
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

                                2019 - 2020 г. 
 

І. УВОД  

 

Програмата за развитие на туризма в Община Костенец се разработва на 

основание чл.11 и чл.12, т.1 от Закона за туризма, в съответствие и изпълнение 

на приоритетите на Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020 

година, Националната стратегия за устойчиво развитие  на туризма в 

Република България, обхващаща периода 2014-2020 година, маркетинговата 

стратегия на туристическия район и съобразно съществуващите местни 

туристически ресурси и потребности. 

 

  II. ЦЕЛ  

Основната цел на програмата е да изясни и определи туристическия 

потенциал на територията на община Костенец и да конкретизира основните 

стратегически цели за развитие на туризма в общината през 2019 г. и 2020 г. 

 

III. ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ И ТРАДИЦИИ 

За община Костенец туризмът се оценява като приоритетна област в 

икономическо развитие. Основна предпоставка за успешно му развитие е 

реалистичната оценка на факторите, които имат отношение към 

туристическата дейност. 

 

3.1. Географско разположение на общината и природни дадености 

 

Община Костенец се намира в югозападна България и е част от 

Софийска област. Разположена е в югозападна България, на 60 км. 

югоизточно от столицата София и на 80 км.  от  град Пловдив, в подножието 

на две планини – северните склонове на Рила планина и южните склонове на 

Ихтиманска Средна гора. / Сборното място на Рило - Родския планински 

масив / 



 Общината и прилежащият и район има забележителна природа съчетала 

богати природни дадености , уникално културно - историческо наследство и 

богати традиции.  

 

Община Костенец включва 9 населени места: гр. Костенец – 

административен център, гр. Момин проход, с. Костенец /вкл. Курорт Вили 

Костенец/, с. Пчелин /вкл. курорт Пчелински бани/, с. Очуша, с. Подгорие, с. 

Горна Василица, с. Долна Василица и с. Голак. 

Общината има забележителна природа, съчетаваща планинския и 

равнинен релеф. Климатът в района е умерено континентален под влиянието 

на западните и северозападните ветрове. 

Голямото биоразнообразие в общината се определя от факта, че близо 

60% от територията на общината е заета от широколистни и иглолистни гори. 

Дървесното разнообразие е богато – дъб, бук, бреза, върба, габър, топола; от 

иглолистните – бял и черен бор, смърч, ела, клек.Запазени са множество редки 

и защитени растения и животни поради факта, че принадлежим към 

Национален  парк Рила - резерват „Ибър”  

 Общината и прилежащият й район разполагат с изключително добър 

потенциал за развитие на разнообразни форми на туризъм - планински, 

селски, балнео - и еко - туризъм, зимен, ловен, риболовен, фестивален, 

здравен, културен  туризъм и др. Благоприятните климатични фактори, 

уникалното съчетание на потенциала от три термоминерални водни ресурси с 

наличието на природни и исторически забележителности създават 

предпоставки за целогодишно развитие на туризъм, отдих и спорт. Районът е 

утвърден туристически център, има дългогодишни традиции в предоставянето 

на туристически услуги и изградени множество туристически бази.   

Община Костенец е известна още от древността със своите минерални 

извори, разпределени в три курортни зони - Момин проход, Вили Костенец и 

Пчелински  бани.   

 

Курорта Момин проход се намира в южна България на железопътна и 

шосейна артерия между град София и град Пловдив. Той има и репутация на 

лечебно - рехабилитационен център в България. Минералните води в курорта, 

събрани в общ хидротермален източник имат следната физико - химическа 

характеристика – хипертермална – 64 ̊ С, слабо минерализирана, сулфатно – 

натриева, радонова, силициева. Минералната вода е леко алкална, бистра, 

безцветна, без мирис и с приятна питейно вкусови качества, за което 

допринася и нейната малка водна твърдост. Крайният ефект от лечението с 

минералната вода е противоалергично, противовъзпалително, 

имунопротективно и общо тонизиращо. Минералната вода се използва за 

лечение на:Заболявания на горните дихателни пътища и белите дробове, на 

опорно-двигателния апарат, на централната и периферна нервна система и 

кожни заболявания. 



 

Курорта „Вили Костенец“ се намира на 3 км. от село Костенец, под 

северните склонове на Рила планина, на двата бряга на река Чавча. И тук 

минералната вода има лечебни свойства. По състав и свойства минералната 

вода  е подходяща  за профилактика и лечение на заболявания на опорно – 

двигателната, периферната нервна система, някои кожни и гинекологични 

заболявания. В съчетание с чистия планински въздух и климатичните 

особености подходящо се повлияват и дихателните заболявания.  

Минералната вода е топла – 47  ̊С, слабо минерализирана, хидрокарбонатно – 

сулфатно – натриева, флуорна, слабо радиоактивна. Лечебните й свойства са 

многобройни. Минералната вода действа общо успокояващо и обезболяващо, 

разширява съдовете усилва  обменните процеси и дейността на клетките. Има 

противовъзпалително и подпомагащо зарастването на раните действие. 

Курортът е и удобен изходен пункт за туристически походи и излети към 

планинските върхове на Рила.Маршрутите са обозначени и има обособени 

места за отдих и почивка. 

 

Курорта „Пчелински бани“ се намира на 2 км. от село Пчелин. 

Пчелинските извори са едни от най-топлите в България. Водата е слабо 

минерализирана, с температура 73 ̊ С., сулфатно-натриево-силициева и 

радонова. Благодарение на този важен и не толкова често срещан състав на 

водата, Пчелински минерални бани се нарежда сред някои от най-известните 

световни балнеоложки курорти. Водата се препоръчва за лечение на 

заболявания на опорно – двигателния апарат, периферната нервна система, на 

гинекологични и кожни заболявания.  

 

3.2. Туристически забележителности на територията на община 

Костенец: 

 

 Крепостта „Стенос” при прохода „Траянови врата”; 

 Костенски водопад; 

 Скаловитски водопад; 

 Национален парк Рила; 

 Параклис „Успение Богородично” – Вили Костенец; 

 Храм „Свети Архангел Михаил“ – село Костенец; 

 Манастир „Възнесение Христово“ („Св. Спас“) на връх Еледжик и др. 

 Голашка пещера     

3.3. Култура, традиции и историческо наследство 

 

Населението в района на община Костенец е съхранило самобитния си 

фолклор, запазени са множество традиции, обичаи, песни и легенди, които се 



интерпретират от съществуващите танцови състави и самодейни фолклорни 

групи, спечелили многобройни международни награди. Провеждат се и 

традиционни фолклорни празници, един от които е Кукерски празник на 

Сирни заговезни, провеждащ се в  гр. Момин проход и с. Горна Василица. 

Провежда се ежегодно през месец февруари или месец март. Участват местни 

кукерски групи и гостуващи групи от цялата страна. 

Самодейци в общината плетат и шият дантели и кърпи по автентични 

модели. Има и изкусни майсторки на обредни хлябове, майстори на кукерски 

маски и дърворезбовани предмети. 

 В с. Костенец са запазени ножарството, дърворезбата и писането на яйца 

с восък. 

В гр. Момин проход, в Народно читалище „Гео Милев – 1954 г.” се 

намира Занаятчийската работилница, чрез която се съхраняват и предават на 

идните поколения и посетителите практикуваните от столетия местни 

ръкоделия и занаяти. В нея се изработват традиционни вълнени чорапи, 

терлици, колани и торби. Предават се уменията за плетене на дантели, 

презентира се местната кулинария и готварство - приготвяне на баница, 

погача, тиквеник, качамак и много други. Правят се демонстрации на тъкане 

на стан и плетене.  

Ежегодно във всички читалища на територията на община Костенец се 

отбелязва Бабин ден и се провеждат Великденски и Коледни концерти. 

Организира се общински празник за 24 май. 

Във всички населени места на територията на общината се правят 

Землячески събори. 

Последната седмица на месец Септември традиционно се отбелязва 

празника на град Костенец. 

През месец Септември в НЧ „Прогрес – 1907” – гр. Костенец се 

провеждат Национален фестивал на старата градска песен „Да попеем по 

съседски”. 

През месец Декември в град Костенец се провежда Областен конкурс „В 

песента е душата на народа”. 

 

 

ИЗВОД 

 

Всички тези дадености и богатства дават основание за насочване 

усилията на местната общност за развитие, обогатяване и популяризиране на 

туризма в общината. 

 

 

IV. АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ 

 

4.1. Силни страни 



 

 Общината има стратегическо местоположение; 

 В близост до община Костенец се намира известния ски курорт Боровец; 

 През град Костенец преминава ж.п. линия София – Костенец – Пловдив; 

 В близост до общината се намира и летище Долна баня  

 Наличие на минерални извори; 

 Богато природно разнообразие; 

 Възможност за развитие на лов и риболов; 

 Разнообразни населени места с възможности за развитие на различни 

видове туризъм; 

 Наличие на природни и исторически забележителности; 

 Едно от богатствата на общината свързано с туризма е и запазеният 

местен бит, фолклор и култура. 

 

 

 

 

4.2. Слаби страни 

 

 Амортизирана пътна мрежа; 

 Ограничени финансови ресурси; 

 Недостатъчна реклама на общината, природните и културно - 

историческите  забележителности и предлаганите възможности за 

отдих и туризъм; 

 Липсва ТИЦ в общинския център и Вили Костенец, които да насочват и 

подпомага туристите в разходката из туристическите обекти.  

 Липса на атракции за туристите; 

 Недостатъчно ефективно стопанисване на минералните ресурси; 

 Липса на достатъчно екопътеки. 

 

 

4.3. Възможности 

 

 Подобряване на инфраструктурата; 

 Развитие на балнео и спа туризма; 

 Развитие на алтернативни форми на туризма - пешеходен, селски, 

културно - исторически и еко туризъм; 

 Привличане на чуждестранни туристи; 

 Разширяване на информационната и материална база за развитие на 

туризма; 

 Разработване на мащабна рекламна кампания на международно ниво; 



 Разработване на съвместни туристически продукти с другите общини 

 Установяване на трайни контакти с туроператори и туристически 

агенции, за промотиране на общината като туристическа дестинация и 

възможности за провеждане на летни школи, лагери и зелени училища. 

 Превръщане на посещението в Община Костенец в приятна емоция, 

която сама по себе си е своебразна реклама – „от уста на уста”, чрез 

разработването на целодневно екскурзоводско обслужване по 

предварително изготвен маршрут. 

 Разработване на допълнителни атракциони за деца и възрастни, с цел 

по-дългото задържане на туристите по обектите и на територията на 

общината. 

 

 

 

4.4. Заплахи 

 

 Високи изисквания по отношение на качеството на предлагания 

туристически продукт; 

 наличие на конкурентни туристически продукти в съседните общини; 

 Намаляване потока от български туристи поради ограничените 

финансови възможности; 

 лош мениджмънт; 

 Неподдържане на общите площи; 

 

 

 

ИЗВОД 

 

Въпреки, че общината разполага с природни дадености и културно-

исторически богатства, които дават основание за насочване усилията на 

местната общност за развитие, обогатяване и популяризиране на туризма в 

общината този сектор все още не е достигнал желаното ниво на развитие. 

 

 

V. ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 

5.1 Подобряване на пътната инфраструктура /срок на изпълнение 31.12.2020 

г./. 

5.2 Привличане на български и чуждестранни инвеститори /срок на 

изпълнение 31.12.2020 г./. 

5.3. Организиране на опознавателни екскурзии на деца и ученици от съседни 

общини /срок на изпълнение 31.10.2019 г./. 



5.4. Провеждане на срещи с хората, допринасящи развитието на туризма в 

общината - хотелиери и ресторантьори /срок на изпълнение 31.12.2019 г./. 

5.5. Създаване на силен рекламен продукт /срок на изпълнение 31.12.2020 г./. 

5.6. Изграждане на още екопътеки. 

 

 

VІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 
 

           Съгласно чл.60, ал.1 от Закона за туризма, средствата за изпълнение на 

програмата за развитие на туризма се набират от : средства, предоставени за 

изпълнение на целеви програми и проекти, средства , събрани от туристически 

данък, дарения и помощи, средства по международни програми и 

споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет. 

Средствата, необходими за реализация на Програмата за развитие на 

туризма в Община Костенец, могат да бъдат от следните източници: 

6.1. Туристически данък, събиран по реда на Наредбата за определянето и 

администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията 

на Община Костенец. 

6.2. Такси от категоризация на туристически обекти, съгласно тарифата от 

Закона за туризма. 

6.3. Общинския бюджет. 

6.4. Глоби и други имуществени санкции, наложени по реда на Закона за 

туризма.  

6.5. Средства от външни източници - фондове на ЕС. 

6.6. Дарения. 

 

 

VІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

7.1. Организационни мерки 

 Редовно провеждане на заседания на Консултативния съвет по 

въпросите на туризма в Община Костенец; 

 Извършване на категоризация на туристическите обекти; 

 Текущ контрол върху събирането на туристическия данък; 

 Партньорство между общината и местните хотелиери и ресторантьори, с 

цел популяризиране на туристическите обекти на територията на 

общината. 

 Провеждане на периодични срещи с местните предприемачи, с цел 

обсъждане на текущи проблеми, в сферата на туризма. 

 Организиране на рекламни опознавателни турове за туристически 

агенции. 



 Домакинстване на Община Костенец на туристически конференции и 

работни срещи. 

 Заснемане на филми за туристически предавания и публикации в 

различни видове медии, с цел популяризирането на туристическите 

обекти на територията на общината. 

 

 

7.2. Реклама, съвместни проекти и развитие на алтернативни форми 

на туризма 

 Предлагане на туристическия продукт на всички регионални, 

национални и други туристически борси; 

 Разработване на цялостна информационна система ; 

 Популяризиране на културно - историческото ни наследство с цел 

развиване на културния туризъм; 

 Съхраняване на традиционните дейности в селското стопанство и 

предлагането им като атракция на туристите -  добиване на мед, 

отглеждане на плодове и зеленчуци и откриване на малки семейни 

хотели или леглова база в селски къщи, позволяващи развиване на 

селския туризъм, производство на сирене и алкохолни напитки; 

 Разработване на специализирана туристическа информация за ученици и 

използване възможностите за запознаване на подрастващите със 

забележителностите на общината. 
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