451

36347

10104

1794305

889

32

315043

36944

31756

5188

77157

64056

13101

2116677

1009

29

344066

29269

26553

2716

62217

56820

5397

1824897

1218

27

425536

76239

65539

10700

141882

119147

22735

4147054

3186

66

1010063

17480

14347

3133

30660

24920

5740

782901

692

16

238735

240532

187912

52620

595811

385875

209936

21846220

8268

95

2156552

431 274

349 732

81 542

954 178

687 165

267 013

32 512 054

15 262

265

4 489 995

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

Година

2016

Дейност на Пренощували Пренощували Пренощували Реализиран Реализирани
местата на лица в места
лица в
лица в местата и нощувки в нощувки в
настаняване
за
местата за за настаняване
места за
места за
настаняване - настаняване –
– чужди
настаняване настаняване
общо
български
граждани
- общо
от български
граждани
граждани
Област
брой
брой
брой
брой
брой
Видин
Враца
Монтана
Кюстендил
Перник
София
ОБЩО

Реализирани Приходи от
Легла в
Места за
Легла
нощувки в
нощувки в
места за настаняване денонощия в
места за
места за настаняване
места за
настаняване настаняване
настаняване
от чужди
- общо
граждани
брой
левове
брой
брой
брой

38704

30744

7960

51090

39165

11925

1967913

904

33

277103

39467

33896

5571

95703

77711

17992

30582

28030

2552

63772

58506

5266

2492763

936

28

318977

1886000

1199

27

421479

92149

79277

12872

158764

135821

22943

5120319

3342

78

1073565

18041

14848

3193

32892

26323

6569

748981

757

17

219123

284963

222543

62420

712582

471701

240881

27151601

8968

125

2671003

503 906

409 338

94 568

1 114 803

809 227

305 576

39 367 577

16 106

308

4 981 250

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

Година

2017

Дейност на Пренощували Пренощували Пренощували Реализиран Реализирани
местата на лица в места
лица в
лица в местата и нощувки в нощувки в
настаняване
за
местата за за настаняване
места за
места за
настаняване - настаняване –
– чужди
настаняване настаняване
общо
български
граждани
- общо
от български
граждани
граждани
Област
брой
брой
брой
брой
брой
Видин
Враца
Монтана
Кюстендил
Перник
София
ОБЩО

Реализирани Приходи от
Легла в
Места за
Легла
нощувки в
нощувки в
места за настаняване денонощия в
места за
места за настаняване
места за
настаняване настаняване
настаняване
от чужди
- общо
граждани
брой
левове
брой
брой
брой

37748

28836

8912

57283

41947

15336

2192995

856

30

270950

39718

33520

6198

92402

72320

20082

2405483

899

27

311117

30988

28476

2512

62747

57542

5205

1990476

1179

26

413495

99255

84755

14500

165123

140886

24237

5671484

3223

78

1018983

16788

14091

2697

29465

24348

5117

861580

679

16

184003

293612

224346

69266

742508

473285

269223

32209581

17481

121

2689416

518 109

414 024

104 085

1 149 528

810 328

339 200

45 331 599

24 317

298

4 887 964

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

Година

2018

Дейност на Пренощували Пренощували
Пренощували
местата на лица в места
лица в
лица в местата за
настаняване
за
местата за
настаняване –
настаняване - настаняване – чужди граждани
общо
български
граждани
Област
брой
брой
брой
Видин
Враца
Монтана
Кюстендил
Перник
София
ОБЩО

Реализира Реализирани
ни
нощувки в
нощувки в
места за
места за настаняване
настанява от български
не - общо
граждани
брой
брой

Реализирани Приходи от
Легла в
Места за
Легла
нощувки в
нощувки в
места за настаняване денонощия в
места за
места за
настанява
места за
настаняване настаняване не
настаняване
от чужди
общо
граждани
брой
левове
брой
брой
брой

37663

28778

8885

55168

41909

13259

2073219

870

30

272831

37820

32671

5149

79790

66653

13137

34938

32463

2475

70557

65014

5543

2153550

899

27

309751

2207906

1269

26

426380

111325

95466

15859

181480

154801

26679

6485869

3298

87

1054556

17753

14918

2835

30948

24867

6081

981539

536

14

168806

323084

244881

78203

806898

514785

292113

36314201

8593

118

2660511

562 583

449 177

113 406 1 224 841

868 029

356 812

50 216 284

15 465

302

4 892 835

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

Година

2019

Дейност на Пренощували Пренощували
Пренощували
местата на лица в места
лица в
лица в местата за
настаняване
за
местата за
настаняване –
настаняване - настаняване – чужди граждани
общо
български
граждани
Област
брой
брой
брой
Видин
Враца
Монтана
Кюстендил
Перник
София
ОБЩО

Реализира Реализирани
ни
нощувки в
нощувки в
места за
места за настаняване
настанява от български
не - общо
граждани
брой
брой

Реализирани Приходи от
Легла в
Места за
Легладеноно
нощувки в
нощувки в
места за настаняване щия в места
места за
места за
настанява
за
настаняване настаняване не
настаняване
от чужди
общо
граждани
брой
левове
брой
брой
брой

43011

33339

9672

67568

53702

13866

2828049

870

30

293857

34262

29954

4308

74869

64186

10683

2155147

899

27

305776

36212

33160

3052

72236

65743

6493

2463880

1269

26

407898

106607

91383

15224

184802

158523

26279

6340019

3402

92

1050381

18417

15603

2814

30179

24516

5663

976243

569

14

176911

101854

798416

503131

295285

38401350

8287

116

2532508

136 924 1 228 070

869 801

358 269

53 164 688

15 296

305

4 767 331

350654

248800

589 163

452 239

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

- Констатации относно дейността на местата за настаняване
българската част от трансграничната територия България - Сърбия

в

БЪЛГАРИЯ
→ По показателя "Пренощували лица в местата за настаняване" за периода
2014-2019 г.
•
•
•

За изследвания период ръст се наблюдава за Областите Видин,
Кюстендил и София, като най-значителен е ръстът за Софийска област;
Областите Монтана и Перник бележат спад в броя на пренощувалите в
местата за настаняване в средата на периода, но към края започват да
възвръщат първоначалните стойности на показателя;
Област Враца бележи ръст в средата на периода, но към края броят на
пренощувалите в местата за настаняване започва да спада.

→ По показателя "Приходи от нощувки" за периода 2014-2019 г.
•
•
•

За изследвания период ръст се наблюдава за Областите Видин,
Кюстендил и София, като отново най-значителен е ръстът за Софийска
област;
Област Монтана бележи спад в приходите от нощувки в средата на
периода, но към края започва да възвръща първоначалните стойности
на показателя;
Областите Враца и Перник с известни флуктуации запазват нивото на
показателя за изследвания период.

→ По показателя "Легла в местата за настаняване" за периода 2014-2019 г.
•
•
•

Ръст в края на периода, спрямо началото се наблюдава за Областите
Монтана и Кюстендил;
Областите Враца, Видин и Перник бележат спад в броя на леглата в
местата за настаняване през 2019 г. спрямо 2014 г.;
Област София след значителен ръст в стойността на показателя през
2017 г. (над 2 пъти) се връща към нивото от началото на периода.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/

Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

→ По показателя "Местата за настаняване" за периода 2014-2019 г.
•
•
•

Стабилна тенденция за ръст в броя на местата за настаняване се
наблюдава единствено в Област Кюстендил;
Областите Враца, Видин, Монтана и Перник бележат спад в броя на
местата за настаняване през 2019 г. спрямо 2014 г.;
Област София, въпреки значителния ръст в стойността на показателя
през 2017 г. и последващия го спад през 2018 и 2019 г., също бележи
ръст в броя на местата за настаняване в края на периода спрямо 2014 г.

- Общи изводи за потенциала на туристическия сектор в българската
част от трансграничната територия България – Сърбия
•
•

•

Област Кюстендил и Софийска област остават с най-висок потенциал за
развитие на устойчиви туристически дейности в българската част на
трансграничния регион България – Сърбия;
Област Видин също запазва стабилен потенциал за развитие на
туристически услуги и продукти, но се причислява към групата на т.нар.
"догонващи" области и се нуждае от целенасочено стимулиране на
дейностите в сектора;
Областите Монтана, Враца и Перник губят позиции в туристическия
сектор в българската територия на трансграничния регион, което при
отсъствието на стратегически мерки за развитие, в дългосрочен план
ще засили все повече тяхното отдалечаване от водещите области.

СЪРБИЯ
Наличните данни на Статистическото бюро на Р. Сърбия се отнасят за броя
на туристите за региона на Южна и Източна Сърбия, който включва окръзите от
сръбската територия на трансграничния регион България – Сърбия, както следва:

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”
Р. СЪРБИЯ
Година

2014

2015

месец

Регион Южна и Източна Сърбия

Общ
брой
туристи

Местни

Общо

Местни

Чуждестранни

януари

125 793

77 030

15 657

11 593

4 064

февруари

114 989

67 086

13 500

10 336

3 164

март

144 755

81 120

19 216

13 988

5 228

април

188 115

107 101

28 528

22 044

6 484

май

212 681

115 917

34 879

26 967

7 912

юни

210 699

115 629

35 537

25 569

9 968

юли

224 498

109 953

37 574

23 913

13 661

август

268 303

136 356

46 219

30 358

15 861

септември

209 335

100 537

33 865

23 293

10 572

октомври

196 786

99 658

27 471

20 405

7 066

ноември

137 269

70 709

16 516

12 195

4 321

декември

159 045

82 440
ОБЩО:

1 712 228

1 307 411

413 032

8 215

януари

137 734

83 247

17 587

11 192

6 395

февруари

131 323

78 484

16 741

11 539

5 202

март

155 575

83 667

20 069

12 857

7 212

април

202 441

115 558

31 601

24 181

7 420

май

267 557

153 122

40 849

31 361

9 488

юни

226 986

117 181

35 267

24 220

11 047

юли

255 061

128 094

45 618

29 305

16 313

август

299 577

152 137

48 665

32 358

16 307

септември

218 965

103 886

32 861

22 732

10 129

октомври

219 553

120 461

33 196

26 774

6 422

ноември

145 471

78 570

18 889

13 990

4 899

декември

176 922

90 537
ОБЩО:

20 435

12 401

8 034

361 778

252 910

108 868

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

Р. СЪРБИЯ
Година

2016

2017

месец

Регион Южна и Източна Сърбия

Общ брой
туристи

Местни

Общо

Местни

Чуждестранни

януари

150 481

83 743

18 202

10 597

7 605

февруари

166 706

100 504

17 312

13 038

4 274

март

178 651

99 115

20 646

13 471

7 175

април

222 912

129 024

32 839

26 084

6 755

май

292 422

172 077

48 121

38 218

9 903

юни

252 748

139 609

37 289

27 434

9 855

юли

287 475

142 994

48 567

30 534

18 033

август

323 567

163 571

51 927

33 242

18 685

септември

253 876

120 447

38 738

25 429

13 309

октомври

245 039

130 796

36 191

26 977

9 214

ноември

177 474

90 538

22 542

15 798

6 744

декември

202 240

99 747
ОБЩО:

25 010

13 936

11 074

397 384

274 758

122 626

януари

158 606

88 312

17 292

10 650

6 642

февруари

164 656

98 950

19 645

13 957

5 688

март

202 282

103 853

25 754

16 496

9 258

април

264 883

146 621

45 004

33 501

11 503

май

325 922

189 317

53 985

42 258

11 727

юни

294 432

149 375

50 961

34 935

16 026

юли

331 580

153 429

56 359

34 263

22 096

август

366 824

175 998

61 516

37 917

23 599

септември

282 625

130 168

42 381

26 819

15 562

октомври

281 610

144 882

41 025

29 697

11 328

ноември

190 953

97 371

26 931

17 930

9 001

декември

221 493

110 417
ОБЩО:

26 919

14 128

12 791

467 772

312 551

155 221

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Р. СЪРБИЯ
Година

2018

2019

месец

Регион Южна и Източна Сърбия

Общ
брой
туристи

Местни

Общо

Местни

Чуждестранни

януари

176 750

95 308

22 224

12 368

9 856

февруари

186 560

108 933

23 983

15 865

8 118

март

220 700

116 159

32 634

20 200

12 434

април

283 443

155 064

47 713

35 212

12 501

май

371 752

208 286

67 697

52 887

14 810

юни

328 523

164 032

59 645

40 842

18 803

юли

370 497

165 385

62 747

39 216

23 531

август

421 221

194 095

70 153

43 769

26 384

септември

313 951

139 785

51 585

32 634

18 951

октомври

302 673

149 458

47 167

33 706

13 461

ноември

220 108

110 029

30 107

19 211

10 896

декември

234 344

113 474
ОБЩО:

31 762

16 755

15 007

547 417

362 665

184 752

януари

177 750

94 811

23 559

13 410

10 149

февруари

195 932

115 429

26 431

19 042

7 389

март

233 302

121 268

35 237

21 280

13 957

април

300 927

169 731

53 729

40 271

13 458

май

384 840

220 824

73 328

58 094

15 234

юни

358 529

174 384

65 368

44 647

20 721

юли

391 387

175 521

71 771

43 954

27 817

август

448 310

210 509

78 489

47 741

30 748

септември

344 038

148 865

59 883

37 080

22 803

октомври

332 044

157 553

51 637

35 553

16 084

ноември

253 502

124 030

35 236

24 013

11 223

декември

269 422

130 507
ОБЩО:

35 625

18 869

16 756

610 293

403 954

206 339

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Изводи относно туристическата посещаемост в сръбската част от
трансграничния регион България - Сърбия
Обобщените данни
за броя на туристите в сръбската част от
трансграничния регион за периода 2015-2019 г. могат да бъдат и представени по
следния начин:

Брой туристи в Регион Южна и Източна
Сърбия (2015-2019)
700,000
610,293

600,000
547,417

500,000

467,772

400,000

361,778

300,000

252,910

200,000

108,868

100,000

397,384
274,758
122,626

312,551
155,221

362,665

403,954

184,752

206,339

5

6

0
1

2
3
4
Регион Южна и Източна Сърбия Общо
Регион Южна и Източна Сърбия Местни
Регион Южна и Източна Сърбия Чуждестранни

Видно от горната графика е, че броят на туристите, както местни, така и
чуждестранни се увеличава приблизително двойно в края на периода спрямо 2015
г., което означава че регионът Южна и Източна Сърбия, където попадат целевите
окръзи от ТГС региона оползотворява местния потенциал за развитието на туризма
и той се превръща във важен източник на приходи за местната икономика.
1

2014 г. е изключена от анализа, тъй като поради промяна в методиката на събиране и
анализ на данните от страна на сръбския статистически офис през 2015 г., се наблюдават
анормални разлики в стойностите, което води до значително изкривяване на анализа.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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1.2. Ресурси и потенциал за развитие на различните видове
туризъм
Анализът е насочен към идентифициране на възможностите за развитие на
различните видове туризъм в обхвата на трансграничния регион България-Сърбия.
Поставен е акцент върху туристическите услуги и продукти в целевата територия,
като анализът на потенциала за развитие на различните видове туризъм е
обвързан с обстоятелството, че наличието на даден туристически обект е
потенциал за развитие на съответния вид туризъм, но не означава непременно, че
този потенциал е оползотворен и че обектът се развива като туристическа
атракция / забележителност.
Предоставянето на информация за някои туристически обекти и
забележителности в дадена териториална единица е насочено към посочването на
т.нар. емблематични обекти за развитието на туристическия сектор в съответната
територия. Тази информация е обвързана с наличието на добри практики в
областта на туризма – например, чрез разработен съвместен регионален
туристически продукт, чрез предоставени възможности за комбинирано
посещение на различни забележителности под формата на общ туристически
продукт/пакет и др.
- ОБЛАСТ ВИДИН (БЪЛГАРИЯ)
ОБЩИНА ВИДИН
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Крепост "Баба Вида" - единственият изцяло запазен средновековен замък в
България. Тя се извисява величествено на брега на р. Дунав, в
североизточната част на Видин.
- "Калето" – крепостната система на града и единствена по рода си в България,
построена между 1689 г. и 1720 г.
- "Стамбол Капия" – портата е строена през втората половина на XVII век, когато
е била част от укрепената част на град Видин - "Калето". През нея е минавал
пътят към Цариград (Стамбол).
- Крепостна порта "Еничар капия" - поради необходимостта от допълнително
укрепване на град Видин, който след 1718г. става граничен за Османската
империя, за период от 30 години (1690-1720), се изгражда т.нар. "Кале" -

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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крепостни стени, които са ограждали града от всички страни.
- Крепостна порта "Пазар капия" - Крепост "Калето" е имала пет порти (капии)
— Аралък, Топ, Сарай, Телеграф и Сюргюн1 (първата и последната от които са
зазидани). Крепостната стена откъм сушата се състои от земен вал, облицован
от двете страни с камък и със запазени гнезда от сантрачите.
- Крепостна порта "Телеграф капия" - разположена е в близост до градското
пристанище. Непосредствено до нея е сградата на турския телеграф или
старата турска поща, откъдето произлиза името на портата. Изпълнявала е
обществена, търговска, пътническа и митническа функция.
- Крепостна порта "Сарай капия" - в миналото е била предназначена за достъп
до резиденцията на Осман Пазвантоглу.
- Крепостна порта "Топ капия" – разположена е непосредствено до крепостта
"Баба Вида". В миналото през нея са влизали само войските и е обслужвала
военното пристанище.
- Табия капия - повече от век след завършването на Видинското кале на около
километър в посока по поречието на Дунав е построена Табия капия.
Адаптирана към градския колодрум и е възможно портата да бъде объркана,
че е била част от Калето, но всъщност не е.
- Крепостна порта "Флорентин капия" - от крепостната стена на Видинската
крепост са останали няколко от входните врати (капии). Една от тях е
"Флорентин капия" ("Карлъ баба"). Тя е разположена в северната част на
крепостта.
- Исторически музей "Конака" - един от най-старите научни и културни
институти във Видин, важен обществено значим център за съхранение, научна
обработка и популяризиране на културно-историческите ценности.
- Къщата с куклите - построена е през 1890 г. за жилище на занаятчия. Намира
се в края на ул. "Широка".
- Музей "Кръстата казарма" - сградата е паметник на културата с национално
значение. Построена е през 1801 г. за нуждите на османските войски в града и
е била свързана с намиращата се наблизо оръжейна работилница.
- Еврейска синагога – от 1950 г. постройката е загубила основната си функция
- Джамия и библиотека на Осман Пазвантоглу - изградена е около 1798-1800г.
Представлява масивна каменна постройка с ориенталска архитектура.
Различното в джамията е, че на върха на минарето има поставено сърце,
вместо полумесеца характерен за другите постройки от този тип по света.
- Паметник на Скърбящия войн – представлява паметник-костница на
1

За съжаление, не са открити наименованията на портите от времето на Второто българско
царство, когато са изградени, поради което се ползват известните турските наименования, които
са от по-късен период.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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загиналите в Сръбско-българската война се намира на площада пред ЖП гара
в град Видин и е един от Паметниците на Българската войнска слава.
- Паметникът на Свободата - в костницата на паметника са съхранени
останките на обесените във видинските затвори и на други антифашисти. На
гранитните плочи са издълбани имената на 237 души, загинали в периода
1923-1944г.
- Турска поща - през 1858 г. е построена и представлява масивна двуетажна
каменна сграда, която се намира в съседство с Телеграф капия на дунавския
бряг. Изградена е от варо-пясъчен разтвор и е покрита с турски керемиди.
- Хаджиангеловата къща
- намира се в близост до “Пазар капия”.
Реставрирана и адаптирана за посрещането на гости. Обявена е за паметник на
културата на 27 октомври 1964 г.
- Художествена галерия "Никола Петров" - сградата е строена за военен клуб.
След съответни преустройства през 1963 г. в нея е открита художествена
галерия. В нея се съхраняват около 1500 творби от цял свят. Намира се в
началото на Крайдунавския парк, в непосредствена близост до общинския
драматичен театър.
- Епиграфски център и лапидариум - намира се до крепостта "Баба Вида".
Археологическият музей - епиграфски център се помещава в сградата на бивш
турски склад. В музея са изложени 38 епиграфски паметника, които датират от
античността до 19-ти век.
- Дизеловата електроцентрала - построена е през 1925 г. и е една от първите в
страната.
- "Салахадин Баба теке" - намира се в двора на старата болница във Видин.
Текето на Салахадин баба е построено от Пазвантоглу през 1796 - 1807г за
мавзолей на легендарния пълководец Салахадин, загинал геройски с 1000 свои
войници при обсадата на Видин от австрийците през 1689 г.
- Мавзолей на Антим I – представлява гробница на Антим I - първият екзарх на
самостоятелната Българска екзархия, видински митрополит, председател на
Учредителното народно събрание и на Първото велико народно събрание,
положил основния камък в изграждането на Шипченския паметник, завещал
цялото си състояние за изграждането на катедралния храм "Свети Димитър".
- Паметник на преп. Софроний Врачански
- Възрожденска къща – унгарският национален герой Лайош Кошут е
пребивавал три месеца в една от двете запазени възрожденски къщи във
Видин.
- Монумент на загиналите във войните - намира се срещу катедралният храм
"Св. Димитър" във Видин и е посветен на загиналите 219 воини от видинския
регион във Втората световна война /1944 – 1945 г./.
- Паметникът-костница на Найчо Цанов
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Паметник на благодарността - или както е известен - Еврейския паметник, се
намира в централната част на града, до площад Бдинци. Той е израз на
признателност на българските евреи.
РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ
- Катедрален храм "Св. вмчк Димитър Солунски" - катедралата е втората по
големина в България.
- Алботински скален манастир - разположен в местността Алботин в дефилето
на полупланинската част на Видинския край по течението на Рабровска река.
Намира се на 25 км от Видин.
- "Свети Пантелеймон" - православна църква, намираща се в двора на
Видинската митрополия. Старинният храм е обявен за национален
художествен паметник.
- Църква "Св. Николай Мирликийски Чудотворец" - намира се в двора на
Видинската митрополия.
- "Света Петка" - църква във Видин, срещу музея "Кръстата казарма" в старата
укрепена част на града "Калето". Паметник на културата от местно значение.
ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ
- The Bridge Festival – Видин е младежки фестивал по изкуствата, който се
провежда във Видин всяко лято. Продължава една седмица, в която децата
получават вдъхновение и работят върху уменията си.
- Събор за автентичен фолклор "Дунавски ритми" - дава поле за изява на
певчески и танцови групи, групи за народни обичаи, индивидуални
изпълнители и показ на народни носии от видинска област.
- Фолклорен събор "Бъдник". Провежда се в навечерието на Рождество
Христово съвместно с всички читалища от Община Видин.
- Международния фолклорен фестивал "Танци край Дунава" се провежда за
пръв път през 1997 г. в град Видин. В него участват фолклорни ансамбли от
различни страни, които демонстрират националното си богатство и традиции в
областта на народното творчество.
- Международния фестивал на ромската песен и танц "ЗА МИР" се провежда за
пръв път през 2000 год. В него вземат участие ромски изпълнители от страната
и чужбина.
- Международен фестивал на българо-румънския фолклор "Фестивал на
влашката песен и танц"
- Събор на народното творчество "От Тимок до Миджур"
- Международен панаир Салаш – Ново Корито
- Международен пленер "Дунав АРТ"
ВОДЕН ТУРИЗЪМ
- Река Дунав предлага условия за развитие на воден туризъм. Всяка година
през месец август Видин е домакин на традиционната международна регата
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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ТИД.
- Река Фалковец предлага отлични условия за развитието на воден слалом,
както и екстремни спортове.
БАЛНЕОЛОЖКИ ТУРИЗЪМ
В близост до с. Сланотрън е открито находище на високо минерализирани
термални води, подходящи за добив на химически компоненти за
фармацевтичната промишленост, добив на геотермична енергия и
използването им за балнеолечение.
ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
- Зона за отдих "Божурица" - разположена е на 18 км югозападно от гр. Видин.
Зоната за отдих разполага с над 600 легла на ведомства, стопански
предприятия, обществени организации и частни бази. Съществуват добри
условия за краткотраен и дълготраен отдих в лесопарковата среда и водна
площ – плуване, гребане и риболов. Транспортната достъпност до зоната е
много добре осигурена.
ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
- Белоградчишките скали - разпростират на приблизително 30 км. дължина, 3
до 5 км. ширина и до 200 м. височина. Най-величествените скали обграждат
Белоградчик: Мадоната, Конникът, Монасите, Ученичката, Лъвът, Мечката,
Адам и Ева, Замъкът.
- Скално образувание "Гъбите" – намира се близо до центъра на Белоградчик.
Те са част от централната група на Белоградчишките скали. В близост до
скалното образувание се осъществява летен кино-театър наречен Гъбите.
- Зона за отдих "Белоградчик" – Обхваща едноименния град с уникалния
природен феномен Белоградчишките скали и Белоградчишката крепост.
- Екопътека "Збегове" - маршрутът е средно тежък и се преминава предимно
по оформени пътеки.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Белоградчишката крепост Градена е сред непристъпни скали, които са били в
пределите на Римската империя, когато българската държава още не е
съществувала. Намира се непосредствено до град Белоградчик, като
навсякъде са поставени обозначителни табели.
- Исторически музей – Белоградчик. Намира се в "Пановата къща" - сграда
датираща от 1810 г. и обявена за паметник на културата.
-Джамия "Хаджи Хюсейн" - паметник на културата с местно значение. Тя е
построена през 1751 година и е забележителна с това, че е единствената
джамия в страната с таван от българска дърворезба.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Паметник на загиналите във войните. Посветен е на загиналите във войните
за национално обединение на България герои - офицери, подофицери и
войници от 15-ти пехотен Ломски полк в Белоградчик На него са изписани
имената на 488 мъже от района, загинали във войните.
РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ
- Червената църква "Света Троица" - с. Боровица се намира на 5-6 километра от
Белоградчик.
- Църква "Свети великомъченик Георги Победоносец"
ПЕЩЕРЕН ТУРИЗЪМ
- Пещера "Магура" - разположена е на 20км от Белоградчик, близо до с.
Рабиша. В нея се намира най-голямото находище на скални рисунки в Европа.
- Пещера "Лепеница" – намира се 4 км от Белоградчик в местността
Маркащница. Смята за част от природния феномен на Белоградчишките скали
и е вероятно на възраст близка до тази на образуванията.
- Пещера "Козарника" намира се в района на Белоградчик. Дължината й е
около 200м, но е един от най-важните праисторически обекти в България и
Европа.
ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ
Международен фолклорен фестивал "Под скалите" - събира на едно място
почитатели на фолклорната музика, танц и песни, за да възродят фолклорни
традиции от всички краища на България.
РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ
- Рабишко езеро – намира се в село Рабиша, то е най-голямото в северозападна
България с площ 3250 дка. На 100м. от южният му бряг е разположен къмпинг.
ОБЩИНА БОЙНИЦА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
-Пещерният манастир по пътя за с. Раброво
-Римска крепост "Пецино кале" в с.Бойница
ОБЩИНА БРЕГОВО
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Паметник на Съветските воини, паметник на Борис Попарданов, паметник на
даскал Йон Чолака, Паметник на летците – червеноармейци, Паметник на
загиналите във войните, паметник на загиналите във войните, паметник на
Станко Маринцестов.
ОБЩИНА ГРАМАДА
ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Чуторите - природен феномен, разположен край град Грамада, в източната
покрайнина на Маринската махала на площ от около 250 декара, осеяна с
камъни.
ОБЩИНА ДИМОВО
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Паметник-костница на загиналите антифашисти - изграден в памет на
загиналите антифашисти през 1923 г. и 1941 - 1945 г.
-Паметник на Живко Пуев (Димо) – Димово, паметник на руския воин Ефим
Николаевич Василев, Паметник на Никола Еленков (Станчо)
- Център по археология и туризъм - сградата, известна като етнографския
музей е подредена археологическа експозиция, представяща обекти –
археологически и природни, намиращи се на територията на общината и
представляващи особен интерес за туристите.
- Античен град Рациария - археологически обект с останки от времето на
римското владичество.
ПЕЩЕРЕН ТУРИЗЪМ
-Пещера "Венец" – намира се до с. Орешец – с дължина по главната й ос около
200м., изключително красива и богата на образувания, удобна за посещение.
РИБОЛОВЕН, ПЕШЕХОДЕН И ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ
Зона за отдих "Рациария" – намира се на 17 км. южно от гр. Видин на брега на
р. Дунав.
ОБЩИНА КУЛАТА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
-Крепост "Кастра Мартис" - останките на късноантичната крепост се намират в
самия център на град Кула.
-Етнографска къща - в нея са изложени предмети от бита на Кула и околните
села.
-Къща-музей "Александър Поплилов" - родната къща на художника проф.
Александър Поплилов, която е пригодена за галерия.
-Паметник на загиналите съветски воини, паметник на Йордан Гешев,
паметник на загинали във войните Сръбско-българската война 1885г.,
Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.
РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ
Язовир в с. Полетковци - подходящ за развитие на спортен риболов и лов, един
от най-чистите язовири в региона.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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ОБЩИНА МАКРЕШ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Раковишки манастир "Света троица" - разположен е под връх Черноглав (858
m надморска височина) в Западния Предбалкан на 4 километра северозападно
от село Раковица, община Макреш, почти на границата със Сърбия. През 1848г.
В Раковишкия манастир е открито първото светско училище в Северозападна
България. Манастирът е бил и център на националноосвободителните борби на
българския народ.
ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ
- Фолклорен събор на етносите "Пее ми се, играе ми се" с. Макреш –
организира се от местното читалище "Мито Марков -1912". Участници в него са
различни формации за танцово и певческо изкуство от областта и региона, от
влашкия и от ромския етнос.
ОБЩИНА РУЖИНЦИ
РЕЛИГРИОЗЕН ТУРИЗЪМ
- Добридолски манастир "Св. Троица" - основан през средновековието, а в края
на 18 в.е бил опожарен. През 1850 г. Светата обител е възстановена от
йеромонах Венедикт, а през 1860г. манастирът е посетен от бележития
славист Ф. Каниц.
ОБЩИНА НОВО СЕЛО
КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Църквата "Свети Никола" - паметник на културата с местно значение,
изградена е около 1825 г.
-Читалище-паметник "Земеделец-1874" - основано през 1874 г. то е паметник
на културата с местно значение.
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
ПРИРОДЕН И ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ
-Биосферен резерват "Чупрене" – от 1977 г. е в списъка на ЮНЕСКО за
защитените територии.
ПЕЩЕРЕН ТУРИЗЪМ
- Десни сухи печ - намира се около 2 км от селото в югоизточна посока, на
хълма Чуката. Пещерата е достъпна за посещение без специална екипировка.
Природна забележителност.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
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26

Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

- ОБЛАСТ ВРАЦА (БЪЛГАРИЯ)
ОБЩИНА ВРАЦА
ПЛАНИНСКИ - СКИ ТУРИЗЪМ
Ски-център Пършевица, Врачански Балкан - ски курорт около 25 км южно от
гр. Враца и прохода Вратцата. Регионът предлага отлични условия за ски,
алпинизъм и парапланеризъм.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Културни институти:
- Музей на файтоните – намира се в гр. Враца, единственият в България. Той е
част от Етнографско-възрожденския комплекс в града.
- Регионален исторически музей в град Враца - намира се в централната част
на града.Най-ценните експонати в музея са Рогозенското съкровище и
съкровището от Могиланската могила.
- Музей на детето в град Враца - разположен е в къщата-музей "Григорий
Найденов" в центъра на града.
- Могиланската могила e надгробна могила в центъра на старата част на град
Враца.
- Църквата "Свети Николай" - построена е в периода 1865 - 1867 година.
- Куртпашовата кула в град Враца се намира до централния градски площад
"Христо Ботев".
ПЕЩЕРЕН ТУРИЗЪМ
Пещера "Леденика" - намира се на 16 км западно от гр. Враца.
ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ
- Национален фолклорен събор "Леденика" - целта на фестивала е да се
съхранят хилядолетните традиции на българския народ. Провежда се през м.
юни.
ОБЩИНА БОРОВАН
БИЗНЕС ТУРИЗЪМ
- Всяка неделя в центъра на селата Борован и Малорад се провеждат пазари на
селскостопански стоки.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Църкви: Храм "Св. Николай", църква "Свето Успение Богородично", с.
Малорад, църква "Света Параскева" с. Нивянин, църква "Св. Св. Кирил и
Методий", с. Добролево и един новооткрит параклис в с. Сираково - "Свето
Възнесение Господне".
- Културни институти:
- Археологически музей - има три зали "Археология" и "История", в които са
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
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събрани над 300 разнообразни предмети от археологията, бита и труда на
местното население, оръжия на труда и етнографски материали.
- Художествена галерия – съхраняват се творби на художниците Владимир
Ганецовски, Цено Ценов, Христо Велков и Димитър Ганчев - възпитаници на
Борованската гимназия, Димитър Шонев, Людмил Младенов, Крум Панов,
Георги Тишков, Георги Тошев, Петър Ненов, Вълчан Вълчинов и др. от групата
на врачанските художници.
- Възрожденски къщи "Иван Нивянин" – къща-музей, Павелпанчовата къща,
Вълчевата къща, Тодорвълковата къща, Хаджигригоровата къща и др.
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ
- Язовир Драшан - част от Община Бяла Слатина. Във водите на язовира виреят
риби като уклей, червеноперка, каракуда, клен, шаран, сом и бабушка.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Паметник "Перката" - Паметник на загиналите петима съветски летци. Намира
се в североизточната част на гр. Бяла Слатина в местността "Миляков рът".
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
ОРНИТОЛОЖКИ ТУРИЗЪМ
В района на Козлодуй има голямо природно разнообразие на птици.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Културни институти:
- Национален музей "Параход "Радецки" - включен е в Списъка на 100-те
национални туристически обекта.
- Ботевият парк - намира се на мястото, където Христо Ботев и неговата чета
слизат от кораба "Радецки" на родна земя през 1876 година. В парка има
кътове за отдих и почивка, екопътека, маси и пейки за забавление,
информация с указателни табели.
- Паметник с барелеф на Христо Ботев - Включен е в Списъка на 100-те
национални туристически обекта.
- Общински музей "Козлодуйновата станция на България" - посетителите могат
да видят в него 4 помещения, отразяващи различни етапи и теми от историята
на град Козлодуй и Поповото ханче в село Бутан.
- Църквата "Света Троица" - построена е през далечната 1914 година. Тя е
архитектурно-художествен паметник.
- Народното читалище "Храм-паметник Христо Ботев - 1879" - Сградата на
народното читалище в град Козлодуй е построена през 1929 година.
- Домът на енергетика към АЕЦ "Козлодуй" - представлява културен център за
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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жителите и гостите на Козлодуй. В залите му се провеждат творчески срещи,
конференции и семинари.
ОБЩИНА КРИВОДОЛ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- "Йоан Предтеча", известен като Градешки манастир ;
- Мемориален комплекс "Септемврийци" в местността "Томин мост";
- Мътнишкият манастир;
- Читалище "Никола Йонков Вапцаров-1924" – Криводол

ОБЩИНА МЕЗДРА
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- Ежегодно през май се провеждат вечери на рок-музиката с местни групи.
- Празници на културата "Мездра – май", традицията за чието провеждане
датира от 1974 г.
- Ден на Мездра – 6 май (Гергьовден)
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Културни институти:
- Читалище "Просвета", основано през 1925 г.
- Художествена галерия, открита на 30 декември 1971 г.
- Самодеен театър към Дома на железничаря
- Музейна сбирка за историята на железниците в Дома на железничаря
- Археологически комплекс "Калето" датиран от IV в. пр.н.е. - съхраняващ 70вековна история.
ОБЩИНА БОЙНИЦА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Пещерният манастир - по пътя за с. Раброво
- Римска крепост "Пецино кале" - с.Бойница
ОБЩИНА МИЗИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ
- Защитена местност "Коритата" - защитена местност за опазване на естествено
находище на червен божур и запазване на забележителния ландшафт.
- Защитена местност "Данева Могила" - защитена местност за опазване на
характерния речен пейзаж и група вековни дървета.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Читалище "Просвета" - има музейни експозиции "Етнография" и
"Революционно развитие".
- Църквата "Свети Никола" - с. Софрониево, която датира от XV век, впечатлява
с интересната си архитектура. Сградата на старата община с часовниковата
кула, която днес е символ на града.
ОБЩИНА ОРЯХОВО
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- Панаирни дни в град Оряхово и турнир по бадминтон за деца, юноши и
ветерани, провеждат се ежегодно около 18 август.
- художествен пленер, посветен на Марин Върбанов - всяка година от 9 до 18
август се провежда - Преплуване на река Дунав около 20 август от румънския
бряг до българския.
турнир по шахмат в хотел Камъка – провежда се всяка година около 20 август
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Културни институти:
- Историческият музей – Оряхово - разполага с три изложбени зали, които
отразяват развитието и историческото наследство на Оряхово и околностите му
- зала "Археология"; зала "Възраждане" и зала с икони от възрожденската
църква "Св. Георги"
- Читалище паметник "Надежда 1871" - основано е през 1871 г.
- Парк "Ловен дом" - от него посетителите могат да видят прекрасната гледка
към река Дунав и румънското селище Бекет.
- Българската крепост "Камъка" - наричана е още Калето и е разположена на
около 1,5 километра от град Оряхово. Изградена е през девети век върху
неукрепено раннобългарско селище.
Църкви:
- Църква "Св. Георги" - изградена е през 1837 година. В нея се използва
църковна утвар от XVII век. Посетителите могат да видят и старопечатни
църковни книги, които са донесени от Русия.
ОБЩИНА РОМАН
ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ
Защитени местности:
- "Гълъбарника" – площ 3,5 ха, създадена за опазване на пещери
- "Самуилица I и II" – площ 3,5 ха, създадена за опазване на пещери
- "Червеница" – площ 3 хектра, създадена за опазване на скали
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Тракийско селище Трулензис
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
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- Праисторическо селище Самуилица
- Праисторическо селище край пещерата Марковска дупка
- Крепост от Втората българска държава в местността Градище
- Паметник на легендарната Куна Кралица
- Паметник на кунинчани, загинали във войните за национално обединение
(1912 – 1918)
- Подземни складове от късноримската епоха под височината Градище
- Музей с историческа, етнографска и нумизматична сбирка
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН
ЛЕЧЕБЕН (БАЛНЕОЛОЖКИ) ТУРИЗЪМ
– В околностите на село Хайредин е открит лечебен минерален извор
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Културни институти:
Читалище "Просвета" (Село Хайредин), Читалище "Светлина 1928" (Село
Манастирище);
Читалище "Съзнание - 1912" (Село Михайлово), Читалище "Просвета" (Село
Рогозен)
- ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ (БЪЛГАРИЯ)
ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Църкви "Св. Николай", "Св. Николай", параклис "Св. Панталеймон" (гр. Бобов
дол), "Св. Теодор Тирон" (с. Новоселяне), "Св. Николай" (с. Мала Фуча),
"Успение Богородично" (с. Мламолово), “Св. Георги Победоносец” (с.
Долистово);
- Етнографска сбирка в с. Мламолово.
- Паметникът "Пламък", с. Паничарево
ОБЩИНА БОБОШЕВО
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Църкви "Св. Пророк Илия", "Св. Атанасий" и "Св. Богородица" в гр.
Бобошево, средновековна църква "Св. Тодор" (на около 2 км от гр.
Бобошево), манастирска църква "Св. Димитър" (на около 4 км от гр.
Бобошево), църква "Св. Петка", "Св. Никола" (с. Вуково), църква "Св. Иван
Рилски" (с. Скрино), мъжка общежителна света обител "Св. Йоан Рилски"
(Руенски манастир) – до с. Скрино, църква "Свети Никола" (с. Вуково);
- Организирана етнографска сбирка в гр. Бобошево.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
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ОБЩИНА ДУПНИЦА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Църкви: "Св. Никола" (обявена за архитектурен паметник на културата), "Св.
Георги Победоносец", "Покров на Св. Богородица", параклис "Св. Иван
Рилски" - в гр. Дупница;
- Други културно-исторически обекти: средновековна крепост "Кулата"
(Костницата) и Часовникова кула - в гр. Дупница;
- Културни институти (в гр. Дупница): Общинска художествена галерия – в
Околийска къщата и Джамията, Общински драматичен театър "Невена
Коканова", Общински исторически музей (в сградата на Младежки дом Дупница), къща-музей "Станке Димитров", къща-музей "Желю Демиревски";
- Културни събития: редица събития с културен характер, представящи
нематериалното културно наследство на територията.
ПРИРОДЕН (ПОЗНАВАТЕЛЕН) И ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
- Екопътека до Еко дом "Самоковището";
- Част от НП "Рила";
- Парк "Рила" - гр. Дупница;
- Изградени велоалеи на територията на общинския център.
ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Църкви: "Св. Богородица" (гр. Кочериново), "Св. Петка" (с. Цървище), "Св.
Прокопий" и "Св. Иван Рилски" (разположени в с. Стоб).
ПРИРОДЕН (ПОЗНАВАТЕЛЕН) И ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
- Защитена територия в категория “природна забележителност" - "Стобски
пирамиди" (с. Стоб);
- Екопътека от края на с. Стоб до Стобски пирамиди (1 100 м)
- Първа част: от края на с. Стоб до м. "Църквище" (300 м)
- Втора част: до заслона при първата група Стобски пирамиди
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Църкви/манастири: в гр. Кюстендил -"Успение Богородично", "Св. Мина",
- "Св. Георги", Средновековна църква "Св. Димитър"; "Св. Архангел Михаил" с. Горановци, "Св. Богородица" – с. Раждавица, Църкви "Св. Петър и Павел"
- с. Преколница, "Св. Никола" - с. Слокощица, "Св. Теодор Тирон" - с.
Соволяно, "Св. Йоан Кръстител" - с. Бобешино, "Св. Георги" - с. Жеравино,
храм-паметник "Св. Троица" - с. Гюешево Манастир "Св. Лука" – на 2 км от
с. Граница (изцяло реновиран, действащ);
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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- Други културно-исторически обекти: в гр. Кюстендил - Архитектурен и
археологически резерват "Пауталия-Велбъжд-Кюстендил", Паметник с
историческите имена на гр. Кюстендил, Римски терми, "Пиргова" кула,
Джамия "Ахмед бей", Джамия "Фетих Султан Мехмед" (използва се за
изложбена зала на музея), Крепост в лесопарк " Хисарлъка", Акропол на
древна Пауталия – м. "Чешмето", Килийно училище, Старото читалище
- " Аркат" а, Дервиш баня, Чифте Баня;
- Културни институти (в гр. Кюстендил): Регионален исторически музей
- "Академик
Йордан
Иванов",
Регионална
библиотека
"Емануил
Попдимитров", Художествена галерия "Владимир Димитров - Майстора",
Общински драматичен театър,
- Обекти филиали на Регионалния исторически музей – къщи-музеи на
- "Димитър Пешев", "Ильо войвода", "Георги Горанов", Емфиеджиевата къща;
къща-музей " Владимир Димитров-Майстора" (с. Шишковци)
- Други обекти: Къща-музей на героя от Еверест Людмил Янков, Къщата на
Констандий Беровски, Прокопиевата къща, Къщата на Дона Ковачева, Къща
на Тонче Кадинмостки, Майорската къща.
- Културни събития: Празник на черешата, "Панагия" - въздигане на хляба,
Празник на плодородието, Традиционен празник “Кюстендилска пролет”,
Национален фестивал на старата градска песен " Пей сърце".
ПРИРОДЕН (ПОЗНАВАТЕЛЕН) И ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
- Част от Земенски пролом - в административните граници на областите
Перник (община Земен) и Кюстендил;
- В землището на с. Таваличево се намира пещера "Темната дупка"
- Секвоите на Ючбунар (с. Богослов).
ОБЩИНА НЕВЕСТИНО
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- "Кадин мост"
– с. Невестино (национален архитектурен паметник на
културата), църкви - "Св. Иван" и "Св. Богородица" в с. Пастух, "Св.
Безсребреници Козма и Дамян" - с. Мърводол, манастир "Св. Йоаким и Ана"
- с. Смоличано.
ПРИРОДЕН (ПОЗНАВАТЕЛЕН) И ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
- Поддържан резерват "Габра" (с. Църварица);
- Природна забележителност "Еленин камък" - на левия бряг на р. Елешница.
- Провиралката – с.Лиляч.
ОБЩИНА РИЛА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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- Културно-исторически паметник в категория "световно значение" - Рилски
манастир;
- Църкви: "Св. Св. Петър и Павел", "Св. Николай Мирликийски Чудотворец",
гробищна църква " Св. Архангел Михаил";
- Манастир "Покров Богородичен" - с. Ресилово.
- Културни институти: Общински музей "Алекси Рилец" (гр. Рила)
ПРИРОДЕН (ПОЗНАВАТЕЛЕН) И ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
- Екопътека до м. " Кръста";
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Църкви/Манастири: "Св. Георги", "Св. Никола" и "Св. Четиридесет
мъченици" – в гр. Сапарева баня, манастир "Св. Стефан" (на около 3 км от
гр. Сапарева баня), храм "Св. Николай" (с. Сапарево), параклис "Св.
Троица", църква "Св. Архангел Михаил", възрожденска църква "Успение
Богородично" (умален модел на Рилски манастир) – разположени с.
Сапарево, храм "Св. Йоан Богослов" (с. Овчарци), храм "Св. Николай" и
Ресиловски манастир "Покров Богородичен" (с. Ресилово);
- Културни институти: Археологически музей и Етнографския музей
(помещават се в две зали в една сграда), Градска художествена галерия
"Васил Крапчански";
- Останки от античен град "Германея" в гр. Сапарева баня - паметник на
културата с национално значение (към момента обектът не е разкрит).
ПРИРОДЕН (ПОЗНАВАТЕЛЕН) И ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
- Част от НП "Рила";
- Резерват "Скакавица", природна забележителност водопад "Горица";
- Седемте рилски езера;
- Рекреация: Градски парк "Николай Хайтов, парк "Гейзера";
- Множество екопътеки и туристически маршрути.
БАЛНЕОТУРИЗЪМ
- Най-горещата минерална вода в страната, с добри лечебни свойства предпоставка за развитие на балнеотуризъм;
- В гр. Сапарева баня се намира гейзер-фонтан с температура на водата 103°С
- единственият гейзер фонтан в континентална Европа. Водата се използва в
обособения СПА център в градската баня и намира приложение за различни
процедури.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Църкви, параклиси, етнографска сбирка и др. с потенциал за развитие на
културно-историческия туризъм;
- Културни институти: Художествена галерия на художника Евтим Томов - с.
Трекляно
ПРИРОДЕН (ПОЗНАВАТЕЛЕН) И ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
- Две защитени територии в категория "природна забележителност": Корията
- с. Добри дол и Находище на блатен плаун – с. Драгойчинци.
- ОБЛАСТ МОНТАНА (БЪЛГАРИЯ)
- ОБЩИНА МОНТАНА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Църкви: Храм "Св. св. Кирил и Методий", "Свети Никола", Новостроящата се
църква "Свети Дух"
Други културно-исторически обекти: Античната крепост "Кастра ад
Монтанезиум", Лапидариум – археологическа експозиция, Михайловата къща най-старият запазен архитектурен паметник
Културни институти: Художествената галерия "Кирил Петров", Исторически
музей, Регионална библиотека "Гео Милев", Народно читалище "Разум",
Драматичен театър "Драгомир Асенов"
Културни събития: Редица събития с културен характер, представящи
нематериалното културно наследство на територията. Международните
празници на духовите оркестри "Дико Илиев", Международен фолклорен
фестивал
РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ
- Язовир Огоста - предлага отлични условия за риболовен туризъм.
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви: Храм Рождество Богородично; Църквата "Рождество на Пресветата
Богородица", Църква "Свети Николай Чудотворец",
Други културно-исторически обекти:
- Калето – паметник на културата с историческо значение.
- Етнографският музей /включен в Стоте национални туристически обекта/
- Къщата-музей "Иван Вазов" /паметник на културата с национално значение/
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Часовниковата кула
- Турската баня
- Кръстевата къща
- Кръстевата къща - архитектурно-строителен паметник на културата
- Културни институти: Градска художествена галерия "Отец Паисий",
Читалище "Иван Вазов"
- Културни събития: Празник на града - денят на Рождество Богородично – 8
септември; Лачени обувки - фестивал на детската песен и изкуства,
BERKSTOCK - рок фестивал, Фолклорен фестивал "Ашиклар пее и танцува",
Празник на Берковския балкан, Празникът на "дивите малини", Фестивал на
духовата музика
ОБЩИНА ЛОМ
ПРИРОДЕН (ПОЗНАВАТЕЛЕН) И ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
- Градски парк на брега на Дунав – има възможности за къмпингуване.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Църкви и манастири:
- Църква "Успение Богородично"; Добридолски манастир "Света Троица";
Kатедрален храм “Успение Богородично"
- Други културно-исторически обекти:
- Античната крепост "Алмус"
- Kъщите в Лом – паметници на архитектурата. Това са 57 сгради, обявени за
архитектурни паметници на културата в Община Лом.
- Културни институти:
- Народно читалище "Постоянство"; Исторически музей
- Културни събития:
Народни обреди и обичаи: Лазарки; Ладуване (Дайлада); Капанска сватба;
Пеперуда; Герман; Русалии – Калушари; Гонене на змей.
Народни занаяти: абаджийство; мутафчийство; стругарство; дърворезба;
медникарство; грънчарство; златарство; килимарство; ножарство и др.
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
БАЛНЕОТУРИЗЪМ
В курорта се провежда профилактика и балнео лечение при хронични
заболявания.
Налични са места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл
спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове.
ПРИРОДЕН (ПОЗНАВАТЕЛЕН) И ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
Местността Зелени; връх Тодорини кукли; Иванчова поляна; Пътеката на
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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здравето
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви:
Клисурски манастир "Св.Св. Кирил и Методий", Църква "Св. Георги
Победоносец",
Други културно-исторически обекти:
Римски калета - Монтанезиум – Сердика
Архитектурен ансамбъл Баните – парк "Слънчева градина "
Градски лесопарк.
Банското казино е част от Архитектурен ансамбъл Баните - парк "Слънчева
градина"
Културни институти:
Общински музей
Културни събития:
Празник на курорта "Минералната вода и балкана"; Лазаровден – празник на
нивите, пасищата и горите; Цветница – празник на цветята, природата,
красотата и здравето; "Св. Георги-Победоносец" - храмов празник и събор на
града; Фестивал на спомените с международно участие; Традиционен пленер
на изкуствата
ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Църкви и манастири:
Чипровският манастир "Св. Иван Рилски",
- Други културно-исторически обекти:
Исторически музей
Етнографски музей
Ателиета за тъкане на килими
- Културни институти:
Читалище "Петър Богдан"
ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Църкви и манастири: Църква "Св. Възнесение" (Село Аспарухово), Църква
"Св. Никола" (Село Сливовик), Църква "Свети Георги" (Село Расово)
- Други културно-исторически обекти:
Останки от антични селища (Село Аспарухово)

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Църкви и манастири:
Лопушански манастир "Св. Йоан Предтеча", общ. Георги Дамяново
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църква "Свети Никола" (Село Мокреш)
ПРИРОДЕН (ПОЗНАВАТЕЛЕН) ТУРИЗЪМ
- Остров Ибиша - Резерват (Село Долни Цибър)
ОБЩИНА БРУСАРЦИ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Брусарски манастир "Свети архангел Михаил"
- ОБЛАСТ ПЕРНИК (БЪЛГАРИЯ)
ОБЩИНА ПЕРНИК
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
Фестивали:
- Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва" в Перник е найавторитетната европейска изява на традиционни народни игри и обичаи с
маски – провежда се през м. януари.
- Фестивал за хората с увреждания
- Хип-хоп фестивал
Празници:
- Ноемврийски музикални празници
- Конкурс за млади изпълнители на класическа музика
- Конкурс за детска рисунка
- Лятна ученическа археологическа експедиция "Кракра"
- Мисия "Лято"
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Културни институти:
- Дворец на културата - културно средище и институцията, осъществяваща
дейности по създаването, разпространяването и опазването на културните
ценности в Перник.
- Драматичен театър "Боян Дановски"
- Историческия музей - съхранява основен фонд от 17 085 единици и
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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спомагателен – от 37 833 единици, в следните колекции: праисторическа
керамика, градски бит в средновековието (с находки от крепостта Кракра),
оброчни плочки на Тракийския конник от светилището в кв. Църква, сбирка
от икони, нумизматична сбирка, тъкани, керамика, английско и руско оръжие
от антифашистката борба.
- Музей на минното дело - част от подземна минна галерия, в която
между 1891 и 1966 г. са се добивали кафяви въглища. Музеят е единствен по
рода си на Балканския полуостров.
Паметници на културата:
- Мемориален комплекс, посветен на минното дело - представлява оригинален
архитектурен акцент в централната градска част.
- Крепост Кракра - средновековната крепост, разположена в югозападната
част на град Перник. Тя се свързва с името на военачалника на
крепостта Кракра (Кракра Пернишки), който е водил самостоятелни военни
действия срещу Византийската империя.
- Антично светилище край квартал "Църква"
- Храм "Свети Спас"
ОБЩИНА РАДОМИР
ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ / ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
- Природен резерват "Острица"
- Водопад "Бучалото" - намира се в центъра на град Радомир
- Природна забележителност "Янковец" - вековна дъбова гора край село
Кленовик, община
- Природна забележителност "група вековни дървета" – намира се в местност
“Градището” на с. Чуковец.
- Природен феномен "Чокльово блато" до с. Байкалско
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Архитектурен ансамбъл от сгради, построени през 18-19 век, по северния,
южния и източния фронт на централната градска част на гр. Радомир.
- Църква "Св.в.м. Димитрий", строена през 1863 г.
- Комплекс късносредновековна църква "Св. Петка" и килийно училище с.
Радибош
- Радомирски манастир "Възнесение Господне" - манастирът се намира в
планината Голо бърдо, близо до Радомир
- Крепост Ранчово градище

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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ОБЩИНА БРЕЗНИК
ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ
Минерален извор "Желязна вода " - минералната вода се състои от 23 съставки
и действа благоприятно на човешкия организъм.
ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
Възвишение "Брезнишко бърдо" - градският лесопарк, където могат да се
видят красиви природни гледки и забележителности.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Параклиси и манастири: параклис "Свети Никола", параклис "Възнесение
Господне", параклис "Свети Илия", манастир "Св. Безсребреници Кузма и
Дамян",
Билински манастир "Свети Архангел Михаил".
ОБЩИНА ЗЕМЕН
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- Събор на манастир Св. Пантелеймон - в гр. Земен, наречен от местните
"пантеле".
- Общински Кукерски фестивал - показва изключително запазени етнографски
традиции, автентични костюми и маски, които могат да бъдат видени само в
района на гр. Земен.
ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
- Водопад Полска Скакавица
- Каньон "Шегава"
- Земенски пролом - Скална група Агапие - Земенският пролом е дълъг около
20 километра. Началото му започва малко след град Земен и завършва при
кюстендилското село Раждавица.
- Земенско езеро
ПЕЩЕРЕН ТУРИЗЪМ
Пещери: пещера "Гълъбарника", пещера "Белеващица", пещера "Зимника"
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Манастири:
- Земенски манастир "Св. Йоан Богослов", Жаблянски манастир "Св.Йоан
Предтеча";
Средновековен манастир в м. "Манастиро".
Други забележителности:
- Паметник на загиналите за родината от Земенската община
- Статуя на момата – намира се на площада на Земен срещу Жп Гарата

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
- Язовир "Пчелина" с добре организирана база за отдих и воден спорт
- Национален детски екологичен комплекс / НДЕК /
- Хотелски комплекс с ресторант в с.Ковачевци
- Туристическа хижа "Джамен"
- Екопътека "Поглед към девет планини" с.Сирищник
- Парк “Ковачевци”
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Антични селища в селата Сирищник, Ракловци, Калище, Егълница и др.
доказващи отминали древни култури – тракийска, римска, ранновизантийска
- Етнографски комплекс - с.Лобош – килийно училище, параклис
- Скален параклис в близост до бреговата ивица на язовир “Пчелина”
- Етнографски център “Сурвакари” с. Ковачевци
- Етнографски център за представяне на местното природно, културно и
историческо наследство
- Дом на културата с. Ковачевци
- Дом-паметник "Георги Димитров"
- Дом на авиацията
- Паметник на Стоян Лепоев
- Храм "Св. Св. Кирил и Методий"
РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ
- Язовир "Пчелина"
ОБЩИНА ТРЪН
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- Ежегодна алпиниада в района на ждрелото на река Ерма
- Национален фестивал на клубовете за български танци и любителски
ансамбли "От Трън по-убаво нема" провежда се всяка година в началото на
месец юни.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви:
-"Свети Никола" – в центъра на града, "Света Петка" – в квартал Баринци
- Скален параклис "Св. Петка"
- Късносредновековна църква при оброка "Св. Георги"
- Храм на Евангелската петдесятна църква
Културни институти:
- Музей на киселото мляко – в родната къща на д-р Стамен Григоров, в село
Студен извор
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Музей на бусинската керамика в село Бусинци
- Градски исторически музей

- СОФИЙСКА ОБЛАСТ (БЪЛГАРИЯ)
ОБЩИНА АНТОН
ПРИРОДЕН (ПОЗНАВАТЕЛЕН) И ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
-Национален парк "Централен Балкан"
- Водопад Пеперудата
- Природен резерват Биотин
- Връх Вежен
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Еленска базилика – разположена е на около 3 км от село Антон (IV век)
- Църква "Свети Илия"
- Читалище "Христо Ботев"
ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ
Язовир "Пожарево" – използва се за спортен риболов
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви:
- Църква "Св. Димитър"/стара/, Църква "Св. Троица", Църква "Св. Николай
Чудотворец", Средновековна църква "Св. Троица", Църква "Св. Николай",
Църква "Св. Димитър"
Манастири:
Манастир "Св. Николай Летни", Манастир "Св. Никола", Манастир "Въведение
Богородично", манастир " Св.Георги Победоносец"
ОБЩИНА БОТЕВГРАД
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Паметници на културата:
- Крепост Боженишки Урвич - средновековна крепост, разположена край село
Боженица (района на Ботевград)
- Църква "Св. Възнесение Господне"; Храм Успение Богородично;
Ботевградският манастир "Рождество на пресвета Богородица"
- Исторически музей – Ботевград;
- Паметник на Свободата – Ботевград;
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Паметник на Стамен Панчев – Ботевград;
-Часовникова кула - Кулата е обявена за архитектурно-строителен паметник на
културата с национално значение
ОБЩИНА ГОДЕЧ
ЕКО ТУРИЗЪМ
- Природен феномен “Котлите” – каскада от водопади. Районът е богат на
пещери, извори, въртопи, понори и водопади.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви:
- Църква "Св. Димитър", църква "Св. Троица", църква "Св. Николай
Чудотворец", Средновековна църква "Св. Троица", църква "Св. Николай"
Манастири:
Манастир "Св. Николай Летни", манастир "Св. Никола", манастир "Въведение
Богородично"
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
СПОРТЕН/ ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТУРИЗЪМ, РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ
Хидропарк Вятърните мелници – предлага атракциони за деца и възрастни водни колела, топка за ходене по вода, стрелба с лък, батути, конна езда,
разходка с магарешка каручка, детски кътове, пейнтбол игрище, мини
футболно игрище, волейболно игрище, денонощен риболов
ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
Скално светилище Калугерица - представлява комплекс от четири пещери в
бигорна скала, разположени в ниските части (от 5 до 15 метра над местния
ерозионен базис) на V-образното сечение на речната долина. Пещерите са
известни сред местното население като Калугерските или Манастирските
пещери.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви: "Свети Димитър", храм "Успение Богородично"
- Къща музей Елин Пелин
ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
БАЛНЕОЛОЖКИ ТУРИЗЪМ
Голямо богатство на Долна баня са минералните извори. Водата в тях е
слабоминерализирана, алкална, радиоактивна. Водите са подходящи за
лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателния апарат и
посттравматични състояния, дихателната и нервната системи, гинекологични и
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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кожни заболявания, вторични анемии, проблеми с обмяната на веществата и
др.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Манастири и храмове: Манастир "Свето Възнесение Господне", Храм " Успение
на Пресвета Богородица", Оброчище, Храм "Свети Великомъченик Георги",
Храм "Света Парашкева Петка Българска"
- Етнографска експозиция - експозицията е разположена в старото училище
- Часовниковата кула
ОБЩИНА ДРАГОМАН
ПЛАНИНСКИ И ОРНИТОЛОЖКИ ТУРИЗЪМ
Драгоманско блато – има изградена дървена пътечка и наблюдателници, от
които лесно може да се наблюдават различните видове птици
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви:
Църква "Св. Петър и Павел", с. Беренде, църква "Св. Николай" с. Калотина,
църква "Св. Спас", с. Василовци, Скалната църква "Въведение Богородично" с.
Разбоище, Антично светилище от II-III век – Чепън, Параклис Св. Илия Местност "Чуката"
Манастири: Неделишки манастир, Маломаловски манастир, Разбойшки
манастир "Въведение Богородично"
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- "Шопски празник" – провежда се в гр. Елин Пелин, в седмицата около
църковния празник "Свети Дух". Той е изява на традициите на местното
население, на неговия бит и култура, на колорита на Шоплука. Програмата на
Шопския празник трае седмица и е разпределена в тематични дни – на
християнството, на литературата, на изобразителното изкуство, на спорта.
- Национален Фестивал на маскарадните игри "На гости у шопско" – провежда
се в гр. Елин Пелин през м. февруари.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Елешнишки манастир "Св. Богородица", с. Елешница, община Елин Пелин.
Притежава ценни стенописи от 16 и 19 век и затова е обявен за паметник на
културата;
- Останки от стена на турски кервансарай, с. Нови хан. Останките от
османския кервансарай или както го наричат местните – "Калето", се намират
в двора на основното училище "Св. св. Кирил и Методий".
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- Обичай "Пеене на пръстените" – една традиция съхранена във времето от
съкровищницата на българския фолклор
- Св. Атанас – стар тракийски празник, възникнал през второто хилядолетие
пр.н.е. Свързан е с изпращането на зимата и посрещането на пролетта и се
организира през последната неделя на януари.
- Празник на етрополските зетьове – организира се през 4 г. към края на юни,
когато е и празникът на града
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Културни институти и забележителности:
- Исторически музей – гр. Етрополе - включен в Движението "Опознай
България – 100 национални туристически обекта"
- Етрополски манастир
- Часовникова кула в Етрополе
- Етрополско читалище "Тодор Пеев – 1871"
ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
От 2008 година последната събота на март е откриването на мотосезона от
местните рокери от Мотоклуб "Средногорие" край Еленската базилика.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Културни институти и забележителности
- Боянова къща
- Часовникова кула - символът на Златица
- Чешма Спасово кладенче
- Златишки манастир "Възнесение Господне"
- Параклис "Св. Кирик и Юлита" – намира се над извора Спасово кладенче, като
до параклиса са построени 241 каменни стъпала с парапети
- Параклис "Света Петка"
- Златишки " Метох"
- Златишки конак
- Момина скала – с. Църквище
- Крепост “Златишко кале”
- Музейна етнографска сбирка
ОБЩИНА ИХТИМАН
СПОРТЕН ТУРИЗЪМ
- Вековният парк в края на града е превърнат в голф игрище, което предлага и
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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възможности за игра на тенис, волейбол, футбол и конна езда.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Културни институти и паметници на културата:
- Народно Читалище "Слънце - 1879"
- Исторически музей
- Архиерейско наместничество
- Храм" Успение на Пресвета Богородица"
- Мемориален военен паметник
ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
ЕКО ТУРИЗЪМ
- Екопътека "Тракийски могили"
- "Пътеката на здравето" - по целия маршрут има разположени спортни
съоръжения – лостове, халки, дървени успоредки и др.
- Екофест Парк – "Кулата"
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Архитектурно-исторически резерват - единственият град-музей в България.
Неговата автентична възрожденска архитектура, музикални и танцови
фолклорни фестивали привличат хиляди посетители от цял свят.
Архитектурни паметници:
- Калъчевият мост
- Паметник "Георги Бенковски"
- Паметник на Любен Каравелов
- Паметник на Тодор Каблешков
- Паметник Михаил Маджаров
- Паметна плоча на Професор архимандрит д-р Евтимий Сапунджиев
- Бюст–паметник на Яко Доросиев
- Паметник на Антон Иванов
- Барелеф в памет на обявяването на Априлското въстание
- Паметна плоча на Лесли Джон Елмсли
- Паметник на Иван Врачев
Църкви:
- Църква "Успение Богородично"
- Църква "Св. Николай"
Музеи:
- Мемориален комплекс "Братска могила"
- Къща – музей "Лютова къща" - притежава забележителни експонати предметите за бита, облекла, интериорни мебели, докарани от Виена, които и
до днес пресъздават буржоазната атмосфера на Възрожденска Копривщица.
- Къща–музей "Любен Каравелов"
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Къща–музей "Ослекова щъка"
- Къща–музей "Тодор Каблешков"
- Къща–музей "Димчо Дебелянов"
- Родната къща на Найден Геров
- Паметник костница на Априлци
- Къща музей на Яко Доросиев
- Павликянска къща
- Роден дом на възрожденците Груеви
- Жив музей – музеят разполага с нужното оборудване за организиране на
обучения и анимирани ателиета по тъкачество, шев, плетене и работа с
плъсти, типични за Копривщица занаяти
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
БАЛНЕОЛОЖКИ ТУРИЗЪМ
Курортът Костенец има голям балнеолечебен комплекс, почивни станции,
открит плувен басейн, вили, изкуствено езеро.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви, манастири и параклиси:
- Храм "Св. Архангел Михаил", манастир "Свети Спас", храм "Св.
Великомъченик Георги", църква "Св. Панталеймон" и параклисите "Св. Илия" и
"Св. Петка"
- Траянови врата - проход, крепост и шосеен тунел в Ихтиманска Средна гора
- Дворецът на Константин Велики
ОБЩИНА КОСТИНБРОД
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- Съборът в гр. Костинброд
- Съборът в кварталите Маслово и Шияковци
- Празник на града
- Празник на манастира в кв. Шияковци
- Празник "Успение Богородично" в Шияковския манастир
- Фестивал на бойните изкуства "Кацу Джин Кен – меч, който дарява живот"
- Фолклорен фестивал "Шопски наниз"
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви и манастири:
- Църква "Св.Св. Кирил и Методий" – Костинброд, Шияковски манастир "Св.
Архангел Михаил", Шияковски манастир "Св. Арх. Михаил"
Паметници:
Паметник на загиналите, Паметник на загиналите за Родината
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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ОБЩИНА МИРКОВО
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- Кукерски събор
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Църква "Св. Великомъченик Димитрий"
- Читалище "Христо Ботев",
- Малък паметник с параклис към него в центъра на селото - увековечава
жертвите, дадени от мирковчани в Руско-турската Освободителна война.
- Монумент в памет на жертвите, дадени от селото по време на
антифашистката съпротива.
- Дом на миньора "Св. Иван Рилски"
ОБЩИНА ПИРДОП
СПОРТЕН И РИБОЛОВЕН ТУЛИЗЪМ
Язовир “Душанци” - подходяща е за излети, пикници, водни спортове и
риболов
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Културни институти:
- Исторически музей "Луканова къща"
- Къща музей "Никола Пушкаров"
Паметници:
- Паметник на Тодор Влайков
- Паметник на Кирил Чепишев
- Бюст-паметник на Христо Ботев
Паметен знак на ген. л-т Стефан Паприков
Църкви и манастири:
- Еленски манастир "Св. Пророк Илия"
- Църква "Св. Успение Богородично"
О
ОБЩИНА ПРАВЕЦ
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- Зимен спортно-туристически празник в местността Камичето над града
- Тодоровден – храмов празник на Правешкия манастир и традиционен събор
(“сбор”) на града
- 3 март "Освобождение на България" - Туристически поход до Руския
паметник в Лакавишкия рид (Бърдо) и поднасяне на венци на признателност
към загиналите за освобождението на България
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Храмов празник на църквата "Св. Атанасий Велики"
- Спасовден – традиционен водосвет и курбан край вековния дъб в местността
Драганското
- Св. Троица – традиционна тържествена служба и курбан в Правешкия
манастир
- Традиционен водосвет и курбан на тракийската могила "Св. Илия"
- 6 септември – Ден на Съединението на България. Провежда се традиционен
спортно-туристически събор в местността Моновец над града
- Моцартови музикални празници
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Исторически музей-Правец
- Музеен комплекс
- Родната къща на Тодор Живков
- Къщата на поп Марко Тодоров
Манастири и църкви:
- Правешкият манастир "Св. Теодор Тирон"
- Църквата "Свети Атанасий Велики"
БЩИНА ПРАВЕЦ
ОБЩИНА САМОКОВ
ПЛАНИНСКИ И СКИ ТУРИЗЪМ
- Курорт "Боровец" - е най-старият зимен курорт в България и предлага всички
условия за активен отдих, спорт и туризъм.
- с. Говедарци е изходен пункт за едни от най-красивите планински маршрути
в Рила - връх Мальовица, Седемте рилски езера, Урдините езера.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Читалище "Отец Паисий" - основано е през 1862 г.
- Исторически музей – Самоков - включен е в Списъка на 100-те национални
туристически обекта.
- Крепост "Цари Мали Град" с. Белчин - първата възстановена антична крепост
в България, включва останки от стена, сгради, както и възстановен
християнски комплекс.
Църкви и манастири:
- Църква "Успение на Св. Богородица"
- Самоковски девически манастир "Покров пресвятия Богородици" (метохът) включен е в Списъка на 100-те национални туристически обекта
- Църква "Св. Никола"
Възрожденски къщи:
- Бельовата къща
- Зографската къща
Паметници:
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Паметникът
- Паметникът
- Паметникът
- Паметникът
- Паметникът
- Паметникът

на
на
на
на
на
на

Никола Карастоянов
Захари Зограф
Константин Фотинов
народния закрилник Чакър войвода
загиналите самоковци във войните 1912-1918 година
загиналите руски войни през 1877-1878 година

ОБЩИНА СВОГЕ
ЕКО ТУРИЗЪМ И ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
- Вазова екопътека - свързва селата Гара Бов и Заселе и е еднственият път, по
който може да се достигне до водопада “Скакля”.
- Екопътека "Трите бора"
- Екопътека "Под камико" - Тя е транспортно достъпна от село Бов и от гара
Бов
- Туристически и вело маршрут "Старо село – Свражен" - Маршрутът започва от
кв. Свражен на село Миланово и минава през местността "Влаови воденици"
- Природен феномен “Джуглата” - скалното образувание "Джуглата" се намира
близо до жп гарата на село Церово, на 6 км северно от Своге.
ПЕЩЕРЕН ТУРИЗЪМ
- Козарска пещера – пещерата се намира в Лакатнишкия карстов район
- Пещера “Елата”
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Манастири:
- Манастир "Седемте престола" – включен е в списъка на 100 Национални
туристически обекти
- Искрецки манастир
- Манастир Седемте престола
ОБЩИНА СЛИВНИЦА
ПРИРОДЕН (ПОЗНАВАТЕЛЕН), ОРНИТОЛОЖКИ И РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ
- Защитена местност "Алдомировско блато" – предлага условия за риболов и
орнитоложки туризъм
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Паметници на културата:
- Паметник на капитаните
- Бюст-паметник на дядо Пуне
- Паметник-костница - гр. Сливница
- Паметници на Васил Данаджиев и Иван Бобев
- Площад "Княз Александър I Батенберг" – Сливница
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Монумент "Героите на Сливница" – Сливница
Храмове:
Храм "Св. Св. Кирил и Meтoдий"
Православен храм "Св. св. Кирил и Meтoдий"
Параклис "Свети Георги"
ОБЩИНА ЧАВДАР
ПЛАНИНСКИ И ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ
Природни забележителности:
- Природен феномен "Казаните" – намира се в местността "Бостанлъка",
разположена до река Тополница
- Местност "Св. Петка"
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Археологически парк Тополница;
- Църква "Свети Архангел Михаил";
- Параклис "Св. Георги"
ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- Международен фолклорен фестивал "Златен прах"
- Кукерски фестивал "Сирница"
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църква "Свети Николай"
- БОРСКИ ОКРЪГ (СЪРБИЯ)
ОБЩИНА БОР
ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
- Борско езеро - намира се в подножието на планина Църни връх, на 17 км от
Бор. Има регулирани плажове, пешеходни пътеки и съоръжения за отдих и
спорт.
- Дубашница планина – намира се близо до град Бор
- Велики и Мали Крш - планински район, който се издига на височина 1148 м и
се намира на около десет километра северозападно от Бор, западно от пътя
Бор – Горняне
- Злотски пещери - недалеч от село Злот, близо до Бор, има огромна пещерна
система, една от най-големите в Европа. Най-известните са пещера “Лазар” и
“Верникица”
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Борско езеро - Това езеро се намира на 11 км от Бор под планината
КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Археологически обект "Окно" Рудна Глава - открити останки от
праисторическа мина датираща от преди 6000 години. Заради високата си
научна стойност то е обявено за културно наследство от изключителна
важност.
- Праисторическо селище "Лепенски вир" - археологически обект Селището
датира от 6500 и 4500 г. пр.н.е.
Църкви и манастири:
- Църква Св.Георги в Бор
СПА ТУРИЗЪМ
- Брестовачка баня – намира се на 8 км от Бор. Минералната вода лекува
различни заболявания на опорно-двигателния апарат, кожата, горните
дихателни пътища и др. Има условия за настаняване и провеждане на лечебни
процедури.
ОБЩИНА КЛАДОВО
КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Траянов мост и крепост Понтес се намират в близост до село Костол. Мостът,
представлява едно от най-грандиозните архитектурни произведения на
древността.
- Фетислам крепост – намира се до гр. Кладово. В рамките на крепостта има
открит амфитеатър, а в непосредствена близост - спортен център с комплекс.
- Археологически музей Джердап – намира се в гр. Кладово и работи в рамките
на Националния музей в Белград. Музеят събира, съхранява, професионално и
научно документира, представя и публикува, т.е. интерпретира културното
наследство на Дунавския регион - Джердап.
ОБЩИНА МАЙДАНПЕК
ПЕЩЕРЕН ТУРИЗЪМ
- Райкова пещера
Пещерата е разположена на 3 км от гр. Майданпек при извора на река Мали
Пек. Тя е уникална заради спелеоложките си особености, качеството и вида на
пещерните съкровища (снежно бели, искрящи и коралови) и климатичните
характеристики.
- Национален парк Джердап
Той е най-големият и важен природен парк в Сърбия и почти изцяло покрива
територията на община Майданпек с планински възвишения, реки, брега на
река Дунав и изключително рядката си флора и фауна и атрактивни гледки.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Той представлява най-голямата туристическа забележителност в общината.
КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църква “Свети Никола” в Долни Милановац
БАЛНЕОЛОЖКИ ТУРИЗЪМ
в Долни Милановац има изградени - хотел за настаняване, закрит басейн,
фитнес зала, тенис на маса, боулинг, билярд, спортни игрища, магазин, фото
магазин, етно магазин, дискотека, SPA и Wellness център.
ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ
- Фолклорни дни в Crnajka - фестивал на народното изкуство, обичаи и игри,
който традиционно се организира на втория ден от Великден
- Международен фестивал на китарата "Златна нота", провежда се в Долни
Милановац през м. април
-"Jorgovan fest" /Фестивал на люляците/в Мирош - фестивал на етно
наследството на Източна Сърбия. Провежда се в Долни Милановац през м.
май.
- "Plašintijada" в Рудна глава – Инициативата има за цел да съхрани традициите
и обичаите в тази област. Има състезателен характер, свързан с подготовката
на плашинти (влашки пайове), изпълнения на с автентична народна музика,
демонстрации на народни занаяти и автентични предмети за бита.
- "Селска спортна олимпиада" в Рудна глава – Традиционно изложение на
физическата култура и класически спортни занимания като тенис на маса,
футбол на малки вратички, шах, игрри традиционни за пастири и овчари.
- Фестивал за традиционна музика и игри "Света Троица" в Тополница.
Организатор е Центърът за култура в Долни Милановац.
-"Ден на река Дунав” – празникът е неразделна част от сътрудничеството
между всички страни, подписали Международната конвенция за защита на
река Дунав.
- Международен фестивал за детска и забавна музика "ТИН" в Долни
Милановац. Музикалното събитие е за поп музика, предназначена за деца и
тийнейджъри.
- Фолклорен фестивал в Мосна - Традиционен фестивал на фолклора и
автентичната народна музика с богата културно-художествена програма.
- Международен фолклорен фестивал "MAJDANFEST" в Майданпек – с участието
на фолклорни трупи от Сърбия и съседни страни на р. Дунав.
-”Спасяване на гайдите и старите игри от забрава” в Рудна Глава – с участието
на центрове за култура с автентични народни танци и изпълнения на гайда.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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ОБЩИНА НЕГОТИН
ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
- Комплекс "Вратна" - целият комплекс - село, манастир и порта, е заобиколен
от реки и гори и е една от най-интересните туристически дестинации в района
на Неготин.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Манастири:
- Манастир "Вратна" е от XIV век и се намира до каньона на едноименната река
в ловен резерват.
- Манастир Буково
Културни институции:
- Музеят "Крайна" в Неготин – в него са изложени предмети, представящи
различни департаменти като археология, етнология, история и история на
изкуството, обхващащи широк диапазон от мезолита до наши дни.
- Рождената къща на Стеван Мокраняц съдържа инсталация, направена в
атмосферата на стара градска къща от края на 19 век.
Други забележителности:
- Късноантичен обект Врело-Шаркамен - намира се на 25 км западно от
Неготино. Този жилищно-мемориален комплекс е от периода на римското
владичество (3-4 век).
ВИНЕН ТУРИЗЪМ
Ден на отворените винарските изби в Неготин – провеждат се през м. май

- ЗАЙЧАРСКИ ОКРЪГ (СЪРБИЯ)

ОБЩИНА ЗАЙЧАР
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви:
- Църква "Св. Богородица" с. Долна Каменица
- Женски манастир “Св. Троица” в с. Горна Каменица
Други културно-исторически обекти:
Археоетнографски комплекс "Равна", Градище; Тимкум Минус - римско
укрепление от І - IV в.
Турска мелница /част от Националния Музей/
Културни събития: Фестивал на виното; Фестивал на младежката култура в
Сърбия; Традиционен Рок-фестивал "Зайчарска Гитариада"; Етнофестивал
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Църноречие" песни и игри в етноцентър Болевац; "Молитви под Миджур";
Празник на "Панаджур" в с. Яловик Извор под Стара планина
СКИ ТУРИЗЪМ
- Ски писта в спортния център в града - в парк Кральевица
- "Бабин зуб" спа "Стара планина". "Бабин зуб" води началото си от в. Вежен.
Част от в. Миджур.
ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
- Езеро "Совинац"
- Парк "Кралевица"
ОБЩИНА КНЯЖЕВАЦ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви и манастири:
Манастир "Св. Троица" /между Горня и Доня Каменица/
Църква "Света Богородица"
Други културно-исторически обекти:
- Архео-Етнографският парк се намира в с. Равна, /8 километра северно от
Княжевац/
- Археологическия обект Тимакум Минус, римско укрепление I – VI в.
- Вилата на джервин
- Мостовете на княжевац
- Старата чаршия
- Гургусовачката кула
Институции:
Градският музей в Княжевац
Музеят на отечеството в Княжевац
Културни събития:
Ултра трейл - Стара планина
Гергьовденски събор - молитва под миджур
Фестивал на младежката култура в Сърбия (FKMS)
СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
Център за производство на традиционна керамика и съхранение на
традиционни занаяти
ВИНЕН ТУРИЗЪМ
Музей на виното - Лозарството и винарството в Княжевац датират от времето
на римляните.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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ОБЩИНА СОКОБАНЯ (СОКОЛ БАНЯ)
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви и манастири:
- Храм на св. Илия - 12 км източно от Сокобаня,
- Църква на Преображение на Господа
Други културно-исторически обекти:
- Сокоград - най-известният и добре запазен паметник. Национален паметник
на културата.
Фонтана Милош посветен на принц Милош Обретенович. /Близо до
археологическото място Требич/
Институции:
- Етно музей Vrmdža
Културни събития:
Фолклорни фестивали, конкурси със състезателен характер, събори и др.
културни събития
СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
Изградени места за настаняване с традиционна кухня и множество събития
ЛОВЕН И РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ
В Сокобаня се намират ловни стопанства, богати на малки и големи диви
животни и голям брой видове от бяла риба.
БАЛНЕОТУРИЗЪМ
- Шест термо-минерални извори с вода, които помагат за премахването на
голям брой различни здравословни проблеми.
- Единствената работеща турска баня (на сръбско-латински: Амам) има два
източника: "Св. Архангел" температурата на 43 °С и "Преображение" с
температура между 43.8 и 53°С.
- Наличие на Лечебна минерална кал
- Специална болница спа "Сокобаня" предлага разнообразие от уелнес и
фитнес програми
- Уелнес центъра "Soko Terme", построен на брега на река Моравица с
термалните извори в страната, известна като "Лимон Спа". басейни с
минерална вода , топла (36-39°C), които работят през цялата година, както и
множество поддържащи съоръжения
РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ
- Аквапарк "Podina" - увеселителният комплекс е построен върху площ от 2
хектара и може да побере около 2500 посетители.
ЕКО ТУРИЗЪМ
- През 1992 г. Сокобаня е обявена официално за първата екологична община в
Сърбия. /Здравословна и защитена среда, без промишлени замърсители,
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

56

Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

множество природни и защитени ценности с туристическия-развлекателна,
здравна и образователна функция, има голям потенциал за развитие на
екологичен туризъм. В продължение на много години Сокобаня е известна
като най-подходящото място за извършване на обучения в природата./
СПОРТНО-ОЗДРАВИТЕЛЕН ТУРИЗЪМ
- Катерене на планините, които ограждат Сокобаня представлява истинско
предизвикателство както за любителите, така и за професионалните катерачи.
- Сесалачка пещера - около 19 км от Сокобаня.
- НИШАВСКИ ОКРЪГ (СЪРБИЯ)
ГРАД НИШ (ДЕЛИ СЕ НА ПЕТ ГРАДСКИ ОБЩИНИ)
ГРАДСКА ОБЩИНА МЕДИЯНА
ГРАДСКА ОБЩИНА МЕДИЯНА
ГРАДСКА ОБЩИНА НИШКА БАНЯ
ГРАДСКА ОБЩИНА ПАЛИЛУЛА
ГРАДСКА ОБЩИНА ПАНТЕЛЕЙ
ГРАДСКА ОБЩИНА ЦЪРВЕНИ КРЪСТ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви и манастири:
- Св. Цар Константин и царица Eлена
- Възрожденска православна църква "Света Троица" или "Свети Дух"
- Нишката епархия е една от 34-те епархии на Сръбската православна църква,
със седалище в град Ниш.
- Катедрален Храм
Други културно-исторически обекти:
- Археологическият обект Медиана - градът на Константин Велики; Музей
"Челе кула"; Нишка крепост; Музей - лагер "Червеният кръст"; Паметник на
Стеван Сремац и героя му Калча
- Казанджийското сокаче - голяма архитектурна стойност за града. С
национално значение.
Институции:
- Народна библиотека "Стеван Сремац"
- Университетска библиотека "Никола Тесла"
- Народен театър
- Куклен театър в Ниш
- Галерия за съвременно изкуство
- Студентски културен център
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Нишки културен център
- Алтернативен културен център - АКЦ
- Детски културно-образователен и възстановителен център
- Френски културен център в Ниш
- Американски център в Ниш
- Институт за опазване на културното наследство
- Исторически архив на Ниш
- Народен музей
- Археологическа зала
Културни събития:
- Международен струнен конкурс
- Международен музикален фестивал "Константинус"
- Джаз фестивал "Нишвил"
- Нишки филмов фестивал
- Музикален фестивал "Нишомниа"
- Международен студентски фолклорен фестивал
- Международен студентски театрален фестивал "URBAN FEST"
- НИМУС /NIMUS/
- Международен хоров фестивал
- Китарен фестивал "Наисус"
- Международен пленер "Сичево"
- Дни на бюрека
КУЛИНАРЕН ТУРИЗЪМ
Изобилие от традиционна сръбска скара, богат асортимент от алкохолни
напитки (домашна сръбска ракия),топли хлебчета (приготвени на място),
каймак (домашно избито масло) и свежи салати.
ВИНЕН ТУРИЗЪМ
- Винарна Малча (Podrum Malca) /на около 15 км от града в село Малча/
ОБЩИНА АЛЕКСИНАЦ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви и манастири:
Църква "Св. Св. Архангел Михаил и Гавраил", чиито иконостас е от камък, а
поставките за свещи на полилеилея са направени от куршуми.
Манастир "Св. Роман" /построен през IX век, в църквата към него се
съхраняват мощите на светеца. Той е един от 70-те манастири, които са
разположени в местността около Делиград, известна като сръбската Света
гора./
Други културно-исторически обекти:
- Музей наследство /Сградата е обявена за музей наследство през 1985 в
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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споменика за култура./
Институции:
- Център за култура и изкуство - Алексинац
- Литературен клуб "Велимир Раич"
- Обществена библиотека "Вук Караджич"
- "Театър 91"
Културни събития:
- Пекарски дни
ОБЩИНА НИШКА БАНЯ
БАЛНЕОЛОЖКИ ТУРИЗЪМ
- Нишка баня разполага с медицински СПА центрове, където се предлагат
лечебни процедури за хора с ревматични и сърдечно-съдови заболявания.
Курортът разполага с 5 топли минерални извора, с температура между 36-38
градуса.
ОБЩИНА СВЪРЛИГ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Манастир "Свети Архангел Гавраил"
Събитиен туризъм
- Бeлмужиaдa - туристическо събитие, провежда се в началото на август всяка
година.
- Събор на народното творчество - провежда се в село Луково
- Традиционен детски фестивал – провежда се през м. август
- ПИРОТСКИ ОКРЪГ (СЪРБИЯ)
ОБЩИНА ПИРОТ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви и манастири:
- Църква “Рождество Христово”
- Темски манастир “Свети Георги” /женски манастир/
- Суковски манастир – /около 20 км от Пирот, до село Суково/.
Други културно-исторически обекти:
- Музей на Понишавието - /цялостната вътрешна структура на музея се състои
от отдели за археология, история, етнология, нумизматика и история на
изкуството. Експонатите от тези отдели образуват удивителна музейна
колекция от около 6500 различни артефакти и произведения на изкуството/.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Крепостта (Калето) – Пиротската крепост се нарича още Момчилов град или
Момчилово кале.
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- Фестивал на “Пеглената колбасица” – Пирот
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви и манастири:
- Църква “Света Богородица”;
Други културно-исторически обекти:
Погановският манастир “Свети Йоан Богослов” /бряга на река Ерма, в
околностите на село Поганов/
ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
- Петрлашка пещера - система от пещери в южния ръб на карстовото
Одоровачко поле, в района на Забрдже
- Каньон на река Йерма
ОБЩИНА БЕЛА ПАЛАНКА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви и манастири:
- Църква – Св.Успение
- Манастир Св. Димитър
- Манастир Успение Пресвета Богородица
- Манастир св.Отец Никола
Други културно-исторически обекти:
- Хилядолетен дъб Бела Паланка - разположен в непосредствена близост до
Дивлянския манастир;
- Музей Бела Паланка
КУЛИНАРЕН ТУРИЗЪМ
Фестивал на баницата - Международно състезание по приготвяне на
традиционна баница
ОБЩИНА БАБУШНИЦА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви и манастири:
-Църква Свети Никола
- Храм Свети Пророк Илия
Други културно-исторически обекти:
- Паметник на борците за освобождението на Бабушница
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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КУЛИНАРЕН ТУРИЗЪМ
"Vurdijada" – Традиционно гастро-туристическо събитие
- ПЧИНСКИ ОКРЪГ (СЪРБИЯ)
ОБЩИНА ВРАНЯ
КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Паметници на куртурата:
- Марково кале близо да гр. Враня - един от най-старите паметници на
историята и културата в тази област. Представлява останките на
средновековна крепост, върху древни основи. Намира се на около 4 км от
града, на стърчащ гребен по пътя, който свързва Вранска с долината
Лесковац.
- Архелогически разкопки Кършевица. На платото над река Кършевичка найстарите находки датират от края на бронзовата и ранна желязна епоха.
- Хамам - стара турска баня, построена в края на 17 век в стила на балканоориенталската архитектура от онова време
Други забележителности:
- Белия мост - Враня, подобно на Верона, пази и подхранва историята на
трагичната любов.
- Котешка чешма - намира се в долината на река Вранска, под моста
Буйковски.
Културни институти:
- Народен музей град Враня
- Къща музей "Боре Станковича"
- Театър "Бара Станкович"
- Библиотека "Бора Станкович"
РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ
Църкви и манастири:
- Сборна църква
- Църква "Света Петка" или Кръстовата джамия
- Православен център "Отец Юстин Попович
- Църква Свети Илия
- Манастир Пантелей
- Прохор Пчински манастир
- Манастир Свети Стефан
ЗАНАЯТЧИЙСКИ ТУРИЗЪМ
Изложбено и търговско пространство "Vranje Showcase" допринася за
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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популяризирането на занаятите на Враня и автентичността на региона.
ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ
- Borina Week – провежда се в чест на Борисав Станкович, изявен писател, поет
и драматург
- Етно панаир във Враня - представя традициите и културата на сърбите
- Междуокръжен фестивал на флейтата "Златна флейта" - провежда през юни
във Вранска Баня
- Международен художествен пленер - традиционно се провежда във Враня
през м. юли.
ОБЩИНА ВЛАДИЧИН ХАН
ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
- Езеро Булино - намира се в планината Кукавица в района на село Белановце.
-Йовачки езера – за почитателите на екологичния туризъм и риболова
КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви и манастири:
- Църква "Свето Преображение Господне"
- Ермитажна църква "Св. Петка"
- Църква “Св. Княз Лазар”
- Манастир "Успение Богородично"
ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ
- Градски панаир "Свети Йоан Кръстител"
ОБЩИНА СУРДУЛИЦА
КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Мемориал - костница
- Паметник на жертвите от Втората световна война
ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ
- "Власинско лято" - културно-туристическо събитие
- "Власински котел" - състезание за приготвянето на рибена чорба
- Златни ръце – празник на традициите и обичаите на Власина.
- Регата "Власина" е спортно-развлекателно събитие с международен характер.
Състезанието по каяк се провежда на езерото Власина.
- Художествен пленер във Власина
ЛОВЕН И РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ
- Езеро Власина – има условия за риболов и отдих
- Ловна местност "Върла"

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД
ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ
- Международен фестивал “Босилеградско краище пее и танцува”
- Международен детски Великденски фестивал
- Малка Богородица
КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви и храмове:
- Църква "Св. Богородица" в Босилеград
- Манастир "Въведение на Света Багородица" – в село Паля
- Храм "Св. Троица" в с. Извор
- Храм "Свети Никола" с. Црнощица
- Църква "Св. апостоли Петър и Павел" с.Божица
- Храм "Св. Спас" – Възнесение Господне, с. Долна Лисина
- Храм "Св. архангел Гавраил", с. Колуница
- Храм "Свети Харалампий"с.Бранковци
- Храм "Св. Троица", село Трънска Клисура
- Манастир и храм "Св. пророк Илия" с. Брестница
- Храм "Св. пророк Илия" с. Горна Лисина
- Храм "Св. апостол Филип", с. Бистър
- Храм "Свети Никола" с. Църнощица
- Храм "Св. Спас" – Възнесение Господне с. Долна Любата
- Храм "Св. пророк Илия" с.Зли дол
-Храм "Св. архангел Михаил" с.Стрезимировци"
- Храм "Св. Илия", Параклис "Пресвета Богородица" с. Ресен
- Храм "Свети Никола" с. Кострешевци
- Храм "Света Богородица" с. Горно Тлъмино
- Храм "Света Богородица" с. Груинци
- Храм "Св. великомъченик Георги" с. Топли дол
-Храм "Света Петка", с. Рибарци
-Храм "Рождество на Пресвета Богородица" гр.Босилеград
- Храм "Св. Спас" – Възнесение Господне с. Райчиловци
- Храм "Св. архангел Михаил" с. Горна Любата.
- Храм "Св. Марко" с. Доганица
- Храм "Св. Иван Рилски" с. Паралово
Други забележителности:
- Триметров бюст-паметник на Васил Левски в центъра на Босилеград

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- ТОПЛИШКИ ОКРЪГ (СЪРБИЯ)
ОБЩИНА КУРШУМЛИЯ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви и манастири:
- Манастир "Свети Никола"
- Манастир "Света Богородица"
Други културно-исторически обекти:
- Плочник - е археологически обект в област Топлица, Сърбия;
- Паметник на освободителите на Курсумлия (1877 – 1878)
- Мемориал - бюст на писател Милутин Ускокович
- Паметник на жертвите от войните през 1990-2000 г. и агресията на НАТО през
1999 г.
БАЛНЕОЛОЖКИ И ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
- Куршумлянска баня – разнообразни много лековити горещи и минерални
води, особено със своята минерална кал. Разположен е в продължението на
долината на долината на река Банска.
- Природен парк Радан - поставен под закрила, за да се запази геоложкото,
биологичното и ландшафтното разнообразие и различните форми на
вулканичен релеф;
ОБЩИНА ПРОКУПЛЬЕ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви и манастири:
- Църква Св. Прокопий
Други културно-исторически обекти:
- Национален музей Топлица
- Дом на културата Радивой Увалич-БАТА
- Народна библиотека "Раде Драинац"
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- Св. Прокопий - 21 юли, светецът, на когото градът е кръстен и чиито мощи са
в църквата в в града;
- 20 юли - множество спортни състезания и културни събития;
- Панаирно-туристическо събитие "Черешов празник - черешови дни"
/провежда се юни в село Велика Плана/;
- Традиционна Международна художествена колония "Паметник на Бог Илич"–
провежда се края на август;
- Международни литературни “Срещи на Драинк”, с връчването на “Наградата
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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на Драин” за най-добра поетична книга през предходната година – провежда
се края на август.
- Празник на бирата “Beer Fest” – провежда се през юли.
ОБЩИНА БЛАЦЕ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви и манастири:
- Храм Успение Пресвета Богородица
- Църква "Света Троица"
Други културно-исторически обекти:
- Културен център "Драинац"
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- Дни на Сливата,
- Блаце "Дни на сливата"
ОБЩИНА ЖИТОРАДЖА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Църкви и манастири:
- Църква Св. Василия Остроського
Други културно-исторически обекти:
- Дом на културата
– Народна библиотека
СЪБИТИЕН ТУРИѝЗЪМ
- Петровден – официален празник на общината
-

ЯБЛАНИШКИ ОКРЪГ (СЪРБИЯ)

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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ОБЩИНА ЛЕСКОВАЦ
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
Фестивали:
- "Роштилиада"– провежда се през м. септември, празник на лесковашката
скара, който се посещава от около 250 000 души всяка година
- Лесковачкото лято - традиционен, мултимедиен фестивал на открита сцена,
провежда се в етно комплекс “Шоп Докићв” в центъра на града, започва с
календарното начало на лятото и продължава до средата на юли.
- Карнавал Лесковац - съчетание от традиции и модерни карнавални
тенденции. Освен основната международна карнавална процесия, включва и
детски карнавал, голям маскараден бал, карнавален бал с избора на
принцесата на карнавала, карнавални изложби, множество съпътстващи
програми и концерти. Провежда се през юли
-" Градска слава" - чества се Света Троица - на петдесетия ден от Великден
ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
- Планина Кукавица - с връх Влайна на 1442 м надморска височина. Тя е на 16
км от Лесковац – посещава се от множество туристи. Съществува и ски писта.
- “Пашина чешма” – курортна зона на 10 км от Лесковац
- Езера: Брестовашко, “Блато” и Власинско езеро.
БАЛНЕОЛОЖКИ ТУРИЗЪМ
- Сиджаринска баня - датира от римско време. Намира се н а 52 км от
Лесковац и е в подножието на планината Голяк, на надморска височина от 520
m. Има извори с минерална вода (температура от 32 до 72 ° C) и гейзер с
гореща вода, чийто воден стълб достига 8 m височина на всеки 10 минути.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Паметник на свободата - по случай петдесетата годишнина от
Освобождението от турците е издигнат и поставен на Главния пазар
- Мемориален комплекс на източния склон на Хисар е построен през 1971 г. по
идеен проект на архитекта Богдан Богданович.
- Докичева къща – на 120 г.
- Водноелектрическа централа "Вуче" - строежът на електроцентралата започва
с изграждането на канала през 1902-1903 г.
- Археологически обект Хисар в Лесковац – останки от най-стари селища,
датиращи от средния и късния неолит. Хисар е бил обитаван през всички
периоди на металната епоха: медната средна бронзова епоха и желязната
епоха.
РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ
- Катедрала "Света Троица"– Съборна църква
- Църква Оджаклия - построена върху основите на вече съществуващ храм.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- църква "Св. Илия" - изградена е през 1886 г.
- Църква "Света Петка" в Рудар" - характеризира се с великолепни стенописи.
Има два слоя. Първият слой е от средновековието, а вторият е след
обновяването на храма през 1815 г. До храма има конак - двуетажна сграда,
построена в началото на 19 век. Той е истински архитектурен шедьовър на
своето време.
- Ясунски манастири - разположени са на около километър и половина един от
друг.
-

ЯБЛАНИШКИ ОКРЪГ (СЪРБИЯ)
ОБЩИНА БОЙНИК
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- традиционна алпинистка акция "Изкачи се до Радан" – организира се от клуб
по алпинизъм и колоездене "Змей от Радан"
- Фестивал на боба в Бойник - 8 септември
- Музикален фестивал "Mузички интеремецо” - Бойник
РИБОЛОВЕН И ЛОВЕН ТУРИЗЪМ
- Езеро "Брестовац" - рибният запас на езерото е изключително богат и се
състои от: шаран (див, гол и езеро), лин, щука, платика, мряна, карач,
бабуин, тревен шаран, сребърен шаран и сив, сом, кефал, бяла риба и мряна.
- Планина Радан - в североизточните ѝ склонове е ловно поле "Соколовица",
което се характеризира с надморска височина от 384 до 1400 м, със следните
видове дивеч: европейски елен, сърна, дива свиня. Планината е богата на
птици - 99 вида, от които 55 имат международно значение. В по-широкия район
на Радан са регистрирани 29 вида бозайници (заек, вълк, чакал, лисица, дива
котка, куница, дива свиня, сърна и други).
РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ
- Църква "Св.Троица" в Образда, Недалеч от църквата има 8 паметника на
загиналите воини на Солунския фронт.
- Църква "Св. Сава "в Горни Брияние – 1897 г.
- Църква "Св. Арх Габриел", в Приворица.
ОБЩИНА МЕДВЕДЯ
БАЛНЕОЛОЖКИ ТУРИЗЪМ
- Сияринска баня - град в община Медведя, разполага с 18 минерални извора с
различен физичен и химичен състав и температура 32-72 ° C. Особена красота
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
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и атракция са горещите водни гейзери, уникални в Европа, чийто воден стълб
достига височина 8 м, до която е новопостроен комплекс от малки басейни и
фонтани.
- Туларска баня – интересна е като екскурзионна дестинация има няколко
минерални извора.
ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
- Чоров водопад - намира се в района на село Петриле. Има пешеходни
мостове и пътеки, водещи до водопада. Недалече от водопада има мини парк.
- Марконски вис - вулканична планина, разположена в югоизточната част на
Сърбия, южно от Тулар, в източната част на река Ябланица. Височина - 1070 м
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Параклиси и манастири:
- Манастир Бражина - намира се в близост до село Туларе. Посветен на
Пресвета Богородица от Пея.
ОБЩИНА ЛЕБАНЕ
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- Празник на Общината - 8 ноември
- Ден на Св. Димитър – празник на общината
- Изложба на стари занаяти – Лебане – представяне и демонстрация на занаяти
(м. септември)
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Православна църква в гр. Лебане
- Църква "Св. Прокопий" в Шуман
-"Царичин град" - Археологическо селище на император Юстиниян
- Дом на културата "Радан"
ОБЩИНА ВЛАСОТИНЦИ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Културен център Власотинци – Включва се Музея на родината и
Информационния бюлетин на Власина; собствена галерия, която организира
художествени изложби, литературни вечери, представяне на книги, както и
Залата на културния център, която се използва за прожекции на филми,
представления и др.
- Старият базар - построен през втората половина на IX век, запазил е
първоначалния си вид днес
- Мемориален парк по крайбрежието на Власина
- Паметник на воините от Балканските войни и Първата световна война
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- Църквата на Причастието на Светия Дух
- Градска библиотека "Гигина къща"
- Мелница Попович
- Турска кула - музей на старата сръбска графика от периода от 16-ти до 19-ти
век
ЛОВЕН ТУРИЗЪМ
- Ловно стопанство "Лужница". Дивечът се състои от сърна, дива свиня, заек,
фазан и яребица.
ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ
- Зоните по поречието на река Власина и близките планини са идеални за
екскурзионен туризъм.
- Езерото Власина - на 56 км
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- "Виненият бал" - традиционно събитие от 1960 г. в чест и слава на виното и
власотинските лозя.
ОБЩИНА ЦЪРНА ТРАВА
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- Ден на св. Прокопий - 21 юли
- "Фестивал на Тумба" - край село Градска- 21 юли- организира се богата
културна и художествена програма. Тромпетът се представя като любимият
музикален инструмент
- Ден на Свети Илия в Чобанак - 2 август,
- Празник на Видовдан – близо до Църна трава - 28 юни
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Дом на културата - организират се различни лекции, училищни
представления, научни сбирки, сесии на Общинското събрание, пиеси
- Паметник на загинали бойци на Балканската и Първата световна война.
Намира се в центъра на града
- Общинска библиотека
2. Реализирани публични проекти с отношение към туристическото
обслужване и продукти
При проучването на туристическото обслужване в целевата територия, е
извършен анализ на реализираните публични проекти, финансирани по линия на
оперативни програми (за България), както и програми за трансгранично
сътрудничество, финансирани по линия на Инструмента за предприсъединителна
помощ.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Основен акцент на анализа е поставен върху приноса на съответния проект
към подобряване качеството на туристическите услуги и развитието на
туристически продукти на трансгранично ниво.
Проекти по линия на Оперативните програми, действащи в България:
- ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г.
Териториален фокус на анализа: Проекти в българската част от целевата
територия по проекта – 9-те общини в обхвата на област Кюстендил, и 6-те
общини в област Перник, 22-те общини в област София, 11-те общини в област
Видин, 10-те общини в област Враца и 11-те общини в област Монтана.
- Реализирани проекти в българската част от целевата територия по
проекта, финансирани по линия на действащите Оперативни
програми:
Наименование на проекта: "Благоустрояване на градската среда в град
Кюстендил"
Насоченост на проекта: Подобряване на градската околна среда,
възобновяване и обеззаразяване на терените за вторично застрояване
(включително преструктурирани зони), намаляване на замърсяването на
въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Кюстендил
→ Обект на туристически интерес: изграждане и възстановяване на зони
за обществен отдих в това число паркове, зелени площи, детски
площадки, градски площади
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Изградена изцяло нова алейна мрежа с нови настилки с площ над
3700 кв.м.
o Определено и открито място за археологически прозорец
o Рехабилитирана уличната мрежа и монтирано енергоспестяващо
улично осветление и системи за охрана и борба с престъпността
o Реконструирано водно огледало с фонтани, включително
програмирано с осветление и музика
o Озеленяване
o Подчертаване на сградата на Художествената галерия "Владимир
Димитров – Майстора" и паметника на художника
o Изграждане и възстановяване на парк Галерията
o Изградени нови и възстановени износените физически елементи на
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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градската среда, като ще се акцентира на подобряване на връзките
над реката минаваща през централната градска част на града
Като резултат от проекта е подобряването на средата за градски отдих и на
културно-туристическия продукт, което от своя страна ще подобри възможностите
за семейното хотелиерство, което се явява традиционен отрасъл в района.
Наименование на проекта: "Подобряване на градска среда в град Перник"
Насоченост на проекта: да се подобри физическата и жизнената среда в
град Перник, като се осигури устойчива и екологична градска среда, с повисоко качество на живот и нови възможности за икономическо и социално
развитие.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Перник
→ Обект на туристически интерес: Благоустрояване и реконструкция на
местни ресурси
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o 1. Благоустрояване на кв. Тева:
– дейности по изграждане на пешеходни алеи, площадки за отдих,
паркова мебел и озеленяване на междублоковите пространства,
включително детски и спортни площадки, както и въвеждане на
енергоспестяващо осветление, осигуряване на необходимия брой
места за паркиране и създаване на достъпна градска среда както
за хора в неравностойно положение, така и за родители с детски
колички.
o 2. Парк на предизвикателствата, местност Войниковец –
- изграждане на зона за отдих и спорт като алтернативни
занимания и забавления за деца и младежи, разположена на обща
площ 20 дка.
- изграждане и обособяване на сцена за културни изяви, детски
площадки с различно оборудване според възрастовата група
посетители, комбинирано игрище; зона за катерене; обособяване
на място за огнище с пилон за знаме и палатков лагер-част от
"скаутска зона", зона с трасета за маунтинбайк; зона "Търсене на
философския камък" - логическа игра; място за временно спиране
на автомобили, вкл. с достъпност за инвалиди и семейства с малки
деца.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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o

3. "Мост над река Струма при ул. Струма"

Резултати от проекта: осигуряване на нови възможности за икономическо и
социално развитие и привличане на нови посетители и външни инвеститори;
доразвиване на изградената зелена система на град Перник чрез подновяване и
реконструкция на съществуващи паркови площи, предлагащи алтернативни
забавления за деца и младежи; повишаване на привлекателността на град Перник
и качеството на живот в него чрез обособяване на подходящи за рекреационни
занимания зони за отдих; повишени възможностите за развитие на активен отдих.
Наименование на проекта: Реставрация и адаптация на синагога – Видин в
туристически обект "Културен център "Жул Паскин"
Насоченост на проекта: Развитие на конкурентноспособни туристически
атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт,
намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение
на ползите от туризма.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Видин
→ Обект на туристически интерес: Опазване, развитие и популяризиране
на публични активи в областта на културата и културното наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o реставриране и социализиране на сградата на Синагогата и
прилежащия поземлен имот, обединяващ функции на музей,
изложбено пространство, многофункционална зала за събития и
прилежащия парк
Резултат от проекта е развитието на конкурентноспособни туристически
атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт,
намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на
ползите от туризма.
Наименование на проекта: Основна реконструкция на централна пешеходна
зона
Насоченост на проекта: Насърчаване на балансираното и устойчиво
градско развитие чрез реконструкция на централната пешеходна зона
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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на град Видин”
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Видин
→ Обект на туристически интерес:
инфраструктура

Реконструкция

на

местна

→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Основна реконструкция на централна пешеходна зона
o Цялостна подмяна на подземната инфраструктура - водопровод,
канализация, електрификация, видео наблюдение, оптични
кабели, настилка
o Цялостна реновация на съществуващите фонтани и подмяна на ВиК
системата, ел. оборудването и автоматиката
o Осигуряване на хармонична и достъпна градска среда за хора в
неравностойно положение
Като резултат от проекта е подобряване качеството на живот на местните
жители и повишаване на общата атрактивност на града за туристите, което ще
подпомогне туристическото търсене и неговото обслужване.
Наименование на проекта: Обновяване на паркове, зелени пространства и
улици
Насоченост на проекта: да се подобри физическата и жизнената среда
на територията на град Монтана за осигуряване на устойчива, адаптирана,
безопасна и екологична градска среда с високо качество на живот,
повишаване на инвестиционната привлекателност за икономическото и
социално развитие на община Монтана
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Монтана
→ Обект на туристически интерес: Ремонт и реконструкция на местна
инфраструктура
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Благоустройство (рехабилитация) на лесопарк "Калето", основен
ремонт на парк "Огоста", ремонт на улица "Хаджи Димитър",
инженеринг на обект “Градски парк”, инженеринг на обект парк
o " Монтанезиум"
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Изградени зони за отдих, вкл. фитнес площадки и беседки;
Осигурена достъпна среда на хората в неравностойно положение и
майки с колички;
o Доизградена съществуващата осветителна инсталация;
o Повишаване привлекателността на гр. Монтана и допринасяне на
интегрираността на облика на градската среда в гр. Монтана
o
o

Наименование на проекта: Туристически район "Рила"
Насоченост на проекта: Да се развие устойчив конкурентоспособен
туристически
продукт,
популяризиращ
природното,
културното
и
историческото наследство на общините Дупница, Бобошево и Рила.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: общините Дупница, Бобошево и Рила
→ Обект на туристически интерес: Природно, културно и историческо
наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Разработени туристически продукти и пакети
o Участие в събития международни, национални или регионални
туристически борси, изложения, панаири
o Организиран национален инфотур с туроператори на водещи
агенции
o Изследване на ефективността на маркетинговите дейности

Проекти по линия на програми за трансгранично сътрудничество
- Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия
2014-2020
Наименование на проекта: Българо - сръбски Гурме Влак
Насоченост на проекта: Да се увеличи броят на туристическите
продукти в трансграничния район чрез прилагане на иновационни подходи в
областта на туризма, а именно сертифициране и защита на кръстосани
туристически продукти и услуги, които отразяват специалния характер на
дестинациите - традиционни кулинарни продукти от българска и сръбска
страна, разработване на знания и умения сред учениците и професионалните
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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готвачи чрез провеждане на допълнителни обучения, свързани с кулинарията,
подобряване на качеството на кулинарните изделия и услуги и установяване
на връзки между предприемачи в региона.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Враца и Община Мездра (област Враца)
o Р. Сърбия: гр. Лесковац
→ Обект на туристически интерес: Трансграничен туристически продукт
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Регистрирани две търговски марки
o Българо-сръбски Гастро Клуб, свързани с гастрономията и
туризма, и използване на регистрираните търговски марки
Резултати от проекта: Сертифициране и защита на кръстосани туристически
продукти и услуги, които отразяват специалния характер на дестинациите, като
традиционни кулинарни продукти от българска и сръбска страна.
Разработване на знания и умения сред ученици и професионални готвачи
чрез провеждане на допълнителни обучения, свързани с гастрономията.
Подобряване на качеството на кулинарните изделия и услуги, и установени
връзки между предприемачи в трансграничния регион.
Наименование на проекта: Визия за развие на приключенски туризъм
Насоченост на проекта: да повиши капацитета за устойчиво развитие на
туризма в трансграничния район на Стара Планина.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Видин
o Р. Сърбия: Община Княжевац
→ Обект на туристически интерес: Трансграничен туристически продукт
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Основни продукти са анализът на ресурсите и пътната карта за
развитие на приключенски туризъм, международната конференция
за устойчив и приключенски туризъм, развитието на конкретен
туристически продукт - състезание по ориентиране, съчетано с
видове приключенски туризъм, интернет страница и мобилно
приложение,
както
и
каталог
и
филм,
рекламиращи
приключенския туризъм в района на проекта.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

75

Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

Наименование на проекта: Туризъм и футуризъм
Насоченост на проекта: 1. Подобряване на качеството на туристическото
предлагане и популяризиране на съвместната туристическа дестинация
Сокобаня-Вършец; 2. Внедряване на съвременни софтуерни решения за
мобилни комуникации между предприемачи, участващи в туристическата
индустрия в трансграничния регион; 3. Проектиране и въвеждане на модерни
бизнес модели с интерактивни инструменти, насочени към директна
комуникация със съвременния потребител; 4. Проактивно включване на
местни предприемачи с цел подобряване на маркетинговите им познания и
придобиване на нови умения за по-добро общуване, популяризиране и
внедряване на нови продукти и услуги.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Вършец
o Р. Сърбия: Община Сокобаня
→ Обект на туристически интерес: Трансграничен туристически продукт
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Създадена стратегия за устойчиво развитие на туризма в Сокобаня
и маркетингова стратегия на съвместната туристическа дестинация
Сокобаня-Вършец;
o Разработени мобилни и уеб приложения с информация за
туристическа оферта, атракции, туристическа индустрия и услуги
за двете дестинации - Сокобаня и Вършец.
Наименование на проекта: Подобряване на зимното туристическо
предлагане в общините Сокобаня и Вършец - Зимна трансгранична
обиколка: Вършец - Сокобаня
Насоченост на проекта: да насърчи сътрудничеството между
институциите и хората чрез използване на културните и природни ресурси по
устойчив туристически начин.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Вършец
o Р. Сърбия: Община Сокобаня
→ Обект на туристически интерес: Трансграничен туристически продукт
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o разработен 1 каталог - Зимна туристическа оферта Сокобаня Вършец; Разработена 1 съвместна програма за устойчиво развитие
на зимния туризъм
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

76

Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

o

1 Зимно събитие за културен туризъм във Вършец, 1 зимнo спортно
туристическо събитие в Сокобаня, 1 пързалка за кънки с размери
14х16м, 1 пързалка за шейнички, 10 дървени къщи, мултимедийна
система

Наименование на проекта: Вкусът на Стара планина
Насоченост на проекта: да се повиши информираността за местната
гастрономия като всеобхватен фактор за устойчиво използване на
трансграничното културно наследство и да се подкрепи промоцирането на
общи традиции чрез трансгранични кулинарни събития
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Видин, Община Монтана
o Р. Сърбия: Пирот и Зайчар
→ Обект на туристически интерес: Работа в мрежа
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o разработени 50 най-популярни рецепти от Стара планина,
o изготвен Готварски видео наръчник и Готварска книга,
o разработено Проучване на гастрономията като движеща сила за
иновационен туризъм.
o готварски предавания като съвместни мероприятия, насочени към
популяризиране и култивиране на общата традиция.
Наименование на проекта: Съвместни инициативи за изграждане на
капацитет и за подобряване на винения маршрут "Душата на Балканите
Насоченост на проекта: Повишаване капацитета на членовете на
трансграничната асоциация "Душата на Балканите" и организиране на
съвместни мероприятия за по-добро промотиране и привличане на нови
туристи.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Видин
o Р. Сърбия: Община Зайчар
→ Обект на туристически интерес: Работа в мрежа
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Трансгранична марка "Душата на Балканите" чрез въвеждане на
годишни награди за най-добро вино "Душата на Балкана";
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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По-добре промотиран винен маршрут "Душата на Балканите" чрез
предлагане на подобрени услуги и използване на нови
информационни технологии;
o Организирани съвместни мероприятия за по-добро промотиране и
привличане на нови туристи.
o

Наименование на проекта: ВИА Милитарис - Коридор за Устойчиво Развитие
на Туризма
Насоченост на проекта: Да се идентифицира достатъчно количество
забележителности и обекти с добавена стойност в сферата на природното и
културно-историческо наследство по пътя на Виа Милитарис, което ще
допринесе за подобряване на техния потенциал за туристическа
експлоатация, като по този начин се генерира икономически ползи за
населението в трансграничния регион.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Костинброд
o Р. Сърбия: Община Ниш
→ Обект на туристически интерес: Трансграничен туристически продукт
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o разработена концепция за трансграничната туристическа територия
по пътя на Виа Милитарис, заедно с устойчив План за действие,
който
е
привлекателен
и
достъпен
за
туристите,
конкурентоспособен във времена на икономическа криза и
затруднения и способен да съхрани и подобри общите ценности и
идентичността на трансграничния българско – сръбски регион;
o създаден туристически продукт, етикетиран под марката Виа
Милитарис - Коридор за устойчиво развитие на туризма;
o създаден иновативен уеб базиран туристически информационен и
креативен "инструмент" - Living Lab платформа и мобилно
приложение;
o стимулиране на взаимодействието и създаване на развиващи се
партньорства между жителите, бизнеса и институциите в
трансграничния регион.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Наименование на проекта: Балнеологичният туризъм – бъдещето на
здравето
Насоченост на проекта: Повишаване на туристическата привлекателност
на балнеологичните и спа дестинации в България и Сърбия
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Сапарева баня
o Р. Сърбия: Община Сокобаня
→ Обект на туристически интерес: Природни ресурси и културно
наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Разработена обща стратегия за развитие на туристическите
дестинации, провеждане на инициативи за опазване и промотиране на
природните ресурси и културното наследство
o Изградени туристически атракции, детски площадки тематично
свързани с планинския туризъм и други спортове
o Извършена реконструкция на парк "Николай Хайтов" в гр. Сапарева
баня
o Извършена реконструкция на парк "Banjiica" в гр. Сокобаня
Наименование на проекта: Промотиране на туристически атракции чрез
интерактивното експониране на културно-историческото наследство на
трансграничния регион
Насоченост на проекта: Стимулиране на устойчивото развитие на
туризма в трансграничния регион, чрез диверсификация на туристическите
атракции и промотиране на културно-историческото наследство на Пирдоп и
Палилула.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Пирдоп /София област/
o Р. Сърбия: Община Палилула (град Ниш)
→ Обект на туристически интерес: Културно-историческо наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Интерактивно експониране на културно-историческото наследство в
Пирдоп и Палилула
o Проведена
съвместна конференция "Нови перспективи пред
туристическия
потенциал
на
местното
културно-историческо
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
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наследство в трансграничния регион Пирдоп и Палилула"
съвместна конференция Иновативни подходи за
представяне на туристическа атракция в трансграничния регион
Пирдоп и Палилула
o Организиран съвместен културен фестивал “Фолклор традиции:
различни култури - общите ценности” в Пирдоп и Палилула
o Изработен филм "Културно-историческото наследство на Пирдоп и
Палилула" - запазено през вековете
o Проведена

Изпълнението на проекта допринася за установяването на устойчиво
партньорство в трансграничния регион и повишаване на туристическата
привлекателност на трансграничния регион на Пирдоп и Палилула, инвестирайки в
иновативно промотиране на културно-историческото наследство. Създава условия
за културен обмен за насърчаване потенциала на региона чрез организирането на
съвместни мероприятия, както и допринася за повишаване на административния
капацитет на общинските администрации за изпълнение на проекти, финансирани
по програми на ЕС (ИПП).
Наименование на проекта: Подобряване на нематериалното културно
наследство в трансграничния регион
Насоченост на проекта: Повишаване на туристическата привлекателност
на трансграничния регион България - Сърбия чрез развитието на
конкурентоспособни туристически дестинации основани на сътрудничество,
както и принос за диверсификация на туристическите продукти в региона
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: гр. Монтана
o Р. Сърбия: Община Медиана, град Ниш (град Ниш)
→ Обект на туристически интерес: Културно-историческо наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Разработена обща стратегия за насърчаване на туризма и културния
обмен и онлайн културен календар
o Организирани и проведени привлекателни за туристите културни
събития - 4 развлекателни мероприятия в двете общини
o Проведена интернет кампания за привличане на туристи
Резултат от проекта е обогатяване на културния календар на двете
партньорски общини, повишаване на информираността за туристическите
продукти в региона и привличане на туристи.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
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Наименование на проекта: Консервация, ревитализация и изложба на
Раннохристиянска базилика и средновековна крепост в трансграничен
регион
Насоченост на проекта: засилване на туристическата привлекателност в
трансграничния регион България - Сърбия чрез дейности за опазване,
съхранение/възстановяване и експониране на раннохристиянската базилика
"Кастра ад Монтенезиум", Монтана и крепостта "Калето", Пирот (Момчилов
град), разработване на атрактивни туристически дестинации, предоставящи
интересни исторически факти за района, архитектурата и религията в
древността по тези земи, както и опазване и експозиция на исторически
ценности с цел привличане на повече туристи и посетители.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Монтана
o Р. Сърбия: Град Пирот
→ Обект на туристически интерес: Културно-историческо наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Ремонт, консервация и експозиция на раннохристиянската базилика и
защита на крепостта "Кастра ад Монтенезиум"
o Изработено общо туристическо ръководство с фотографии от
крепостите в Монтана и Пирот.
o Извършени възстановителни дейности в старата крепост за развитието
на туристическа атракция "Калето" в Пирот
o Изградена изложбена експозиция в крепостта "Калето" на три нива – за
деца, за туристи и за изследователи
o Изработени презентации на крепостта "Калето", Пирот чрез
съвременни методи за разширена и виртуална реалност
o Изготвен съвместен Пирот - Монтана трансграничен пътеводител
Наименование на проекта: Рекреативните
туристически потенциал на региона

и

спортни

обекти

като

Насоченост на проекта: Подобряване на туристическа привлекателност
на Пирот и Вършец чрез нов подход за промоция на туристическото
предлагане - изграждане на нови туристически обекти като допълнително
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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туристическо предлагане в двата града и подобряване на трансграничното
предлагане на активен туризъм.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Вършец
o Р. Сърбия: Гр. Пирот
→ Обект на туристически интерес: Културно-историческо наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Изграден атракционен обект "Въжен парк" и рекреативни и спортни
обекти във Вършец
o Изграден увеселителен парк "Адреналин" в град Пирот
o Разработен стратегически план за подобряване на спортното и
туристическо предлагане в трансграничения регион Вършец-Пирот
o Организиран партньорски форум и обмен на опит на заинтересованите
страни по проекта, работни срещи и укрепване на капацитета
Резултат от проекта е подобряването на туристическата привлекателност на
двата града, увеличаване на броя на посетителите и по-високото ниво на спорнорекреационното предлагане в трансграничния регион.
Наименование на проекта: Развитие на туризма в трансграничния регион на
България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и
експониране на представителни културно-исторически обекти на Общините
Сурдулица и Правец
Насоченост на проекта: Разнообразяване на туристическия продукт в
трансграничния регион на общините Сурдулица и Правец чрез повишаване на
туристическата атрактивност и конкурентоспособност на обекти в двете
общини и осигуряване на широк достъп до информация за реновираните
обекти, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо
наследство и свързаната с тях инфраструктура.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: гр. Правец /Област София/
o Р. Сърбия: Община Сурдулица /област Пчиня/
→ Обект на туристически интерес: Културно-историческо наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Проведено обучение "Повишаване атрактивността на туристическите
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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обекти".
o Реконструирани 4 културно-исторически обекта:

o
o
o
o
o

- Градският парк в Сурдулица, в с. Видраре - консервация,
реставрация, реконструкция и експониране на музейни обекти - старо
класно училище от 1848 г. и Туняковски хан от 1820 г.
- в с. Осиковица - Консервация и експониране на църква "Света
Богородица" от XIV век и останки от по-ранни сгради пред нея
Подготвени и реализирани музейни експозиции в Старото класно
училище и Туняковски хан в с. Видраре
Доставено оборудване за повишаване на туристическата атрактивност
на обектите и осигуряване на достъп до тях
Интерактивно информационно табло за представяне и популяризиране
на обектите.
Създаден съвместен уеб-сайт по проекта
Интерактивно информационно табло

Проектът допринася за превръщане на Трансграничния регион на Сурдулица
и Правец в по-атрактивен и по-конкурентен и ще осигурява разнообразяване на
туристическия продукт в трансграничната зона.
Наименование на проекта: Развитие на конкурентоспособни туристически
атракции за целогодишен фестивален туризъм, който допринася за
диверсификацията туристическите продукти в района Видин - Зайчар
Насоченост на проекта: Подпомагане развитието на конкурентоспособни
туристически атракции чрез промотиране и развитие на фестивален туризъм.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Видин
o Р. Сърбия: Област Зайчар
→ Обект на туристически интерес: Културно-историческо наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Съвместно проучване на възможностите за развитие на фестивален
туризъм в трансграничния регион Видин – Зайчар
o Създаден съвместен туристически продукт за целогодишен фестивален
туризъм в района Видин – Зайчар
o Изградена туристическа инфраструктура в Зайчар за младежки лагер и
зелено училище
o Фестивал на изкуствата “Дунавски вълни” във Видин
o Тридесет минутен филм и джобни пътеводители за промотиране на
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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фестивала
o Уебсайт на проекта

Наименование на проекта: "Подобряване на зимното туристическо
предлагане в общините Сокобаня и Вършец - Зимна трансгранична
обиколка: Вършец - Сокобаня"
Насоченост на проекта: Да насърчи сътрудничеството между
институциите и хората чрез използване на културните и природни ресурси по
устойчив туристически начин. Специфични цели: - Разработване на нов общ
туристически продукт: Зимна трансгранична обиколка: Вършец - Сокобаня; Разработване на модерна, новаторска, интерактивна платформа за
популяризиране и създаване на информираност за трансграничното
наследство от Вършец – Сокобаня
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Вършец
o Р. Сърбия: Община Сокобаня
→ Обект на туристически интерес: Културно-историческо наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Културно туристическо зимно събитие във Вършец - "Зима, звезди и
вино"
o Спортно туристическо събитие в Сокобаня - "Зимна спортна магия"
o Разработена нова туристическа инфраструктура - пързалка в Сокобаня
o Развитие на нова туристическа инфраструктура във Вършец
o Разработена програма за устойчиво развитие на зимния туризъм
o Каталог "Зимна туристическа оферта Сокобаня - Вършец"
o Интерактивна платформа "Звук и светлина"
Наименование на проекта: Повишаване капацитета на членовете на
трансграничната асоциация "Душата на Балканите" и организиране на
съвместни мероприятия за по-добро промотиране и привличане на нови
туристи
Насоченост на проекта: Повишаване капацитета на членовете на
трансграничната асоциация "Душата на Балканите" и организиране на
съвместни мероприятия за по-добро промотиране и привличане на нови
туристи
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

84

Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: гр. Видин
o Р. Сърбия: Област Зайчар
→ Обект на туристически интерес: Културно-историческо наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Проучване за нуждите и очакванията на туристите в трансграничния
регион
o Укрепване на капацитета на доставчиците на туристически услуги и
винопроизводителите, за да отговорят по-добре на пазарните
изисквания
o Семинари за Ръководството на винен маршрут "Душата на Балканите"
o Организиране на трансгранично оценяване на вино
o Организиране на трансграничен панаир на виното във Видин
o Подобряване на познанията за дегустацията на виното чрез обмен на
най-добри практики
o Разработване на Наръчник за въвеждане на интернет маркетинг във
винения туризъм
o Обучение за въвеждане на социални медии във винен туризъм
Наименование на проекта: Дигитално нематериално културно наследство
Насоченост на проекта: да се популяризира нематериалното културно
наследство (НМК) на двата региона чрез използването на съвременни ИКТ
технологии. Специфични цели: да се повиши информираността на целевите
групи за НМК; да се създаде унифицирана ТГС база данни за НМК и да се
създадат предпоставки за създаване на нови туристически продукти за
нематериално културно наследство.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Гр. Видин (област Видин)
o Р. Сърбия: Гр. Зайчар (област Зайчар)
→ Обект на туристически интерес: Нематериално културно наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Избор на най-добрите 100 елемента от нематериалното културно
наследство в региона на Видин и Зайчар
o Изготвено теренно проучване на нематериалното културно наследство
в региона на Видин и Зайчар
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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o Видео презентация на 100-те най-добри елементи на нематериалното
o
o
o
o
o

културно наследство
Създадена унифицирана ТГС е-платформа с база данни за
нематериалното културно наследство на Видин и Зайчар
Обучение "Как да създадем туристически продукт от нематериалното
културно наследство"
Обучение "ИКТ като инструменти за промоциране на НМК
Фестивал "Дигитално нематериално културно наследство" в региона на
Видин и Зайчар
Хепънинг във Видин за промоциране на нематериалното културно
наследство

Резултат от проекта е повишената информираност в трансграничната област
за нематериалното културно наследство, което създава предпоставки за създаване
на нови туристически продукти.
Наименование на проекта: Колело и вино
Насоченост на проекта: Развитие на вело и винен туризъм, изграждане
на капацитет сред местните заинтересовани страни за предлагане на този нов
вид туристически продукт и насочване на вниманието на местното маселение
за възможностите за опознаване на трансграничния регион по един различен
начин
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Гр. Видин (област Видин)
o Р. Сърбия: Гр. Княжевац (окръг Зайчар)
→ Обект на туристически интерес: Развитие и популяризиране на
туристически услуги в или за МСП
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o 2 проучвания за състоянието на туризма за колело и вино в
трансграничния
регион,
като
се
идентифицират
местните
заинтересовани страни и се разработят маршрути за колоездене по
пътя на виното
o 2 трансгранични работилници с местни заинтересовани страни за
представяне на резултатите
o Разработен наръчник и видео гид с 6 кратки филма
o Обучения по сомелиерство и маркетинг на туристически продукти
o Пътуваща работилница за заинтересовани страни и журналисти за
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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изграждане на капацитет и подобряване
предлагането на новия туристически продукт
o Фестивал на колелото и виното

на

омрежаването

за

Наименование на проекта: Ветроходство по Дунав
Насоченост на проекта: Да се повиши информираността на населението
на Бор и Видин за ветроходния туризъм по Дунав; младите хора от
трансграничния регион да придобият умения за плаване с ветроходни лодки и
да се създаде и популяризира нов туристически продукт - Ветроходство по
Дунав
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: гр. Видин (община Видин)
o Р. Сърбия: гр. Долни Милановац (община Бор)
→ Обект на туристически интерес: Създаване на нов туристически продукт
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Създаден технически капацитет за ветроходство по Дунав
o Проведени
информационна кампания в местни училища и
университети
o Трансгранични обучения по ветроходство за младежи
o Фестивал на ветроходството по Дунав
o Организирани семинари за маркетинг на нов туристически продукт ветроходство по Дунав
Наименование на проекта: Танцуваме и играем заедно
Насоченост на проекта: Създаване на Мрежа "Младите художници за
устойчиво развитие" чрез инвестиции в изкуство, проучвания, стратегически
мерки и организиране на мрежови мероприятия.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Монтана
o Р. Сърбия: Град Ниш (област Ниш)
→ Обект на туристически интерес: Културно-историческо наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Предоставено оборудване, необходимо за активно насърчаване и
подпомагане на културния живот в Медиана и Монтана, както и за
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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o
o
o
o
o
o
o

разнообразяването му, за да бъдат посрещнати адекватно нуждите на
гражданите и туристите
Проведено изследване за наличието на изкуство и култура в живота на
младите хора
Философия на изкуствата - курсове по типове художествено изразяване
(местни и европейски през вековете)
Поезия на живо - платформа за взаимодействие между различни
артисти
Обратно към корените: танцово събитие
Мрежа "Млади творци за устойчиво развитие"
Организира съвместен семинар "Европа, както ние (не) я познаваме"
Разработена уеб платформа

Резултати от проекта: Предоставен алтернативен източник на информация
по въпросите на културата, способен да провокира творческия интерес на младите
хора; засилени знания на младежите относно културната проблематика;
Обединени изкуства / художници за целите на устойчив растеж; Изградена
перспектива за бъдещо сътрудничество по различни проекти за устойчиво
културно развитие на региона сред местната младеж; засилено културно съзнание
на участниците и разширено познаване на различните форми на изкуство,
практикувани в региона; установено взаимно разбирателство и диалог на
уважение между участниците от двете страни на границата.
Наименование на проекта: Виртуална реалност за образование и развитие
на туризма
Насоченост на проекта: Да се използват технологии за виртуална
реалност за развитие на туризма, чрез създаване на отворени туристически
услуги на база виртуална реалност, базирани на обучение и повишен
капацитет сред местни заинтересовани лица
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: гр. Видин (област Видин)
o Р. Сърбия: гр. Мерошина (област Ниш)
→ Обект на туристически интерес: Технологии за виртуална реалност за
развитие на туризма
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Разработени Пътеводители за виртуална реалност за Windows, уеб,
приложение за мобилни телефони, очила за виртуална реалност
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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o Организирано обучение по виртуална реалност - средно ниво
o Организирано обучение по виртуална реалност - ниво напреднали
o Обособени точки за достъп до продукти от виртулна реалност с VР

очила;
o Проведени конференция за виртуална реалност в подкрепа развитието
на туризма
o Разработен и поддържан уеб сайт за виртуална реалност в полза на
туризма и съответната кампания за обществено мнение
Наименование на проекта: Туризъм и традиции - цветни, забавни,
атрактивни

Насоченост на проекта: Разнообразяване на туристическите продукти
чрез сътрудничество в трансграничния регион чрез оползотворяване на
нематериалното наследство и участие на местните общности в мерки за
устойчиво развитие
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: гр. Перник (област Перник)
o Р. Сърбия: гр. Ниш (Община Ниш)
→ Обект на туристически интерес: Нематериално културно наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Изградени "Музей на кукерските маски" в село Кошарево туристически
обект в района Видрище.
o Организирани събития под надслов “Открий традициите” на
територията на двете селища.
o Разработен електронен и 3 мобилни приложения - гайд за местните
традиции
Като резултат от проекта е осигуряване на развлекателни места в района с
помощта на нови технологии.
Наименование на проекта: Духовата музика на България и Сърбия в
подкрепа на трансграничния фестивален туризъм
Насоченост на проекта: Разнообразяване на туристическите продукти в
трансграничната зона на Оряхово (България) и Сурдулица (Сърбия) като
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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повиши туристическата атрактивност и конкурентноспособност на района чрез
развитие на нови обекти и реконструкция на съществуващи обекти, чрез
повишаване на информираността за развитието на музикалния туризъм и чрез
опазване на културното наследство и неговото широко популяризиране.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Оряхово (Област Враца)
o Р. Сърбия: Община Сурдулица (Пчиня)
→ Обект на туристически интерес: Нематериално културно наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Изработена Обща стратегия за защита, промотиране и развитие на
трансгранична музикална култура и музикален туризъм
o Извършена реконструкция на къща-музей и превръщането й в Къщамузей на Дико Илиев и духовите музиканти
o Реконструкция на сградата на Сурдулишки Културен Център
o Подобряване на техническата инфраструктура и доставка на
инновативно оборудване за Къщата-музей и Културния център.
o Организиране на Дни на Дико Илиев в Община Оряхово и съвместно
музикално събитие в Община Сурдулица
o Уебсайт на проекта
Непосредственият резултат от изпълнението на проекта - развитие на
трансграничната
музикална
култура,повишаване
на
туристическата
привлекателност на Оряхово и Сурдулица и развитие на музикалния туризъм.
Наименование на проекта: Пътеки на здравето и срещи за обмен насърчаване на туризма в региона
Насоченост на проекта: Капитализация на природни и исторически
ресурси в района и подобряване на туристическите продукти
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Земен (област Перник)
o Р. Сърбия: Община Нишка баня (Ниш)
→ Обект на туристически интерес: Природни и исторически ресурси
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o реконструкция и модернизация на читалището в Габров дол и
създаването на изложба за кукери
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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o В Нишка Баня инфраструктурни дейности за възстановяване на

пешеходни алеи, амфитеатърът и сцената в центъра на града и парка
o Организиране обиколки във всяка от двете страни за туроператори и
агенции за популяризиране на резултатите от проекта и възможностите
за туризъм
o Дигитализация на основните туристически атракции в двете общини и
тяхната интеграция в общ уебсайт
o Създадени два уеб сайта по проекта
Резултат от проекта е създаването на по-атрактивни условия за туризъм
за привличане на допълнителни инвестиции и популяризиране на района като
туристическа дестинация.
Наименование на проекта: Развитие на достъпа до културно-религиозни
места в общините Бойник и Земен
Насоченост на проекта: Популяризиране на местните туристическите
възможности
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Земен /област Перник/
o Р. Сърбия: Община Бойник /област Ябланица/
→ Обект на туристически интерес: Културно-историческо наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Извършена реконструкция на пътя Придворица - Зелетово в община
Бойник
o Подобрена инфраструктурата и пътя за Пещерския манастир в община
Земен
o Издадена книга за туризма в региона
o Организиран фестивал в град Земен
Резултат от проекта е подобряване на достъпността до църквата Свети
Архангел Гавраил в община Бойник и Пещерския манастир в община Земен, като
по този начин ще развие потенциала на културно-историческото наследство, както
и популяризиране на туристическите възможности в региона чрез подготовка на
туристическа книжка и организиране на празник в село Земен.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Наименование на проекта: Създаване на предпоставки за по-добра
достъпност до туристически атракции в Пантелей и Лом чрез подобряване
на туристическата инфраструктура и увеличаване броя на туристите
Насоченост на проекта: Създаване на предпоставки за развитието на
устойчив туризъм; създаване на нови туристически дестинации; създаване на
нови туристически продукти; засилване на туристическата конкуренция;
промотиране на културния, исторически и природен потенциал, като база за
туристическо развитие; интегриране на туристическия потенциал в
Европейското пространство
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Лом (Област Монтана)
o Р. Сърбия: Гр. Ниш
→ Обект на туристически интерес: Културно-исторически и природен
потенциал
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Изпълнение на строителни дейности - ремонт и възстановявавне на
Мултифункционален културен и туристически център
o Реконструиране на пътя до Церянската пещера и рехабилитация на
път, водещ до Манастира "Св. Йоан" от Градска Община Пантелей
o Съвместни дейности за промотиране на културното и историческо
наследство и природните дадености в трансграничния регион
o Създадени нови тематични маршрути в Лом и Пантелей, Ниш
o Изработени промоциални материали и каталози "100 причини да бъдеш
горд жител на Лом/Ниш"
o Проведен "Рибен фест"
Наименование на проекта: Визия за развитие на приключенски туризъм
Насоченост на проекта: Да повиши капацитета за устойчиво развитие на
туризма в трансграничния район на Стара планина
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Обл. Видин
o Р. Сърбия: Община Княжевац (Зайчар)
→ Обект на туристически интерес: Природни и културни ресурси
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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o Извършено изследване на природните и културни ресурси за развитие
o
o
o
o
o
o
o
o

на приключенски туризъм в Стара Планина
Изработена пътна карта за развитие на приключенски туризъм в Стара
Планина
Проведена Международна конференция за устойчив и приключенски
туризъм
Проведен семинар за развитие на туристически продукти
Проведен семинар за управление и маркетинг на събития
Състезание по ориентиране с няколко вида приключенски туризъм
Разработена уеб-страница и мобилно приложение за състезанието
Разработен каталог за приключенски туризъм
Изработен рекламен филм за приключенски туризъм

Резултат от проекта е въвеждане на ефективни механизми за устойчиво
планиране и развитие на туризма; повишаване нивото на капацитет за управление
и маркетинга в съответствие със съвременните тенденции в туристическия пазар;
максимизиране на приходите от пътувания, които остават в местната икономика за
укрепване на веригата от трансгранични доставчици.
Проектът допринася за подобряването на условията за развитие на
приключенски туризъм в транс-граничния район на Стара Планина, като, чрез
стратегически инструменти, улесни диалога между заинтересованите страни и
повиши капацитета за управление на дестинацията.

- Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България –
Македония 2014-2020
Наименование на проекта: Промотиране на Туристически атракции в 3D TAP 3D
Насоченост на проекта: Опазване,
обществени туристически ценности

развитие

и

рекламиране

на

→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Област Кюстендил
o Р. Македония: Североизточен регион
→ Обект на туристически интерес: Природно и културно наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Проектът обхваща опис, каталогизиране и изготвяна на промоционални
3D картографски видеоклипове на интересни туристически обекти в
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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трансграничната област.
Дейностите по проекта са насочени към повишаване възможностите за
сътрудничество между туристически заинтересовани участници чрез срещи,
пътеводители, изложбени зали, посветени на общото природно, културно и
историческо наследство на района.
Наименование на проекта: Дигитална природа
Насоченост на проекта: Подобряване на конкурентоспособността на
туристическото предлагане на региона.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р.
България: Община Кюстендил (област Кюстендил),област
Благоевград
o Р. Македония: Североизточен, Източен и Югоизточен район
→ Обект на туристически интерес: Природни и културни ресурси
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Създаден модел за дигитализация на културно съдържание и
за нейното използване за реклама на културните ресурси в
българо-македонския трансграничен регион
o Повишена осведомеността на населението в трансграничната
област и по-специално на младите хора за регионалните и
европейските аспекти на културата
o Създадена актуална цифрова база данни на местни доставчици на
природни туристически услуги и продукти на 3 езика: български,
македонски и английски.
o Съвместно проектно представяне и визуализация, постигнати чрез 3езичен уебсайт, медийни публикации, каталози и брошури, фестивал,
мини картички и др.
Наименование на проекта: STEPS - Подкрепа за предприемачеството и
популяризиране на услугите в туризма
Насоченост на проекта: Подобряване на конкурентоспособността на
туристическото предлагане на региона.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Кюстендил (област Кюстендил)
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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o Р. Македония: Община Крива Паланка (Североизточен регион)

→ Обект на туристически интерес: Младежко предприемачество и
популяризиране на услугите в туризма
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Проучване "Възможности и предизвикателства за осигуряване на
качествени туристически услуги и продукти в трансграничния район"
o Разработен план за действие за насърчаване на предприемачеството в
туризма
o Проведено специализирано обучение за млади предприемачи в
туризма
o Създадена онлайн платформа за бизнес консултации в туризма
o Проведени онлайн консултации за нововъзникващи предприятия в
сектора на туризма
o Събитие за създаване на мрежа от млади предприемачи в туризма
Основен резултат от изпълнението на проекта е създадени възможности за
заетост на младите хора, стимулиране на социалните връзки и обмен, поддържане
на добросъседски отношения.
Наименование на проекта: Възраждането на вечните символи на Дойран и
Невестино
Насоченост на проекта: Опазване, развитие и рекламиране на публични
ценности на културата и историческото наследство.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Невестино (област Кюстендил)
o Р. Македония: Община Дойран (Югоизточен регион)
→ Обект на туристически интерес: Културно-историческо наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Подобряване на пешеходните пътеки за достъп до културноисторическите обекти, рехабилитация и консервация на Кадин мост в
Невестино
o Насърчаване на туризма и изработването на промоционални филми за
културно-историческото наследство на двата региона
o Организиране на Художествен пленер и трансграничен фолклорен
панаир

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Обновените културно-исторически обекти са в полза както на новите
посетителите, така и за местното население като краен бенефициент, давайки им
в бъдеще по-големи възможности за стартиране (или продължаване на
съществуващи) бизнес инициативи свързани с туристическите продукти и услуги.
Наименование на проекта: Туризъм, благоприятстващ
наследство в трансграничен регион България-Македония

културното

Насоченост на проекта: Опазване, развитие и рекламиране на публични
ценности на културата и историческото наследство
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Кюстендил (област Кюстендил)
o Р. Македония: Община Куманово (Североизточен регион)
→ Обект на туристически интерес: Културно-историческо наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Разработена трансгранична стратегия за развитие на благоприятна
туристическа среда и създадена трансгранична рамка за подпомагане
на туристическия сектор, приемане и прилагане на съвместна
стратегия за обща туристическа интерпретация и използване на
културното наследство
o Организирани съвместни трансгранични събития за справяне с
укрепването на човешките ресурси за прилагане на общи решения по
отношение на предизвикателствата и възможностите за развитие на
благоприятен за културното наследство туризъм в трансграничния
регион
Проектът подкрепя туристическия сектор в процеса по идентифициране,
насърчаване и прилагане на нови начини за туристическо тълкуване и използване
на наследството, обхващайки цялата верига - туристи – компании/организации от
сектор туризъм - местна общност.
Наименование на проекта: Повишаване на туристическия потенциал на
общините Кюстендил и Конче - устойчиво съвместно бъдеще
Насоченост на проекта: Увеличаване на туристическия потенциал в
региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на
природното и културното наследство.
→ Място на изпълнение / Обхват:
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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o Р. България: Община Кюстендил (област Кюстендил)
o Р. Македония: Община Конче (Югоизточен регион)

→ Обект на туристически интерес: Нематериално културно наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Подобряване на автомобилния достъп и паркиране в сравнителна
близост до прилежащата зоната на природната забележителност и
както и подобряване на пешеходната достъпност до водопад "Полска
Скакавица''
o Представяне на местните художествени традиции и изтъкнати хора на
изкуството от двете общини, чрез провеждане на представления и
изложби
o Организиране на форуми на тема "Партньорство в областта на
развитието на туризма" в двете общини
Резултатите от проекта са оптимизиране на техническите параметри на
общинския път, изграждане на екологични пътеки и зони за рекреация и
наблюдение - за територията на община Кюстендил и изграждане на екологична
туристическа зона за отдих и рекреация – “Мантово”, чрез обособяване на
екологични пътеки и поставяне на елементи на парковия дизайн в природната
среда – за територията на община Конче.
Наименование на проекта: Да изградим мост на туризма - обща бленда на
наследство
Насоченост на проекта: Диверсификация на туристическите продукти чрез
съвместно сътрудничество в трансграничния регион.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Рила
o Р. Македония: Община Старо Нагоричане
→ Обект на туристически интерес: Природно и културно наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o изграден туристическия информационен център
o извършена архитектурна реставрация на църквата "Св. Архангел
Михаил"
o изработени
професионални видеоклипове и фотографии за
изложбените галерии на туристическия информационния център
o проведено професионално и практическо обучение в местни занаяти
на местните жени в образователния център
o обособена изложбена площ за ръкоделие и занаяти в туристическия
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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информационен център
o разработени две забавни игри под формата на приложения за мобилни

телефони

o разработен интернет сайт, съдържащ информация за ТГС в областта на

културното наследство

o организирани турове от община Старо Нагоричане от община Рила

Наименование на проекта: Опазване на духовните светилища – устойчив
туристически потенциал в Струмица и Кюстендил
Насоченост на проекта: Проектът е фокусиран върху проблема с
диверсификацията на местния туристически продукт, където културното
наследство се счита за най-ценно.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Кюстендил
o Р. Македония: Община Струмица (Югоизточен регион)
→ Обект на туристически интерес: Природни и исторически ресурси
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Създаване на екопътека, свързваща църквата “Успение Богородично на
Дева Мария” с водопада Скакавица
o Изграждане на инфраструктура – пътища и пешеходни пътеки за
достъп до обектите
o Провеждане на открит панаир в гр. Кюстендил
o Провеждане на финален форум и събитие в Струмица
Наименование на проекта: Обща история и култура – мост отвъд границите
Насоченост на проекта: Запазване, представяне и популяризиране на
наследството на градския начин на живот от края на 19 и началото на 20 век в
трансграничния регион
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Дупница
o Р. Македония: Община Куманово (Североизточен регион)
→ Обект на туристически интерес: местни ресурси – паметници на
културата
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Реставрация и консервация на два паметника на културата, насочени
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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към представяне на градския начин на живот през миналия век в
трансграничния регион, особено в Дупница и Куманово – бившия хотел
“Солун” и изграждането на Старата зона в Дупница
o Разработване на съвременен комуникационен канал чрез създаване на
виртуален музей на наследството на стария градски живот в
трансграничния регион
o Провеждане на проучвания и обучения за развитието на капацитета на
местните заинтересовани страни, участващи в културния туризъм
o Провеждане на фестивал на градското наследство в Куманово

- Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП Румъния –
България 2014-2020
Наименование на проекта: Образованието чрез "зелено училище" като
насърчаване на устойчивото използване на културното и природното
наследство и ресурси
Насоченост на проекта: Насърчаване на съвместния потенциал на
областите Монтана и Долж за по-добър туристически поток, чрез развитие на
образованието чрез "зелено училище" на територията на област Монтана
(България) и създаване на туристически информационен център в Крайова
(Румъния).
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Областите Монтана, Видин и Враца
o Румъния: Долж, Олт и Мехединци
→ Обект на туристически интерес: Културното и природно наследство на
Северозападна България и окръг Долж, Румъния
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Продукция и излъчване на десет 15-минутни образователноинформационни филми на Английски, Български и Румънски,
популяризиращи културното и природно наследство на област Монтана
и на десет 15-минутни образователно-информационни филма,
промотиращи културното и природно наследство на окръг Долж;
o Създаден туристически информационен център в Крайова, Румъния
o Организиран 3-дневен форум на учителите в Румъния
o Изготвени рекламни каталози, материали и статии за образованието
чрез "зелено училище", насочени към целевите групи;
o Популяризиране на образованието чрез "зелено училище" чрез
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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излъчване на радио спотове - както в Румъния, така и в България.
Като резултат от проекта е създаден нов туристически трансграничен
интегриран продукт, наречен Образование чрез "Зелено училище" (Green School
Education), разработен на територията на област Монтана, България; създаден
Туристически Информационен Център, в Крайова, Долж, Румъния и увеличение
със 100 на очаквания брой посещения на обекти от културното и природно
наследство в областта.
Наименование на проекта: Пътят на глината
Насоченост на проекта Да се подобри устойчивото използване на глината
като културно наследство чрез развитие на бутиков туризъм въз основа на този
ресурс в района.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Видин, Враца, Монтана и Плевен
o Румъния: Мехединци, Долж, Олт и Телеорман
→ Обект на туристически интерес: Атракции и обекти на културното
наследство свързано с бутиков туризъм
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Разработен 1 нов туристически маршрут "Пътят на глината"
o Организирани 2 художествени работилници в Червен бряг, България и
2 в Калафат, Румъния
o Организирани фестивали – 1 в България и 1 в Румъния, ежегодно
o Изготвени Аудио ръководства за елементи от съвместният интегриран
туристически продукт
o Изготвени документи - Обща стратегия за развитие на бутиковия
туризъм и туристически маршрут " Пътят на глината"
o Организирани музеи на открито за изкуство с глина в Червен Бряг,
Плевен и в Кълафат, Долж
o Организирана медийна обиколка – за 50 човека, включително
представители на медиите и блогъри
Резултати от проекта са увеличаване с 3000 на посещенията на обекти и
атракции от културното и природно наследство, създадени 6 интегрирани
туристически продукта и 1 обща стратегия за развитие на бутиков туризъм в
зоната на проекта, увеличаване на броя на туристическите нощувки в зоната на
проекта с минимум 1350.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Наименование на проекта: 6 причини да посетите трансграничния регион
Мехединци – Видин
Насоченост на проекта: Създаване на туристическо маркетингово
проучване, използвано за популяризиране на туризма в тясна връзка с опазването
на околната среда и осигуряването на решения за развитие на трансграничния
пазар на труда.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Видин (област Видин)
o Румъния: Окръг Мехединци
→ Обект на туристически интерес: Културно и природно наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Разработено Туристическо маркетингово проучване
o Разработени и отпечатани пътеводител и туристическа карта на района
Мехединци - Видин
o Създадени туристически маршрути
o Проведени информационни семинари
o Проведени занаятчийски работилници
o Проведен творчески фестивал
o Създаден уеб сайт
Резултати: Увеличен брой посещения с поне 5% до природни и културни
забележителности в региона Мехединци-Видин, 1 интегриран туристически
продукт, 1 туристическо маркетингово проучване за цензуването на културното и
природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиво
икономически приложение и увеличаване броят на нощувки на туристите в
региона Мехединц-Видин ще се увеличи с минимум 3500 нощувки
Наименование на проекта: Дунав - Мога да те чуя, няма да те забравя, мога
да те видя и ще те помня, мога да те преоткрия и мога да те разбера
Насоченост на проекта: Подобряване на устойчивото използване на
природното наследство и ресурси и културното наследство в трансграничния
регион - областите Враца и Русе, България и окръг Олт, Румъния и увеличаване
броя на туристическите нощувки.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе, Монтана,
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Силистра и Добрич
o Румъния: Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанца, Долж, Олт и

Телеорман
→ Обект на туристически интерес: Нематериално културно наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Проведено проучване "Бижута и бродерии, керамични изделия,
каменни изделия и обработка на дървесина в трансграничния регион
през различни епохи" в областите Враца и Русе (БГ) и окръг Олт (РО)
o Проведен фестивал за древни култури и традиционни занаяти,
Асамблея “Занаяти - вчера, днес и утре”
o Проведена Международна конференция на тема "Културно-историческо
наследство в Мизия и Дакия"
o Проведени летни работилници по грънчарство и бродерия в град
Слатина
o Проведени летни работилници за бижута, резба по камък и
дървообработване / керамика във Враца
o Проведени летни работилници в Русе, с ученици и младежи от
трансграничния регион.
Резултати от проекта: увеличаване броя на туристстическите нощувки в
трансграничния регион, подобрено трансгранично културно сътрудничество,
повишена информираност за културното наследство, популяризирани културни
събития и инициативи в трансграничния регион, увеличаване броя на посещения
на обекти на културно и природно наследство и атракциони.
Наименование на проекта: Интегрирана Мултимедийна Платформа за
активна култура и туризъм
Насоченост на проекта: Популяризиране на ТГС регион чрез иновативни ИТ
решения и преодоляване на сезонния характер на туризма в цялата трансгранична
зона на програмата и устойчиво и рационално използване на културни, природни и
исторически ресурси.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Видин, Русе и Монтана
o Румъния: Долж
→ Обект на туристически интерес: Културни, природни и исторически
обекти
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

102

Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Създадена база данни на културни, природни и исторически обекти на
територията на цялата трансгранична зона на програмата
o Разработена новаторска и интерактивна онлайн GIS платформа за
предоставяне на информация и туристически услуги
o Популяризирана трансграничната зона на програмата като атрактивна
туристическа дестинация с минимум 5 комплексни туристически
маршрути

Наименование на проекта: Ренесанс на архитектурното минало на област
Видин и Долж
Насоченост на проекта: Привличане на туристи в трансграничния регион
чрез популяризиране на културно-историческото наследство на регионите Видин и
Долж.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Видин
o Румъния: Долж
→ Обект на туристически интерес: Местни художествени традиции
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Събиране на бази данни за стари архитектурни сгради от област Видин
и област Долж;
o АРТ работилници за разработване на модели на архитектурни сгради и
сувенири в област Видин
o АРТ работилници за разработване на модели на архитектурни сгради в
област Долж;
o Подготовка на рекламни материали
o Проектиране и изработване на каталог на архитектурни сгради в
областите Видин и Долж
o Разработване на филм за популяризиране на местното културно
наследство и на двата региона
o Разработване на стратегия за опазване и популяризиране на
културното наследство на двата региона и за привличане на туристи
o Организиране на информационен тур във Видин
o Организиране на инфо тур в Крайова
o Пътуваща изложба на стари архитектурни сгради в област Видин и
окръг Долж
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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o Организиране на културни събития във Видин и Крайова с цел

популяризиране и привличане на вниманието на местните общности
към старите архитектурни сгради от двата региона
o Организиране на обменни посещения на участниците в художествената
работилница от Крайова до Видин и от Видин до Крайова
Наименование на проекта: Създаване на мрежи за устойчиво използване на
природното наследство и ресурси в трансграничния регион
Насоченост на проекта: Укрепване на устойчивото използване на
природното наследство и насърчаване на комплексни туристически услуги в
туристическия бранш в трансграничния регион.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Монтана, Видин, Области Монтана, Видин, Враца и
Плевен, България
o Румъния: Крайова, Окръзи Долж, Олт и Мехединци
→ Обект на туристически интерес: Природно наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Разработени проучвания “Природно наследство”, проведени в 7
области/4 окръзи в България /Монтана, Видин, Враца, Плевен/ и 3 в
Румъния /Долж, Олт, Мехединци/
o Разработено приложение за мобилни устройства за представяне на
туристически /природни/ обекти и дестинации в областите Монтана,
Видин, Враца и Плевен в България и Долж, Олт и Мехединци в Румъния
чрез GPS навигация, включително система за управление на
съдържанието
o Разработен на Промоционален туристически пакет (туристически
маршрути и пакети, промоционален албум, ръководство и карта,
разработена и мултиплицирана на дигитална презентация)
o Проведени Демо турове
o Организирани две изложби за устойчиво използване на ресурсите от
природно наследство

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Наименование на проекта: RowAdventure
Насоченост на проекта:
да развие туризма в румънско-българския
трансграничен регион, по поречието на Дунав, като използва природния
потенциал на зоната, насърчавайки екологична, приятелска и здравословна среда
за граждани и гости, в чист климат, и при условия на консервиране на културните
и природни ценности, като държи сметка за деликатните екосистема и пейзаж на
Дунав и като същевременно осигурява устойчиво регионално развитие и
възможности за създаване на "зелена " икономика в региона.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе,
Силистра, Добрич.
o Румъния: Мехединци, Олт, Долж, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и
Констанца
→ Обект на туристически интерес:
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Създаден нов интегриран туристически продукт за туристи с
приключенски дух.
o Създадени оперативни туристически центъра, по един от всяка страна
на границата
o Организирани 14 пилотни дейности в допустимата област на
програмата; 4 приключенски пътувания с каяци, 4 експедиции с
канута, 4 пътувания със специални лодки, 2 регати
o Разработена функционална
уеб страница на новосъздадения
туристически продукт за тематично изкуство и култура
Наименование на проекта: Danube on 2 wheels
Насоченост на проекта: Да създаде 3 нови интегрирани туристически
продукта с цел да се улесни по-доброто използване на съвместните туристически
потенциали.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Община Видин
o Румъния: Кълъраш и Констанца
→ Обект на туристически интерес: Природно и културно наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Разработени 2 стратегии/проучвания за подобряване устойчивото
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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o
o

o
o
o

използване на природното и културно наследство - 1 обща стратегия за
идентифициране на туристически маршрути по Дунав и за изследване
на природното и културно наследство и 1 обща стратегия за
промотиране на интегрираните туристически продукти, включително
на трансграничната зона, визирана по проекта
Осъществени вело-туристически маршрути и организирани велосъстезания
Създадени три нови велотуристически интегрирани продукта,
предназначени за експедиции по асфалт, оф-роуд и развлекателни
експедиции за начинаещи, напреднали, семейства и хора с
увреждания
Организирани 12 пилотни дейности в избираемата зона по проекта, за
да се промотират новите туристически продукти
Разработена интернет страница за промотиране на интегрираните
туристически продукти и мобилното приложение
Създадена интерактивна карта за визуализиране по интерактивен
начин на преминатите туристически маршрути

Наименование на проекта:
туристическа дестинация

Легенди,

път

към

по-привлекателна

Насоченост на проекта: да се подобри туристическата привлекателност на
целевия район (Долж, Олт, Мехединци, Монтана, Видин и Враца) чрез
идентифициране, запазване, съхраняване и популяризиране на безценни парчета
от нематериално наследство, местни легенди, с цел: подобряване на устойчивото
използване на природното наследство и ресурси и културното наследство.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Видин, Монтана, Враца
o Румъния: Долж, Мехединци, Олт в Румъния
→ Обект на туристически интерес: Природното и културно наследство на
трансграничния регион
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Събиране на местни легенди, свързани с природното наследство и
ресурси и културното наследство от целевия трансграничен регион, с
потенциал да
станат
устойчиви
туристически
атракции
и
илюстрирането им чрез графично представяне
o Разработени 2 общи туристически продукта - Легендарна карта
(хартиена версия и електронна карта заедно с обяснителния каталог) и
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Легендарен лагер
o Разработена и излъчена видео продукция и организирани 3 Легендарни

лагера

Наименование на проекта: KIDS – Уникална концепция за пътуване в зоната
Румъния - България за деца и техните семейства
Насоченост на проекта: Проектът има за цел да подобри популяризирането
и валоризирането на природното и културно наследство от трансграничния
регион, като предложи на децата и техните семейства уникална концепция за
пътуване в трансграничния регион Румъния – България.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: 8 области в България
o Румъния: 7 окръга в Румъния
→ Обект на туристически интерес: Културно и природно наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Разработен план за управление, чиято цел е повишаване на
осведомеността и популяризиране на общото румъно-българско
културно и природно наследство, насочено към децата и техните
семейства
o Разработено мобилно приложение, което съдържа списък на основните
туристически атракции за семейства с деца
o Разработен комплект за пътуване, предназначен за деца
o Организирани 25 събития в училищата в трансграничния регион
o Семеен забавен фестивал, 3 екскурзии и мобилно приложение
o Организирани 4 семейни забавни фестивали, включващи турнири,
живопис, занаяти, поезия, музика, изкуства и традиции, храна от
трансграничния регион
Наименование на проекта: Трансгранично религиозно наследство
Насоченост на проекта: да популяризира трансграничния регион като
дестинация за религиозен туризъм.
→

Място на изпълнение / Обхват:

o Р. България: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе
o Румъния: Долж, Олт, Мехединци

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
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→ Обект на туристически интерес: Религиозното наследство на
трансграничния регион
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Изготвени 2 теренни проучвания за анализиране на религиозните
обекти и нематериалното християнско наследство
o Организирани 2 семинара за представяне на резултатите от
проучванията и обсъждане с целевите групи
o Разработена електронна платформа и мобилно приолжение
o Изготвена обща стратегия
Резултати от проекта: създадени условия за увеличаване на дестинациите
за религиозен туризъм и увеличаване на броя на нощувките в манастирите.
Наименование на проекта: Пътуване по музикални ноти - популяризиране
на природното наследство и ресурси и културното наследство на
трансграничния регион
Насоченост на проекта: да увеличи туристическата привлекателност на
трансграничния регион Видин-Олтения, да популяризира местните природни
красоти и културни ценности, чрез използване на съвременни творчески отрасли и
създаванена иновативно културно събитие.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Видин
o Румъния: Долж
→ Обект на туристически интерес: Религиозното наследство на
трансграничния регион.
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Формиран съвместен симфоничен оркестър
o Подготовка, провеждане и популяризиране на Музикален фестивал
o Създаден “Музикален наръчник”
o Разработена стратегия за насърчаване на музикалната култура и
развитието на музикалния туризъм
o Разработено
музикално
филмово
пътешествие
(Музикален
пътеводител), представящо и популяризиращо природната красота и
културното наследство на трансграничния регион

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Наименование на проекта:
трансграничен туризъм

Валоризация

на

автентична

култура

за

Насоченост на проекта: Да се открие и популяризира автентичната
култура в трансграничния регион, в областите Видин, Монтана и окръг Долж и
да се създаде нов туристически продукт, като се използва културното
наследство на целевия регион.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Областите Видин, Монтана и София
o Румъния: Долж и Букурещ
→ Обект на туристически интерес:
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Проведено теренно проучване за откриване на местната култура на
хората в селата от областите Видин, Монтана и Долж
o Разработен уеб сайт с автентична трансгранична култура,
включващ 201 видеоклипа
o Популяризиране на кампанията за гласуване и проведени 3
семинара за обучение
o Проведени 3 фестивала за автентична култура
o Популяризиране на създадените туристически продукти
o Проведен Инфо-тур за журналисти и туроператори
o Участие в 4 туристически изложения

Наименование на проекта: Дунав - река с богата история DARWLOH, eMS 6
Насоченост на проекта: Информиране и популяризиране на
идентичността на трансграничния регион и неговите културни и исторически
наследства, и подобряване на туристическия поток.
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново,
Русе, Силистра, Добрич
o Румъния: Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш,
Констанца в Румъния
→ Обект на туристически интерес: Културни и исторически обекти
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Проведени съвместни състезания
o Съвместни информационни кампании и други дейности и събития
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Съвместно проучване на културните и исторически обекти,
ландшафта и река Дунав в трансграничния регион
o Разработени 45 модела на културни и исторически обекта и
Дунавски ландшафт
o Съвместни изложения, популяризиращи резултатите на проекта
o Функционален уеб сайт на проекта
o

Наименование на проекта: Приключение
туристически продукт

с

балон – нов съвместен

Насоченост на проекта: Създаване на нов туристически продукт в
трансграничния регион, летене с балони с горещ въздух
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе,
Монтана, Силистра и Добрич (+ София)
o Румъния: Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанца, Долж, Олт,
Телеорман
(+ Букурещ).
→ Обект на туристически интерес: Създаване на нов туристически
продукт
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o създаден нов съвместен туристически продукт (базиран на 2
балона с горещ въздух
o създадена мрежа с промоутъри на новия туристически продукт, за
да се развие трансграничния регион
o разработена маркетингова стратегия за нов трансграничен
туристически продукт/балони с горещ въздух
o осъществени полети с балон на въже в 20 града (10 различни града
в България и 10 в Румъния) с цел популяризиране на новия
туристически продукт
o Проведена Балонова фиеста

Наименование на проекта: Трансграничен аудио пътеводител
Насоченост на проекта: Да се предложи решение за проблема с
оттеглянето на туристите чрез подобряване на устойчивото развитие на
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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природното и културно наследство и чрез по-добро популяризиране на
туристическите атракции и дейности в трансграничния регион
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново,
Русе, Силистра, Добрич
o Румъния: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш,
Констанца
→ Обект на туристически интерес: Природно и културно наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Проведено сравнително проучване
o Онлайн кампанията за популяризиране
o Проведени медийни кампании
o Организирани 6 информационни семинари
o Организирани документални и информационни посещения
o Организирани 3 валидационни семинара от всеки партньор по
проекта
o Разработен аудио пътеводител
o Разработени уеб сайта на проекта и мобилното приложение

Наименование на проекта: E-bike Net
Насоченост на проекта: Мрежа от електрически велосипеди, които
хората могат да използват за свободно движение в целия трансграничен
район (32 града).
→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе и
Добрич (+ София)
o Румъния: Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанца, Долж
(+Букурещ).
→ Обект на туристически интерес: Създаване на нов туристически
продукт
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o 32 града оборудвани с електронни велосипедни станции
o 70 пункта за зареждане на електронни велосипеди покриват цялата
зона
o Проведени събития за електронно колоездене в рамките на
проекта
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

111

Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

2350 електронни велосипеда ще бъдат предоставени в рамките на
проекта
o Извършени 2 проучвания за свързаност на електронната
велосипедна мрежа към TEN-T инфраструктурата и препоръчаните
маршрути за електронни велосипеди
o 18
събития за електронно колоездене и организирани
промоционални турове и фестивали за насърчаване на
електронното колоездене като устойчива индивидуална мобилност
o

Като резултат от проекта е създадена Мрежа за електронни велосипеди в
целия трансграничен район.
- Проекти по линия на други донорски програми:
Проекти с фокус върху развитието на туризма в целевата територия,
реализирани по линия на други източници на финансиране.
- Фондация "Америка за България"
Наименование на проекта:
Никола / Сапарева баня

Реставрация и експониране на църква “Св.

→ Място на изпълнение / Обхват:
o Р. България: гр. Сапарева баня
→ Обект на туристически интерес: Културно-историческо наследство
→ Връзка с туристическото обслужване и продукти:
o Подробно археологическо проучване на терена около църквата,
както и на самата нея
o Ремонт, реконструкция и реставрация на фасадата и интериора на
църквата
o Благоустройство на дворната част на църквата

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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3. Резултати от проведеното анкетно проучване сред ключови
заинтересовани страни
С цел да се оцени състоянието на туристическите услуги и продукти в
трансграничния регион България - Сърбия и на тази база да се изготвят препоръки
за подобрения, включително към квалификацията на персонала, маркетинга и
рекламата, както и предприемачеството в туристическия сектор, е разработена
анкетна карта (Приложение I), която е разпространена онлайн сред ключови
заинтересовани страни в трансграничния регион България – Сърбия.
В рамките на проведеното анкетно проучване са събрани 149 анкети от
заинтересовани страни от българската територия и 80 анкети от заинтересовани
страни от сръбската територия на трансграничния регион България – Сърбия или
общо 229 респонденти са участвали в проучването.
Обобщените резултати са както следва:
Фигура 2

Моля, посочете в качеството Ви на коя
обществена група участвате в анкетата
Друго (моля, посочете):…

9

Туристи, посетители, гости

34

Местното население

52

Образователна/обучителна организация

20

Гражданското общество

54

Бизнеса

21

Орган на местната власт

26

Областни/Регионални органи на власт
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Тези, които са посочили "Друго" са уточнили следното:
- Журналист
- Сдружение с културни прояви, концерти и мероприятия
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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- НЧ "Светлина-1928" село Неговановци
- Национално представителна организация на работодатели
- Културна институция - читалище
- Народно читалище
На въпроса "Как сте ангажирани в туристическия сектор?", 108 от
респондентите са казали, че са преки ползватели на туристически услуги и/или
продукти, 83 са посочили, че са участници в създаването на допълващи политики
или услуги и/или продукти към туристическия сектор, включително обучение, а
64, че са участници в създаването на политики или предоставяне на услуги и/или
продукти в туристическия сектор. Един респондент е уточнил, че пише за
туризъм, а друг, че представлява организация на работодатели в туристическия
сектор.
Фигура 3

Моля, посочете кои според Вас са силните страни на
туризма в региона
Друго (моля, посочете):…
Разнообразие от допълнителни дейности
Сигурност
Тишина, спокойствие
Чистота, хигиена
Добро обслужване
Качествена храна
Добър транспортен достъп
Наличие на достатъчно туристическа информация
Достатъчна и поддържана туристическа инфраструктура
Съхранено природно и културно-историческо наследство
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Видно от фигурата по-горе е, че като едни от най-силните страни на
туризма трансграничния регион, респондентите са определили съхраненото
природно и културно-историческо наследство, качествената храна и тишината и
спокойствието.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

114

Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”
Фигура 4

Моля, посочете кои според вас са слабите страни на
туризма в региона
80

Недостатъчно разнообразие от допълнителни дейности
37

Понижена сигурност

53

Шум
47

Влошени чистота и хигиена

68

Незадоволително ниво на обслужване
44

Незадоволително качество на храната

91

Ограничени възможности за транспортен достъп

113

Липса на достатъчно туристическа информация

115

Недостатъчна или недобре поддържана туристическа инфраструктура
79

Влошено състояние на природното и културно-историческото наследство
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Като най-слаби страни на туризма в региона, респондентите са посочили
недостатъчната или недобре поддържана туристическа инфраструктура, липсата
на достатъчно туристическа информация, ограничените възможности за
транспортен достъп и недостатъчното разнообразие от допълнителни дейности.
Фигура 5
Моля, посочете коя от констатациите по-долу описва най-точно
състоянието на човешките ресурси в туристическия сектор в региона
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Налице е достатъчно обслужващ персонал с подходяща квалификация и умения, но
недостатъчно мениджърски персонал с подходяща квалификация и умения
Налице е достатъчно мениджърски персонал с подходяща квалификация и умения, но
недостатъчно обслужващ персонал с подходяща квалификация и умения
Налични са достатъчно човешки ресурси с подходяща квалификация и умения,
включително мениджърски и обслужващ персонал

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
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Фигура 6
Моля, посочете какво според Вас може да се подобри по отношение
на човешките ресурси в туристическия сектор в региона
101
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Предоставяне на обучение/консултации за предприемачески инициативи за предлагане на
туристически услуги и продукти
Оптимизиране на възможностите за постоянна трудова заетост
Предлагане на практическо обучение или стажове от страна на работодателите
Предлагане на специализирани образователни програми/обучителни курсове, включително
езикови, обвързани с нуждите/търсенето в туристическия сектор

Фигура 7
Моля, посочете коя от констатациите по-долу описва най-точно
състоянието на предприемачеството в туристическия сектор в региона
Предприемачеството в туристическия сектор в
региона не е развито и няма потенциал за развитие
(няма търсене)

26

Предприемачеството в туристическия сектор в
региона не е развито в достатъчна степен, но има
значителен потенциал за развитие (би донесло
социално-икономически ползи за развитието на…

154

Предприемачеството в туристическия сектор в
региона е сравнително добре развито и генерира
значителни социално-икономически ползи
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Фигура 8

Моля, посочете какво според Вас може да се подобри по
отношение на предприемачеството в туристическия сектор в
региона
140
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Информираността за възможностите за предприемачество в туристическия сектор в
региона
Предоставяне на обучителни курсове за подпомагане на стартиращи инициативи
Информираността за идентифициране на банково, безвъзмездно и друг тип
финансиране

Фигура 9
Моля, посочете в кои области, свързани с туризма има потенциал за развитие
на предприемачество
Допълващи туризма услуги – информация, транспорт, комуникации,…

40

Допълнителни туристически атракции, включително производство на…

58

Хотелиерство и ресторантьорство

81

Винен туризъм

82

Спорт, включително лов и риболов

98

Конгресен и събитиен туризъм

70

Религиозен туризъм

89

Културно-исторически туризъм, включително традиционни занаяти и др.

158

Селски и еко туризъм

172

Спа, балнеолечебен и терапевтичен туризъм

138

Планински конвенционален туризъм, вкл. ски и летни преходи

146
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Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
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Според
респондентите,
най-висок
потенциал
за
развитие
на
предприемачески инициативи имат селския и еко туризъм, културно-историческия
туризъм и планинския туризъм, заедно със спа, балнеолечебния и терапевтичен
туризъм.
Фигура 10
Моля, посочете коя от констатациите по-долу описва най-точно
състоянието на маркетинга и рекламата на туризма в региона
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Не е налице ясна визия и/или регионален туристически продукт, но има общи действия за реклама от страна на местни
туристически субекти/сдружения/организации
Не е налице ясна визия и/или регионален туристически продукт, дейностите по отношение на маркетинга и рекламата на
туристическия сектор са спорадични и са насочени към ограничен брой обекти
Налице е ясна визия и/или регионален туристически продукт, но няма достатъчно финансови средства за реализирането им
Налице е ясна визия и/или регионален туристически продукт и достатъчно финансови средства за реализирането им

Фигура 11

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Според участниците в анкетата регионът има нужда от ясна визия и
регионален туристически продукт, както и от създаването на единен туристически
бранд за региона или обособени териториални или тематични части от него.
Резултатите от анкетното проучване са отчетени и при разработването на
SWOT и STEP анализа на туристическите услуги и продукти в трансграничния
регион България-Сърбия, представени в следващия раздел.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
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4. SWOT и STEP анализ на туристическите услуги и продукти в
трансграничния регион България-Сърбия
-

-

-

-

СИЛНИ СТРАНИ
Данни с фокус върху
туристическия сектор
Ръст в стойностите на показателите, характеризиращи
дейността
на
сектор Туризъм в 3 от общо 6-те
области от българската територия
на ТГС региона.

Ръст в стойностите на показателите, характеризиращи развитието на
туризма в и Южна и Източна Сърбия.
Потенциал за развитие на
различни видове туризъм – обекти
и забележителности
Отлични възможности за развитие на
различни
традиционни
и
алтернативни видове туризъм в
целия трансграничен регион;

СЛАБИ СТРАНИ
Данни с фокус върху туристическия
сектор
Ясно очертани две групи области в
българската част на ТГС региона:
o Първа, с водещо значение в
развитието на туризма;
o Втора, с незначителен дял в
структурата на показателите,
характеризиращи дейността на
местата за настаняване.
Липса на статистическа информация
за развитието на туризма по окръзи от
ТГС региона.
Потенциал за развитие на различни
видове туризъм – обекти и
забележителности
Неоползотворен в достатъчна степен
потенциал за развитие на туризма в
целевата територия по проекта;

Природно-ресурсен
потенциал, благоприятстващ
развитието
на
природния (познавателен) туризъм;

Преобладаваща
сезонност
туристическия сектор;

Богато
културно-историческо наследство, създаващо
отлични
възможности
за
развитие
на
културно-исторически и културносъбитиен туризъм;

Специализиране
на
отделните
територии в развитието най-вече на
един
вид
туризъм,
за
който
притежават най-голям потенциал –
липса на достатъчна диверсификация
на туристическото предлагане.

на

Наличие на ресурси за развитие на
планински (зимен и летен), селски,
балнеоложки, пешеходен и др.
видове туризъм.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
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-

-

СИЛНИ СТРАНИ
Инфраструктура с отношение към
развитието на туризма,
туристическото обслужване,
продукти и услуги
Реализирани множество проекти за повишаване
качеството
на
туристическите услуги и продукти:
o реконструкция
и
реставрация на значими
туристически обекти и
забележителности;
o подобрени количествени и
качествени параметри на
инфраструктурата
с
отношение
към
туристическото
обслужване;
o разработени туристически
продукти
/
оферти,
предлагащи възможности
за практикуване на повече
от един вид туризъм в
повече от една община/
област/ регион от целевата
територия
(вкл.
на
трансгранично ниво);
o проведени
обучения
в
областта на туризма с цел
повишаване
квалификацията
на
работната
сила
и
подобряване нивото на
туристическото
обслужване.

СЛАБИ СТРАНИ
Инфраструктура с отношение към
развитието на туризма,
туристическото обслужване,
продукти и услуги
Влияние на редица фактори, оказващи
задържащ / неблагоприятен ефект
върху развитието на туризма и
възможностите
за
оптимално
оползотворяване на туристическия
потенциал:
o наличие
на
обекти,
представляващи
туристически интерес, които
към момента не са достъпни
за туристически посещения;
o наличие на територии с
туристически
потенциал,
които
не
разполагат
с
нужната
инфраструктура,
отговаряща на нуждите и
потребностите на туристите
(настаняване,
достъп
до
обектите, анимации);
o недостатъчна квалификация
на работната сила в някои
територии, в които туризмът
е по-слабо развит, но е
налице
потенциал
за
развитие.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
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-

-

-

-

-

ВЪЗМОЖНОСТИ
Данни с фокус върху
туристическия сектор
Създаване
на
условия
за минимизиране
влиянието
на
неблагоприятните последствия от
натрупаните различия в развитието
на туризма в отделните общини /
области / региони в целевата
територия.
-

Потенциал за развитие на
различни видове туризъм – обекти
и забележителности
Повишаване информираността и
познанието
на
туристите
за
възможностите за практикуване на
различни видове туризъм;
Изпълнение
на
приоритетни
дейности на трансгранично ниво за
повишаване общата атрактивност на
трансграничния регион БългарияСърбия.
Инфраструктура с отношение към
развитието на туризма,
туристическото обслужване,
продукти и услуги
Повишаване
качеството
на
туристическото
обслужване
и
удовлетвореността на туристите от
техния престой чрез инвестиции в
областта
на
туристическата
инфраструктура, квалификацията на
работната сила, предприемаческите
инициативи сред различни групи
заинтересовани
страни
и
др.
ключови области за туристическото

-

-

-

ЗАПЛАХИ
Данни с фокус върху туристическия
сектор
Задълбочаване на различията в
степента
на
развитие
на
туристическия
сектор
между
отделните области в Р. България,
както и между българската и
сръбската територия на ТГС региона;
Влошаване
на
стойностите
на
основните икономически показатели,
характеризиращи
развитието
на
туризма.
Потенциал за развитие на различни
видове туризъм – обекти и
забележителности
Непълно усвояване на възможността
за ускоряване на икономическото
развитие, произтичаща от потенциала
за развитие на различни традиционни
и алтернативни видове туризъм.

Инфраструктура с отношение към
развитието на туризма,
туристическото обслужване,
продукти и услуги
Недостатъчна координация между
различните групи
заинтересовани
страни
в
изпълнението
на
общоприетия приоритет за оптимално
оползотворяване на туристическия
потенциал на територията.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
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-

-

-

-

-

-

ВЪЗМОЖНОСТИ
развитие.
Разнообразяване на туристическото
предлагане и повишаване на общата
атрактивност на територията.

ЗАПЛАХИ

STEP АНАЛИЗ
ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ
- ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ
Съвместни
трансгранични - Нисък темп на икономически растеж
инициативи между България и
на дейностите в областта на туризма;
Сърбия в ключови области на
развитието;
Целенасочена политика на различни - Стабилно ниво на трудова заетост в
териториални
нива
(местно
–
областта
на
предоставянето
на
общини, национално) в областта на
туристически услуги и продукти;
туризма;
Нормативните
актове
в
двете - Относително ниско ниво на развитие
страни, отнасящи се до:
на предприемачеството и бизнес
o културното наследство;
средата;
o опазване на околната среда;
o биологичното разнообразие;
o защитените територии;
o опазване на дивеча;
o рибарството и аквакултурите;
o водите.
Достъп до информация – различни - Относително
нисък
размер
на
средства
за
информиране
на
разполагаемия доход на местните
туристите за налични ресурси,
жители и гости на територията.
основни
и
допълнителни
туристически услуги чрез местни,
регионални, национални медии.
СОЦИАЛНО-КУЛТУРНИ ФАКТОРИ
Отношение на посетителите към туристическите ресурси;

ТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ
Ниско
ниво
на
иновациите
и
технологичното развитие (в контекста
на
тяхната
приложимост
в
разработването и предлагането на
туристически продукти и услуги);

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
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израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

123

Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

-

-

-

-

STEP АНАЛИЗ
Отношение на човешките ресурси - Незначителни
разходи
за
към заеманата от тях длъжност и
провеждането на изследвания и
към изпълнението на работните им
проучвания
в
областта
на
задължения;
разглежданата проблематика;
Изисквания
за
качеството
на - Налице е използване на интернет и
предлаганите
туристически
развитие на мобилни приложения –
продукти и услуги - удовлетвореност
приложимост при предлагането и
на туристите от обслужването;
търсенето на туристически продукти и
услуги.
Култура
на
спестяване
на
населението – нагласа на местните
жители/гости за какво да похарчат
спестените
от
тях
финансови
средства;
Начин на живот и потребителски
навици;
Отношение
към
естествени
и
екологично чисти продукти;
Демографски параметри.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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IV. ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОБЛАСТИ С ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА
ТУРИЗМА С ОТЧЕТЕНА НУЖДА ОТ ПОДОБРЕНИЕ
Идентифицираните направления с отчетена нужда от подобряване в
областта на туризма са:
§ Човешки ресурси
Акцент: Повишаване квалификацията на работната сила в туристическия
сектор.
Работната сила следва да се разглежда в ролята на ключов фактор в
процеса на оползотворяване потенциала за туристическо развитие на дадена
територия. Качеството на туристическото обслужване оказва пряко влияние върху
имиджа на съответната територия като туристическа дестинация.
В резултат от извършения анализ на туристическото обслужване
в трансграничния регион България-Сърбия, можем да заключим, че
ресурси са сред основните фактори, оказващи задържащ ефект върху
на туризма в някои по-слабо популярни територии, в които секторът
развит.

и продукти
човешките
развитието
е по-слабо

Квалификацията на персонала (пряко свързана с отношението към
туристите, с възможността за предоставяне на туристически услуги, атракции,
анимации и др.), е от ключово значение за степента на удовлетвореност на
туристите от техния престой.
По отношение на направлението се отчита необходимост от предприемане
на целенасочени дейности за повишаване квалификацията на обслужващия
персонал и подобряване на управленските умения на мениджърския персонал в
целевата територия. Тази препоръка следва да се изпълнява на териториален
принцип, отчитащ степента на развитие на туристическия сектор:
- Усъвършенстване на уменията на работната сила в територии, които
заемат водещи позиции в развитието на туризма;
- Подобряване (развитие) на уменията на човешките ресурси в територии,
отличаващи се с потенциал за развитие на туризма, който към момента на
анализа може да се оцени като недостатъчно оползотворен.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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§ Маркетинг и реклама
Акцент: Повишаване на информираността и познанието на туристите
относно възможностите за практикуване на различни видове туризъм,
предлаганите услуги, атракции и анимации за туристите.
Наличието на туристически ресурси (обекти и забележителности),
благоприятстващи развитието на даден вид туризъм, само по себе си не гарантира
туристически интерес и осъществяване на туристически посещения в територията.
От тази гледна точка, дейностите по маркетинг и реклама в областта на туризма
заемат ключово място в стремежа към създаване на условия за оптимално
оползотворяване на туристическия потенциал на целевата територия.
Предложените дейности по промотиране на туристическото предлагане в
трансграничния регион България-Сърбия са насочени към предоставяне на пълна,
актуална и навременна важна туристическа информация, относно:
- Разработени туристически продукти (оферти и пакети) за практикуване на
един или повече видове туризъм на територията на една или повече
общини/области/региони (вкл. на трансгранично ниво)
Това направление има пряко отношение към диверсифицирането на
туристическото предлагане; върху възможностите за практикуване на даден
приоритетен за територията вид туризъм в комбинация с не толкова популярни
видове туризъм; комбиниране посещението на водеща туристическа дестинация с
посещение на територия, която се отличава с не толкова добре развит туризъм, но
в която е налице потенциал за развитие.
- Предлаганите туристически услуги, анимации и атракции
Наличието на такава информация е от особена важност за
удовлетвореността на туристите от техния престой и за общата атрактивност на
територията. Препоръката се състои в необходимостта от предоставяне на
информация относно наличните основни и допълнителни услуги, свързани с
туризма, напр.:
o допълнителни услуги, предлагани от местата за настаняване и местата
за хранене и развлечение;
o възможности за провеждане на допълнителни екскурзии в
посещаваната територия;

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
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o информация за нематериалното културно наследство на територията местни храни и напитки, занаяти, местни производства, културни
събития и др.;
o възможности за наемане на гид/екскурзовод;
o възможности за наемане на превозни средства;
o информация за всяка друга типична за територията услуга, която има
отношение към туристическото обслужване.
- Начини за придвижване по направление на основни туристически обекти
и забележителности
Тематичният фокус е поставен върху осигуряването на информация относно
транспортния достъп в съответната територия с акцент върху възможностите за
придвижване посредством обществен транспорт, придвижване с велосипед (веломаршрути и вело-алеи), придвижване пеша по направление на някои
обекти/забележителности.
§ Предприемачески инициативи
Акцент: Развитие на необходимите ключови бизнес умения сред различни
групи заинтересовани страни в туризма и създаването на възможности за
самостоятелна заетост (предимно за млади хора).
Недостатъчно развитите предприемачески умения са един от факторите,
оказващ задържащ ефект върху развитието на туризма и оползотворяването на
туристическия потенциал на територията.
Нуждата от укрепване на предприемачеството в туристическия сектор и от
развитие на предприемачески умения сред младите хора следва да се обвърже с
конкретни инициативи за стимулиране на предприемачеството.
Тематичната насоченост на проучването позволява да посочим студентите и
безработните лица над 18 годишна възраст, както и представители на бизнеса и
различни организации в областта на трансграничните инициативи в туризма като
ключови целеви групи в разглежданото направление.
Текущото състояние на предприемачеството, изразяващо се преди всичко в
незадоволителните му параметри, позволява да посочим нуждата от предоставяне
на активни образователни инициативи с фокус върху младите хора в областта на
предприемачеството като ключови в процеса на стимулиране на самостоятелната
заетост сред младите хора в туристическия сектор.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ І
ПРОУЧВАНЕ "ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОСИГУРЯВАНЕТО
НА КАЧЕСТВЕНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ
РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ"
ВЪПРОСНИК
Анкетно проучване сред заинтересованите страни в туристическия сектор
в трансграниччия регион България-Сърбия
Настоящият въпросник е разработен като част от проучване на възможностите и
предизвикателствата пред осигуряването на качествени туристически услуги и
продукти в трансграничния регион България - Сърбия, съфинансирано от
Европейския съюз, Република България и Република Сърбия в рамките на проект
"Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на услугите СТЪПКИ".
Целта на настоящата анкета и проучването е да се оцени състоянието на
туристическите услуги и продукти в трансграничния регион България - Сърбия и
на тази база – изготвяне на препоръки за подобрения, включително към
квалификацията
на
персонала,
маркетинга
и
рекламата,
както
и
предприемачеството в туристическия сектор.
Вашият принос с конкретни информация, препоръки и коментари е от
ключово значение за разработването на мерки за подобряване на горепосочените
3 ключови области на развитие на туристическия сектор. Вашето участие е важно
за постигането на преки и косвени ползи за заинтересованите страни и
участниците в сектора на туризма, както и за социално-икономическото развитие
на трансграничния регион като цяло.
Въпрос 1: Моля, посочете в качеството Ви на коя обществена група участвате
в анкетата? (Възможен е само един отговор)
-

Областни/Регионални органи на власт
Орган на местната власт
Бизнеса
Гражданското общество
Образователна/обучителна организация
Местното население
http://www.ipacbc-bgrs.eu/

Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
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-

Туристи, посетители, гости
Друго (моля, посочете) ………………

Въпрос 2: Как сте ангажирани в туристическия сектор? (Възможен е повече от
един отговор)
-

Пряко - участник в създаването на политики или предоставяне на услуги
и/или продукти в туристическия сектор
Косвено – като участник в създаването на допълващи политики или услуги
и/или продукти към туристическия сектор, включително обучение
Представлявам ползвател на туристически услуги и/или продукти (турист)
Друго (моля, посочете) ………………

Въпрос 3: Моля, посочете териториалния мащаб на изразеното от Вас мнение:
(Възможен е само един отговор)
-

Целия трансграничен регион България-Сърбия
Българската част на трансграничния регион България-Сърбия – областите
Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, Софийска
Сърбската част на трансграничния регион България – Сърбия – регионалните
центрове Бор, Зайчар, Ниш, Пирот, Пчиня, Тополица, Ябланица
Конкретна
област/регион
или
община
(моля,
посочете):
……………………………………….

Въпрос 4: Моля, посочете кои според Вас са силните страни на туризма в
региона? (Възможен е повече от един отговор)
-

Съхранено природно и културно-историческо наследство
Достатъчна и поддържана туристическа инфраструктура
Наличие на достатъчно туристическа информация
Добър транспортен достъп
Качествена храна
Добро обслужване
Чистота, хигиена
Тишина, спокойствие
Сигурност
http://www.ipacbc-bgrs.eu/

Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
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-

Разнообразие от допълнителни дейности
Друго (моля, посочете): …………………….

Въпрос 5: Моля, посочете кои според вас са слабите страни на туризма в
региона? (Възможен е повече от един отговор)
-

Влошено състояние на природното и културно-историческото наследство
Недостатъчна или недобре поддържана туристическа инфраструктура
Липса на достатъчно туристическа информация
Ограничени възможности за транспортен достъп
Незадоволително качество на храната
Незадоволително ниво на обслужване
Влошени чистота и хигиена
Шум
Понижена сигурност
Недостатъчно разнообразие от допълнителни дейности
Друго (моля, посочете): ……………………………..

Въпрос 6: Моля, посочете коя от констатациите по-долу описва най-точно
състоянието на човешките ресурси в туристическия сектор в региона?
(Възможен е само един отговор)
-

-

-

Налични са достатъчно човешки ресурси с подходяща квалификация и
умения, включително мениджърски и обслужващ персонал
Налице е достатъчно мениджърски персонал с подходяща квалификация и
умения, но недостатъчно обслужващ персонал с подходяща квалификация и
умения
Налице е достатъчно обслужващ персонал с подходяща квалификация и
умения, но недостатъчно мениджърски персонал с подходяща
квалификация и умения
Друго, моля посочете: ………………………………..

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
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Въпрос 7: Моля, посочете какво според Вас може да се подобри по отношение
на човешките ресурси в туристическия сектор в региона? (Възможен е повече
от един отговор)
-

-

Предлагане на специализирани образователни програми/обучителни
курсове, включително езикови, обвързани с нуждите/търсенето в
туристическия сектор
Предлагане на практическо обучение или стажове от страна на
работодателите
Оптимизиране на възможностите за постоянна трудова заетост
Предоставяне на обучение/консултации за предприемачески инициативи за
предлагане на туристически услуги и продукти
Друго, моля посочете: …………………………

Въпрос 8: Моля, посочете коя от констатациите по-долу описва най-точно
състоянието на предприемачеството в туристическия сектор в региона?
(Възможен е само един отговор)
-

-

Предприемачеството в туристическия сектор в региона е сравнително добре
развито и генерира значителни социално-икономически ползи
Предприемачеството в туристическия сектор в региона не е развито в
достатъчна степен, но има значителен потенциал за развитие (би донесло
социално-икономически ползи за развитието на района).
Предприемачеството в туристическия сектор в региона не е развито и няма
потенциал за развитие (няма търсене)
Друго (моля, посочете): …………………………

Въпрос 9: Моля, посочете какво според Вас може да се подобри по отношение
на предприемачеството в туристическия сектор в региона? (Възможен е
повече от един отговор)
-

Информираността за възможностите за предприемачество в туристическия
сектор в региона
Предоставяне на обучителни курсове за подпомагане на стартиращи
инициативи
Информираността за идентифициране на банково, безвъзмездно и друг тип
финансиране
http://www.ipacbc-bgrs.eu/

Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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-

-

Стимулиране на специфични обществени групи за предприемачество в
туристическия сектор – например жени, младежи, малцинства, трайно
безработни, хора с увреждания и др.
Друго (моля, посочете): …………………………

Въпрос 10: Моля, посочете в кои области, свързани с туризма има потенциал
за развитие на предприемачество (Възможен е повече от един отговор)
-

Планински конвенционален туризъм, вкл. ски и летни преходи
Спа, балнеолечебен и терапевтичен туризъм
Селски и еко туризъм
Културно-исторически туризъм, включително традиционни занаяти и др.
Религиозен туризъм
Конгресен и събитиен туризъм
Спорт, включително лов и риболов
Винен туризъм
Хотелиерство и ресторантьорство
Допълнителни туристически атракции, включително производство на
сувенири
Допълващи туризма услуги – информация, транспорт, комуникации,
банкиране и т.н.
Друго (моля, посочете):………………………………

Въпрос 11: Моля, посочете коя от констатациите по-долу описва най-точно
състоянието на маркетинга и рекламата на туризма в региона? (Възможен е
само един отговор)
-

Налице е ясна визия и/или регионален туристически продукт и достатъчно
финансови средства за реализирането им
Налице е ясна визия и/или регионален туристически продукт, но няма
достатъчно финансови средства за реализирането им
Не е налице ясна визия и/или регионален туристически продукт,
дейностите по отношение на маркетинга и рекламата на туристическия
сектор са спорадични и са насочени към ограничен брой обекти

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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-

-

Не е налице ясна визия и/или регионален туристически продукт, но има
общи действия за реклама от страна на местни туристически
субекти/сдружения/организации
Друго, моля посочете: …………………………

Въпрос 12: Моля, посочете какво според Вас може да се подобри по
отношение на маркетинга и рекламата в туристическия сектор в региона?
(Възможен е повече от един отговор)
-

Създаване на ясна визия и/или регионален туристически продукт
Изготвяне на инвестиционен план за маркетингови и рекламни дейности на
туристическия сектор
Създаване на единен туристически бранд за региона или обособени
териториални или тематични части от него
Включване в световни рекламни туристически каталози/интернет
платформи
Участие в международни и местни туристически борси и/или изложения
Друго, моля посочете: …………………………
БЛАГОДАРИМ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Това проучване е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на проучването е отговорност единствено на НЧ
„Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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