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АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД  

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ  

В ТРИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ЗОНИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Туризмът е сред най-бързо развиващите се отрасли на икономиката, както в световен, 

така и в национален мащаб. Приоритетната му роля в социално-икономическия живот на 

страната и отделни райони изисква гъвкава туристическа политика и адаптиране към 

променящата се във времето среда. В резултат на презастрояването и пренасищането на 

пазара се наблюдава известен спад на цените, което налага на България образа на евтина 

туристическа дестинация. Възниква необходимостта да се наблегне не само на продуктите 

„море“ и „ски“, а също така на специализирани видове туризъм във вътрешността на 

страната, които да допринесат за оползотворяване на националните природни и културно-

исторически богатства, привличане на по-платежоспособни туристи и развитие на 

целогодишен туризъм. Това може да бъде постигнато чрез възприемане на философия, 

свързана с етиката в туризма, грижата за околната среда и благополучието на местните 

общности. 

Световните тенденции са свързани с предлагане на алтернатива на традиционните 

туристически продукти, съобразно новите потребителски нужди и въвеждане на добри 

европейски практики. Туризмът се превърна в една от водещите световни индустрии и  

продължава да бъде в процес на подем и развитие. Въпреки това, приносът за икономиките 

на посетените дестинации е недостатъчен и рядко изгоден за местните общности в 

следствие на неравни търговски сделки. 

Една от целите при развитието на туризма в община Костинброд трябва да бъде 

свързана именно с ползите за местните общности. Идентифициране на участниците в 

туристическото предлагане и оказването на институционална подкрепа от страна на 

общинската администрация. Условията в общината и ограниченията свързани с недостиг 

на специализирана туристическа инфраструктура и ресурсен потенциал не предразполагат 

развитието на масов туризъм, но предоставят възможности за развитие на отговорен 

туризъм в съответствие с посочените световни тенденции, изцяло в контекста на 

устойчивото развитие. 

За постигане на изследователската цел е използвана съвкупност от научно приложни 

методи, съответстващи на интердистциплинарния и хетерогенен характер на изследването: 

проучване на литературни и други официални информационни източници; инвентаризация 

на туристически ресурси, идентифициране на връзките между тях и оценка на местните 

човешки ресурси; пространствен анализ на ресурсния потенциал;  оценка на нагласите на 

заинтересованите страни, свързани с развиването на туристическа дестинация Костинброд 

- интервюта с местна власт, лидери на обществено мнение и културни дейци;  SWOT анализ.  

Проучването и анализа на събраната информация бяха осъществени в рамките на 3 

месеца. Краткият период във ваканционния летен сезон наложи интензивна теренна работа 

и анализ на събраната информация. В допълнение ограничителни фактори бяха липсата на 

предишни системни проучвания за дестинацията, липсата на традиции в областта на 

туризма и факта, че никога преди това общината не е работила целенасочено за развитието 

на сектора. Липсва мониторинг на туристическите посещения и надеждна статистическа 

информация.  

Проучването беше извършено в периода юни – септември 2022 г. За целите му 

използвахме комбиниран научноизследователски подход, който включваше: 

1) Първичен анализ на потенциала на община Костинброд за развитие на туризъм: 

⚫ Запознаване с ПИРО, Програмата за околна среда, Общинския план за развитие на 

община Костинброд и други планови и стратегически документи, за да добием по-
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изчерпателна представа за спецификата на дестинацията, нейния икономически, 

социален и демографски профил, външните и вътрешните фактори, които влияят на 

маркетинговата туристическа среда. 

⚫  Запознаване с Културния календар на общината и надграждане на проучванията, 

извършени в Програмата за развитие на туризма в Община Костинброд 2020-225 г. 

Програмата ни послужи като отправна точка, от която надградихме резултатите от 

нашето целево проучване. 

2) Скринингово теренно проучване за запознаване с територията на място и обособяване 

на туристически клъстери и разработване на концепция за туристическо зониране на 

дестинацията.  

⚫ Срещи с фокус групи, включващи читалищни дейци за по-пълно запознаване с работата 

на читалищата и събитията, които организират; кметове и кметски наместници за 

запознаване с потенциала и приоритетите на конкретните населени места и как и дали 

туризмът би спомогнал за тяхното развитие. 

⚫ Срещи с местни предприемачи, които работят за развитието на своето населено място 

за обсъждане на приобщаването им към идеята за развитие на община Костинброд като 

модерна туристическа дестинация. 

⚫ Наблюдение, обследване и заснемане на туристически ресурси, обекти и маршрути. 

3) Запознаване с предоставената научна и краеведска литература за района за 

допълване на информацията за обектите с потенциал за включване в туристически услуги. 

⚫ Добиване на по-детайлна представа за географската характеристика и особеностите на 

района (физическа и социално-икономическа география). 

⚫ Запознаване с интересни исторически факти за региона, отделни населени места, 

културно-исторически и религиозни обекти, които могат да се интегрират като част от 

туристическия продукт и неговата интерпретация. 

⚫ По-детайлно опознаване на местните особености, традиции, бит и фолклор, като част 

от нематериалното наследство, част от които са загубени или забравени, но могат да се 

използват в интерпретативни програми, възстановки на обичаи и др. и по този начин да 

допринесат за добавена стойност на местния туристически продукт и неговата 

разпознаваемост.  

4) Регулярни срещи и разговори с ръководството и ресорните служители от общинска 

администрация Костинброд за текущо запознаване с работата на екипа, представяне на 

междинни резултати и получаване на обратна връзка от тях. 

5)  Социологически методи на изследване – допитвания в устна и писмена форма: 

провеждане на структурирани и полуструктурирани интервюта, дълбочинни интервюта и 

интервюта в свободна форма;  разпространение на онлайн анкета сред местните жители и 

потенциални посетители на община Костинброд, с цел да се открият пресечните точки за 

нагласите към развитието на туризма, туристическия потенциал, символите на града и 

асоциациите, които провокира в съзнанието името на общината, както възможностите и 

ограниченията за развитието на туризма. 

 

1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ТУРИЗМА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

Стратегическите цели, задачи и приоритети са заложени в Програмата за развитие на 

туризма в Община Костинброд 2020-2024 г. Те подчертават ролята на туризма в развитието 

на Костинброд и региона и необходимостта от прилагане на интегриран подход, фокусиран 

върху качеството и удовлетворяване на потребителите, който е основан върху 

икономическите, социалните и екологичните измерения на устойчивото развитие на местно 

ниво. Формирани са три основни стратегически принципа, които включват: реалистичност 

на стратегическите приоритети, гъвкавост, съвместна и равнопоставена ангажираност 

на заинтересованите страни.  
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Основната цел на Програмата за развитие на туризма е превръщането на община 

Костинброд в атрактивна и конкурентна туристическа дестинация, която обединява                                      

3 специфични цели: 

1) Създаване на благоприятна среда за развитие на устойчив туризъм и 

инвестиране в развитието на социалния капитал на общината, за реализирането на 

която, следва да се изпълнят следните задачи: подобряване на съществуващата техническа 

инфраструктура; създаване на съвременна екологосъобразна туристическа и поддържаща я 

инфраструктура; съвместна и равнопоставена ангажираност на заинтересованите страни в 

създаване на условия за пълноценно и качествено развитие на устойчив туризъм; социално 

и икономически устойчиво управление на туризма в община Костинброд. Нейното 

изпълнение е застъпено в Приоритет 3. Подобряване на туристическата инфраструктура и 

Приоритет 4. Институционално развитие и подобряване на административния капацитет 

на община Костинброд.  

2) Уникално позициониране на община Костинброд като туристическа 

дестинация, за реализирането на която, следва да се изпълнят следните задачи: създаване, 

маркетиране и утвърждаване на иновативен туристически продуктов микс и комплексен 

туристически продукт; развитие на специализирани видове туризъм, насочени към 

природните и антропогенни туристически ресурси на община Костинброд, създаване и 

управление на туристически бранд Костинброд. Тази цел кореспондира с Приоритет 2. 

Създаване на имидж на туристическа дестинация, като стъпките за изпълнението ѝ са 

основно следните три: 1) създаване на туристически имидж, тъй като общината все още не 

се асоциира с туризма, 2) създаване на атрактивна и разнообразна продуктова гама от 

преживявания, свързани с различни форми на алтернативен туризъм, 3) създаване на 

информационна осигуреност и маркетиране на туристическия продукт. Именно 

фокусирането върху местните дадености и особености на дестинацията, ще открои нейната 

уникалност. Това е възможност от една страна чрез извършване на задълбочен анализ на 

нейния ресурсен потенциал, от друга – чрез формиране на адекватна продуктова политика  

и от трета – чрез целенасочена и добре таргетирана реклама.      

Балансирано развитие на туристическите зони в община Костинброд и 

равностойното им интегриране на регионално, национално и европейско ниво, за 

реализирането на която, следва да се изпълнят следните задачи: туристическо зониране на 

община Костинброд, съобразно местните условия, транспортни връзки, природни и 

културни дадености;  развитие на регионален туристически продукт и включване в 

трансгранични мрежи за взаимодействие и сътрудничество. Тази цел се осъществява най-

вече с Приоритет 1. Туристическо зониране на община Костинброд и в по-малка степен с 

Приоритет 5. Развитие на специализирани видове туризъм, тъй като именно развитието на 

туристически продукти, съчетаващи различни алтернативни форми на туризъм, ще 

формира специфичния и уникален облик на всяка една от трите туристически зони. Другата 

важна насока, свързана с изпълнението на тази цел е взаимовръзката със съседните общини, 

побратимени градове и европейски мрежи. По този начин ще може да се кандидатства по 

трансгранични и транснационални програми, Програмата за развитие на селските райони, 

ОП Развитие на регионите и др., а община Костинброд ще има възможност да се открои на 

европейско ниво.  

 

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСИКЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЩИНА 

КОСТИНБРОД 

Анализът и оценката на туристическия потенциал за устойчиво туристическо 

развитие на община Костинброд, с цел очертаване на възможностите за микрорайониране 

на дестинацията, обхваща проучване на външните и вътрешните фактори на средата, които 

влияят върху развитието на туризма, както и анализ и оценка на ресурсния потенциал, с 

който тя разполага. Проучването е направено от автора по време на изготвянето на 
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общинската програма за развитие на туризма и настоящото проучване на туристическата 

среда на община Костинброд.  

Създаването на атрактивна и конкурентна туристическа дестинация изисква наличие 

на туристически ресурси, условия и институционална подкрепа от страна на публичния 

сектор за устойчивото развитие на отрасъла. Ситуационният анализ на туристическата 

среда в община Костинброд има за цел да покаже реалното състояние и неразкрит 

потенциал на общинския туристически продукт към 2020 г. В основата на настоящия анализ 

са изследвани състоянието на външните и вътрешните фактори на средата, наличните 

туристически ресурси, съществуващата обща и специализирана туристическа 

инфраструктура, условията за туризъм, рекреация, спорт и развлечения, както и 

съществуващото туристическо предлагане.   

1.1. Анализ и оценка на външната среда 

Външната среда очертава макроикономическата рамка. За целите на изследването са 

проучени положителните и отрицателни политически, икономически, социо-културни и 

екологични влияния на туризма, свързани със съвременното развитие на туризма, някои 

тенденции в развитието на сектора и потребителското поведение. В резултат на 

проучването са очертани възможностите и ограниченията за устойчивото развитие на 

туризма на местно ниво и мястото му в макроикономическата рамка. По отношение на 

местната политика е направен извод, че кметът на община Костинброд демонстрира 

политическа воля за развитие на туристическия сектор, използване на 

научноизследователски подход при изготвяне на програмни и стратегически документи и 

готовност за целеви действия в тази посока. Има назначен ресорен служител в сектор 

туризъм, но съобразно изискванията на Закона за туризма е необходимо да бъде формиран 

Консултативен съвет по туризма, в който да участват по равно представителни на общинска 

администрация, местни предприемачи (ресторантьори, хотелиери, доставчици на 

допълнителни услуги) и външни експерти.  
Благосъстоянието и стандарта на живот на населението оказват значително 

въздействие върху потреблението на туристически услуги. Като цяло е налице 

благоприятна и относително стабилна икономическа среда за развитие на туризма в 

общината. Съществува световна тенденция броят на хората в третата възраст прогресивно 

да се увеличава. В този смисъл броят на опитните туристи ще нарасне с много по-бързи 

темпове от туристическото развитие, което ще доведе до повишаване на изискванията към 

качеството, комфорта и сигурността на средствата за настаняване и транспорт, изискването 

по по-разнообразни и качествени допълнителни туристически услуги, отговарящи на 

съвременните изисквания. По-търсени ще бъдат индивидуалните програми, които се 

провеждат извън натоварения сезон и включват релаксиращи възможности за забавление.  

Търсенето на активни ваканции в райони с чиста природна среда е свързано с грижа 

за здравето и ще формира нуждата от маршрутно-познавателни пътувания в 

екотуристически дестинации свързани с наблюдение на растителни и животински видове в 

естествената им среда, възможности за отдих и рекреация в крайградски зони, изграждане 

на подходящи съоръжения за активни спортове и приключения. Костинброд като 

дестинация със съхранена природна среда, подходяща надморска височина и параметри на 

климата, има предпоставки да предоставя условия за краткотраен отдих и туризъм, свързан 

с планински, приключенски и екотуризъм. Проблемите с водоснабдяването, наличието на 

твърди битови отпадъци извън местата за депониране, качеството на атмосферния въздух 

през зимните месеци влияят върху компонентите на околната среда и водят до сериозни 

екологични проблеми, които или застрашават самия туристически обект/продукт, или 

достигат по-големи мащаби и засягат имиджа на целия район. Макар и слабо негативно 

влияние оказват някои замърсяващи производства на територията на общината. Значителен 

проблем са нерегментираните сметища край населените места и дерета. Недостигът на 

пречиствателни станции, остарялата и амортизирана ВиК инфраструктура, водеща до 

аварии и влошеното качество на питейната вода, които представляват проблем за жизнения 
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стандарт на местната общност, ще окажат неблагоприятно въздействие и върху 

туристическото предлагане и качеството на туристическия продукт. Въпреки наличието на 

отчетените проблеми природата в община Костинброд е съхранена в добра степен и 

предполага възможности за туристически посещения, в съчетание с обекти на културно-

историческото наследство и организиране на събитийни прояви.  

 

1.2. Анализ и оценка на вътрешната среда 

Вътрешните фактори обхващат местоположението и добрата транспортна достъпност 

на дестинацията; икономическа характеристика, чийто добри показатели влияят 

отрицателно върху предприемачеството в туризма; демографската характеристика, която е 

повлияна от икономическата и социална ситуация в страната, но показателите са над 

средните; характеристиките на образованието на местно ниво и наличието на учебни 

заведения в повечето населени места; състоянието на здравеопазването в общината, 

социалната структура и състоянието на комунално-битовите нужди. В резултат на 

направеното проучване е изяснено взаимодействието на туризма с останалите 

икономически отрасли в общината, интегрирането и ролята му в цялостната 

микроикономическа рамка.  

В границите на община Костинброд се включват 14 населени места, най-големи от 

които са административният център - гр. Костинброд и кметствата с. Петърч, с. 

Драговищица и с. Голяновци. По-малки кметства са с. Безден, с. Богьовци, с. Бучин проход, 

с. Градец, с. Дреново, с. Дръмша, с. Опицвет, с. Понор, с. Царичина, с. Чибаовци. 

Населението на община Костинброд наброява около 18 000 жители, но по неофициални 

данни през последните години  хората, населяващи гр. Костинброд и селата на територията 

на общината, са около 35 000. Центърът на общината – град Костинброд е с тенденция на 

нарастване на населението, дължащо се на положително естествено възпроизводство и 

положителен механичен прираст. Преминаването на трансевропейски транспортни 

коридори в близост до община Костинброд, определя транспортно-географското 

положение като благоприятно. Също така в непосредствена близост или върху територията 

ѝ се очертава перспективна развръзка на важни транспортни коридори – ТК №4, №8 и №10. 

Тези предпоставки създават условия за бъдеща пазарна реализация на разнообразни 

дейности.  

Икономическото, инфраструктурното и логистичното развитие на град Костинброд 

създава благоприятни условия за среда за живеене и за развитие на бизнеса. Едни от най-

големите фирми в България се намират в община Костинброд, а добре развитата 

инфраструктура има важно локализиращо влияние при формирането на инвестиционния 

интерес към територията й. Инвестиционната атрактивност се засилва и от мощния 

столичен инфраструктурен комплекс, включващ разклонен гаров ареал, летищен комплекс 

с развити връзки с цял свят, разгъната електроснабдителна, транспортна, газификационна 

и водопроводна система и др. Природните и климатичните дадености и стабилните и 

благоприятни екологически характеристики са добри предпоставки за развитието на 

хранително-вкусова промишленост, зеленчукопроизводство, научноизследователска 

дейност. Сравнително високото ниво на образование и наличието на квалифицирана 

работна сила са важно условие за дългосрочна политика за привличане на инвеститори. В 

последните 5 години в община Костинброд са вложени десетки милиони евро за изграждане 

на производствени мощности и тенденцията е това да продължи дори в по-големи размери.  

 

1.3. Анализ и оценка на природните и антропогенните туристически ресурси 

Туристическите ресурси са отъждествени най-общо с условията и факторите, 

обуславящи туристическото развитие и въздействащи върху туристическия процес. Те се 

явяват съществена част от рекреационните фактори на туризма. Отчетено като важно 

качество на туристическите ресурси, в контекста на устойчивото развитие е, че след 

използването им от туристите, техните качества се запазват, не се губят или унищожават и 
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тяхното усвояване следва да отговаря на условията за ползване на ресурсите изобщо: 

техническа осъществимост, икономическа необходимост, социална потребност и 

достатъчна проученост. Община Костинброд е с благоприятно географско разположение: 

непосредствена близост до столицата и транспортния коридор към Република Сърбия. 

Допълнително предимство ще предостави изграждането на магистралата до Калотина. 

Природните и антропогенните ресурси, с които разполага общината, съществуващи черни 

пътища и пътеки, с потенциал да бъдат превърнати в туристически маршрути, съхранена 

природа и атрактивни полупланински и планински ландшафти, вековни дъбове и оброчни 

кръстове, предоставят потенциал за развитие на различни форми на алтернативен туризъм.  

Природните туристически ресурси благоприятстват развитието на туризма в община 

Костинброд, но имат нужда от подобряване на достъпността, популяризиране и 

туристическа интерпретация. Те включват характерните особености на релефа (скални 

образувания, характерни ландшафти, причудливи скали, каньоновидни долини и др.), 

благоприятните характеристики на климата, водните ресурси (реки, езера, язовири, 

водопади, минерални води и др.) и биологичното разнообразие (редки и защитени 

растителни и животински видове и техните местообитания).  

Община Костинброд, макар и разположена в непосредствена близост до София, крие 

неподозирано биологично разнообразие.  Изключително богати на интересни видове 

растения, животни и гъби са нейните влажни ливади, скалисти пасища, гори и водоеми. 

Природата на общината включва повече от 1000 вида растения, 250 вида пеперуди, 19 вида 

водни кончета, 20 вида земноводни и влечуги, над 200 вида птици, 48 вида бозайници 

(включително 16 вида прилепи), над 120 вида гъби.  

Релефът като природен туристически ресурс е предпоставка за развитие на различни 

алтернативни форми на туризъм: велосипеден и конен; екстремни форми на туризъм 

(парапланеризъм, скално катерене, спелеотуризъм); къмпингуване и други, което може да 

бъде стимулирано, чрез изграждане на дребно-мащабна туристическа инфраструктура, GPS 

заснемане на маршрути, водещи до тях, публикуване в уеб платформа за туризъм на 

общината и печатни рекламни материали.  

Специфичните биоклиматични условия благоприятстват развитието на туризма в 

община Костинброд. Особено голямо предимство е розата на ветровете от запад, където 

липсват замърсители на разстояние от 150 km. Този фактор обуславя изключително чистият 

въздух. Необходимо е обаче да се отчете, че негативно влияние оказват температурните 

инверсии в равнинните части на общината и липсата на снегозадържане, което в летните 

месеци може да доведе до безводие.  

Ресурсите за практикуване на водни спортове на територията на общината са 

ограничени, но има възможности за изграждане на места за отдих и крайградски зони за 

рекреация. Трите язовира обуславят потенциал за развитие на риболовен туризъм. Най-

подходящи за риболов са яз. „Безден” и яз. „Маслово“, където има развита туристическа 

инфраструктура. Установяването на потенциала на минералните води като ресурс за 

туризъм е свързано с необходимост от по-мащабно хидрогеоложко проучване и проучване 

на питейните и лечебните им качества.  

Биологичното разнообразие е богато и сравнително добре проучено (в рамките на 

съвместен проект на Община Костинброд и Българска фондация Биоразнообразие през 

2007-2010 г.). За целите на екотуризма могат да се използват териториите с атрактивен 

ландшафт и съхранена природна среда, като се идентифицират специализирани 

екотуристически локации и маршрути. През 2013 г. на територията на общината бяха 

обявени следните защитени територии: защитена местност „Находище на блатно секирче - 

с. Бучин проход“ (2,15 ха), защитена местност „Находище на гигантски живовляк - с. Бучин 

проход“ (6,98 ха) и защитена местност „Розмаринолистна върба“ (18,15 ха). Защитените 

територии са малки по площ и имат ограничено значение за туризма, а защитените зони, 

включени в европейската мрежа Натура 2000, все още не са пригодени за целите на туризма.  

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=583
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=583
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=581
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=581
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=582
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Дванадесет от природните местообитанията в Костинбродско са сред най-редките и 

уязвими хабитати на Европа, затова части от територията на общината попадат в три 

защитени зони от европейската мрежа Натура 2000 - „Драгоман”, „Раяновци” и „Западна 

Стара планина и Предбалкан”. Заради изключителното си флористично разнообразие 

карстовите терени са включени във Важно място за растенията „Чепън – Драгоман“ и в Зона 

„Драгоман“ по Конвенцията за опазване на влажните зони.   

Сред най-красивите и интересни места в община Костинброд са местността Беледие 

хан, карстовите извори край с. Безден, ливадният комплекс край с. Бучин проход, церовите 

гори край с. Дреново. Ливадите в местността Раниславци са дом на голям брой редки видове 

растения, някои от които не се срещат никъде другаде в България – розмаринолистна върба, 

блатно пропадниче, блатно секирче, гигантски живовляк. В каменистите пасища край с. 

Понор цъфтят застрашеният теснолистен божур, красивият нисък бадем и рядката орхидея 

змийско езиче.  

Антропогенните туристически ресурси са създадени от човека и притежават 

качества за задоволяване на лечебни, рекреативни, познавателни, делови или развлекателни 

потребности. Те са обекти на материалното културно наследство (недвижими и движими 

културни ценности), както и нематериалното наследство (обичаи, традиции, занаяти, 

фолклор, кулинария) и събития с нематериален характер (т. нар. „живо наследство”), които 

представляват непосредствена цел за пътувания. Те са създадени от човека и притежават 

качества за задоволяване на рекреативни, познавателни, възпитателни, делови или 

развлекателни потребности, поради което привличат туристите.  

Община Костинброд разполага с разнообразни обекти на материалното културно 

наследство: археологически, исторически, религиозни и етнографски.  

Установени са два уникални обекта от Античността: Късноримската резиденция 

Скретиска (palatium Scretisca) на Константин Велики I и пътна станция Скретиска (Mutatio 

Scretisca) – първата спирка, западно от Сердика по античния трансбалкански диагонален 

път, както и ранно-византийско селище Кратискара (ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ) в местността 

Градището край гр. Костинброд, но те са напълно недостъпни и непригодни за 

туристически посещения. Задължително е община Костинброд да намери европейско 

финансиране за консервация, реставрация и експониране на обекта при положение, че е на 

31 октомври 2019 г. с решение на Министерски съвет е прехвърлено правото на 

стопанисване и управление на Резиденция „Скретиска“ на община Костинброд (с площ над 

20000 m2, попада в рамките на обект „Късноантична резиденция Скретиска, 

ранновизантийска Кретискара и Ротонда“) и е класифициран като археологическа 

недвижима културна ценност от „национално значение“. Общината може да отдели 

средства за почистване на района, осигуряване на достъп, изграждане на туристическа 

инфраструктура. Вероятно при ново теренно обхождане на северната част на общината от 

общината могат да бъдат открити и следи от други епохи. 

 В община Костинброд се намира също с. Царичина, в центъра, което се намира 

прочутата „Царичинска дупка”. Множество посетители са привлечени и посещават 

мястото, което се е превърнало в най-голямата мистерия на съвременна България.  

Античната вила “Villa Rustica” е разположена югоизточно от с. Драговищица, община 

Костинброд. Разкрити са напълно или частично пет помещения, но не е пригодена като 

туристически обект за посещения.  

На територията на общината има запазени множество култови обекти – оброчни 

кръстове. Традицията е характерна за цяла Западна България. Тези недвижими културни 

ценности са не използван ресурс от гледна точка на туризма. Територията на общината 

вероятно е покрита в сакрален аспект от защитна мрежа от оброчища. Времевият хоризонт 

на оброците е началото на ХІХ до наши дни. Голяма е възможността мястото да е 

преизползвано във времето, т.е. то да е почитано в Древността и в нови времена. 

Респондентите разказват интересни легенди за оброците в община Костинброд.  
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Интерес за посещение представляват някои църкви и параклиси. Извършеният анализ 

показва, че само малка част от тях са достатъчно атрактивни и достъпни за туристите, което 

налага необходимост общинското ръководство да предприеме мерки за подобряване на 

функционирането им и достъпността им.  

Община Костинброд има сравнително богат културен календар и съхранени 

традиции, които са предпоставка за развитие на събитиен туризъм. За целта спомага 

читалищната дейност и активната подкрепа от страна на общината. Най-значимите 

културни прояви са фестивалите „Шопски наниз”, „Хайдушки ручей”, „За пояс” и 

Празникът на зелето. Потенциал за развитието на туризма представляват някои 

традиционни чествания, които са съхранени автентични и могат да служат за допълнение 

на съдържанието на съществуващи туристически продукти.  

На територията на България, частност на община Костинброд се крие огромен 

потенциал за развитие на културен туризъм, ако ние от своя страна се научим да го 

„опаковаме“ и предлагаме на европейския пазар би ни донесло много позитиви, от това 

печелят всички – държавата, общината, бизнеса и най-вече туризма, а щом има печалба 

може би ще се намерят и пари за опазването, съхранението и експонирането на културно-

историческото наследство.  

Как да опазим нашето културно-историческо наследство, за да го покажем на света и 

да го предадем на идните поколения? Реално погледнато, за да се развие културен туризъм 

се изисква много работа, при която можем да се използваме чуждестранните практики по 

този въпрос, но трябва да ги приложим съобразно нашите възможности, защото за 

съжаление вече нямаме време да догонваме известните европейски дестинации за културен 

туризъм. В опитите си да опазим наследството си може да ползваме международния опит в 

това отношение – този на Италия. Изграждане на специални туристически центрове към 

общините, организирани професионални, може и да е на основата на публично-частното 

партньорство. Тези мерки ще разкрият и редица работни места за младежи с висше 

образование. Конкретиката на начинанието позволява, частният бизнес и най-вече 

туристическият, пряко да финансира този род дейности, срещу реклама.   

България и в частност община Костинброд са прекрасни, но над нас виси бремето за 

наследството, което ще оставим на поколенията, ако остане нещо. Всяко едно поколение 

живее в свое време, със свои ценности, идеали и приоритети, имаме свои традиции, ритуали 

и отношение към света. Трябва да възпитаваме младите хора на чувство за отговорност и 

почит към природните и националните ни дадености. Все пак те ще продължат с опазването 

на културно-историческото ни наследство. Липсата на информираност на народа също е 

част от проблема. От особена важност е култивирането на ново отношение към културно-

историческите ценности в обществото. Премахване и ограничаване, чрез строги законови 

мерки, на вандалските прояви към паметници на културата.  

Темата за реконструкцията на наследството ни също е много наболяла през 

последните години. Общоприето е, че археологическите ни руини са скучни, и за да станат 

привлекателни за нас и чуждестранните ни туристи трябва да бъдат реновирани. Тук се 

намесва икономическата логика – колкото по-голям е един обект, толкова повече туристи 

би привлякъл. Разбиране, подтикнато от запазените дворци, крепости и т.н. в Западна 

Европа. 

 

1.4. Анализ и оценка на материалната база и кадровата обезпеченост в туризма 

Материално-техническата база на туризма представлява основно звено в процеса на 

създаване, реализация и потребление на туристическия продукт. Тя е важно условие за 

усвояване и комерсиализация на туристическите ресурси и същевременно генератор на 

голяма част от стратегическите проблеми и управленски решения в рамките на дейността 

на туристическото предприятие. Материалната база на туризма може да се определи като 

съвкупност от материални услуги за производството и реализацията на основни и 

допълнителни услуги за задоволяване на потребностите на туристите във връзка с 
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пътуването до и пребиваването им в туристическото място. Туристическата 

инфраструктура включва достъп и комуникации до туристическото място, водоснабдяване, 

канализация, градоустройство и архитектурен облик. Туристическата суперструктура 

включва сградите на заведенията за пребиваване, хранене и развлечения, туроператорските 

и посредническите предприятия, здравните и спортните центрове.  

На територията на община Костинброд са категоризирани три места за настаняване: 

хотел „Елит“ в гр. Костинброд, 1 хостел в гр. Костинброд, 1 къща за гости в с. Чибаовци 

„При Дядо Митко“, 1 къща за гости в с. Драговищица (некатегоризирана) и 1 вила в с. 

Дреново (некатегоризирана). Некатегоризирани къщи за гости има в селата Богьовци и 

Градец, като къщата за гости в с. Градец не функционира. Категоризираните заведения за 

хранене и развлечение на територията на общината са общо 22, като през 2020 г. техният 

брой е бил 50. 8 от тях представляват питейни заведения, 5 заведения за бързо обслужване, 

4 ресторанта и 5 кафе-сладкарници и кафе-аперитиви, като по-голямата част от тях са в гр. 

Костинброд. Места за настаняване и възможности за хранене предлага и хижа „Люляка“. 

Анализът показва, че местата за настаняване не са достатъчно, а предлагането в семейния 

хотел и хостела в гр. Костинброд е насочено предимно към сезонни работници и трудно 

може да се съчетае с настаняване на туристи и гости на града и общината.  

Състоянието на настанителната база и базата за хранене и развлечения се явява 

сериозен ограничителен фактор за развитието на туризма. Освен това обектите не са 

разпределени равномерно в общината, част от тях не са категоризирани или не отговарят 

на съвременните изисквания на туризма, което затруднява работата с туроператори и травел 

блогъри. Заведенията за хранене и развлечение са разнообразни, но също така са 

неравномерно разпределени, като част от тях, не функционират оптимално.  

Община Костинброд не разполага с достатъчно спортни бази, които да привлекат 

външни посетители с цел спортен туризъм (като участници в спортни състезания и спортно-

развлекателни дейности или като зрители). Стадионите и спортните съоръжения на открито 

са по-скоро с местно значение и се използват за тренировки на спортните клубове и от 

любители на територията на общината. Конните бази са със значително по-голяма 

насоченост към конен спорт, отколкото конен туризъм, но имат потенциал за предоставяне 

на комплексни услуги. Най-перспективен обект е конна база „МСВ Извови”, където освен 

предоставяните услуги, се строи хотел, но ограничителен факт се явява, че конната база е 

насочена предимно за конен спорт и по-малко за туризъм. Има голям потенциал за 

разработване на интересни туристически маршрути за велосипедни, конни и пешеходни 

туристически преходи. Сега съществуващите имат нужда от подобряване на прилежащата 

туристическа инфраструктура, цифровизация (GPS заснемане) и популяризирането им в 

интернет, чрез общинска уеб платформа за туризъм, както й в специализирани брошури, 

интернет страници и канали за туризъм.  

Инвестирането в развитие на цялостна мрежа от пешеходни, велосипедни и конни 

маршрути на територията на общината е по възможностите на община Костинброд, като 

заинтересована страна да демонстрира интегриран подход при насърчаването на 

алтернативни форми за придвижване за местната общност и привличане на туристи от 

София и околностите. По този начин ще се създадат условия за съвременни форми на 

пешеходен и велотуризъм и насърчаване на нови услуги (наем на шосейни и велосипеди за 

планински преходи, конни преходи). Необходимо е да се положат усилия за сътрудничество 

със съседните общини, най-вече Драгоман, Своге, Сливница и Столична община с цел 

предлагане на общи пешеходни и велосипедни маршрути и създаване на регионален 

туристически продукт. Необходимо е също така да се извърши обследване, за да се установи 

доколко част от изброените пешеходни маршрути са подходящи за планинско колело, както 

и GPS заснемане, създаване на профил на маршрутите и предписания за тяхната 

туристическа интерпретация: указания за извършване на маркировка, изработване и 

монтиране на информационни табла, изграждане на лека туристическа инфраструктура 

(стълбички, парапети, кътове за отдих и др.), където е подходящо и има необходимост.  
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Един от ключовите фактори за успешното развитие на туризма в съвременните 

условия е изграждането на човешкия капацитет и развитието на компетентността в областта 

на туризма. Наличието на квалифицирани човешки ресурси се свързва с наличието на 

професионални, научни и анализаторски способности, които да са на достатъчно високо 

равнище, за да могат да отговорят на нуждите на туристическия пазар. Направен е анализ 

на ролята на местната власт и другите заинтересовани страни за устойчиво туристическо 

развитие, отчетени са ограничения, свързани с административния капацитет на община 

Костинброд, необходимостта от създаване на партньорства и взаимовръзка с останалите 

заинтересовани страни. Процентът на хората, които биха искали да се занимават с туризъм 

в община Костинброд не е голям. Ако ще се полагат усилия за развитие туризма, би 

трябвало да се насърчат жителите на общината, които имат вече някакъв заявен интерес 

към създаване и развитие на някакви туристически продукти. Логично е, че на един на по-

късен етап те ще привлекат и други желаещи да развиват нещо подобно (принципът 

“мотивация чрез пример”). 

Въпросът с кадрите в туризма, заети в туристическото обслужване, е анализиран през 

призмата на териториалната система за отдиха и туризма, където персоналът се разпределя 

на управленски и изпълнителен. Изводите, които могат да се направят, са свързани с 

изискването за висока степен на професионализъм и умения най-вече при мениджърските 

кадри, изграждането на човешкия капацитет и развитието на компетентността в областта на 

туризма като ключов фактор, както и необходимостта от насърчаване на 

предприемачеството. Подпомагането на предлагането на устойчив туризъм изисква 

обучение на общински служители по отношение на туристическата нормативна база, 

специализирани услуги за гражданите, подготовка на проекти за получаване на външно 

финансиране за целите на туризма, назначаване поне на един специалист в общинската 

администрация, който да се занимава с въпросите на туристическото развитие.  

 

 

3. РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

Приоритет 5 от Програмата за развитие на туризма в община Костинброд, включва 

няколко приоритетни видове туризъм и конкретни мерки, свързани с устойчивото им 

развитие. Конкретни дейности и срокове за изпълнение са включени в Планът за действие 

към нея. 

Туристите предприемащи алтернативни пътешествия обикновено пътуват 

индивидуално или в малки групи. Те са любознателни, значително платежоспособни, с по-

висока обща култура и очакват да научат повече за посещавания  район, страна и нейните 

жители по време на своята ваканция или да задоволят свои хоби интереси. Предпочитани 

дестинации са планинските и селски райони, по-малко познати и некомерсиални обекти и 

туристически зони, характеризиращи се със собствен облик, автентична култура и 

съхранена природа. Туристическите програми обикновено включват разнообразни 

дейности, които не увреждат околната среда и не накърняват морала на местните жители. 

Основни доставчици на услуги са собственици на семейни хотели, къщи  за гости, хижи, 

манастири, планински водачи, занаятчии, аниматори, коняри и др. Алтернативните 

туристически продукти обичайно са свързани с настаняване в непретенциозни хотелски 

обекти, като стаи и къщи за гости, но с всички съвременни удобства на самостоятелни 

санитарни възли, кът за хранене с обичайни местни ястия и напитки, така че посетителят да 

се потопи в живота и бита на местното население. Някои от най-типичните проблемни 

условия и фактори, свързани с организацията на алтернативни туристически пътувания 

могат да се свържат с обстоятелства като това, че: 

·По-малкият брой на участниците в едно алтернативно пътуване и спецификата на 

техните интереси налагат по-диференциран подход към туристическото им обслужване. 

·Повечето от туристическите обекти и забележителности, представляващи интерес за 

посещения на любители на алтернативните пътувания, са от различни сфери на  
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обществения живот. Това, принципно налага координация на действията на публичните и 

частни структури, както и на туристическите предприятия участващи в самия процес на 

обслужване. 

Към средата на 2022 г. в България няма отворени европейски програми, които да са  

тематично насочени към подпомагане на туристическото развитие на местните общности. 

Единствената потенциална възможност за кандидатстване в следващата година е чрез МИГ 

Костинброд - Своге и на финансирането за проекти по Програмата за развитие на селските 

райони. Препоръчваме да се използва тази възможност за реализация на малки 

демонстрационни проекти за  подпомагане на  туризма извън общинския център: от 

обучения  за желаещи да се ангажират с предлагане на разнообразни алтернативни форми 

на туризъм, през познания за  пакетирането на продукти, до реклама и продажбата на тези 

продукти: алтернативният туризъм като цяло, принципи на устойчивото развитие; ползване 

на природните ресурси; ползите от съществуване на защитени територии, нормативни 

изисквания, пазари, управлението на малък семеен бизнес, качество на обслужването, 

интерпретация на наследството, ценообразуване и т.н. Да се подберат такива места за 

реализация на демонстрационните проекти, че да бъдат представителни за различните 

условия, съществуващи в общината, а така също и да се демонстрира работещ продукт, 

който да може да се види на място – това е един ефективен начин за мотивация на местните 

хора. В Програмата за развитие на туризма са дефинирани следните специализирани видове 

туризъм и са обособените техните особености и характеристики:             

От гледна точка на развитие на региона като туристическа дестинация, определящ 

фактор е полупланинският и планинският ландшафт, за който естествен водещ тип е 

планинският пешеходен туризъм, както и шосейното и планинско колоездене. Въпреки 

безспорните природни дадености на този дял от Стара планина, засега липсва целенасочена 

стратегия, която поетапно да създава условия и да изгражда популярни туристически 

маршрути на територията на общината. Близостта до столицата и добрата транспортна 

достъпност са предпоставки за интерес към планините в региона, но информация се намира 

трудно или дори липсва такава. Община Костинброд разполага с голям потенциал за 

разработване на интересни туристически маршрути за велосипедни, конни и пешеходни 

туристически преходи. Сега съществуващите имат нужда от подобряване на прилежащата 

туристическа инфраструктура, цифровизация (GPS заснемане) и популяризирането им в 

интернет, чрез общинска уеб платформа за туризъм, както и в специализирани интернет 

страници и видео канали за туризъм.  

Екотуризмът по своята същност представлява наблюдение на представители на 

дивата флора и фауна в естествената им среда. Това е форма на природосъобразно пътуване 

и посещаване на сравнително запазени природни местности, с цел постигане на 

удоволствие и естетическа наслада от природата, както и от всякакви съпътстващи 

културни дадености, създадени в миналото или в настоящето, която спомага за 

съхранението на природното богатство, има ниска степен на човешко (посетителско) 

въздействие и способства за активно и ползотворно социално-икономическо ангажиране на 

местното население. Предвид изискването на екотуризма за предлагане на силно 

индивидуализиран продукт в територии със запазени природни ресурси, разнообразната 

природа на община Костинброд, съчетание на полупланински, планински и равнинно-

хълмист релеф, ѝ дава редица предимства в сравнение с конкурентните туристически 

райони. Защитените зони от Натура 2000, които попадат на територията на община 

Костинброд, предоставят възможности за наблюдения на птици и други животински 

видове, както и ботанически турове.  

Приключенският туризъм набира все повече популярност като съчетание от 

няколко вида туризъм: планинско колоездене, конен туризъм, съчетан с конни преходи, 

скално катерене, проникване в неблагоустроени пещери, преходи със снегоходки през 

зимата, летене с парапланер, делтапланер, балон и др., практикуване на водни спортове и 

прочие. При практикуването на този вид туризъм доминира общуването с природата и 
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активното участие с определен физически ангажимент за туристите. Тази група от различни 

по сезонност и среда турове имат своите най-големи привърженици сред младежите и 

хората, работещи в стресова среда, за които общуването с природата и съчетанието му с 

определена активност или спорт, е от изключително значение. Налице е и феномен на мода, 

но над всичко стои осъзнатата потребност да се пребивава активно сред природата. Това е 

и най-динамично развиващият се сегмент в световния туризъм.  

Основа за културен туризъм могат да бъдат културно-исторически образци на 

различни архитектурни стилове, религиозни обекти, археологически находки, културни 

мероприятия като концерти, театрални и балетни постановки, кинофестивали, изложби, 

музеи, всичко свързано с фолклора - традициите и занаятите, местни ястия и напитки, както 

и начинът им на приготвяне, всичко автентично и носещо духа на съответната нация. 

Местната култура е важен туристически ресурс поради растящата нужда на туристите от 

отдих на по-уединени места, съхранили специфичните за туристическата дестинация 

характерни особености. Пътуванията с цел опознаване на различни култури води до 

нарастване на социалната интеграция и намаляване на противопоставянето между 

отделните общности и народи. По този начин се увеличават шансовете за трансгранични 

инициативи и проекти, водещи и до по-добро опазване на общото европейско културно и 

природно наследство. Спорeд мотивацията на пътуването културният туризъм може да бъде 

религиозен, образователен, фестивален (събитиен), езотеричен, кулинарен и др. Интересът 

към културното наследство на община Костинброд като туристическа дестинация никога 

не е използван целево, като част от цялостна стратегия за създаване, развитие и 

популяризиране на туристически продукт на територията на общината. Атрактивни 

културно-исторически и религиозни паметници: комплексът Скретиска (в перспектива), 

Царичина, Шияковският манастир и чест от старинните църкви и др. За развитието на 

културния туризъм ще допринесе създаването на културно-исторически маршрути на 

територията на общината с различна тематична насоченост.  

Фестивалният (събитиен) туризъм в България през последните години доби голяма 

популярност, създавайки различни форми от жанрово разнообразие. Той е все по-използван 

инструмент за насърчаване на туристическото търсене и предлагане. Пътуванията, свързани 

с определени събития, са изключително популярни и са резултат от повишената 

необходимост от преживявания и е една от най-бързо развиващите се форми за привличане 

на туристи чрез организиране на тематични събития, демонстриращи по атрактивен начин 

уникални местни традиции, занаяти, природни забележителности, възможности за спорт, 

отдих, предлагащ микс от запомнящи се преживявания. Потенциал за развитие на 

фестивален туризъм в община Костинброд имат трите големи фолклорни фестивала: 

Шопски наниз в гр. Костинброд, За пояс в с. Петърч и Хайдушки ручей в с. Градец, 

Празникът на зелето в с. Петърч, някои традиционни чествания и практики в по-малките 

населени места, свързани най-вече с оброците. 

Езотеричният (култов) туризъм е свързан с историята и хронологията на 

езотеричността, която съпътства човечеството от началото на неговото съществуване. 

Неговата същност и характеристика са неконвенционалността и мотивацията на 

участниците, тяхното емоционално и интелектуално тежнение към невидимото, скритото и 

мистериозното. В митовете и обредите се предава и възпроизвежда легендата за появата на 

тайнственото и магичното, което се отъждествява с езотерични места, обекти и практики. 

В тематично и съдържателно  отношение, обектите на езотеричния туризъм често се 

припокриват с тези на културно-историческия и религиозния туризъм. Разликата, освен в 

мотивацията и убежденията на посетителите е и в степента на доказуемост и обяснимост за 

произхода, предназначението или периода към който, те се отнасят. Например мегалитната 

култура, артефакти и достижения на древни цивилизации, религиозни учения и окултни 

практики.  

Езотеричният туризъм има значителен потенциал в община Костинброд. Част от 

обектите му главно са култови паметници (оброчни кръстове, места свързани с 
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богомилството), аязма (извор Светената вода) и енергийни центрове (Царичина), които 

могат да добият популярност ако се обвържат в туристически продукт. Огромната част от 

езотеричния потенциал на страната е неизвестен, а това, което е познато, не е 

систематизирано, опознато и туристически интерпретирано. Развитието на подобен 

продукт би допринесло за уникално позициониране на община Костинброд на картата на 

България.  

Религиозният туризъм е свързан с посещение на различни култови обекти и прояви 

провокирани от религиозните и/или духовни потребности на пътуващите. Пътувания с 

религиозна цел са  предприемани още от древността. Една част от туристите предприемащи 

такива пътувания са подтикнати от чисто религиозни подбуди, а при други имат 

познавателен характер. Манастирите, църквите, джамиите и другите религиозни обекти, 

каквито са оброчните кръстове на територията на община Костинброд представляват 

интерес не само за религиозните туристи, но и за тези, които проявяват интерес към 

културата и изкуството. В зависимост от водещите мотиви за предприемане на пътуването 

могат да се обособят следните видове религиозен туризъм: поклоннически туризъм и 

религиозно-познавателен. В община Костинброд посещението на оброците може да бъде 

съчетан с планинския туризъм, тъй като повечето красиви и загадъчни кръстове се намират 

в планинската част на общината.  

Почитаните светци са от пролетно-летния църковен и обреден календар и са 

закрилници на общността от природни бедствия като градушки, гръмотевични бури, 

пожари и т.н., но и за здраве и благополучие. Част от кръстовете са изящни образци на 

майсторите от Гинската каменоделска школа. На някои места се срещат специфики при 

извършваните обреди с пренасянето на безкръвните и кръвни жертви, приготвяната храна. 

Селският туризъм се характеризира с престой в селска среда, като семеен хотел, 

селска къща или устроен в близост къмпинг или друга настанителна база, контакт с 

домакините, достъп до стопанството или престой във ферма. Този вид туризъм може да се 

яви като преминаващ, т.е. престоят да се осъществи в рамките на обиколен тур като уикенд- 

или седмичен престой. Във всеки случай туристите очакват да се включат в ежедневието на 

домакинството: беритба на плодове и зеленчуци, билки, приготвяне на традиционни ястия, 

включване в обичаите и празниците на района, наблюдение или обучение в местните 

занаяти, фолклорни или земеделски традиции. Тези дейности обикновено се допълват с 

различни видове активен или културен туризъм: пешеходен, планинско колело, езда, 

посещение на манастири, музеи, археологически и други забележителности, училище по 

занаяти, а най-често е комбинация от всичко това. Характерна черта на туристическия 

продукт в селския туризъм е личният контакт с посетителите, създаване на възможност да 

почувстват околната среда и душевност и да участват в дейностите, традициите и начина 

на живот на местните хора. В тази форма на туризъм има и много силен културен и 

образователен елемент.  

Аграрният туризъм (агротуризъм), от своя страна съчетава преживяване, свързано с 

участие на туристите в дейностите на стопанството. Благоприятна предпоставка за неговото 

разнитие е, че на територията на общината са разположени някои от най-важните научни 

институти свързани с аграрното производство с подходяща база за развитие на музейни и 

експозиции и демонстративни опитни полета. Някои от сградите без производствена или 

административна натовареност могат да се преструктурират във времето при коопериране 

със Стопанска академия  в настанителна база и експозиции на научните постижения и 

традиции в аграрната сфера на България и региона.  

Българското село, до голяма степен, е съхранило своите бит и култура, което 

позволява на туристите да усетят духа на миналото. Те могат да се насладят на 

традиционната българска кухня и да се докоснат до традициите и обичаите на местното 

население чрез празниците, музиката и занаятите, които дават неповторимо усещане за 

автентичност. Запазена марка за българското село са и екологично чистите продукти, 

гостоприемството на хората, както и достъпните цени. Но, на този етап, липсва цялостна 
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концепция за развитие на селските райони на национално ниво, свързана със защитените 

територии и селските общности, която да стимулира развитието на туризма. Необходима е 

стратегия за устойчив селски туризъм, която да даде конкурентно предимство в 

разширяването както на вътрешния, така и на международния пазар. По данни на Българска 

асоциация за алтернативен туризъм преобладаващите чуждестранни посетители в 

българските планини и села са германци, французи, испанци, англичани и американци, с 

тенденции на засилен интерес през последните няколко години. Въпреки това опитът на 

българския селски туризъм все още е ограничен. Наблюдава се отсъствие на координирана 

политика и промоция за развитие на неговия истински потенциал. Повечето дейности и 

продукти остават непознати, защото получават слаба подкрепа от местната и централната 

власт. При промоцията се разчита предимно на международни проекти. Наличието на една 

единствена категоризирана къща за гости в с. Чибаовци е сериозен ограничителен фактор 

за развитието на селския туризъм в общината. Пандемичната обстановка влоши драстично 

предприемаческата среда в сферата на туризма, но за сметка на това КОВИД-19 показа, че 

съвременният турист все повече ще търси малки семейни хотели и къщи за гости, 

разположени в автентична селска среда. Подобни възможности предоставят Северната и 

Западната туристическа зона на община Костинброд, а предприемачеството може да се 

насърчи от общинска администрация чрез организиране на мотивационни семинари, 

пътувания за обмяна на опит и запознаване с добри практики в страната и чужбина, 

интерактивни обучения.  

Преживяването, което търси съвременния турист, обхваща комплексен туристически 

продукт, включващ съчетане на няколко от изброените форми на туризъм. Поради тази 

причина сме разработили три основни насоки за развитие на туризма, които обхващат: 

• Развитие на пешеходен и велосипеден туризъм, с насоки за изграждане на маршрути, 

осигуряване на тяхната достъпност, социализация и туристическа интерпретация, 

поставяне на туристическа маркировка (Виж Приложение 1);  

• Изграждане на тематични познавателни маршрути, насочени към биоразнообразието, 

неживата природа или културното наследство  на региона - и необходимите действия 

за осигуряване на тяхната достъпност, социализация и туристическа интерпретация 

(Виж Приложение 1) 

• Наличното културно-историческото наследство на община Костинброд и 

интегрирането му в туристическото предлагане на общината (Виж Приложение 2 + 

два регистъра на религиозните обекти/манастири, църкви и оброци, на 

НКЦ/недвижими културни ценности). 

 

 

4. НАСОКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА 

КОСТИНБРОД, СЪОБРАЗНО СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕНДЕНЦИИ 

В следствие на направени теренни проучвания, срещи с фокус групи, наблюдения, 

допитвания – анкета и полуструктурирани и дълбочинни интервюта и анализи 

констатирахме следните обстоятелства, които възпрепятстват основополагащи дейности 

свързани с развитието на туризма в общината: инфраструктурни проблеми и трудно 

проходими туристически маршрути; липса на указателни табели; зле функциониращи 

туристически обекти; необходимост от актуализиране на публичните прояви в общината и 

определяне на няколко основни фестивали и събития, които да бъдат насочен към външни 

публики и да привличат туристи; необходимост от планиране и ясна общинска политика в 

туризма и оптимизиране на административния капацитет в общината. Всичко това 

възпрепятства предлагане на качествен туристически продукт в съответствие със 

световните тенденции. 

Предприемането на мерки свързани с достъпността до туристическите обекти, 

подобряване на функционирането и повишаване на атрактивността им ще благоприятства 

развитието на алтернативни видове туризъм. 
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Развитието на културен и религиозен туризъм е свързано с подобряване 

функционирането на туристическите обекти на територията на общината, в това число 

възможност за посещение на църквите в селата Драговищица, Опицвет и Богьовци, работа 

с туроператори и посрещане на организирани туристически групи. 

Развитието на фестивален туризъм е свързано с актуализиране културния календар на 

общината и съдържанието на традиционно честваните фестивали, както и включването на 

3 или 4 нови събития, които да бъдат атрактивни за туристите. 

За развитието на устойчив екотуристически продукт е необходимо не само наличието 

на съхранена природа и интересни растителни и животински видове, но също така 

туристическа интерпретация и осигуряване на условия за посрещане на туристите, така че 

община Костинброд да бъде конкурентна на утвърдени близки туристически дестинации. 

За целта е необходимо да се намерят пресечните точки между извършените проучвания на 

биоразнообразието на общината и интегрирането му велотуристически продукт и 

тематични маршрути за планински пешеходен и велотуризъм. (Виж Приложение 1) 

Маршрутно-познавателният, планински и велосипеден туризъм могат да се развият 

единствено ако станат достъпни съществуващите туристически маршрути и бъдат 

предприети мерки като почистване и окастряне на диворастящи млади и изсъхнали дървета 

и храсти, поставяне на указателни табели и обозначаване с лентова туристическа 

маркировка. Необходимо е поставянето на указателни табели за някои от селищата и 

туристическите обекти в общината. (Виж Приложение 1) 

Туризмът е индустрия на гостоприемството и качеството на предлагането е свързано 

до голяма степен и с човешкия фактор: квалификация на персонала ангажиран в 

обслужването, грижа за клиента и др. Укрепването на административния капацитет в 

общината, възприемане на маркетингов подход, разработването на работеща стратегия и 

план за действие ще допринесат за поставяне и изпълнение на ясни и реалистични цели. 

При изпълнение на тези насоки община Костинброд може да предложи конкурентно 

на съседните й общини туристическо предлагане и да се превърне в атрактивна дестинация 

за алтернативен туризъм. Частичното справяне с някои от ограниченията и спорадични 

действия от страна на общинска администрация, трудно биха довели до положителни 

резултати в дългосрочен план. 

Един от ключовите фактори за успешното развитие на туризма в съвременните 

условия е изграждането на човешкия капацитет и развитието на компетентността в областта 

на туризма. Наличието на квалифицирани човешки ресурси се свързва с наличието на 

професионални, научни и анализаторски способности, които да са на достатъчно високо 

равнище, за да могат да отговорят на нуждите на туристическия пазар. 

Това, от което днес ще се нуждаят те, е  обединението им за общата кауза – туризъм в 

Костинброд/превръщане на общината в атрактивна туристическа дестинация - 

специализирано обучение и достъп до финансови ресурси.  Съществуващите НПО, които 

работят за туризма в общината би трябвало да създадат неформална партньорска мрежа и 

координират своите действия за постигане на общоприетите стратегически цели на 

общинското развитие. Те би било добре да бъдат подпомогнати с обучение на техни 

представители по свързани с алтернативния туризъм въпроси, като например: устойчиво 

икономическо развитие, нормативна база на туризма, пакетиране на продукти, стандарти в 

обслужването на клиенти, системи за качество, туристическа информация и реклама, 

интерпретация на наследството и т.н., включително и запознаване с добри практики в други 

краища на България.                                                               

Процесът на повишаване на компетентностите на човешките ресурси включва пет 

основни етапа: проектиране, планиране, събиране, анализ на необходимата информация, 

вземане на решение от страна на мениджърите. Анализът на потребностите от обучение, 

базиран на компетентностите, осигурява информация за знанията, уменията и потенциала 

за развитие на служителите. Той се основава на оценка на несъответствието между: 

·  Целево ниво – изискванията за развитие на компетентностите. 
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·  Актуално ниво – настоящото ниво на знания и умения на служителите. 

За да се подпомогне предлагането на устойчив туризъм е необходимо и обучение на 

общински служители по отношение на туристическата нормативна база, специализирани 

услуги за гражданите, подготовка на проекти за получаване на външно финансиране за 

целите на туризма, както и учредяване на Консултативен съвет по въпросите свързани с 

туризма. 

Положителният ефект от повишаването на компетентностите посредством 

имплементацията на управлението на проекти в развитие та туризма осигурява обща рамка 

на желаните в общината и всички заинтересовани страни, които отразяват ценностите, 

приоритетите и спецификата на туризма и намират приложение във всички системи на 

управление на човешките ресурси. По този начин не само се осигурява по-голяма яснота и 

разбиране за туристическото развитие, необходимите стандарти на поведение, но и се 

предоставят критерии за оценка на ефективността на изпълнението. 

Дейности за подкрепа на развитието на човешките ресурси, които могат да се 

извършат са: 

-  Осезаема подкрепа и насърчаване на местни инициативи и личности, които са заявили 

своя интерес и действия за  създаване и развитие на туристически продукти. 

-  Осигуряване на специализирано обучение за ангажирани в предлагане и адаптиране на 

туристически продукти и атракции. 

- Улесняване на достъпа до финансови ресурси за предприемачески инициативи в 

сферата на туризма. 

- Подкрепа за създаване на партньорска мрежа от НПО и активисти  за координиране и 

подпомагане на общи действия за постигане на общоприетите стратегически цели на 

общинското развитие. 

-  Обучение по свързани с развитието на алтернативния туризъм теми. 

-  Обучение на общински служители по отношение на туристическата нормативна база. 

-   Обучение на общински служители в подготовката и управлението на проекти за целите 

на туризма. 

Паралелно с обогатяването на туристическото предлагане в общината, е наложително 

да заработи ТИЦ, който да предлага не само информация на място за наличните 

туристически атракции, но и да започне да промотира туристическите възможности на 

общината чрез електронен маркетинг. Тъй като вече са идентифицирани множество 

предложения за спортни и фестивални събития, както и други обществени прояви, 

подходящи за туристически посещения е добре за всички тези събития да има целенасочена 

промоция и реклама чрез медиите и Интернет-мрежата, които да бъдат координирани от 

специализирано звено към общинската администрация. 

По време на проведените теренни проучвания и допитвания се откроиха няколко 

нови възможности за развитието на туризма в община Костинброд: 

• Маркиране на туристически маршрути, най-вече в Северната и Западната 

туристическа зона на община Костинброд, включително тематични, свързани с 

биоразнообразието и културните ценности на района.  

• Обособяване на градски и крайградски зони за отдих, където могат да се обособят 

места със спортни съоръжения, места за разхождане на домашни любимци, 

тематични кътове: детски развлечения, въжени градини и др. 

• Изграждане на спортно-приключенски атракции в района не Беледие хан и х. 

Люляка и обособяване на привлекателно място за любителите на приключенията и 

адреналина. Организиране на ежегодно спортно-приключенско събитие, също би 

станало разпознаваемо за този тип туристи и би привлякло значителен брой 

посетители.  

• Село Царичина с историите за Царичинската дупка също е привлекателно място 

и към момента има скрито търсене от туристи с интерес към свръхестественото, 

търсещи енергийни места. Лека туристическа инфраструктура: военни палатки с 
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място за хранене и санитарен възел, сцена и др., както и възможности за 

прожектиране на 3D анимация с аудио-визуални ефекти е едно от направленията за 

развитие и създаване на уникална за страната ни атракция, която да привлича 

своеобразен таргет туристи. Могат да бъдат привлечени и по-широк кръг 

посетители, за които любопитната история на мястото и събитията, свързани с 

копаенето на „дупката“ да бъдат представени с документи и спомени, по 

заинтригуващ и дори забавен начин. 

• Изграждане на Исторически музей Костинброд с интерактивен посетителки 

център и открито пространство. Но, при наличието на няколко задължителни 

условия: Създаването на Общински исторически музей – Костинброд трябва да се 

извърши по реда на ЗКН (чл. 24-41). Според изискванията музеят основава дейността 

си и се ръководи от Правилник за устройството и дейността на Общинския 

исторически музей – Костинброд, приет от Общинския съвет – Костинброд (ОбС) и 

съгласуван с министъра на културата (чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗКН), както и от Правилник 

за вътрешния трудов ред в музея, утвърден от кмета на общината. 

Липсата на музейна институция в общината е причина за съществуването на редица 

проблеми, свързани с поддържането и управлението на културно-историческите паметници 

в общината. На първо място, сравнително централизираната нормативна уредба като цяло 

не разрешава свободното опериране с историческите обекти. Съществуването на редица 

забранителни режими делегират основните дейности по поддържането и опазването на 

културните паметници на музеите. Нещо повече – в случай на предоставяне право на 

управление на недвижима археологическа културна ценност (чл. 12, ал. 4, т. 1 от ЗКН) 

„Дейностите, свързани с опазване на недвижимите културни ценности по ал. 4, т. 1, както 

и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности се 

извършват в съответствие с изискванията на този закон от археологически или 

специализиран исторически музей със седалище на територията на съответната община, а 

в случай че няма такъв – от най-близкия регионален музей, като отношенията между музея 

и ведомството или общината се уреждат с договор“ (чл.12, ал. 4, т. 6 от ЗКН). 

На второ място опазването и управлението на културното наследство е специфичен 

отрасъл, който изисква наличието на сериозен експертен потенциал. Територия на 

общината обуславя и наличието на културни ценности, които се управляват трудно само с 

капацитета на общинската администрация, но при правилното функциониране на музейната 

институция, тя може да е в помощ на общината и да е визитната картичка на града и 

общината. Не на последно място е и значението, което имат културно-историческите 

обекти за развитието на туризма. В това отношение музеят има водеща роля: 

✓ Поддържа база данни за местата с културно-историческа, етнографска и природно-

научна стойност като непрекъснато обогатява информацията за тях. 

✓ Осигурява поддържането, почистването и реновирането на културно-

историческите атракции в региона. 

✓ Инициира, изработва и реализира проекти за създаването и управлението на тези 

атракции. 

✓ Осигурява информация за културно-историческите атракции чрез печатни и 

дигитални материали. 

✓ Координира управлението на туристическите атракции и гарантира 

безпроблемното им посещаване в случаите, когато това зависи от трети лица 

(например Българската православна църква). 

✓ Генерира приходи от туристическите обекти. 

Общинският исторически музей Костинброд може бъде създаден въз основата на 

покрити изискванията на нормативната уредба (чл. 25, ал. 1 от ЗКН), според която музей се 

създава при наличието на: 
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➢ Сграден фонд, осигуряващ условия за съхраняването на движимите културни 

ценности, определени с наредбата по чл. 34, ал. 6, и условия за представянето на 

движимите културни ценности, определени с наредбата по чл. 185; 

➢ Стартиране на акция за събиране на културни ценности (които вече са на изчезване, 

но все още се намират), идентифицирани по реда на наредбата по чл. 107, ал. 1, които 

могат да бъдат представяни във вид на музейна експозиция; 

➢ Постоянен източник за финансиране дейността на музея (издръжка на сградата и 

персонала и средства за дейности за издирване, изучаване, опазване и представяне 

на движимите културни и природни ценности и образци); 

➢ Специалисти с необходимата квалификация съгласно класификатора по чл. 37, ал. 2. 

➢ По тематичен обхват музеят ще бъде общоисторически, чиято дейност тематично 

обхваща различни области на знанието и изкуството и се осъществява на основата 

на различни по своята класификация движими културни ценности, включени в 

Основния му фонд. 

➢ По териториален обхват – местен, който изпълнява функциите си на територията на 

община на Костинброд. 

➢ По форма на собственост – общински (чл. 27, ал. 1 от ЗКН), организиран и 

осъществяващ дейността си въз основа на предоставени от община Своге културни 

ценности, сграден фонд и се финансира от общинския бюджет. 

➢ За валиден акт за създаване на музея се счита решение на Общинския съвет на 

община Костинброд, който е основание за вписване в Регистъра на музеите към 

Министерството на културата (чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗКН и Наредба № Н-3/08.10.2013 

г.). 

• Изграждане на туристически и образователен център в Безден с експозиция, 

насочена към биологичното разнообразие при карстовите формации, зали за обучения 

и прожекции и възможности за настаняване, който да се очертае като образователно-

информационен хъб, свързващ маршрутите в района и предоставящ информация за 

възможностите за пешеходен и велотуризъм в общината.  

• Обособяване на с. Петърч като Столица на зелето, като за целта се изпълни със 

съдържание Празника на зелето (игри за деца, конкурси за най-атрактивни 

композиции от зеле, най-вкусни зелеви ястия, най-голяма зелка, щафетни игри за деца, 

изложби на рисунки и викторини и др.) и се промотира по-активно (Виж. 

Маркетинговите и комуникационни насоки). Допитванията показват, че до 

потенциалните туристи не достига своевременна информация дори на кои дати ще се 

провежда празника. Изграждане на музей на зелето или специализирана експозиция в 

читалището, заедно с терен с опитно поле, където да се засаждат, отглеждат и показват 

различни сортове зеле.  

• Възможности свързани със Скретиска и артефактите от Античността. 

Придобитото право на управление дава възможност на общината да кандидатства за 

европейско и национално финансиране за проучване, консервация, адаптация и 

социализация на НКЦ, включваща всички обекти от групова археологическа НКЦ 

„Късноантична резиденция Скретиска/ранновизантийска Кратискара и Ротонда“, 

експониране на красивите мозайки, сградите и останките от римски пътища в един 

голям музей на открито, които заради тяхната висока археологическа, историческа и 

художествена стойност ще привличат много туристи. ТИЦ в близост до обекта, които 

и да го обгрижва, маркетира и създава допълнителни атракции чрез различни 

фестивали за възстановки (наличието на реконструктори в София с интереси във 

възстановките на различните аспекти на живота в Античността, които привличат и 

туристи), работилници, събития, свързани с историческия период на обекта; восъчна 

фигура на император Константин и облекло, въоръжение и други предмети от бита и 

културата на античното общество; 3D (добавената реалност може да бъде използвана 

за виртуални реконструкции на по-обемни обекти /като цели стаи, сгради и дори 
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резиденции/, защото чрез това посетителя-турист ще може да добие престава за 

значимостта на обекта. С помощта на 3D технологиите, части от тях могат да бъдат 

пресъздадени в реални размери, а останалите елементи, например, могат да бъдат 

направени, така че да се визуализират на екрана на устройството, което използват 

посетителите. Нуждата за спечелване на нова аудитория на възможностите, които 

предлага община Костинброд, също може да бъде задоволена от  добавената реалност. 

Заемащите пространство информационните табла могат да бъдат заместени от 

невидимо за „невъоръжено“ око съдържание, създадено по начин, който да се хареса 

на различни хора и което да се показва при поискване. Технологията  може да се 

използва, за да се „съживят“ някои от историческите личности, интересни експонати 

и артефакти, също така дори застрашени или изчезнали животни или растения. 

Създаването на анимирани модели на исторически личности и т.н.(пример – Астерикс 

и Обеликс). Модерните дигитални и мултимедийни технологии вдъхват нов живот на 

много културно-исторически обекти, места и музеи по света, които благодарение на 

тях, успяват да събудят интерес в посетителите). 

• Извършване на хидрогеоложко проучване на минералните води и търсене на 

финансиране на възможности за оползотворяването им за целите на СПА туризма: 

басейни, оздравителен център с балнеопроцедури (тъй като са благоприятни за кожни 

заболявания, но не е за пиене), водни атракции и др.   

• Създаване на нови защитени територии – подходящи са места с богато биологично 

разнообразие и забележителни природни феномени, като скалният венец при Беледие 

хан, понорът-губилище при Раниславци, пасищата при с. Понор и др. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Устойчивото развитие на туризма изисква целенасочени и постоянни усилия от страна 

на местните власти, в партньорство с останалите заинтересовани страни за 

позиционирането на община Костинброд като уникална и конкурентоспособна 

туристическа дестинация. Акцентирането върху местните традиции и природни дадености, 

както и различен тип събития, е ключово за устойчивото развитие на туризма. За целта е 

необходимо да се извършват задълбочени научноизследователски проучвания, постоянни 

наблюдения и периодична актуализация, в съответствие с динамично променящите се 

реалности.  

Полагането на целенасочени усилия от страна на общинското ръководство и 

останалите заинтересовани страни за развитие и укрепване на качествен туристически 

продукт, съобразен със съвременните тенденции за развитие на туризма и потребителското 

търсене, ще допринесе за уникално позициониране и развитие на общината като 

туристическа дестинация. За постигане на уникалност в контекста на устойчивото 

туристическо развитие предлага създаването на туристически бранд на дестинацията. 

Целта е създаване на уникална идентичност с имена на продукти, дизайн, знаци, символи 

или комбинации от тях, въз основа на диференциация в сравнение с други конкурентни 

продукти. Основната задача е да се изведе обща визия и да се структурира основа за 

изграждане на устойчив бранд на туристическа дестинация и целенасочено маркетиране на 

трите туристически зони, като по този начин се достигне до целевите таргет групи и се 

постигне възприемане и разпознаваемост от местните общности.  

Разработването и въвеждането на доброволна сертификация и запазена марка за 

качество, по примера на община Ботевград, е част от бранда и още един инструмент за 

изграждане на имидж, уникално позициониране и развитие на общината като туристическа 

дестинация. Въвеждането ѝ ще представлява ефективен маркетингов инструмент, чрез 

който продуктите от региона да бъдат по-конкурентоспособни на пазара. Този процес ще 

бъде своеобразна система за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото 

ползване на ресурсите в туристическите обекти и другите предприятия, свързани с 

туристическото предлагане.  
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От съществено значение е развитието на продуктовата политика във всяка от трите 

туристически зони, във връзка с възможностите за предлагане на специализирани видове 

туризъм, съобразно характерните им особености и туристическия потенциал на района. За 

целта са изготвени конкретни мерки и дейности, свързани с обособените цели и приоритети, 

заложени в общинската програма за развитие на туризма. Основните предложения за 

устойчиво туристическо развитие са систематизирани и обобщени в разработените мерки 

за изпълнение на стратегически приоритет 5, който включва специализираните видове 

туризъм, дефинирани като приоритетни за местното устойчиво развитие на територията на 

община Костинброд.  

Подобряването на достъпността на средата в трите туристически зони е необходимо 

да включи развитието на общата инфраструктура и физическата среда, свързана с туризма. 

Акцентът трябва да бъде върху ролята на местната власт като инвеститор, инициатор и 

организатор на процесите, насочени към подобряване и развитие на материалната среда в 

качествено и количествено отношение, за максимално използване на потенциала на 

региона, стимулирайки целогодишно, устойчиво развитие на туризма, тъй като основните 

ограничения за устойчивото развитие на туризма са свързани с лошия достъп и 

неефективното функциониране на туристическите обекти. 

Подобряването на административния капацитет, координация и партньорство със 

заинтересованите страни има ясно подчертана важност за реализацията на устойчиво 

туристическо развитие. Оформянето на институционалната и партньорска рамка, в която 

следва да се реализират местните туристически политики за устойчиво развитие на туризма 

има за задача да допринесе за оформянето на благоприятстваща туристическото развитие 

среда - институционална, административна, законодателна и др., както и да предложи 

подходящи модели, механизми и решения за координация и партньорство между 

заинтересованите страни. Изпълнението на тези задачи е свързано с преодоляване на 

определени дефицити и справяне с важни предизвикателства. Партньорство между 

общинското ръководство и туристическия бизнес в рамките на делегираните функции по 

Закона за туризма се осъществява от общинската администрация и туристическия бизнес. 

Вътрешни партньорства и междусекторна интеграция могат да бъдат насърчени чрез 

координацията между различните звена и структури в рамките на общинска 

администрация, които имат отношение към туризма. Това е предварително условие както 

за провеждането на съгласувана и целенасочена туристическа политика, така и за 

координиране на практическото изпълнение на общинските функции в сектора. 

Необходимите мерки за успешното прилагане на туристическите политики на местно 

ниво и подобряване на качеството обхващат: подобряване на организационния процес, 

мониторинг и контрол по изпълнение на текущата работна дейност в сферата на туризма; 

дефиниране на ясни цели и приоритети; създаване на Консултативен съвет по въпросите, 

свързани с туризма; създаване, организация и управление на Туристически информационен 

център (ТИЦ), информационно осигуряване и мониторинг на туристическото развитие; 

обединяване на усилията и възможностите на публичния и частния сектор чрез 

систематично прилагане на различни форми на публично-частно партньорство (ПЧП), 

стимулиране и подкрепа за малки и средни предприятия, както и поддържане на ефективна 

комуникация с други органи на държавната администрация, международни, национални и 

регионални институции и организации. 
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МАРКЕТИНГОВИ И КОМУНИКАЦИОННИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ КОСТИНБРОД 

  

Въведение 

Настоящият документ цели да представи обща концепция за визуално- 

комуникационно въздействие и да предложи основните етапи при реализирането на 

комуникационни дейности за създаване и популяризиране на община Костинброд като 

туристическа дестинация. 

Целта е да се направи паралел между туристическото търсене, предлагането в момента 

и начините, по които то да се подобри, в съответствие с дефинираните целеви групи, така 

че община Костинброд да се превърне в атрактивна туристическа дестинация.  

Основна целева група на този документ са български и чуждестранни туристи, а 

различните заинтересовани страни, които ще бъдат ангажирани в организирането и 

предлагането на туристическите услуги, са  второстепенна целева група. Последните играят 

ролята на репрезентатор на комуникационните дейности – приемането, разбирането и 

одобряването им от тяхна страна ще допринесе за добавяне на допълнителна стойност към 

комуникационните активности. 

 

1. Проучване на нагласите за развитие на туризма в община Костинброд, формиране 

и маркетиране на туристическия продукт 

Проучването на нагласите за развитие на туризма в община Костинброд, формиране 

и маркетиране на туристическия продукт беше извършено чрез съставяне и 

разпространение на онлайн анкета, съдържаща 10 затворени въпроса насочени към общите 

нагласи за развитие на туризма в общината; туристическия потенциал и усвояването на 

туристическите ресурси; символите, с които местните жители и потенциалните туристи 

свързват общината, маркетинга и рекламата на туристическия продукт, демографска 

характеристика на анкетираните. Анкетата беше отворена в рамките на 2 месеца и 

разпространена основно чрез фейсбук, включително местни групи на община Костинброд 

и съседните общини, за да достигне до повече местни жители и потенциални туристи, които 

познават района, както и по имейл от членовете на екипа на проучването до таргетирани 

групи потребители: представители на научната общност, културни и просветни дейци, 

туристически деятели, често пътуващи и отношение към туризма. След достатъчно дълъг 

времеви и интервал и набиране на задоволителен брой отговори сред разнообразна извадка, 

на принципа на отзовалите се, анкетата беше затворена. 

Впечатление прави, че отзовалите се са предимно жени (70% при 30% мъже), основно 

на средна възраст (51%) и по-малко млади (до 35 г.) и в предпенсионна възраст. Броят на 

анкетираните пенсионери и ученици е незначителен (общо 7.5%).  
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Фиг. 1. Пол на анкетираните 

 

 
Фиг. 2. Възраст на анкетираните 

 

Тази извадка дава представа за възрастовия диапазон на активните граждани, които 

взимат решение за своята екскурзия или почивка, както и тези които биха работили активно 

за развитието на туризма в общината.  

Впечатляващо позитивни са общите нагласи относно перспективите за развитие на 

туризма в общината. 45% от анкетираните изразяват абсолютна увереност, че туризмът е 

една от посоките за развитие на община Костинброд, 36% са по-скоро съгласни с 

твърдението, едва 10% са неутрално и само 9% са негативно настроени или нямат мнение. 

(Виж. Фиг. 3.) 

 
Фиг. 3. Нагласи за развитие на туризма в община Костинброд 
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Мнението за оползотворяването на ресурсния потенциал на общината е по-скоро 

критично и съответства на реалната ситуация в момента: има потенциал за развитие на 

туризма, но той все още не се използва оптимално и общината следва да работи 

целенасочено в тази посока. Над половината анкетирани (57.5%) смятат, че туристическите 

ресурси не се използват пълноценно за нуждите на туризма в общината, 20.5% смятат, че 

се използват частично, а само 11% - че се оползотворяват достатъчно добре. 

 

 
Фиг. 4. Усвояване на туристическия потенциал на община Костинброд 

 

Относно видовете туризъм, които имат най-голям потенциал за развитие, 

анкетираните определят като най-перспективни планинския и екотуризма - 59%, следвани 

от фестивалния туризъм – 54.5%. Веднага след тях се нареждат селският (44%) и 

велосипедният туризъм с 43%. В низходящ ред следват културният и поклонническият 

(36.5%), приключенският и екстремният (35%) и младежкият и образователен туризъм 

(33.5%). Значително по-непопулярни отговори са ловният и риболовен туризъм (28%) и 

езотеричният туризъм (8.2%). (Виж Фиг. 5.) 

В графа „други“ посочените отговори са: има потенциал за младежки международни 

прояви (1 отговор); СПА туризъм (1 отговор); със сигурност, но не мога да преценя, тъй 

като не познавам добре общината (3 отговора); ботанически туризъм за дивите растения (1 

отговор); при изграждане на материална база: конферентен, спортен, фирмен и семеен 

туризъм, уикенд до язовира и посещение на конна база (1 отговор). 

Тези отговори също потвърждават неусвоения потенциал предимно на природните 

ресурси (биоразнообразие и минерални води), както и възможностите за уикенд туризъм в 

близост до столицата – включително корпоративни и младежки прояви, ако се вложат 

усилия в подобряване и диверсифициране на материалната база.  
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Фиг. 5. Специализирани видове туризъм с потенциал за развитие 

 

Самата материална база (за настаняване, хранене, туристически атракции и 

маршрути) е оценена с най-негативни отговори от цялата анкета. 33.5% от анкетираните 

определят съществуващата материална база като по-скоро лоша, 38.5% смятат, че тя е на 

средно /задоволително ниво, 9.5% като много лоша и едва 3% като много добра. 

Сравнително голям е процентът на анкетираните, които нямат мнение – 15%, което е 

логично, тъй като дори сред местните жители, малка част имат представа от изградената 

база на територията на цялата община.  (Виж Фиг. 6.)  

 

 
Фиг. 6. Оценка на материалната база в община Костинброд 

 

При следващият въпрос „Какво според Вас не достига?“ 38.5% от анкетираните 

отново посочват лошото състояние на туристическата инфраструктура или недостатъчна 

такава, както и достъпността на туристическите обекти. 58% са посочили липса на 

атрактивни туристически маршрути, което също е част от туристическата инфраструктура 
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и се свързано с тяхното почистване, маркиране, туристическа интерпретация и наличие на 

удобства за туристите: пейки, беседки, информационни табла и др. Сходен отговор има и в 

графата „други“: недостатъчна материална база и маркирани маршрути.  

Основният проблем, който е очертан,  е свързан с информационната осигуреност и 

рекламата на туризма и туристическите обекти в общината. 66% от анкетираните посочват, 

че липсва информация за забележителностите в района, наред с няколко отговора в 

свободна форма за липсата на реклама или слаба такава, липса на обща информация и 

специализирана такава за атракциите и маршрутите. 36.5% посочват, че липсват атрактивни 

събития, което не е напълно вярно, тъй като и в момента има няколко фестивални прояви 

от културния календар на общината, които се открояват, но явно информацията за тях не 

достига до потенциалните потребители. Този факт също е предпоставка за активни 

действия от страна на общинска администрация относно маркетинга и рекламата на 

туристическите продукти и атракции (включително от събитиен тип), насочена към 

таргетирани външни публики. Недостатъчно са атракциите и развлечения според 34.5% от 

анкетираните, недостатъчни са местата за настаняване – според 33.5%, заведенията за 

хранене – според 23%. За разлика от тенденциите в курортните комплекси и развитите 

туристически дестинации, едва 14% от анкетираните смятат, че обслужването не е с 

достатъчно добро качество и оценяват гостоприемството в общината. В графата „други“ 

като отговори в свободна форма анкетираните са посочили още: липса на парк, зелени 

обществени площи и зони за отдих в града (3 отговора). Дадени са предложения за 

изграждане на плувни басейни, реставрация и туристическа интерпретация на лятната 

резиденция на император Константин Скретиска; подобряване на парковата 

инфраструктура, включително озеленяване и изграждане на пешеходни алеи; изграждане и 

популяризиране на база за конферентен и спортен туризъм. Във връзка със слабата реклама 

и липса на информация е направено предложение за съставяне и популяризиране на 

календар на събитията.  
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Фиг. 7. Какво не достига за развитие на туризма в община Костинброд 

 

Интересни са отговорите на въпроса: С какво свързвате община Костинброд? (Виж. 

Фиг. 8.) Те дават представа до каква степен туризмът се вписва в общата представа за 

общината, кои туристически обекти и събития са популярни на този етап и кои имат 

потенциал за развитие. Над половината анкетирани (51%) възприемат Костинброд като 

силно индустриализирана община, с добре развита ХВП, 28.5% я свързват с 

птицекомбинатите, а 14% с институтите на Селскостопанската академия. Сред 

туристическите обекти най-популярни са Царичинската дупка (28%), хижа Люляка (24.5%) 

и Шияковският манастир (21%). Най-популярни събития се очертават: Празникът на зелето 

(24%), фолклорните фестивали (19.5%) и Луда надпревара (16%). Красивата природа е 

оценена от 27% от анкетираните, докато Скретиска, християнските храмове и оброчните 

кръстове остават доста по-непопулярни – 14.5%.  Възможностите за риболов са оценени от 

едва 11.5% от анкетираните и по този начин се очертава нишовата роля на риболовния 

туризъм. В графа „други“ фигурират: Безденските карстови извори (3 отговора), варовитите 

терени с богато биоразнообразие (2 отговора), хубави трасета за колоездене, възможности 

за наблюдение на птици (1 отговор), бране на гъби (1 отговор), минерални извори, които не 

се използват (2 отговора), яз. Маслово (1 отговор), Беледие хан, Мала планина, къщата на 

Азис, конна база Богьовци, Бучин проход, Безден, Градец, Понор, ресторант Червиляка – 

също по 1 отговор, както и следните твърдения: Костинброд е работническото предградие 

на София; град много близо до София, в който живеят много познати; ниски температури 

през зимата; чудесна дестинация ако се популяризира; хубави трасета за колоездене, но 

трябват вело алеи.  
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Фиг. 8. С какво свързвате община Костинброд? 

 

На въпроса: Какви обекти и атракции бихте посетители?, безспорен фаворит е 

отговорът природни забележителности – 85%, следван от приключенски атракции и 

събития – 56%, което отново съответства с високата оценка и неоползотворения потенциал 

на природните ресурси и нуждата от практикуване на специализирани видове туризъм и 

преживявания сред дивата природа, в близост до София, с акцент върху красивата природа. 

Черквите и манастирите се нареждат на трето място, веднага след приключенските 

атракции с 51.5%, което определя сериозния им потенциал ако бъдат адаптирани за 

туристически посещения и включени в продукти за поклоннически и културен туризъм. 

Интересът към фолклорните фестивали се потвърждава и при отговорите на този въпрос 

(40%), докато общината няма традиции, свързани с развитието на спорта и достатъчно 

добра инфраструктура за спортен туризъм, следователно логично интересът към спортни 

събития е сравнително малък – 17%. Същото се отнася до провеждането на лятно кино, 

което е атракция за местните жители, но няма потенциал да привлече външни посетители 

(30%). Интерес има към поклоннически и исторически маршрути (39%), както и към 

велосипедни маршрути (36.5%). Посещение на оброк и традиционен събор е по-малко 

популярен отговор (35.5%), но това по-скоро се дължи на липсата на информация за този 

тип обекти, увлекателни истории, наличие на специализирани продукти и тяхното 

популяризиране, което ако стане поетапно факт, може да се превърне в един от акцентите 

на туристическото предлагане в общината. Още повече, че оброчните кръстове с вековни 

дървета и енергийни места са доста повече (над 120 бр.) от черквите и манастирите, към 

които има подчертан интерес.   
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Фиг. 9. Какви обекти и атракции бихте посетили 

 

Основните изводи, които могат да се обобщят са: 

• нагласите за развитие на туризма в община Костинброд са почти изцяло 

положителни; 

• Костинброд се възприема предимно като високо индустриализирана община, 

свързана с развитието на ХВП и селскостопанската индустрия. Необходими са 

усилия за промотирането на трите туристически зони на територията на 

общината, които могат да осигурят преживявания, насочени към природните и 

културни богатства на района и възможностите за туристически преходи и 

приключения; 

• посетителите търсят преживявания сред дивата природа в близост до София, 

богато биоразнообразие, красиви пейзажи и атрактивни маршрути; 

• има интерес към КИН, но то не е добре проучено и експонирано и почти отсъства 

от туристическото предлагане; 

• има нужда от подобряване на туристическата инфраструктура и достъпността на 

туристическите обекти; 

• липсва реклама и информационна осигуреност, най-вече единен туристически 

портал, където да бъде синтезирана и обобщена информация за възможностите на 

региона; 

• има възможности за развитие на разнообразни алтернативни форми на туризъм, 

съобразно различните пазарни сегменти, което е отчетено и от анкетираните 

местни жители и потенциални посетители; 

• основен акцент при събитийния туризъм са фолклорните фестивали, като 

съществува неоползотворен потенциал за организиране на приключенски 

събития; 

• образователният и младежкият туризъм не са развити, а имат потенциал, докато 

езотеричният (култов) туризъм се явява като нишов, насочен към ограничен кръг 

посетители с интерес към Царичинската дупка и евентуално богомилството (ако 

бъде обвързано в туристически продукт); 

• реставрирането и социализирането на Скретиска и римските артефакти на 

територията на общината могат да дадат силен тласък в развитието на туризма в 

общината, но за целта са необходими сериозни инвестиции и наличие на външно 

финансиране. Същото се отнася за оползотворяването на минералните води и 

развитието на балнеоложки и СПА туризъм.  

 

2. Цели и послания 

2.1. Цели 

Основните цели на настоящият документ са: 

• Аудиторията да се запознае с възможностите за туризъм в община Костинброд и 

възможностите за общи туристически маршрути и продукти със съседните общини. 
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• Възможностите, които предлага за туристическо изживяване, така че всеки да открие 

предимствата, които правят дестинацията привлекателена персонално за него. 

• Да се представи синергичен образ на туристическата дестинация. 

• Да се дадат насоки за създаване на информационно-промоционални материали, които 

да бъдат полезни, използваеми и релевантни към съвременното туристическо търсене. 

• Да се предложи план за онлайн активности и присъствие в социалните мрежи и медии, 

чрез различни типове съдържание, което да бъде интерактивно, информативно и 

съдържащо достатъчно информация не само за възможностите за туризъм, но и да 

дава необходимата за едно пътуване сервизна информация. 

 

2.2.Послания: 

Ключовите послания трябва да бъдат свързани с отличителните и разпознаваемите от 

публиките и от местното население символи. 

В резултат на анализа на съществуващите документи и литературни източници, 

проведените теренни проучвания, интервюта и работни срещи с представители на местната 

власт и читалищните дейци се очертаха няколко основни насоки: 

• красива и чиста природа с богата пейзажна атрактивност и флористично и 

орнитологично разнообразие на община Костинброд; 

• зелето и Празника на зелето като асоциация, с която хората свързват с. Петърч и 

частично общината;  

• непознато историческо наследство в две основни насоки: а) археологични артефакти, 

свързани с римско време, които имат нужда да бъдат допълнително проучени, 

експонирани и социализирани и б) оброчните кръстове; 

• религиозни паметници с висока художествена стойност - старите църкви, манастири 

и параклиси в селата Опицвет, Безден, Дреново и Чибаовци, които, заедно с църквите 

и Шияковския манастир в Костинброд да бъдат включени в тематични туристически 

продукти за поклоннически и културен туризъм;  

• карстовите формации при с. Безден и Беледие хан, с типичните пейзажи и богато 

биоразнообразие. Изграждане на ТИЦ с разнообразна интерактивна експозиция ще е 

предимство;  

• отбелязване на Празника на Костинброд и значими национални празници 

• отбелязването на религиозни празници, включително традиционни събори и почитане 

на оброци и др. 

• промотиране пред външни публики на най-атрактивните фолклорни фестивали: 

Шопски наниз – гр. Костинброд, За пояс – с. Петърч и Хайдушки ручей – с. Градец. 

• Разкриване и социализиране на Скретиска и промотиране на Костинброд като града 

на император Константин.  

На основата на предоставената ни литература и събраната информация по време на 

теренната работа предлагаме следните послания: 

§  Костинброд – градът на император Константин 

§  Костинброд – дивна природа в полите на Стара планина 

§  Костинброд – земя на императори, богомили и славни герои 

§ Царството на карста 

§ Древни мистерии 

§ Непознат и многолик  

Идеята е да се представи по атрактивен и креативен начин многообразието от 

културни и природни дадености, интересни маршрути и събития, така че община 

Костинброд да добие облик на атрактивна дестинация, която предлага разнообразни 

алтернативни форми на туризъм. На този етап трудно бихме могли да откроим нещо 

специфично, което да не създаде нереалистични очаквания, тъй като до този момент 

общината не е работила целенасочена за създаване на свой туристически облик и все още 
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няма добре разработени туристически продукти. От друга страна би било пропуск, ако се 

даде превес на едни възможности и се пренебрегнат други, защото така ще се редуцира и 

туристическия поток. 

Именно затова е много важно да бъде избрано ключово послание, с което да се положи 

основата за възприятията за дестинацията. За целта се съставя брандова стратегия или т. 

нар. арт план за изграждане на бранда, с чиято помощ брандът се гради с времето и се 

обогатява с различни елементи, за да се изгради постепенно у туристите представата за 

комплексна дестинация, която се развива във времето. Предложенията се основават на 

цялостната идея на съчетаването на възможностите на различни видове туризъм, които са 

съобразени с капацитета на общината – маршрутно-познавателен, културно-исторически, 

поклоннически, събитиен, селски, екотуризъм и др. Основните ключови послания се 

допълват с подпослания, свързани с възможностите, които предоставя дестинацията. Целта 

е изведените послания да дават обща представа за дестинацията, да показват многообразие, 

да свързват пътуването с изживяването и с откриването и с научаването, да свързва 

отделните туристически услуги и събития в комплексни туристически продукти, които 

ангажират местните общности и подпомагат тяхното развитие. Крайната цел е посланията 

да да провокират любопитство, любознателност и приключенски дух в туристите, като 

стимулират интерес към изследване на тази непопулярна туристическа дестинация. 

Подпослания, които да спомагат развитието на  комуникацията на основните 

послания чрез вторични методи: 

• Палитра от преживявания сред природата 

• Костинброд – шопски фолклор и гостоприемство 

• Римски тайни и легенди  

• Карстови форми и цветни поляни / Живописни скали и цветни поляни 

• Изобилие от цветя и еко преживявания 

• Из мистериите на оброците и непознатите пътеки 

• Енергии и космически усещания в село Царичина 

• Зелени приключения 

Допълнителните комуникационни елементи (подпослания), които ще подкрепят 

цялостното възприятие на основното послание и развият комуникационното въздействие. 

3. Таргет сегменти 

         Подбраните сегменти имат различни канали на въздействие и ще бъдат подложени 

на комуникационни дейности, съобразени с тях. Изключени са сегменти, представляващи 

пазарен дял по-малък или равен на 2.5%. 

 

3.1. Профил на туриста: 

Съвременният турист търси разнообразен туристически продукт, съчетаващ няколко 

вида туризъм, дори и да бъде с една основна цел напр. поклоннически, да може да бъде 

съчетан с кулинарен и/или селски туризъм, включително участие в кулинарни курсове, 

дегустации, празнуване на селски събори и празници. Информира се предимно от интернет 

посредством стационарно или мобилно устройство. Има множество интереси и е 

любопитен към откриването на нова информация и изживявания. Склонен е да купува 

местни изделия, свързани с дестинацията, продукти и храна от региона. 

Съвременният турист притежава значителен опит, който развива благодарение най-

вече на онлайн източници. Поради това той трябва да разполага с максимално достоверна 

информация, която да му позволи да направи своя информиран избор. Не бива да се допуска 

разминаване между представянето на услугите / обектите и реалната ситуация. 

Съвременният турист е критичен и склонен да споделя преживяванията си като създава 

съдържание за различни интернет канали. Така той оказва влияние върху общата визия на 

региона, дестинацията, туристическия обект, продукт/услуга и може да се окаже в ролята 

на “рекламен агент” за региона. 
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Поради големия брой разнообразни и достъпни предложения съвременният турист 

е непостоянен при вземането на решения за своето пътуване. Често се увлича по модното и 

търси атрактивно туристическо изживяване. Активен е и желае да се асоциира с 

туристическите предложения които получава и/или избира, като цени възможността да 

избира елементите на туристическото си изживяване. Той се интересува и от допълнителни 

предложения. Поради това една съвременна туристическа дестинация трябва да предлага 

комплекс от възможности, но в същото време да дава свобода на туриста сам да ги 

комбинира в преживявания, които отговарят на неговите потребности. Така той ще се 

връща отново, за да опита ново преживяване или нова комбинация от преживявания. 

За чужденците, но все повече и за българските туристи, най-подходящият 

комуникационен канал е интернет, напр.: специализирани страници и групи за пътешествия 

в социалните медии, туристически агенции, онлайн платформи, публикации на 

пътешественици, фотографи и травел блогъри. Не бива да се пренебрегват обаче печатните 

информационни материали, които не само са насочени към краен потребител (турист), но 

са и основно помощно средство за туристическото предлагане. В тях може да се представи 

и по-обемна информация за дестинацията и туристическите продукти/услуги в нея, което 

да задоволи в по-пълна степен познавателните нужди на туристите. 

Туристът от големия град търси места, където да избяга от стреса, мръсния въздух, 

натоварения трафик и урбанизацията. Търси диви и непознати места с китни селца, каквито 

преобладават в Северната туристическа зона на община Костинброд. Същевременно тези 

места да бъдат достъпни, с добра обща инфраструктура, с приятни заведения, където да 

отседне и да се нахрани, възможност да опита местни специалитети (храни и напитки), 

възможности за краткотраен отдих и рекреация. 

 

3.2. Чуждестранни туристи: 

През последните години България привлича все по-голям интерес на търсещите 

алтернативни туристически преживявания. непосредствената близост на община 

Костинброд със столицата София е предпоставка за привличане на чуждестранни туристи, 

които идват у нас, за да прекарат един по-различен уикенд например, възползвайки се от 

нискобюджетните полети. Профилът на тези туристи може да се обобщи така: 

- младежи и семейства (25-45 год.), които пътуват за почивни дни и искат да научат 

повече за България, съчетаващи престоя си в София с допълнителни изживявания; 

-  транзитно преминаващи по пътя Калотина - София; 

-  емоционални свързани с България туристи (българи живеещи в чужбина), ценящи 

предлагането на културно-исторически забележителности, природни дадености и 

допълнителни изживявания и автентични събития; 

-  туристически групи с културна и религиозна насоченост; 

-туристически групи с интереси за наблюдение и заснемане на редки растителни и 

животински видове (предимно висши растения и птици); 

- индивидуални туристи, които създават собствен персонализиран туристически 

продукт, който подготвят старателно във времето, това включва и малки приятелски групи, 

които комбинират туристическото си изживяване; 

-  туристи, които биха съчетали няколко форми на туризъм. 

 

3.3. Български туристи: 

-  туристи, които ще се възползват от комуникативното местоположение на региона, за 

да разширят своите познания за него; 

-  жители на община Костинброд и съседните общини, които търсят нови близки места 

за отдих през уикенда и имат любопитство за опознаване на своя роден край; 

-  туристи, които предпочитат самостоятелни пътувания или в малки групи (семейства, 

приятели) и намират възможност да съставят своето туристическо преживяване, 

комбинирайки различни видове туризъм в зависимост от интереса и възможностите на 
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участниците в групата. Често пъти това са хора с по-висок образователен ценз и 

интелектуално ниво, които имат потребност да задоволят своята потребност от нови 

познания; 

- туристи, попаднали с нетуристическа цел в района, но търсещи да оползотворят 

свободното си време като се запознаят с културно-исторически обекти или с природните 

дадености на общината; 

- туристи, които търсят място за интересни преживявания през уикендите или 

празничните дни; 

- приятели, близки и роднини на хора, решили да се върнат по родните места или просто 

да се заселят в района; тази тенденция се появи по време на COVID пандемията в цялата 

страна и е добра възможност за възраждане на българските селски райони. 

 

3.4. Туроператори и туристически агенции: 

-  предлагащи туристически пакети с акцент върху разнообразието от преживявания на 

туристите; 

-  специализирани туроператори за организирани поклоннически турове; 

- специализирани за образователен и младежки туризъм, организиращи ученически 

пътувания. 

 

3.5. Заинтересовани страни: 

-     кметове на съседни общини и регионални сдружения, с които трябва да се потърси 

връзка и създаде комуникация за възможности за регионален туристически продукт и общо 

туристическо предлагане на няколко съседни общини, с цел повишаване на 

конкурентоспособността и привличане на посетители за по-дълъг престой (особени 

перспективни маршрути са с общините Драгоман, Годеч, Сливница и Своге); 

- МИГ Костинброд – Своге; 

- научни и културни институции (ВУЗ и БАН, музеи, читалища); 

-  малки и средни предприятия - хотелиерство и ресторантьорство, производители на 

храни, допълнителни услуги; 

-  туристически информационни центрове, съобразно възможностите за създаване на 

мрежа от ТИЦ, заложени в Закона за туризма; 

- НСОРБ, регионални общински организации, Организацията за управления на 

Софийски туристически район (ОУСТР) и Областна администрация София област; 

-  консултантски фирми, НПО; 

- местни организации (фолклорни, занаятчийски, спортни, туристически дружества и 

клубове, НПО с образователна и социална насоченост и др.); 

- артисти, занаятчии, изтъкнати учени, предприемачи; 

- педагози, планински водачи, екскурзоводи и аниматори. 

 

 4. Развитие на комуникационните дейности за популяризиране на община 

Костинброд като туристическа дестинация. 

Основната задача е да се изведе обща визия и да се структурира основа за изграждане 

на устойчив бранд на туристическа дестинация община Костинброд. В тази връзка ще 

обърнем внимание на основните характеристики и на архитектурата на бранда, които 

трябва да залегнат при неговото изграждане, както и последователността на активностите 

и синергичния тон на комуникацията. 

При избора на обща комуникационна концепция сме се водили от следните основни 

цели: 

-     да бъдат отличими и разпознаваеми; 

-     да бъдат свързвани с определени символи; 

-     да  са  носители на характеристики, пряко свързани с община Костинброд; 
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-     да спомагат за по-успешно популяризиране на възможностите за туризъм в община 

Костинброд; 

-     да  съобщават всичко необходимо за едно туристическо пътуване  на своите публики. 

Предложената концепция за създаване на общ туристически бранд и неговото 

популяризиране и достигане до целевите таргет групи, както и да бъде разпознат, приет и 

популяризиран от местните общности и е съобразена със следната схема за ефективност на 

рекламните комуникации: 

Приема се, че същността на комуникационно-рекламната идентичност е това как 

общината и регионът са възприемани, какъв е образът на позициониране в съзнанието на 

хората. 

 

 4.1. Насоки за цялостна визуална идентичност на община Костинброд  

• Създаване на разпознаваем графичен символ - лого 

Първата стъпка, която е необходима, за да се промотира Костинброд като бъде избран 

слоган, кореспондиращ с основните послания. Целта му е да постигне необходимото 

въздействие, като сентенцията, която съдържа и необходимостта да бъде изпълнена със 

съдържание, за да няма разминаване с очакванията на туристите.  

Логото трябва да бъде изчистено с до три разпознаваеми символи, използваните 

цветове да бъдат характерни и като задължителен елемент от логото е имплементирането 

на името на общината в него. Често пъти общинският герб се използва и за туристическо 

лого на общината. В случая на Костинброд обаче, това не е удачно, тъй като съдържа 

прекалено много елементи, не всички, от които кореспондират с туризма или съхранени 

артефакти, а някои (слънцето и вълните), асоциират с морски общини.  

При проведените интервюта, работа с фокус групи и анкетни проучвания, като 

основни ссимволи за дестинацията се очертаха: 

- слънцето като символ на топлина и възкресение е другият най-популярен символ, но то 

асоциира предимно към морски общини и курорти и трудно би могло да се възприеме ако 

се използва самостоятелно; 

-  петелът, като емблема на гордост, храброст и чест; освен това той е един от символите 

в родовия герб на Никола Чилов – основоположникът на индустриалното градско начало, а 

част от анкетираните го свързват с птицекомбинатите в Костинброд, като традиционен 

икономически профил. 

- ключът, като символ на гостоприемство път и кръстопът и водата като брод, са 

следващите два символа със сравнително голяма популярност, които могат да бъдат 

изобразени на туристическото лого като съпътстващи символи. Водата асоциира също и с 

карстовите извори, които са популярна природна забележителност в общината.   

- реката, като проход / брод и символ свързан с етимологията на града „Костин-брод“. 

(Виж Фиг. 10.) 

Други отговори, които бяха дадени са: целият общински герб, който е много красив 

(3 отговора); растение, разпространено само в този район; карстовите извори; проблемът е 

в щита – няма нужда да се правят средновековни референции, които отдавна нямат смисъл 

и въздействие. Слънчогледът, символ на зараждащата се икономика остана най-

непопулярният отговор (14%). Този резултат също кореспондира с непопулярността на 

традиционното производство на слънчогледово олио (с което анкетираните почти не правят 

асоциации, за разлика от Кока кола и птицекомбинатите). 
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Фиг. 10. Символи на община Костинброд 

 

Слънцето и петелът, като безспорни фаворити след анкетираните, съответно с 30.5% 

и 28.5% от всички отговори, могат да бъдат комбинирани успешно в туристическо лого, 

като към тях се добави и трети символ: характерно за общината цвете, ключ или брод.  

Предложението на нашият графичен дизайнер, което бе направено въз основа на 

първоначално задание, на база на междинните резултати от проучването е визуализирано 

на Фиг. 11. То следва да бъде обсъдено с общинска администрация и при одобрение, може 

да бъде използвано за основа на бъдещото туристическо лого на общината. 

Целта е да се получи синхронизация и синергия между слънцето и петела, които 

същевременно да асоциират с общинския герб и представата за туристическа дестинация. 

Поради тази причина е интегрирано и името на града и общината. Формите са стилизирани 

и изчистени, така че да може в бъдеще логото да се прилага успешно върху всякакъв тип 

сувенири и рекламно-информационни материали. Също така да изглежда добре, като 

цветно, така и черно-бяло. 
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Фиг. 11. Предложение за туристическо лого на община Костинброд 

Изработил: Вихра Огнянова, ПРИМ ДИЗАЙН ООД 

 

• Създаване на информационно-рекламни материали 

Разработването и предлагането на туристически продукти и налагането на 

туристически дестинации е неизменно свързано с достъпни, достоверни и атрактивни 

информационно-рекламни материали. Първите и основни информационни материали, 

които препоръчваме да бъдат изработени са: 

- Информационни табели на всички туристически обекти с логото на дестинацията 

и надписи на кирилица и латиница; 

- Информационни табла – тематични за отделните населени места, туристическите 

обекти и маршрути, които да съдържат снимков материал придружен с кратък текст 

и карта/схема на района и да бъдат монтирани в централната част на всяко село, 

както информационни табла за цялата община и при ключови обекти, където 

преминават по-големи потоци посетители: крайпътни заведения и ханчета, входове 

и изходи на града; 

- Информационна брошура / пътеводител с основна информация, снимки на най-

атрактивните туристически обекти във всяко туристическо ядро, карти и схеми, на 

които са отбелязани основните туристически маршрути и техните характеристики 

(дължина, денивелация, степен на трудност), информация и координати на местата 

за настаняване и хранене, тур. обекти, местни производители, от които туристите, 

могат да си закупят изделия, както и календар с най-атрактивните събития; 

- Карта на общината с изброени туристически обекти, основни места за хранене, 

кратък календар със събития, която може да бъде отделна или част от 

информационната брошура (вътрешните 2 страници или последна корица и/или 

поставена на стената на ТИЦ-а); 
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- Картички - картичките са от промоционалните материали, които туристите са 

готови да заплатят, за да притежават особено ако на тях има интересни картини и 

подходящо избрани. Темите могат да бъдат природа, християнски храмове, история, 

култура; 

- Фикс-банери, които да бъдат използвани на представителни събития и за създаване 

на обособени пространства на бъдещият ТИЦ; 

- Изработка на сувенири - да се стимулира местните предприемачи да изработят 

уникални сувенири, които да се предлагат в туристическия информационен център, 

тематични събития, както и за представителни нужди, като на всеки материал да 

бъде отпечатано официалното лого.  

- Outdoor реклама – брандиране на автобусни спирки с най-атрактивните обекти (по 

примера на Чуковец), растителни (божури в Извор и Кленовик, муховидна пчелица 

– Червена могила и др.)  и животински видове (птици – Чокльово блато и яз. Долна 

Диканя). 

- Книжката за биоразнообразието на община Костинброд да бъде преиздадена, тъй 

като е разработена в съвременен дизайн, съдържа актуална и полезна информация и 

все още служи като информационно-образователен материал. 

Общата визуална идентичност трябва да бъде съобразена с местните представи за 

мястото и да бъде представена на местната общественост и подложена на обсъждане, това 

следва да се направи с цел нейното приемане и въвличане на лидерите на мнение в 

общината в процеса. Така ще бъдат контрирани възможни негативни реакции в 

последствие. 

4.2. ПР дейности 

Основни насоки за комуникация и ПР дейности за популяризиране сред широка 

публика е заявка за развитие на туризма в общината. Част от предложените дейности вече 

се прилагат от общинска администрация, но може да бъде разширен техния обхват. 

- Създаване на партньорства с медии; 

- Създаване и поддържане на партньорства с национални и регионални медии, които да 

отразяват по-интересните събития и новини, свързани с туризма. 

- Създаване на партньорства с водещи блогъри и инфлуенсъри, включително 

организиране на инфотурове; по този начин ще може бързо и лесно да се достигне до 

таргетирана широка аудитория посредством способа „Другите за нас“, а също така 

възможностите за туризъм в общината да бъдат представени релевантно в интернет 

пространството. 

- Позициониране на политиките за развитие на общината в медиите не само в местните 

средства за масова информация; това може да се осъществи чрез платена и безплатна 

реклама в популярни туристически сайтове и печатни издания, привличане на 

национални медии за отразяване на ключовите събития в общината и др. 

- Генериране на значими информационни поводи: Дни на... и др. По този начин ще 

могат да се привличат посетители в определени периоди, които да се обвържат с 

фермерски пазари, базари за предлагане на местни продукти, читалищна дейност и 

други изяви, да се генерират приходи на място и да се популяризира положителния 

имидж на общината. 

- Активно използване на собствените онлайн платформи - официален сайт на общината, 

изработване на туристически уебсайт, създаване на фейсбук страница за туризма в 

община Костинброд и YouTube канал. 

- Участие на Община Костинброд в туристически борси и имиджови събития. 

Участието в най-голямата международна туристическа борса в България „Ваканция и 

СПА Експо“ в гр. София е задължително условие, общината да се позиционира на 

туристическата карта на България и да постигне разпознаваемост сред потенциални 

български и чуждестранни посетители, представители на туристическия бранш – 
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туристически организации, фирми, ресорни журналисти и професионалисти в 

областта на туризма. Препоръчваме също така участие в специализираните 

туристически борси „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново и „Уикенд туризъм“ в 

гр. Русе. Препоръчваме също така участието да не бъде само с печатни материали на 

щанд, но и използване на възможности за участие в съпътстващата програма с 

презентации, туристическа анимация, включване при възможност в конкурси и др. 

Препоръчваме ако бъде реализиран ТИЦ и назначен ресорен служител в 

направление маркетинг в туризма, да се създаде и самостоятелна фейсбук страница, 

насочена изцяло за популяризиране на туризма в община Костинброд. Другата ни 

препоръка е информацията, публикувана в собствените комуникационни канали да бъде 

насочена не само към местните жители, а основно към външни публики, които да бъдат 

привлечени като гости на общината. 

В практичен план първата стъпка е да се изработи актуален медиа-лист (ако липсва 

такъв), да се създават и поддържат персонални взаимоотношения с представителите на 

подбраните медии. Актуално, навременно и акуратно информиране на медиите преди и 

след ключови събития в общината, изпращане на прессъобщения само и единствено при 

значими информационни поводи. В тази връзка и в продължение на нишката за 

иновативност и модерност на общината, предлагаме да бъде направен своеобразен 

виртуален пресцентър в сайта на общината, като информацията бъде ретранслирана в 

останалите платформи на общината. 

Едно от основните действия в дългосрочен план е кметът и неговият официален 

представител за туризма, лидерите на мнение, представителите на местната общественост, 

както и кметовете на малките населени места и читалищните секретари да включат темата 

за Костинброд като туристическа дестинация във всички свои публични изяви. 

Използване на наличния медиен ресурс в социалните мрежи за популяризиране на 

идеята за Костинброд като туристическа дестинация. 

Работа с посланици - представители на заинтересованите страни, местни 

авторитетни личности – скулптури, художници, общественици, спортисти, хора на бизнеса, 

артисти и културни дейци.  

 

 4.3. Популяризиране на дейността на бъдещия ТИЦ 

Туристическия информационен център е ключово звено за развитие, популяризиране, 

поддържане на комуникации със заинтересованите страни и най-важното с крайните 

посетители. В тази връзка са от основно значение – подбора на служител, неговото 

обучение и създаване на план за развитие съвместно с общината. 

Основните задачи свързани с комуникацията на и в бъдещият ТИЦ трябва да бъдат 

насочени към туристите, заинтересованите страни, както и активно участие във всички 

събития инициирани от общината, местните общности, институти и структури, с пряка или 

не толкова пряка връзка с туризма. Целта на този вид активност е да се създаде в местната 

общественост и в посетителите усещането за активна и необходима структура, каквато без 

съмнение са туристическите информационни центрове. По този начин представителите на 

ТИЦ-а и самият той като структура ще се превърнат в неизменна част от живота на града и 

може да се превърнат в комуникационен хъб. 

Дейността на ТИЦ-а като комуникационно звено е от изключителна важност, защото 

може да поеме част от дейностите свързани с управлението на онлайн платформите, да 

инициира събития и/или да насочва и акцентира върху ключовите такива. Да участва в 

национални (на първи етап) туристически изложения, за да легитимира и демонстрира 

волята на общината да развива туризма в региона. 

За популяризирането на това звено зависи изцяло от инициативността на работещите 

в него и отлените ресурси на общината и колаборацията с останалите свързани с 

възможностите за туризъм заинтересовани организации. 

- Създаване на партньорства с вътрешни и външни публики; 
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- Изработване на информационен материал, насочен към различни типове организации 

в който да се разяснява възможностите за партньорства; 

- Създаване на план/календар с инициативи; 

- Иницииране на изработка и подпомагане за продажбата на сувенири от местни 

майстори; 

- Популяризиране на инициативи от местни предприемащи, генериращи туристически 

интерес; 

- Активна работа с ученици; 

- Активна работа с други ТИЦ, културни, спортни и обществени организации; 

- Иницииране на изработката на комбинирани рекламни материали; 

- Иницииране на диалог между местните предприемачи и институциите за развитие на 

туризма. 

- Поддържане и администриране на туристически уеб портал, страници и профили в 

социалните мрежи. 

- Създаване и популяризиране на мултимедийни продукти. 

Всички тези дейности ще позиционират ТИЦ-а, като една нужна и активна структура, 

която подпомага развитието на общината. 

4.4. Събития в община Костинброд 

Събитията от календара на общината са от ключова важност за популяризирането на 

региона като туристическа дестинация и могат да бъдат използвани като инструмент за 

популяризиране и налагане на бъдещият туристически бранд на община Костинброд. 

Подбор на подходящи събития и активната промоция на събитията допринася за 

утвърждаване на посланията на бранда, но прекалено честото “бомбардиране” на 

потребителите с покани и информация за недостатъчно атрактивни мероприятия или 

недобре организирани такива, носи негативи на цялостната комуникация, прави публиките 

резистентни на посланията и води риск от надуване на информационен балон, който носи 

със себе си нереалистични очаквания и разочарование. 

Препоръчва се внимателен подбор на 3 до 6 събития годишно от обществена 

значимост, които да отговарят на следните критерии: 

·      Уникалност - специален повод, свързан с историята на региона, който не се среща 

другаде или уникален прочит/програма на национално значим празник (например 

Празник на зелето); 

· Атрактивна програма, която включва иновативни атракции, интерактивни занимания, 

които въвличат посетителите и оставят траен спомен за преживяното и 

съпреживяното; 

·  Безупречна организация - осигуряване на лесен и удобен достъп - транспорт, паркинг, 

организация на движението, както и информационна осигуреност. 

Промоцията на ключовите събития включва микс от ПР и рекламни дейности преди, 

по време на и след провеждане на събитието. 

Преди: 

· Прессъобщения до местни, регионални и национални медии: 

1) С обща информация за предстоящото събитие и акценти поне 10-15 дни преди 

събитието; 

2) С основен акцент, новина, информация за нещо уникално, което да привлече 

интереса на медиите към събитието + задължително снимки. 

·  Кампания в социалните мрежи с интензивни публикации, които вдигат завесата на 

планираните в програмата мероприятия и провокират интереса + реклама; 

· Онлайн реклама - дисплей кампания с банери в сайтовете на местни медии и Google; 

·  Outdoor реклама - банери, транспаранти (на ключови пътни връзки), плакати и флаери; 

·   Имейл кампания. 

По време на събитието: 
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· Създаване на информационен корнер (щанд) с информация за събитието и за 

туристическите атракции и услуги в региона. Добра практика е щандът да предоставя 

безплатно забавление, което да привлича и задържа туристите на него. 

·  Предоставяне на възможност за интервюта на медиите с ключови за събитието лица - 

изпълнители, длъжностни лица и др. 

·  Канене на травел блогъри и инфлуенсъри, които да бъдат посланици на събитието. 

След събитието: 

· Прессъобщение с информация за посетителите, емоциите и изненадите на проведеното 

събитие; 

· Отразяване в социалните мрежи с акцент на визуалното съдържание - снимки и видео, 

които показват емоции, преживявания, забавление; 

·  Насърчаване на обратна връзка от посетителите в социалните мрежи. 

 

4.5. Онлайн комуникации 

Онлайн комуникациите са от съществено значение за ефективното налагане на 

туристическите дестинации и са най-лесния и достъпен начин за достигане то целевите 

групи. Онлайн комуникациите основно зависят от активността на поддържането на 

контролираните комуникационни канали като официалните уебсайтове и профили в 

социалните мрежи, както и поддържането на интересен и атрактивен туристически блог. 

• Туристически уебсайт на община Костинброд  

Съвременния турист търси информация за това къде, как, кога и колко ще му струва 

едно пътуване, за да бъде популярен даден туристически обект или клъстер от обекти, е 

необходимо да има силно, впечатляващо, информативно и актуално онлайн присъствие. 

Най-основната и значима част от това онлайн присъствие в туризма е уебсайтът. Като лице 

и най-често видим комуникационен канал уебсайтът трябва да отговаря на съвременните 

технологични, графични и съдържателни изисквания и тенденции. 

Предимство са кратки авторски текстове за отделните населени места и туристически 

обекти и атракции, които да грабват посетителите. Информацията е необходимо да бъде 

поднесена потребителски ориентирано, така че посетителите да се ориентират за 

съдържанието с 2-3 клика. 

Промотиране на отделните туристически зони и ядра, формирани в пределите на 

общината като отделни микро дестинации, ще придаде добавена стойност и ще 

представлява хитър маркетингов трик за пробуждане на любопитство какво могат да 

открият гостите на общината във всяко населено място и околностите му, с какво то е 

уникално. Също така да се пробуди потребност за посещение на повече от едно населено 

място и забележителности в околностите му. 

Самата визия на сайта има нужда да бъде потребителски ориентирана и лесна за 

навигиране и да съдържа следните (или сходни) категории: 

- природа (планини, защитени територии, флора, фауна, микроязовири, маршрути) 

- история и култура (кратка историческа характеристика с любопитни факти, църкви, 

манастири, параклиси, културно-исторически забележителности) 

- празници / събития  (най-атрактивните събития от културния календар, с дати, 

програма (ако е налична), богато илюстрирани) 

- какво да видим? / What to see? 

- какво да правим? / What to do? 

- полезна информация (места за настаняване, заведения за хранене и развлечение, 

търговски и спортни обекти, информация и контакти на местни производители, 

аптеки и медицински пунктове, разписания на обществен транспорт и др.) 

- актуално / новини 

Бутони „Другите за нас“, „Един ден в община Костинброд“ (с няколко 

предложения за еднодневни посещения), кратки видеа – едно основно видео до 3 мин. за 

туризма в Костинброд, включващо брандовата история, кадри от най-атрактивните 
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туристически обекти, пейзажи и събития, които могат да бъдат част от преживяването на 

туриста.  

Цели: туристическият сайт на община Костинброд трябва да действа като инструмент 

за постигането на целите на общината в туризма. Трябва да е интуитивен и лесен за 

употреба, достъпен и функционален от всички видове устройства и да дава подробна 

информация за всички туристически атракции, услуги и преживявания в региона, тяхната 

достъпност, специфики, основни достойнства. 

Основни публики: 

·    активни граждани (възраст: 19-59), които обичат да пътуват и търсят възможности за 

отдих и туризъм за 1 ден или уикенд; 

·  училища и други образователни институции от София и съседните общини; 

·   посетители на местни събори и други събития от календара на общината; 

·   чуждестранни туристи - транзитно преминаващи от Сърбия. 

Таргетирането и към международни туристически пазари изисква сайтът 

задължително да разполага и с английска езикова версия. 

Основни насоки: 

- Опростена навигация с възможно най-малко страници на основното меню. 

Страниците са организирани в подкатегории със скрол в една страница, който 

съдържа насочване към крайните страници. 

- Фокус върху визуалното съдържание - атрактивни снимки, които демонстрират по 

реалистичен начин своите обекти. 

- Подробни статии за туристически атракции с информация за тяхната достъпност, тип 

преживяване, възможности за комбиниране с други атракции, отдалеченост от 

общинския център и други ключови обекти, както и от летище София. 

- Пълен списък с работещите места за настаняване и хранене + контакти, достъпност, 

отдалеченост от центъра на Костинброд и други ключови обекти, както и от летище 

София, включени услуги, цени и пр. 

- Карта на региона с отбелязани атракции и услуги (вкл. GPS координати) - лесно 

видима и достъпна от всяка страница на сайта 

- Поместване на информация за услуги, косвено касаещи туризма – обществен 

транспорт, таксита, аптеки, здравни заведения в района, салони за красота, обекти за 

пазаруване и др. 

Промотиране на сайта: 

- Инвестиране в SEO на сайта, за да бъде лесно откриваем по ключови думи в 

търсачките и най-вече добро Google индексиране. 

- С кампании в социалните мрежи; 

- Банерна реклама в сайтовете на местни медии (създаване на възможности за бартер); 

- Върху брошури, флаери и туристически материали; 

- На по-мащабните събития, подкрепени от община Костинброд; 

- Outdoor реклама - билборди на община Костинброд, транспаранти и плакати в 

обектите на общината и партньори, както и на събитията на общината. 

• Социални мрежи 

Социалните мрежи са един от основните референти към информация и източник на 

препоръки между потребители относно откриването и изследването на туристически 

атракции и преживявания. Социалните мрежи дават възможност да по категоричен начин 

да се демонстрира доколко “жив” и активен е даден обект/услуга. Благодарение на 

социалните мрежи, можем да разчитаме на референции и прехвърляне на авторитет от 

личностите, които посещават туристическите обекти или събития на общината. Социалните 

мрежи са и инструмент, канал за насърчаване на трендове и достигане на потребители “от 

уста на уста”. 

Важно е да се има предвид че те са и бърз канал за разпространение на негативна 

обратна връзка. Управлението на каналите за комуникация в социалните мрежи, както и 
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цялостното менажиране на онлайн репутацията на бранда изисква високо ниво на разбиране 

на потребностите и мотивацията на потребителя, емпатия и способност да се минимизира 

негативния ефект от неприятно преживяване с компенсиращо добро отношение или дори 

възможност за реална компенсация.   

Кои и защо? 

Задължително присъствие във фейсбук и YouTube. След създаването на ТИЦ може да 

се помисли поетапно да се работи и за присъствие на туризма в общината в останалите 

социални мрежи, които предлагаме.  

Facebook е универсален канал за комуникация, който дава изобилие от възможности 

за комуникиране на продукти услуги с микс от видове съдържание, който дава възможност 

на потребителя да си създаде многопластово и реалистично очакване за това, което ще 

получи. В допълнение, Facebook предлага възможности за създаване на общности за обмяна 

на опит и информация, както и бързо и лесно споделяне с по-широки кръгове. Универсална 

платформа е, ползва се от огромен процент от потребителите (повече от 3 милиона 

българи). Препоръчваме активна употреба. 

Към момента официалната страница на Община Костинброд се администира 

изключително професионално и има хиляди лоялни последователи. Тя следва да бъде 

официалния канал във фейсбук за промотиране на туризма в общината. Създаване на 

страница на туристическия бранд на Костинброд може да бъде създадена след като се 

разработи туристически бранд и се разшири туристическото предлагане. Предложения за 

заглавие на страницата: Посети Костинброд / Visit Kostinbrod, Туризъм в Костинброд/ 

Tourism in Kostinbrod - съдържащи превод на български и английски. 

Добри практики: 

·   Публикуване на съдържание с предвидима регулярност (всеки ден, през ден или 2-3 

пъти седмично) с пикови периоди на активност около промоция на събития от календара на 

региона. 

·  Създаване на събития (events) за всички събития от календара на общината, както и 

добавяне (add to page) на събития от други свързани страници. 

·   Добавяне на програмите за събитията при първа възможност. 

·   Определяне на промоционален период преди, по време на и непосредствено след всяко 

събитие и използване на страницата за насърчаване на посещаемостта чрез споделяне на 

атрактивно визуално и информационно съдържание, касаещо събитието. 

·   Създаване на конкурси и игри за популяризиране на събитията и дестинациите. 

·  По време на кампаниите, споделяне на информация от туристическия портал на 

общината за съпътстваща програма за гостите на мероприятията. Ресурсите да съдържат 

информация за други събития от календара на общината, интересни забележителности и 

времето необходимо за достигането и разглеждането им, да насочва към сайта и други 

комуникационни материали. 

· Създаване на кампании за популяризиране на конкретна дестинация - например след 

подобряване на достъпа до някой обект или във връзка с годишнина или друг повод, както 

и без повод, когато обектът имам неразвит потенциал. 

· Активна употреба на призиви за действие като: заповядайте на събитието, елате да се 

веселим заедно, елате да научите повече за (...), научете повече тук (с препратка), доведете 

свои приятели, споделете с приятели и т.н. 

Youtube е друга удобна платформа, която предоставя на потребителите си услуги за 

съхранение, доставка и показване на видео материали. YouTube се превърна в най-

популярната хостинг услуга за видео и вторият, най-посещаван сайт в света, който привлича 

аудиторията, най-вече от потребители между 14 – 38 години, които качват, преглеждат, 

споделят, добавят към любими и коментират видеоклипове, както и да се абонират за 

видеата на други потребители и канали. Кратките и завладяващи видеа, представящи 

брандовата история и различни акценти на дестинацията ще мотивират най-вече 

младежката аудитория към която се стреми общината. Необходимо е община Костинброд 
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да има едно основно видео, чрез което да се представя цялостно като туристическа 

дестинация и отделни кратки видеа, подсилващи основно: за различни събития, населени 

места, туристически обекти, видове туризъм и т.н. 

При създаване на ТИЦ и/или назначаване на ресорен служител, чиито отговорности 

да бъдат свързани с туризма, маркетинга и рекламата на община Костинброд, препоръчваме 

използването на следните социални мрежи: 

Тикток е социална мрежа, позволяваща създаването на кратки забавни  видеозаписи, 

всеки от 15, 60, 180 или 300 секунди, която е изключително популярна сред тийнеджърите 

и е отличен канал, чрез който може да се достигне до ангажираност на младежката 

аудитория. През 2016 г. тя е водеща платформата водеща за споделяне на кратки клипове в 

Китай, а по-късно става все по-популярна и в други страни, превръщайки се в едно от най-

бързо развиващите се и изтегляни приложения. „Тикток“ е най-изтегляното приложение в 

Apple App Store от януари 2018 до сега. Според изследванията на Sensor Tower нивата на 

ангажираност също са доста високи: потребителите прекарват средно по 52 минути на ден 

в това приложение. 

TripAdvisor  е специализирана социална платформа за обмяна на опит и съвети за 

туристически преживявания. Ползва се основно от чуждестранни туристи. Има 

изключително висока степен на доверие. Не изисква много ежедневен ресурс, а по-скоро 

еднократен тласък за създаване на информация за обекти и услуги и поддръжка при 

възникнали промени в обстоятелствата или получена обратна връзка от туристи. 

Препоръчваме активна употреба - създаване на страници за обекти, които се посещават от 

чуждестранни туристи, обекти и услуги за транзитно преминаващи туристи и др. 

Насърчаване на местните предприемачи да създадат профили в TripAdvisor. При 

създаване на профил, те могат да поискат и безплатен стикер, който да залепят на входа на 

своя обект и така да демонстрират, че са активни и се ползват с доверието на световно 

признатия бранд. TripAdvisor се ползва от активни туристи с високи изисквания, които 

оставят конструктивна обратна връзка. Тя може да послужи на стопаните на туристически 

обекти да си дадат реална сметка за качеството на предоставяните услуги и да поправят 

пропуските си. Високото качество на услугата и доброто отношение към туриста са от 

ключова важност за успех в TripAdvisor и в социалните мрежи изобщо. 

Foursquare е онлайн социална мрежа за мобилни устройства, която е базирана на 

местонахождението. Тя набира все по-голяма популярност като възможност за добавяне на 

гео локации. Това става лесно, не изисква сериозен времеви ресурс и може да бъде 

направено от всеки потребител. 

Instagram е подходяща платформа за споделяне на атрактивно визуално съдържание, 

популярна сред по-младото поколение, но изисква ресурс от висококачествен материал и 

не предлага много възможности за директно насочване и обмяна на информация, който да 

подтикне потребителя към действие (покупка или посещение). Препоръчваме насърчаване 

на потребителска активност в мрежата, чрез популяризиране на хаштагове във фейсбук, 

например, но само и единствено ако общината разполага с необходимия ресурс да поддържа 

платформата. 

• Online реклама 

Инвестицията в Интернет реклама е добър начин да се достигне до много хора за 

кратко време. 

Дисплей рекламата дава добри възможности за повишаване на информираността за 

бранда (brand awareness), както и за промотиране на съдържанието на туристическия сайт. 

Важно е сайтът да е напълно готов и да отговаря на създадените от банерите очаквания. 

Местните онлайн медии дават добра възможност за дисплей реклама. 

Реклама по ключови думи (Google AdWords) - позиционира дестинацията сред 

подходящи предложения за потребители, които вече са взели решение, че искат да пътуват, 

изследват, почиват. 
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Чрез свързване на сайта с Google Analytics общината ще разполага с инструмент за 

отчитане и проследяване на интереса към: 

-   предлагани продукти на сайта чрез отчитане на брой кликания; 

-   обратна връзка за броя посещения на сайта, за националността на посетителите, за 

избора им на продукти, които предлагаме (чрез отчитане на кликанията на определен 

продукт), за възрастта им (през профилите им в социалните мрежи, с които те влизат в 

сайта); 

-  възможност за анализ на динамиката в посещенията на сайта; 

- възможност да знаем туристи от кои дестинации проявяват интерес към нашия продукт 

и по този начин можем да засилим рекламното присъствие на този пазар, за да насърчим 

интереса на потребителите там и да ги стимулираме за покупка на продукт – посещение на 

дестинацията например, посещение на музей или фестивал и т.н.; 

-  събраната статистическа информация ще позволи да контролираме сайта – рубрики, на 

които да акцентираме, къде да добавяме повече информация, снимков материал и т.н. 

Добра възможност е да заложим в сайта и определяне на ключови думи, по които 

търсачките свързват хиляди потребители с определени сайтове. Така осигуряваме по-лесен 

и бърз достъп на хиляди потребители към това, от което се интересуват. 

Реклама в социалните мрежи  - основните предимства на рекламните кампании във 

фейсбук е, че позволяват специфично таргетиране и възможност за задълбочен анализ на 

резултатите независимо от големината на бюджета. Като вид, рекламата в социалните 

мрежи е дисплей реклама - позиционира визуално (в повечето случаи) съобщение в средата, 

в която потребителите се намират и ги провокира да обмислят идея. Такъв тип реклама 

трябва да провокира емоция. 

 

Заключение: 

Настоящите насоки за развитие на маркетинговите и комуникационни дейности на 

община Костинброд, целят да популяризират политиките, действията на общината, както и 

реално реализираните проекти за стимулиране на развитието ѝ като туристическа 

дестинация и нейното налагане като модерен и интересен туристически бранд. Важността 

при комуникационните действия е те да се извършват систематично и в общ тон. 

Работата в тази посока се състои от систематична и дългосрочна работа, което налага 

да дадем следните съществени препоръки свързани предимно с обучение на ангажираните 

служители с маркетинга на туризма в следните сфери - публично говорене и представяне; 

работа с медии, писане на прессъобщения, информационна обезпеченост на онлайн 

каналите; Facebook - поддържане на активен и атрактивен профил, реклама и комуникации 

с публиките. 

Друг много важен компонент, който изцяло зависи от активността на община 

Костинброд е въвличането и инициирането на множество партньорства, които директно и 

индиректно да подпомагат устойчивото развитие на туризма в общината. 

Разработването и утвърждаването на доброволната сертификация за качество 

„Запазена марка Костинброд“ ще представлява основа за утвърждаването на цялостния 

бранд. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ЗОНИРАНЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Устойчивото развитие на туризма зависи до голяма степен от участието на 

публичния сектор, тъй като този бизнес е твърде интегриран с други обществени услуги, 

състоянието на транспортната инфраструктура, достъпа до и до туристическите атракции и 

обекти, чистотата, сигурността. Наличието или отсъствието на проекти в подкрепа на 

туристическата инфраструктура и кадровата обезпеченост на дадена територия е от 

съществено значение за конкурентоспособността на туризма. Следователно политиката на 

общинските власти и отношението им към проблемите на сектора са сред ключовите 

фактори за развитието на туристическа дестинация. В община Костинброд секторът на 

туристическите услуги не е развит в съответствие с националните пропорции, за сметка на 

добре функционираща икономика с индустриално-аграрна структура.  

Необходимостта от разработването на настоящата концепция е свързана с 

неефективно използване на туристическите ресурси в община Костинброд. Тя е разработена 

въз основа на таксономичната схема на Алексова (2019) за микрорайониране на 

туристическа дестинация по модела на община Ботевград. За изготвянето ѝ е проследено 

Туристическото райониране от началото на развитието му у нас през 60-те до 80-те години, 

като също така са отчетени основните подходи при очертаване на туристическите райони 

при различните класификации, както и основните принципи на туристическото райониране, 

формулирани в научната литература. Традиционно общината се развива като индустриална, 

характеризираща се с ниска безработица и висок среден доход, което заедно с 

историческата предпоставка обяснява липсата на предприемачески нужди от страна на 

местното население. Това налага в началото на 2020 г. да бъде разработена, одобрена и 

гласувана от Общински съвет Програма за развитие на туризма в Община Костинброд 2020-

2025 г., където в Приоритет 1 за изпълнение на основните и специфични цели на 

Програмата е включено туристическото зониране на общината.  

Проучването на туристическия потенциал, условията и възможностите за устойчиво 

развитие на туризма в община Костинброд и изготвянето на концепция за туристическо 

зониране на общината включва използване на широка палитра от общонаучни и частни 

методи: количествени, включващи предимно интервюта, работни срещи с представители 

на местната власти, културни дейци, предприемачи и качествени, включващи допитване, 

експертна оценка. Използвани са предимно емпирични методи на изследване: метод на 

теренни наблюдения, географски методи и използване на ГИС; камерални методи. 

Типовите критерии за анализ и оценка на ресурсите са свързани с някои техни основни 

количествени и качествени параметри: атрактивност, разнообразие, обем, териториален 

характер, необходимост от опазване. 

 

1. ВРЪЗКА НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ТУРИСТИЧЕКОТО ЗОНИРАНЕ СЪС 

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ТУРИЗМА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

Стратегическите цели, задачи и приоритети са заложени в Програмата за развитие на 

туризма в Община Костинброд 2020-2025 г. Те имат за цел да подчертават ролята на 

туризма в развитието на Костинброд и региона и необходимостта от прилагане на 

интегриран подход, фокусиран върху качеството и удовлетворяване на потребителите, 

който е основан върху икономическите, социални и екологични измерения на устойчивото 

развитие на местно ниво. Формирани са три основни стратегически принципа, които 

включват: реалистичност на стратегическите приоритети, гъвкавост, съвместна и 

равнопоставена ангажираност на заинтересованите страни.  
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Разработването на настоящата Концепция представлява изпълнение на Приоритет 1. 

Туристическо зониране на община Костинброд от Програмата за развитие на туризма в 

Община Костинброд 2020-2025 г. и Стратегическа цел 3: Балансирано развитие на 

туристическите зони в община Костинброд и равностойното им интегриране на 

регионално, национално и европейско ниво 

Основните задачи за изпълнение на поставената цел включват: разработване на 

туристическо зониране на община Костинброд, съобразно местните условия, транспортни 

връзки, природни и културни дадености; развитие на регионален туристически продукт, 

неговото маркетиране и включване в трансгранични мрежи за взаимодействие и 

сътрудничество.  

 

2. ТАКСОНОМИЧНА СХЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ЗОНИРАНЕ НА 

ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

 

Разработването на таксономична схема за туристическо зониране на общината се 

мотивира от необходимостта за развитие на устойчив и конкурентоспособен туризъм, 

провеждане на местна туристическа политика, съобразена с териториалните особености и 

спецификата на различните части от общината и осъществяване на ефективен маркетинг. 

По този начин туристическите зони на територията на общината да станат разпознаваеми 

за потенциалните туристи и да могат да бъдат успешно промотирани както на вътрешния, 

така и на международния пазар.  

Туристическото зониране, разработено в съответствие с Концепцията за туристическо 

райониране на България, има ключова роля за устойчивото развитие на всяка дестинация. 

То включва разработването на схема за туристическо зониране на общината, което се 

мотивира от необходимостта за развитие на устойчив и конкурентоспособен туризъм, 

провеждане на местна туристическа политика, съобразена с териториалните особености и 

спецификата на различните части от общината и осъществяване на ефективен маркетинг. 

Това е начинът туристическите зони на територията на общината да станат разпознаваеми 

за потенциалните туристи и да могат да бъдат успешно промотирани както на вътрешния, 

така и на международния пазар. 

Въз основа на детайлното проучване на научна литература и планови документи, 

Алексова (2011) е разработила схема на туристическото микрорайониране, включваща 

следните таксономични единици: туристически микрорайон, туристическа зона, 

туристическо ядро, туристическо място и туристическа точка. Предложената схема за 

микрорайониране е разработена пилотно за община Ботевград и отговаря на основните 

принципи на туристическото райониране. Очертаването на границите на отделните зони е 

на административен принцип, като по този начин зонирането има целеви характер и се 

улеснява използването му за нуждите на планиране и управление. То е ресурсно 

ориентирано и цели очертаване на хомогенни райони въз основа на сходства на природните 

и антропогенните туристически ресурси, като отчита географските особености и 

културната идентичност.  

Туристическият микрорайон (tourist micro-region) обхваща територията на две или 

повече общини с добри транспортни връзки и хомогенни туристически ресурси. 

Туристическата зона (tourist zone) е територия, на която има граница и определени 

правила. В границите на една туристическа зона, където има концентрирани по сходство 

туристически ресурси и условия за развитие на туризма, могат да се формират отделни 

туристическите ядра (tourist core area). Туристическото място (tourist location) е 

конкретен обект с историческо, културно, природно или туристическо значение. То се 

състои от сърцевинна част или ядро (конкретния паметник/ природен или туристически 

обект), буферна зона (озеленяване, парк, санитарно-охранителна зона) и търговско-

обслужваща зона (хранене, продажба на сувенири, санитарен възел, паркинг, каса и др.). 

Туристическата точка (vista point) обхваща гледката. При нея се поставя на охранителен 
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режим именно гледката, а не конкретен обект. Съответно има възбрана за поставяне на 

съоръжения, които да скриват гледката, да намаляват нейния обхват или да развалят 

загадката на мястото, когато става въпрос за светилище.  

За целта на настоящия проект, обект на изследване е територията на община 

Костинброд и затова разглеждаме туристическо зониране. На следващ етап може да се 

потърси сътрудничество със съседните общини и да се дискутират възможности за 

обособяване на туристически микрорайон, обхващащ общините на запад от София.  

На територията на община Костинброд могат да бъдат формирани три туристически 

зони (Виж Фиг.1.), като в заемащата централно място „Централна туристическа зона” се 

обособят три туристически ядра: 1) Костинброд, 2) Драговищица и 3) Голяновци. Всяко 

ядро обхваща землището на съответното село.  

Във всяка зона или туристическо ядро, отделните селищни образувания и териториите 

с концентрирани туристически обекти или ресурси са обособени като туристически места. 

Всяко едно туристическо място, от своя страна, в зависимост от атрактивността и 

уникалността на гледките, които притежава, може да съдържа една или повече 

туристически точки. Пример за туристически места в туристическо ядро „Костинброд”: 

Централна градска част с площад, Шияковски манастир и прилежащите му територии, яз. 

„Маслово” и околностите и др. 

„Западна туристическа зона” обхваща селата: Петърч, Опицвет, Безден и Богьовци. 

Характеризира се с равнинен и планинско-хълмист релеф и предоставя възможности за 

развитие на фестивален туризъм (Празник на зелето, Фолклорен фестивал „За пояс”), 

велосипеден и конен туризъм, риболовен и екотуризъм при рибарниците и влажните 

ливади. В зоната могат да се формират 2 туристически ядра: 1) землището на Петърч и 2) 

землищата на Опицвет, Безден и Богьовци.  

„Северна туристическа зона”, която обхваща останалите по-малки села в северната 

част на общината и предоставя възможности за развитие на планински пешеходен и 

екотуризъм, приключенски и екстремен туризъм (велосипеден, конен, скално катерене), 

културен и езотеричен (свързан с мистиката около Царичината дупка, лековити извори, 

оброчни кръстове и параклиси). В зоната могат да се формират 3 туристически ядра: 1) 

Царичина, Градец и Белидие хан, 2) Дръмша, Дреново и Чибаовци и 3) Бучин Проход и 

Понор. 
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Фигура 1.  Обособяване и разположение на туристическите зони в община Костинброд 

Източник: Картографска схема на туристическото зониране на община Костинброд, 

изработена от ГИС експерт по задание на автора, 2020 

 

При обособяването на отделните туристически ядра в трите туристически зони е 

отчетена транспортната достъпност и свързващите ги транспортни връзки. Допълнително 
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следва да бъдат зададени параметри относно отдалечеността на природните и културно-

историческите обекти от съществуващите пътища. Към всяка туристическа зона и всяко 

туристическо ядро да бъдат систематизирани и изброени възможностите за настаняване и 

хранене, основните туристически обекти и атракции, които могат да представляват интерес 

за туристите, съществуващите туристически маршрути и тяхното състояние, както и 

възможностите за устойчиво туристическо развитие на специализираните видове туризъм, 

обвързано с местните условия на средата и туристическите ресурси. 

Проучванията показват, че все още туристическият потенциал на община 

Костинброд не е достатъчно добре усвоен и няма разпознаваем туристически продукт. 

Затова предлагаме на първо място като обекти на отговорния маркетинг да бъдат 

разглеждани трите туристически зони, а на следващ етап да се търси специфика в 

туристическото предлагане на отделните туристически ядра и обособените туристически 

места и туристически точки в тях.  

 

2. РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА ЗОНА  

 

Централната туристическа зона на община Костинброд включва общинският център 

и най-големите села в общината. Тя е прекалено урбанизирана и индустриализирана. 

Местните жители и посетителите я свързват предимно с индустрията в града, институтите 

на селскостопанската академия, животинския пазар и др., но не и с туризма и възможности 

за уикенд пътувания близо до столицата. Нейните предимства са свързани основно с 

наличието на спортна инфраструктура, възможности за провеждане на събития, 

краткотраен отдих и рекреация в района на Шияковския манастир и яз. Маслово. 

Изграждането на пешеходна зелена зона, която да свързва Първи район на гр. Костинброд 

от православният храм. «Св. Св. Кирил и Методий» до Шияковския манастир ще даде 

тласък в този тип преживяване на местните жители и гостите на града и общината. 

Най-перспективните обекти за развитие на туризма са лятната резиденция с пътна 

станция Скретиска и останалите римски артефакти, открити на територията на гр. 

Костинброд, с. Драговищица и с. Голяновци: римски пътища, вили, останки от римски 

водопровод. За тяхното социализиране и туристическо интерпретиране обаче са 

необходими сериозни инвестиции, изискващи външно финансиране и към момента не могат 

да бъдат включени в туристическото предлагане.  

 

 
№ Туристическо ядро с 

туристически места 

Туристически продукти Степен на 

атрактивност 

1. Костинброд 

• Скретиска 

• Кратискара  

• Средновековно селище 

при извора на р. Блато  

• църква «Св. Св. Кирил 

и Методий» и читалище 

в I район; 

• Централна градска част 

с читалище и площад; 

• Язовир «Маслово» 

• Шияковски манастир 

• Стадион и спортна зала 

• Конна база «Оскар» 

Събитиен туризъм: 

- провеждане на събития от културния 

календар на общината; 

- организиране на базари; 

- организиране на художествено-

творчески събития (художествени, 

занаятчийски и фото пленери и др.) 

- организиране на фермерски пазари; 

- спортен риболов при яз. Маслово и др. 

 

Поклоннически туризъм: 

- църквите в трите района на града и 

Шияковския манастир; 

 

Риболовен туризъм: 

- яз. Маслово 

 

Културен туризъм 

Има атрактивни 

събития и такива, 

които могат да се 

развият в 

перспектива 

 

 

 

 

 

 

Продукт за 

културен туризъм 

свързан с имп. 

Константин и 

Скретиска ще даде 

сериозен стимул за 

развитието на 
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В перспектива, свързан със Скретиска и 

Кратискара, както и останалите артефакти 

от Древността 

туризма в цялата 

община 

2. Драговищица 

• централната част на 

селото с църквата 

• оброчни кръстове и 

прилежащите им 

територии 

• останки от Древността 

(в перспектива) 

Поклоннически и култов туризъм: 

- църквата с оброчните кръстове наоколо 

и ценни стенописи и иконостаси; 

- оброчните кръстове при  

с. Драговищица и туристически продукт, 

насочен към богомилството 

 

Планински туризъм 

- маршрути от Драговищица към Царичина 

и Чибаовци 

 

Културен туризъм 

В перспектива, свързан с артефактите от 

Античността и Средновековието 

 

Събитиен туризъм 

Свързан с най-значимите чествания от 

културния календар на общината и 

традиционните оброци по време на 

значими християнски празници 

Продукт, свързан с 

богомилството 

може да бъде развит 

със сравнително 

малко усилия и 

финансови средства 

 

Свързването на 

селото с маршрути 

със съседни села, 

ще допринесе за 

повече посещения 

 

Развива се и има 

перспектива да бъде 

значителен сегмент 

от цялостното утр. 

предлагане в селото 

3. Голяновци 

• черквата и оброчния 

кръст 

• останки от римски път 

и римски водопровод 

в перспектива 

Поклоннически и събитиен туризъм в 

перспектива 

Посещенията на 

черквата и оброчния 

кръст могат да 

бъдат част от 

продукт в тур. ядро, 

но не и цялостен 

такъв 

 

3. РАЗВИТИЕ НА ЗАПАДНА ТУРИСТИЧЕСКА ЗОНА 

 

Развитието на туризма в Западната туристическа зона на община Костинброд може 

да бъде насочено, основно в 2 насоки:  

- Обособяване на с. Петърч като фестивална дестинация и Столица на зелето, чрез 

фолклорния фестивал «За пояс» и Празникът на зелето, както и привличане на гости най-

вече от столицата и околностите, за закупуване на зеле и разглеждане на някои от 

забележителностите в района. Музей на зелето е инициатива на общинска администрация, 

която предстои да бъде реализирана и която при ясна концепция и съвременна 

интерактивна експозиция, би допринесла за атрактивността на туристическото ядро. 

- Обособяване на зона за природосъобразен туризъм Безден, Опицвет и Богьовци с 

акценти върху карстовия район, уикенд пътувания сред природата, планински и 

велотуризъм, наблюдение на растения и птици и риболов. Изграждането на ТИЦ в с. Безден, 

където е обявена природна забележителност «Безденски извори» и формиране на места за 

пикници и палаткуване, ще даде стимул за увеличаване на посещенията в трите села. 

 
№ Туристическо ядро с 

туристически места 

Туристически продукти Степен на 

атрактивност 

1. Петърч 

• Централна градска 

част с читалище и 

площад; 

• Водоеми (бившите 

рибарници) 

Събитиен туризъм:  

- провеждане на събития от културния 

календар на общината; 

- фолклорен фестивал «За пояс» 

Има 2 атрактивни 

събития, които 

могат да се развият 

в перспектива, 

включително с 
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• Борова гора 

• Стадион и спортна 

инфраструктура 

• Светилище 

• Останки от стари 

сгради 

- организиране на художествено-

творчески събития (художествени, 

занаятчийски и фото пленери и др.) 

- организиране на фермерски пазари 

есента, в сезона на зелето; 

- спортен риболов при яз. Маслово и др. 

 

Риболовен туризъм: 

- в перспектива при възстановяване на 

рибарниците 

 

Екотуризъм 

- наблюдение на птици, в перспектива при 

възстановяване на рибарниците 

 

Културен туризъм 

Наличието на светилище и останки от 

стари сгради 

международно 

участие 

 

Продукт за 

риболовен и 

екотуризъм ако се 

възстановят част от 

рибарниците, който 

да допълва 

екотуристическото 

предлагане и облика 

на цялата 

туристическа зона 

2. Опицвет, Безден и 

Богьовци 

• централната част на  

с. Богьовци със 

заведението и 

църквата 

• централна част на  

с. Опицвет с църквата 

• параклиса при 

помпената станция и 

прилежащите 

територии в с. 

Опицвет 

• конна база «Изови»,  

с. Опицвет 

• ЗМ Безденски извори 

• хълм над с. Безден с 

кръста 

• яз. Бистрица с 

ресторанта; 

• яз. Безден 

• конна база «Фаворит»,                   

с. Богьовци 

• оброчни кръстове и 

прилежащите им 

територии 

Поклоннически туризъм: 

- църквите в селата Опицвет и Богьовци с 

оброчните кръстове наоколо и ценни 

стенописи и иконостаси; 

 

Планински туризъм 

- тематични велосипедни и пешеходни 

маршрути около селата Опицвет и Безден 

 

Културен туризъм 

В перспектива, свързан с артефактите от 

Античността и останки от стари селища 

 

Събитиен туризъм 

Свързан с най-значимите чествания от 

културния календар на общината и 

традиционните оброци по време на 

значими християнски празници 

 

Конен туризъм 

В перспектива ако се разрасне дейността 

на конните бази 

Продукт за 

поклоннически 

туризъм, насочен 

към старите черкви 

и параклиса 

 

Има перспективи за 

дълги тематични 

маршрути, които 

преминават 

частично през трите 

села и могат да 

бъдат свързани с 

еднодневни 

посещения 

 

Има перспектива да 

се развие в бъдеще, 

като съпътстващ 

продукт 

 

 

4. РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРНА ТУРИСТИЧЕСКА ЗОНА 

Северната туристическа зона на община Костинброд е най-голямата по площ и с най-

големи възможности за развитие на почти всички специализирани видове туризъм, 

посочени като перспективни в Програмата за развитие на туризма на община Костинброд 

2020-2025 г. 

За това допринасят най-вече планинският и попупланниския релеф, високата 

пейзажна атрактивност, характерните въртопи и богатите на биоразнообразие влажни зони, 

концентрацията на оброчни кръстове и археологически находки, които имат възможност да 

бъдат проучени, социализирани и включени в туристическото предлагане, а не на последно 
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място възможностите за хранене в селата Бучин проход и Чибаовци. За сега единственото 

място за настаняване е къщата за гости в с. Чибаовци, която се радва на постоянна заетост. 

При разкриване на нови места за настаняване, ще бъде даден тласък за развитие на цялата 

туристическа зона. Царичинската дупка е уникален за страната «феномен», който обогатява 

туристическото предлагане, с акцент върху езотеричен (култов) туризъм, търсене на 

енергии, връзка със свръхестественото и окултното.  

В перспектива в зоната могат да се формират 3 туристически ядра: 1) Царичина, 

Градец и Белидие хан, 2) Дръмша, Дреново и Чибаовци и 3) Бучин Проход и Понор. по този 

начин са представени те в таблицата, което не изключва цялостната единност на всички 

села, обособени в северната туристическа зона на община Костинброд.  

 

 
№ Туристическо ядро с 

туристически места 

Туристически продукти Степен на 

атрактивност 

1. Царичина, Градец и Белидие 

хан  

• центъра на с. Царичина, където 

е била Царичинската дупка; 

• Централната част на с. Градец 

със заведенията; 

• х. Люляка и околностите 

• Скалните ниши и катерачните 

скали при Белидие хан 

• Влажните зони при Белидие 

хан, с извора, с въртопа, 

откъдето се захранват 

Безденските извори 

• Белидие хан, където ЛТУ си 

провеждат практиките 

• Параклиса с чешма и зона за 

отдих, вековното дърво с 

оброчен кръст в с. Градец 

• Конна база «Елит», с. Градец 

• Оброчните кръстове 

•  останките от манастир 

Планински и приключенски 

туризъм 

- Пешеходни и веломаршрути; 

- скално катерене. 

 

Екотуризъм 

- наблюдения на растения и птици 

- тематични ботанически маршрути 

- тематичен маршрут, с възможност 

за наблюдение на птици «Пътят на 

водата» 

 

Събитиен туризъм 

Фолклорен фестивал «Хайдушки 

ручей», с. Градец и традиционно 

честване на оброци 

 

Поклоннически и културен 

туризъм: 

Оброчните кръстове, останките от 

манастир, мистерията на района 

около разкопките в Царичина 

 

Конен туризъм 

В перспектива ако се разрасне 

дейността на конна база «Елит» 

 

 

Най-големи 

възможности за 

планински, 

велосипеден и 

екотуризъм 

 

Събитиен туризъм, 

свързан с 

фолклорния събор в 

с. Градец, който 

може да се развие с 

международно 

участие 

 

Продукт за 

културен туризъм и 

поклоннически 

туризъм, свързан с 

параклисите и 

оброците 

 

2. Дръмша, Дреново и 

Чибаовци  

• централната част на с. 

Чибаовци с църквата и 

светената вода 

• Църквата на с. Дреново с 

оброчния кръст и вековния дъб 

• оброчни кръстове и 

прилежащите им територии 

 

 

Поклоннически и културен 

туризъм: 

Оброчните кръстове в района, 

близостта до община Своге и 

многото оброци и там (Завидовци, 

Свидня и Искрец) 

 

Планински туризъм 

- маршрути, свързващи трите села 

- маршрути, свързващи селата с 

община Своге 

 

Културен туризъм 

Продукт за 

културен туризъм и 

поклоннически 

туризъм, свързан с 

параклисите и 

оброците 

 

Продукт за 

планински 

пешеходен и 

велотуризъм 
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В перспектива, свързан с 

артефактите от Античността, 

останки от манастири, крепости и 

светилища, както и др.  

 

Събитиен туризъм 

Свързан с традиционните оброци по 

време на значими християнски 

празници 

3. Бучин проход и Понор 

• Карстови форми – въртопи и 

др. 

• Влажни ливади 

• Защитена 

местност„Находище на 

блатно секирче - с. Бучин 

проход“ (2,15 ха) 

• Защитена местност 

„Находище на гигантски 

живовляк - с. Бучин 

проход“ (6,98 ха) 

• Защитена местност 

„Розмаринолистна върба“ 

(18,15 ха) 

• Черква в с. Бучин проход 

• Останки от манастир при с. 

Понор 

• Оброчни кръстове 

Планински туризъм 

- велосипедни и пешеходни 

маршрути  

Екотуризъм  

- изключително богато биологично 

разнообразие, свързано с карстовия 

терен (въртопи) и влажните ливади  

 

Поклоннически и културен 

туризъм: 

- оброците и вековните дървета, 

крепост и други следи от 

Древността 

Основният продукт 

се очертава 

екотуризмът: 

ботанически турове, 

семинари и 

разходки, а 

съпътстващ: 

планинският. 

Поклоннически и 

култов туризъм 

може да се развива в 

перспектива. 

 

 

5. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ В ОБОСОБЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ЗОНИ 

 

Всяка туристическа зона има характерен облик и специфика, които определят 

перспективите ѝ за планиране и управление, както и развитие и маркетиране на 

туристическия продукт.  

Основните туристически ресурси на Централната туристическа зона са свързани 

с археологическите културни ценности от римско време, които обаче са все още недостъпни 

и имат нужда от археологически разкопки, реставрация, социализация, изграждане на 

съпътстваща туристическа инфраструктура и туристическа интерпретация. Именно поради 

тази причина тяхното значение е определено като възможност в перспектива. Следва да се 

вземе под внимание, че реализирането на мащабен проект в тази насока ще даде сериозен 

стимул за развитието на туризма в общината, включително създаване на туристически 

бранд със слоган „Костинброд – градът на император Константин Велики“. Съпътстващ 

ресурс представляват минералните води и възможностите за изграждане на СПА център, 

Посетителски център с експозиция, видео зала, сцена на открито и др.  

Културният туризъм в краткосрочен план следва да се насочи към включване на 

църквата „Св. св. Кирил и Методий“ и Шияковския манастир в програмите на 

туропораторските фирми, предлагащи поклоннически и познавателни турове, както и 

включване на двата обекта, заедно с църквата в Драговищица в туристическото предлагане 

на община Костинброд: туристически маршрути, фестивални прояви, уикенд предложения, 

които да бъдат промотирани в бъдещият туристически портал на община Костинброд, 

печатни, мултимедийни и електронни материали. Второто направление при развитие на 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=583
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=583
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=583
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=581
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=581
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=581
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=582
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културния туризъм са оброчните кръстове и традиционните чествания на оброци, свързани 

със значими християнски празници. В перспектива има възможност да се формира 

специализиран продукт за култов туризъм насочен към богомилството.  

Фестивалният туризъм съществува като туристически продукт, най-вече с 

ключовите събития от културния календар на общината: фолклорният фестивал „Шопски 

наниз“, Празника на гр. Костинброд и др. Необходимо е обаче да се вложат повече усилия 

за тяхното маркетиране, с цел привличане на външни публики, най-вече от столицата.  

Спортният, риболовният и младежкият туризъм могат да се оформят като 

съпътстващи възможности за развлечение, допълващи основните туристически продукти.  

Изграждането на туристически информационен център в централната градска част 

на гр. Костинброд и назначаването на поне двама служители, които да предоставят 

информационни услуги, да поддържат бъдещият туристически портал, създадените 

профили за туризма в Костинброд в социалните мрежи и да обслужват организирани и 

индивидуални туристи ще допринесе за повишаване на административния капацитет, 

работата с повече заинтересовани страни и външни публики. При възможност за 

оборудване на ТИЦ-а със съвременно мултимедийно оборудване (вкл. VR), видео зала и 

интерактивна експозиция, ще даде възможност за активна работа с ученици и студенти и 

развитие на младежки туризъм, международни и мултикултурни обмени.  

Западната туристическа зона се характеризира с планинско-хълмист релеф и 

типични карстови образувания, които определят приоритетното развитие на планински 

пешеходен, велосипеден и екотуризъм. Основната природна забележителност са 

Безденските извори, които заедно с яз. Бистрица и близкия хребет със светещият кръст и 

останките от антична крепост оформят територия за природосъобразен туризъм. 

Изграждането на ТИЦ в с. Безден и маркирането на туристически маршрути ще стимулира 

развитието не само на така очертаната микро дестинация, но и на туризма в съседните села, 

което от своя страна ще доведе до значително увеличаване на туристопотока. Наличието на 

конна база в с. Богьовци пък дава допълнителна стойност на този продукт, чрез съчетание 

на приключенски елементи.  

Екотуризмът е изключително перспективен, тъй като има възможности за 

ботанически, орнитоложки и геоложки туризъм, свързан с абиотичните фактори на средата. 

Възможно е изграждане на специализирани екотуристически маршрути, които да обхванат 

и част от селата от северната туристическа зона, като напр.: Пътят на водата,  По пътеките 

на карста, Пътека на пеперудите, ботаническа пътека, пътека с укрития и кули за 

наблюдение на птици и др. 

Възможности за пешеходен и велотуризъм има и в с. Петърч в посоки х. „Люляка“ и 

Шияковски манастир, както и формиране на зона за отдих край селото при боровата гора. 

Самото село от маркетингова гледна точка може да се превърне в Столица на зелето, 

включително да бъде изграден Музей на зелето с интерактивна експозиция и опитно поле 

на открито, където да се отглеждат различни сортове зеле и да се провеждат демонстрации, 

свързани с кулинарни практики, спортно-образователни занимания за деца и др. Празникът 

на зелето има възможност при по-разнообразна програма, включително с международно 

участие, по-голям бюджет и по-мащабна реклама да се превърне в ключово събитие за 

региона, както са Празникът на черешата в Кюстендил или Фестивалът на килима в 

Чипровци. По този начин наред с фолклорния фестивал „За пояс“, Петърч може да се 

превърне в притегателно фестивално селище със своеобразни атракции и възможности за 

активности сред природата.   

Съпътстващи видове туризъм се очертават културният и поклонническият, които 

могат да бъдат насочени към посещения на християнските храмове в Богьовци и Опицвет 

и пешеходни разходки до близките оброци. В перспектива има възможност към 

туристическото предлагане да се включат и културно-исторически артефакти, но за целта е 

необходимо тяхното по-детайлно археологическо проучване, социализация и туристическа 
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интерпретацията. Риболовният туризъм също може да се класифицира като съпътстващ, тъй 

като е нишов туризъм и обхваща по-тесен сегмент туристи.  

Северната туристическа зона е най-интересна, най-богата на туристически 

ресурси и може да предложи най-разнообразни туристически продукти: специализирани 

екотуристически маршрути с ботаническа или орнитоложка насоченост; бране на гъби; 

езотеричен туризъм, свързан с мистиката на Царичинската дупка и изграждане на атракции 

без аналог с аудио-визуални ефекти и 3D анимация; конна езда; поклоннически турове, 

свързани с християнски храмове и оброци; пешеходни и веломаршрути с различна 

трудност, които преминават през разнообразни и атрактивни ландшафти с панорамни 

гледки към Софийското поле и Витоша или към Стара планина. 

Сред най-красивите и интересни природни местообитания в Северната туристическа 

зона на община Костинброд са местността Беледие хан, ливадният комплекс край с. Бучин 

проход, церовите гори край с. Дреново. Ливадите в местността Раниславци са дом на голям 

брой редки видове растения, някои от които не се срещат никъде другаде в България – 

розмаринолистна върба, блатно пропадниче, блатно секирче, гигантски живовляк. В 

каменистите пасища край с. Понор цъфтят застрашеният теснолистен божур, красивият 

нисък бадем и рядката орхидея змийско езиче.  

Тук селският туризъм има неусвоен потенциал и при предлагане на повече места за 

настаняване: къщи и стаи за гости, бунгала и др., както и ако бъдат маркирани няколко 

пешеходни маршрута, туристическото търсене ще се увеличи значително. Хижа „Люляка“ 

е изключително популярна, както за жителите на Костинброд, така и за гостите на 

общината, които оценяват значително възможностите за туризъм в района. Къщата за гости 

в с. Чибаовци се радван а почти целогодишна заетост. При възможности да се отседне в 

селата Дреново, Понор и Дръмша, интересът и популярността на природните богатства и 

оброците в тези села ще нарасне неколкократно.  

Поклонническият туризъм в тази зона се очертава по-атрактивен от събитийния, 

който е по-скоро съпътстващ на изброените по-горе природосъобразни форми. Най-

отличителната форма може да бъде езотеричен туристически продукт „Мистериите на 

Царичина“. 

Фестивалният туризъм също се явява съпътстващ тъй като единственото по-

мащабно събитие е фолклорният фестивал „хайдушки ручей“ в с. Градец. Има перспектива 

за създаване и провеждане на спортно-приключенско събитие в  района на х. Люляка и 

скалните ниши над Крива река, което да се превърне в емблематично за района, както е 

Приключенският многобой Ботевград – събитие без аналог в цяла България.  

Културният туризъм може да се развие в перспектива, тъй като културно-

историческите артефакти (останки от Античността – резиденция, селища, селско имение и 

римски пътища, останки от манастири и др., оброчните кръстове с техните сакрални 

функции) са почти недостъпни и неатрактивни за туристите. Туристически продукт може 

да се да бъде наречен „Храмовете на открито – силата, която ни дават“. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Устойчивото развитие на туризма изисква целенасочени и постоянни усилия от страна 

на местните власти, в партньорство с останалите заинтересовани страни за 

позиционирането на община Костинброд като уникална и конкурентоспособна 

туристическа дестинация. Акцентирането върху местните традиции и природни дадености, 

както и различен тип събития, е ключово за устойчивото развитие на туризма. За целта е 

необходимо да се извършват задълбочени научноизследователски проучвания, постоянни 

наблюдения и периодична актуализация, в съответствие с динамично променящите се 

реалности.  

От съществено значение е развитието на продуктовата политика във всяка от трите 

туристически зони, във връзка с възможностите за предлагане на специализирани видове 
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туризъм, съобразно характерните им особености и туристическия потенциал на района. За 

целта са изготвени конкретни мерки и дейности, свързани с обособените цели и приоритети, 

заложени в общинската програма за развитие на туризма. Основните предложения за 

устойчиво туристическо развитие са систематизирани и обобщени в разработените мерки 

за изпълнение на стратегически приоритет 5 от Програмата за развитие на туризма в 

община Ботевград 2020-2025 г., който включва специализираните видове туризъм, 

дефинирани като приоритетни за местното устойчиво развитие на територията на община 

Костинброд. 

Подобряването на достъпността на средата в трите туристически зони е необходимо 

да включи развитието на общата инфраструктура и физическата среда, свързана с туризма. 

Акцентът трябва да бъде върху ролята на местната власт като инвеститор, инициатор и 

организатор на процесите, насочени към подобряване и развитие на материалната среда в 

качествено и количествено отношение, за максимално използване на потенциала на 

региона, стимулирайки целогодишно, устойчиво развитие на туризма, тъй като основните 

ограничения за устойчивото развитие на туризма са свързани с лошия достъп и 

неефективното функциониране на туристическите обекти. 

Подобряването на административния капацитет, координация и партньорство със 

заинтересованите страни има ясно подчертана важност за реализацията на устойчиво 

туристическо развитие. Оформянето на институционалната и партньорска рамка, в която 

следва да се реализират местните туристически политики за устойчиво развитие на туризма 

има за задача да допринесе за оформянето на благоприятстваща туристическото развитие 

среда - институционална, административна, законодателна и др., както и да предложи 

подходящи модели, механизми и решения за координация и партньорство между 

заинтересованите страни. Изпълнението на тези задачи е свързано с преодоляване на 

определени дефицити и справяне с важни предизвикателства. Партньорство между 

общинското ръководство и туристическия бизнес в рамките на делегираните функции по 

Закона за туризма се осъществява от общинската администрация и туристическия бизнес. 

Вътрешни партньорства и междусекторна интеграция могат да бъдат насърчени чрез 

координацията между различните звена и структури в рамките на общинска 

администрация, които имат отношение към туризма. Това е предварително условие както 

за провеждането на съгласувана и целенасочена туристическа политика, така и за 

координиране на практическото изпълнение на общинските функции в сектора. 

Необходимите мерки за успешното прилагане на туристическите политики на местно 

ниво и подобряване на качеството обхващат: подобряване на организационния процес, 

мониторинг и контрол по изпълнение на текущата работна дейност в сферата на туризма; 

дефиниране на ясни цели и приоритети; създаване на Консултативен съвет по въпросите, 

свързани с туризма; създаване, организация и управление на Туристически информационен 

център (ТИЦ), информационно осигуряване и мониторинг на туристическото развитие; 

обединяване на усилията и възможностите на публичния и частния сектор чрез 

систематично прилагане на различни форми на публично-частно партньорство (ПЧП), 

стимулиране и подкрепа за малки и средни предприятия, както и поддържане на ефективна 

комуникация с други органи на държавната администрация, международни, национални и 

регионални институции и организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РАЗВИТИЕ НА ПЕШЕХОДЕН И ВЕЛОСИПЕДЕН 

ТУРИЗЪМ 
 

Територията на община Костинброд, със своите природни и антропогенни дадености, 

предоставя многобройни възможности за развитие на пешеходен и велосипеден туризъм. 

Настоящият документ дава насоки за изграждане на пешеходни и веломаршрути, съвети за 

осигуряване на тяхната достъпност, социализация и туристическа интерпретация, както и 

за поставяне на туристическа маркировка.  

 

I. Предпоставки за развитието на община Костинброд като дестинация за пешеходен 

и велосипеден туризъм 

1. Подходящо географско разположение и релеф – общината е разположена в близост 

до големия град София, като съчетава условията на Софийското поле, на карстовата западна 

част на Мала планина и на същинската Западна Стара планина. 

2. Запазена природа – общината притежава впечатляващо биологично разнообразие и 

ландшафти с висока естетическа стойност. В процес на развитие е мрежа от защитени 

територии (природни забележителности, защитени местности), а големи части от общината 

са включени в мрежата „Натура 2000”. 

3. Мрежа от пътища, подходящи за различен тип колоездене – в общината са налични 

асфалтови пътища (републикански и общински) в сравнително добро състояние, горски 

пътища и други черни (почвени) пътища. 

4. Социално-икономически предпоставки – развитата селищна мрежа осигурява в 

значителна степен необходимата обществена инфраструктура и комунални услуги 

(транспорт, електрификация, водоснабдяване, магазини за продукти от първа 

необходимост...). В процес на развитие е туристическата инфраструктура и услуги, 

включително информационни центрове, табели, пътеводители, карти, места за настаняване 

и хранене). 

 

II. Източници на информация за съществуващи пешеходни и веломаршрути в 

община Костинброд 

За подготовка на настоящия документ са използвани: 

▪ собствени проучвания и споделен личен опит; 

▪ информация от проекти, финансирани с публични фондове; 

▪ публикации в Интернет 

 

Интернет сайтове, съдържащи информация за обекти и маршрути за пешеходен и вело-

туризъм, в това число: 

http://everytrail.com 

http://bikemap.net 

http://mtb-bg.com 

https://bgmountains.org 

http://www.bulgarian-mountains.com 

https://tripsjournal.com/marshruti 

https://opoznai.bg/ 

 

Информация за хижа «Люляка», включително изходните точки и съседни туристически 

обекти се намира в следните сайтове: 

Сайт на хижа «Люляка»: https://hijaluliaka.business.site/ 

В сайта tripsjournal.com: https://tripsjournal.com/noshtuvka/hizha-lyulyaka 

В сайта bulgarian-mountains.com: http://www.bulgarian-

mountains.com/Huts/Stara/Luliaka 

В сайта pochivka.bg: https://pochivka.bg/hizha-lyulyaka-o46607 

http://everytrail.com/
http://bikemap.net/
http://mtb-bg.com/
https://bgmountains.org/
http://www.bulgarian-mountains.com/
https://tripsjournal.com/marshruti
https://opoznai.bg/
https://hijaluliaka.business.site/
https://tripsjournal.com/noshtuvka/hizha-lyulyaka
http://www.bulgarian-mountains.com/Huts/Stara/Luliaka
http://www.bulgarian-mountains.com/Huts/Stara/Luliaka
https://pochivka.bg/hizha-lyulyaka-o46607
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В сайта planinite.info: 

http://www.planinite.info/V_pomosht_na_turista/Hiji_i_zasloni/index_Hiji_Stara_planina.htm 

В сайта tourism-bg.net:  https://www.tourism-bg.net/hiji/243_hija_luljaka.html 

 

Пешеходни маршрути 

В сайта tripsjournal.com е описан маршрутът:  

Село Чибаовци – връх Церия https://tripsjournal.com/marshrut/selo-chibaovtsi-vrah-tseria 

 

Велосипедни маршрути 

В сайта mtb-bg.com са описани следните вело-маршрути: 

Дреново https://info.mtb-

bg.com/route/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE 

Костинброд – с. Чибаовци – с. Царичина https://info.mtb-bg.com/route/kostinbrod-chibaovtsi-

tsarichina 

Чибаовци – Искрец – Бучин проход – Чибаовци https://info.mtb-

bg.com/route/%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0

%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86-

%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-

%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE%D0%B2 

 

Правилник за маркировката на туристическите пътища в Република България: 

https://www.btsbg.org/normativna-uredba/p-r-v-i-l-n-i-k-za-markirovkata-na-turisticheskite-

ptishcha-v-republika-blgariya 

 

 

III. Анализ на възможностите за развитие на маршрути за пешеходен и велотуризъм 

в Община Костинброд 

Изложените предпоставки дават възможност за развитие на многобройни маршрути за 

пешеходен и велотуризъм на територията на община Костинброд от различен тип. Всяко 

населено място в общината може да бъде изходен пункт или финал на такива маршрути. С 

перспективите за развитие на нови места за нощувка, както и на обществен транспорт, 

свързващ населените места, могат да се идентифицират и нови маршрути. 

Всеки предложен по-долу маршрут може да се използва в цялост или на части, като се 

преминава в едната или в обратната посока. Навсякъде е необходимо поставянето на 

информационни табели за маршрутите – в крайната и началната точка, на ключови места 

от маршрута, - както и лентова туристическа маркировка. Възможно е поставянето на 

информационни табели за културни и исторически забележителности по трасето, и за 

интересни природни обекти и елементи от биологичното разнообразие. 

 

Маршрути за пешеходен туризъм 

Категоризация на пешеходните турове 

 Категория 1: Леко до средно натоварване (полудневни турове). Тази категория 

е подходяща за всички хора, които искат да походят сред природата и забележителностите 

на община Костинброд. Преходите са с продължителност между 2 и 4 часа - това са 

полудневни турове с леки натоварвания. Идеални са за семейства с деца или просто 

приятели на природата.  

 Категория 2: Средно натоварванe (еднодневни турове). В тази категория са 

туровете за средно подготвени хора, имащи отношение към планината. Това са еднодневни 

турове с достигане до емблематичен обект или значим връх и места в планината. Преходите 

са с продължителност между 5 и 8 часа.  

http://www.planinite.info/V_pomosht_na_turista/Hiji_i_zasloni/index_Hiji_Stara_planina.htm
https://www.tourism-bg.net/hiji/243_hija_luljaka.html
https://tripsjournal.com/marshrut/selo-chibaovtsi-vrah-tseria
https://info.mtb-bg.com/route/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://info.mtb-bg.com/route/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://info.mtb-bg.com/route/kostinbrod-chibaovtsi-tsarichina
https://info.mtb-bg.com/route/kostinbrod-chibaovtsi-tsarichina
https://info.mtb-bg.com/route/%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE%D0%B2
https://info.mtb-bg.com/route/%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE%D0%B2
https://info.mtb-bg.com/route/%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE%D0%B2
https://info.mtb-bg.com/route/%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE%D0%B2
https://info.mtb-bg.com/route/%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE%D0%B2
https://info.mtb-bg.com/route/%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE%D0%B2
https://www.btsbg.org/normativna-uredba/p-r-v-i-l-n-i-k-za-markirovkata-na-turisticheskite-ptishcha-v-republika-blgariya
https://www.btsbg.org/normativna-uredba/p-r-v-i-l-n-i-k-za-markirovkata-na-turisticheskite-ptishcha-v-republika-blgariya
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 Категория 3: Високо натоварване. Категория за много добри планинари 

и добра физическа подготовка. Територията на община Костинброд не предлага условия за 

турове от тази категория. 

 

На този етап, маршрути за пешеходен туризъм на територията на община Костинброд 

не са разработени и не са маркирани. Съществуват елементи от такива маршрути, най-вече 

около хижа „Люляка“. Възможно е планирането и маркирането на множество маршрути за 

пешеходен туризъм, в това число, но не само: 

 

От гр. Костинброд:  

1) жп гара Костинброд – кв. Шияковци – Шияковски манастир „Св. Архангел 

Михаил“– с. Драговищица – с. Голяновци  

Основен акцент в маршрута е Шияковския манастир. Допълнителни 

забележителности са църквата и римските артефакти в с. Драговищица и църквата и 

оброчния кръст в с. Голяновци. Преходът е почти изцяло по вътрешноградски и 

междуселски асфалтирани пътища и дава добра възможност за използването му като 

веломаршрут. Необходими са информационни табла в Костинброд, Шияковци, 

Драговищица и Голяновци, и лентова маркировка. От с. Голяновци е възможно 

продължение към с. Балша и Балшенски манастир „Св. Теодор Стратилат“ или ползване на 

автобусна връзка със София.  

Обща дължина  – около 10 км  

 

 
 

2)  Шияковски манастир „Св. Архангел Михаил“ – течението на р. Блато – храм 

„Кирил и Методий“ (Първи район)  

Преходът е по черен път, покрай река Блато, на места използвайки дигата покрай 

реката. Има възможност за наблюдение на интересно биоразнообразие в реката – 

влаголюбива растителност, водни кончета, земноводни, птици. Необходимо е разчистване 

на пътя от треви и храсти, оформяне на пешеходна и вело-алея и поставяне на маркировка. 

Обща дължина – около 4 км  
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От с. Петърч:  

3) с. Петърч – Борова гора - Шияковски манастир „Св. Архангел Михаил“ / 

хижа „Люляка“.  

Маршрутът е по черни пътища. Пътеките от боровата гора при с. Петърч до 

Шияковски манастир и до хижа „Люляка“ се нуждаят от планиране, разчистване, 

маркировка и инфраструктурни подобрения. След Шияковски манастир има възможност 

за продължение до гр. Костинброд или с. Драговищица и с. Голяновци.  В края на с. 

Петърч е възможно изграждането на малък паркинг за автомобили, информационно табло 

и санитарен възел. 

По маршрута има възможности за наблюдение на природата, красиви растения 

(включително орхидеи), бране на гъби и билки, хубава гледка към Софийското поле. 

Обща дължина- около 8 км   

Вариант до Шияковски манастир: 
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Вариант до Хижа Люляка: 

 
 

От с. Безден:  

4) с. Безден – язовир „Бистрица“ - природна забележителност „Безденски извори“ 

– Параклис „Св.Йоан Златоуст  и светилище при извора на р.Блато  -  с. Опицвет.  

Преходът е предимно по черни и малки асфалтови пътчета. Възможно название на 

маршрута „Пътека на водата“ или „Пътека на изворите“,  включва запознаване  с изворите 

в с. Безден, язовир „Бистрица“ и карстовите извори при вилната зона на Безден и изворите 

на р. Блато. Маршрутът дава възможност за наблюдение  на изключително биологично 

разнообразие, свързано с влажните местообитания – птици, водни кончета, пеперуди и т.н.  

Обща дължина - около 6 км   
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5) с. Безден – вр. „Градище“ (светещ кръст) - природна забележителност 

„Безденски извори“. 

Акцент е вр. Градище, на който са намерени останки от късноантична крепост. Сега 

там има параклис и голям светещ кръст. Преходът е по камениста пътека с изкачване и 

слизане (около 100 м денивелация).  Включва плавно изкачване до кръста (вр. Градище 683 

м н.м.в.) и спускане до изворите. Маршрутът предоставя чудесна гледка към Софийското 

поле, Витоша и Безденските язовири. Има възможност за наблюдение на редки видове от 

биоразнообразието, свързани с карстовите и скалните местообитания – цветя, пеперуди, 

птици и т.н. 

Този маршрут може да се направи като допълнителна част към маршрут 4), за туристи, 

които търсят допълнително натоварване и посещение на забележителности. 

Обща дължина - около 4 км   

Допълнителна информация и снимки на останките от крепостта: 

https://www.bulgariancastles.com/s-bezden-krepost-gradishte/ 

 

 

 
 

6) с. Безден – храм „Св. Петка“ в с. Богьовци – мах. Беледие хан – х. Люляка  

Акцент е стария храм „Св. Петка“ в с. Богьовци, с ценни стенописи от 19-ти век. По 

пътя могат да се наблюдават интересни представители на биоразнообразието (птици, 

орхидеи и т.н.), както и оброчни кръстове край с. Безден. Възможно е посещение на конна 

база „Фаворит“. 

Обща дължина – около 7 км    

 

https://www.bulgariancastles.com/s-bezden-krepost-gradishte/
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От Беледие хан 

7) Беледие хан - хижа „Люляка“ 

Туристическа пътека за хижа „Люляка“ започва от разклона за Беледие хан. 

Препоръчва се възстановяване на пряката пътека от платото до хижата, която е стръмна и 

на места има нужда от дървени стълбички и парапети. 

Обща дължина – около 2 км    

 

 
 

От хижа „Люляка“ 

В околностите на хижа „Люляка“ е необходимо да се поддържат пътеките до 

пещерите и катерачния обект, както и до беседката и детския кът. Необходим е ремонт и 

поддръжка на мостчето и беседката. 

8) х. Люляка – вр. Лиляк – с. Градец параклис „Св. Георги“ - с. Царичина 
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Преходът е по горска пътека и черни пътища. Маршрутът дава възможност за 

наблюдение на голям брой дървесни и храстови видове, диви цветя (включително орхидеи) 

и други представители на биоразнообразието. От билната част има хубави панорамни 

гледки. В зоната около параклис „Св. Георги“ има чешма и лека инфраструктура за почивка 

и пикник. 

Необходимо е разчистване, разширяване и оформяне на пътеката, изкачаваща се от 

хижа Люляка към вр. Лиляк. Преходът между параклис „Св. Георги“ и с. Царичина трябва 

да се уточни, тъй като има различни варианти (напр. през вр. Влашко бърдо 949 м, без 

влизане в с. Градец). Необходимо е поставяне на информационни табели, лентова и колова 

маркировка (в билната част).  

Обща дължина - около 12 км    

 

 
 

Възможности в перспектива: 

Хижа „Люляка“ е важен туристически център и може да бъде отправна точка за 

различни пешеходни туристически маршрути. В миналото са съществували пътища и 

пътеки по течението на р. Крива, свързващи хижата със с. Дръмша, с. Чибаовци и с. 

Драговищица, които в момента са непроходими. Възможно е проучване и разчистване на 

следните маршрути: 

- х. Люляка – долината на р. Крива – с. Дръмша   

- х. Люляка – вр. Кръста – вр. Лиляк – долината на р. Крива – с. Чибаовци 

- х. Люляка – с. Драговищица  

 

От с. Градец 

9) с. Градец - параклис "Св. Георги" - с. Царичина 

Маршрутът преминава по горски пътища.  

Обща дължина – около 8 км    
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В перспектива е възможно създаването на маршрут между параклис "Св. Георги" и ловния 

бивак край р. Крива под с. Чибаовци. 

 

От с.Царичина 

10) с. Царичина – махала Бусин дол – махала Цървена ябълка – с. Царичина  

Представлява кръгов маршрут в планините Мала и Софийска, тръгвайки от село 

Царичина, покрай река Язовски дол,  през местност Цветкова Ливада, махала Бусин дол, 

махала Брего, местност Найденова Кошара, Бачов връх, махала Еремие, махала Церецелски 

ханчета, връх Звънил, местност Говедарника, махала Ширината, махала Мината, махала 

Марковци, местност Мъртвината, махала Цървена ябълка. (Част от обектите се намират в 

община Своге). 

Движението е предимно по черни пътища, със значителна денивелация (изкачване 600 

м).  

Общо дължина - около 19 км    

 

Маршрутът е описан от Павел Пронин:  

https://pavelpronin.com/tsarichina-chibaovtsi-tseretsel/  

https://pavelpronin.com/tsarichina-chibaovtsi-tseretsel/
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11) с. Царичина - с. Драговищица 

Преходът минава по Кашик дере, покрай вр. Манчо 977 м и вр. Попов връх 737 м. 

Маршрутът има нужда от планиране и прецизиране. 

Обща дължина – около 8 км    

 

 
 

Село Царичина като изходен пункт дава възможност за пешеходни и велосипедни 

връзки със съседните общини Столична и Своге. В перспектива е възможно 

разработването на следните маршрути: 

- с. Царичина - с. Балша (Община Столична, район Нови Искър)  

- с. Царичина - с. Кътина (Община Столична, район Нови Искър). Вариант: през 

Ловен дом "Кътина", от там слизане до с. Владо Тричков (на жп линията София-  Своге)  

- с. Царичина - махала Бусин дол - с. Церецел / с. Владо Тричков (община Своге) 
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- с. Царичина - махала Цървена ябълка - с. Церецел (община Своге), оттам до гара 

Томпсън (на жп линията София- Своге). Възможен е и директен преход от Цервена ябълка 

до гр. Своге. 

 

От с. Дръмша 

12) с. Дръмша – вр. Братьов камък (1131 м) – с. Чибаовци 

Маршрутът има нужда от планиране и прецизиране. 

Обща дължина – около 10 км    

 

 
 

 

От с. Чибаовци 

13) с. Чибаовци – вр. Братьов камък 

Маршрутът е описан в сайта https://opoznai.bg/view/vrah-bratiov-kamik-selo-chibaovtzi    

 
 

14) с. Чибаовци – вр. Церия (в община Своге) 

Маршрутът е описан в сайта https://tripsjournal.com/marshrut/selo-chibaovtsi-vrah-tseria  

  

https://opoznai.bg/view/vrah-bratiov-kamik-selo-chibaovtzi
https://tripsjournal.com/marshrut/selo-chibaovtsi-vrah-tseria
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От с. Дреново 

15) с. Дреново - параклис "Св. Богородица" – с. Дреново 

Лек кръгов маршрут по черни и горски пътища, започващ от чешмата в центъра на с. 

Дреново, до параклиса „Св. Богородица“ и обратно в Дреново. По маршрута се виждат 

оброчни кръстове, вековни дъбове и панорамни гледки към Западна Стара планина. 

Обща дължина – около 2 км    

 
 

16) с. Дреново – местност Раниславци – местност Провалнята – Понорски 

манастир „Св. Георги“ – с. Понор 

Преходът е по черни пътища и пътеки, които на места изискват допълнително 

проучване, прочистване от храсти и прецизиране. Зоната около карстовия обект 

„Провалнята“ (губилище на водата от целия ливаден комплекс Раниславци, която захранва 
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Безденските карстови извори) трябва да се обезопаси и социализира. Участъкът около 

останките от Понорския манастир трябва да се разчисти от храсти, за да се направи 

проходим.  

Обща дължина -  около 10 км   

 

 
 

17) с. Дреново – вр. Братьов камък - с. Чибаовци – с. Дръмша 

Планинарски маршрут, с изкачване  на вр. Братьов камък (1131 м).  

Обща дължина - около 16 км    

 

 
 

18) с. Дреново – параклис „Св. Богородица“ – с. Искрец 
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Маршрутът свързва пешеходно с. Дреново (община Костинброд) със с. Искрец 

(община Своге). Включва посещение на параклиса „Св. Богородица“, от който се открива 

чудесна панорамна гледка към билото Западна Стара планина. Преходът дава възможност 

за наблюдение на множество видове планински растения и птици, събиране на гъби и 

билки, посещение на оброчни места. 

Обща дължина – около 10 км    

 

 
 

 

От с. Бучин проход 

Възможно е разработването на пешеходни туристически маршрути, свързващи с. 

Бучин проход (община Костинброд) с населени места от съседни общини, например: 

- с. Бучин проход – Водната пещера – мах. Въртопите – мах. Младенова – с. Цръклевци 

(община Драгоман); 

- с. Бучин проход – с. Шума (Шумски манастир „Св. Архангел Михаил“)  / с. Лопушня 

(„Пътят на коня и лъка“) (община Годеч). 

 

Тези маршрути се нуждаят от планиране, прецизиране и разчистване на пътеките от 

клони и храсти. За тях може да се помисли в перспектива и при възможности за външно 

финансиране на проекти със съседните общини (по ОП „Развитие на регионите“ и др.) 

 

*  *  * 

Предложените маршрути за пешеходен туризъм използват съществуващи асфалтови 

или горски пътища, по-рядко пътеки. В някои случаи са необходими мерки за прочистване 

на пътеките от паднали дървета и храсти (напр. в района на хижа Люляка) или за улесняване 

преминаването през р. Крива (с изграждане на брод или пешеходен мост). Специфичен 

случай е маршрутът покрай р. Блато, който би използвал съществуващата дига. 

Някои от маршрутите могат да започват (или да завършват) в населени места от 

съседни общини (Своге, Драгоман, Годеч, София град). Би било полезно осъществяването 

на партньорство със съответните органи от тези общини за съвместно разработване и 

популяризиране на тези маршрути.  
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Маршрути за велосипеден туризъм 

Територията на община Костинброд е особено подходяща за развитие на велосипеден 

туризъм от различни типове – шосейно колоездене, крос-кънтри, планинско колоездене и 

др., най-вече с продължителност на еднодневни турове. Повечето от описаните като 

пешеходни маршрути са подходящи и за велосипеден туризъм (за целта част от маршрутите 

биха имали нужда от инфраструктурни подобрения или разширение на пътеки). 

Поради разположението на общината, велосипедните туристи много често започват и 

приключват своите турове извън границите на общината – от/до град София, или от/до 

железопътни гари като Драгоман и Своге. Това трябва да се има предвид при планиране на 

маршрутите в общината. Велосипедната свързаност на Костинброд със София е отделен 

проблем, който не е обект на настоящата разработка, но неговото решаване би 

подпомогнало в значителна степен развитието на велотуризма в общината. 

Понастоящем на територията на община Костинброд липсва развита мрежа от 

установени и маркирани велосипедни маршрути. Аналогично на пешеходните маршрути, 

необходимо е планомерно развитие на мрежата от веломаршрути, като се започне с 

маркиране на кратки лъчови и еднодневни кръгови маршрути около основните населени 

места в общината. На следващ етап, като се комбинират отделни елементи и етапи, те стават 

добра основа за осъществяване на по-продължителни велопреходи.  

 

19) гр. Костинброд – с. Безден (язовир „Бистрица“) 

Еднодневен лъчев маршрут за шосейно колоездене. Използва се често от местни 

любители на колоезденето, понякога се организират групови велопоходи с деца. 

Обща дължина (в едната посока) - около 28 км, почти без денивелация 

 

 
 

20) Костинброд – Сливница – Драгоман – Костинброд 

Еднодневен кръгов маршрут за шосейно колоездене. Използва  се от опитни 

колоездачи, които търсят повече километри по слабо натоварени асфалтирани пътища. 

Обща дължина - около 95 км, със сумарна положителна денивелация 950 м. 
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21) гр. Сливница – с. Безден 

Еднодневен лъчев маршрут за крос-кънтри колоездене, съчетаващ черни полски 

пътища и такива с асфалтова настилка.  

Обща дължина - около 16 км, с варианти през изворите на р. Блато или през с. 

Опицвет. От с. Безден може да се  продължи към Беледие хан (хижа Люляка) към гр. 

Костинброд. 

 

 
 

22) Драгоман – с. Големо Малово (община Драгоман) – с. Безден 

Еднодневен лъчев маршрут за планинско (крос-кънтри) колоездене. Свързва жп гара 

Драгоман с Костинброд. Включва преминаване през карстовите била на Мала планина и 

посещение на изворите на р. Блато и Безденските карстови извори. Има вариант с 

преминаване през вр. Градище (Светещия кръст). 
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Обща дължина - около 25 км, с положителна денивелация 270 м.  

 

 
 

23) с. Дреново – с. Искрец (община Своге) – с. Дреново 

Кръгов маршрут за планинско (крос-кънтри) колоездене, преминава през най-висока 

точка в близост до вр. Остри връх (996 м надм. вис.). Дава възможност за посещение на 

множество оброчни места и кръстове. 

Обща дължина - около 20 км, с положителна денивелация 640 м. 

 

 
 

24) с. Балша (община София) – Царичина – с. Чибаовци - с. Балша 

Кръгов маршрут за планинско (крос-кънтри) колоездене. 

Обща дължина - около 31 км, с положителна денивелация 810 м, най-висока точка 

1081 м н.м.в. 
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25) с. Понор – с. Безден 

Маршрут за планинско (крос кънтри) колоездене, който може да се използва като етап 

от по-големи лъчеви или кръгови маршрути. Представлява преминаване през карстовата 

част на Мала планина, най-често по технични каменисти пътеки. 

Вариант 1 - дължина 12 км, положителна денивелация 70 м, спускане 430 м 
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Вариант 2 – дължина 13 км, положителна денивелация 90 м, спускане 450 м 
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IV. ПРАВИЛНИК ЗА МАРКИРОВКАТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПЪТИЩА В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (извадки) 

 

Целият документ може да се намери в сайта на 

Български туристически съюз: 

https://www.btsbg.org/normativna-uredba/p-r-v-i-l-n-i-k-

za-markirovkata-na-turisticheskite-ptishcha-v-republika-

blgariya 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

С правилника се определя редът и начинът на 

маркиране на туристическите пътища и тяхното 

обезопасяване, целите и задачите на маркировката, 

видовете маркировка, класификацията на маркировката 

и маркировъчните знаци, както и съхраняването и 

поддържането на маркировката.  

Правилникът е изготвен и приет от БТС и се прилага за всички туристически пътища, 

водещи до туристически, алпийски и други обекти, като: туристически хижи, туристически 

или алпийски лагери, водоизточници, върхове и планински била, пещери, природни 

феномени, архитектурно-исторически и етнографски обекти и др.  

Туристическата маркировка има за цел да информира, улесни, подпомогне и 

обезопаси движението на туристите при неблагоприятни атмосферни условия и  задача да 

осигури достъпност до съществуващите природни дадености и охраняемите природно-

защитени обекти с минимална намеса в околната среда и запазването им от отрицателното 

въздействие на човешката дейност. Тя трябва да бъде ясно обозначена и лесно разбираема 

и да се вписва в ландшафта на местността.  

  

ВИДОВЕ МАРКИРОВКА  

Туристическата маркировка е:  

•  Трайна и временна – според трайността й.  

•  Лентова и образна – според начинът на изпълнение.  

Трайната маркировка се използва за маркиране на постоянни туристически пътеки. 

Временната маркировка се използва за туристически прояви с временен или сезонен 

характер, както и за подсилване и допълване на трайната маркировка при сезонни 

изменения. Лентовата маркировка представлява хоризонтален трилентов знак с боя или 

друг материал, в който средната линия е основният, водещ цвят, а страничните линии 

/отгоре и отдолу на водещия цвят/ го открояват за привличане на вниманието. Образната 

маркировка представлява различни условни знаци: надписи, табели, номерации. 

В изходните пунктове маркировката започва с художествено оформени маршрутни 

табла /схеми/. На възлови места с широк обзор се поставят панорамни разяснителни табла.  

На места, представляващи опасност за живота на туристите по маркираните 

туристически маршрути /алпийски ръбове, пропасти, лавиноопасни места, свлачища, 

каменопади, пещерни отвори и др./, се изграждат обезопасителни съоръжения.  

   

МАРКИРОВЪЧНИ ЗНАЦИ  

Маркировъчните знаци са условни знаци, които, поставени на определени места, 

указват посоката на пътя, обектите, разстоянието до тях, отклоненията, опасните места по 

маршрутите и др.  Образците на тези знаци се утвърждават от Българския туристически 

съюз в съответствие с международните изисквания.  

Пътят върху маркировъчните знаци се обозначава чрез цветни водоравни линии или 

условни знаци: връх, хижа, извор, езеро, водопад, лавина опасност, забранена зона и др.  

https://www.btsbg.org/normativna-uredba/p-r-v-i-l-n-i-k-za-markirovkata-na-turisticheskite-ptishcha-v-republika-blgariya
https://www.btsbg.org/normativna-uredba/p-r-v-i-l-n-i-k-za-markirovkata-na-turisticheskite-ptishcha-v-republika-blgariya
https://www.btsbg.org/normativna-uredba/p-r-v-i-l-n-i-k-za-markirovkata-na-turisticheskite-ptishcha-v-republika-blgariya
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Цветовете на маркировъчните знаци биват основни и спомагателни. Основни цветове 

са: червен, зелен, син и жълт, а спомагателен е белият цвят. Те  се поставят на 

маркировъчните знаци, отделени един от друг. Когато основният цвят е само един, цветната 

линия се поставя между две бели линии. По този начин се полагат цветните линии върху 

дърветата, камъни, скали и др.  

Посоката на движението се определя със стрелка под надписа на маркировъчния знак.  

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МАРКИРОВЪЧНИТЕ ЗНАЦИ  

Маркировъчните туристически знаци са:  

•  указателни  

•  предупредителни  

•  забранителни  

Маркировъчните туристически знаци се изпълняват в предупредителен жълт до 

оранжев цвят, надписите се нанасят с черни букви, като задължително съдържат емблемата 

на БТС, а при необходимост и емблемата на съответната стопанисваща организация.  

Указателните знаци са с форма на правоъгълник без заострен край /осведомителни 

табла/ и изобразяват нагледно в схематичен вид по-важни туристически пътеки и обекти, 

осведомяват за характера на местата или обектите, разстоянията до тях, както и за 

маркиране на кръстовища и трудни за ориентиране места и др. Указателни знаци са и 

панорамните табла върху които чрез снимки, схеми или азимути се изобразява околния 

обзор. Таблата се поставят на видно място в селища, в изходните пунктове за 

туристическите обекти и хижите.  

Указателните знаци с форма на правоъгълник с един заострен край /стрелки/ се 

използуват за маркиране при рязка смяна на посоката по маршрута и при отклонение от 

основния маршрут до близки обекти: чешми, красиви местности, природни феномени, 

върхове и др. Върху заострения край на стрелките се полага основният цвят, с който е 

маркиран съответният маршрут.  

Предупредителните знаци се използват за маркиране на препятствия по пътя и за 

изостряне вниманието на туристите. 

Забранителните знаци се използуват за маркиране на всички опасни места и обекти, 

където е забранено движението. Върху тях се изобразява условния знак за опасност и се 

надписват с думи “Минаването забранено”.  

   

НАЧИН НА МАРКИРАНЕ  

Преди полагане на маркировката е необходимо:  

•  Основно проучване в лятна и зимна обстановка на пътя, като се отбележат и 

определят всички места: изходни пунктове, кръстовища, възлови и трудни за ориентиране 

места, отклонения, извори, чешми, лавиноопасни места, каменопади, порои, трудни 

технически участъци и др. Там се поставят съответните знаци и се изграждат съоръжения 

за обезопасяване.  

•  Определяне местата на маркировъчните колове и различните видове маркировъчни 

знаци, които ще бъдат поставяни, като се положи боя в горските райони и забият колчета в 

откритите места.  

•  Избиране на най-късия, удобен, лек и безопасен път.  

Маркировъчните знаци трябва да се поставят така, че да се виждат и намират лесно и 

от двете посоки на движението. Маркировъчните знаци се поставят успоредно на 

маркирания път, а съобразно условията – и челно. При полагане на маркировката трябва да 

се избягва поставянето на излишни знаци, като се използват местата на съществуващите.  

Маркировъчните знаци се закрепват здраво на маркировъчни стълбове, стени, скали 

и други, и по изключение на неизсъхнали дървета. При използуване на дървета, за 

маркировка трябва да се подбират такива, които не са застрашени от изсъхване и изсичане. 

При липса на дървета маркировъчните знаци се полагат по скали, дънери, стабилни камъни 
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и др. На природозащитени обекти, дървета по които има горски знаци или знаци на други 

ведомства (железопътни, пътни, електроснабдяване и др.) не се поставят маркировъчни 

туристически знаци.  

Маркировъчните знаци трябва да се поставят един от друг на такова разстояние, че да 

осигурят добра ориентация през целия път. При излизането на големи поляни и открити 

места в горските райони /сечища, пожарища и др./, посоката на влизане отново в гората се 

отбелязва ясно с допълнителни стълбове и маркировъчни знаци.  

При маркиране на пътеки, които се събират на едно място, се използва многоцветна 

лента. Цветовете се поставят хоризонтално. На кръстовище маркировъчните знаци се 

поставят веднага след кръстопътя, като в близост до него се поставя втори и трети знак, за 

да няма съмнение за правилната посока.  

При маркирането в гори, открити райони и била във високите части на планините, 

маркировъчните знаци се поставят върху железни или дървени стълбове, които се 

номерират поредно от съответния изходен пункт. Маркировъчните стълбове се забиват и 

укрепват здраво в земята и се бетонират. Във високите части на планините и там, където 

летните и зимни пътища не съвпадат, следва да се прави лятна и зимна маркировка.  

В районите, представляващи интерес за чуждестранните туристи се монтират 

информационни табла на български и чужди езици. Те се поставят на видно място в селища, 

в изходните пунктове за туристическите обекти, в района на хижите и на възлови по 

маршрута места.  

Исторически обекти, уникални природни забележителности и др. се отбелязват с 

табла или плочи, на които се отразява събитието или характеристиките на обектите.  

Не се допуска маркирането на съседни и близки маршрути с еднакви цветове.  

 

Образец №1 Указателни табла 

 

Забележка: Указаните размери са в сантиметри                                                                                                                                                              
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Указателна стрелка 

 
Указателни табели 

 

Голяма табела Малка табела 
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Образец №2 

Цветове на маркировъчни знаци 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №3 

 

Размери на маркировъчни знаци 

 

 
 

 

Образец №4 

Размери и укрепване на стълбове 

 

Образец №7  Маркировка за две посоки 
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Образец №8 

Поставяне на маркировъчни знаци 

 
 

 

Образец №9 

Шаблон за знак 

 

 
 

Образец №10 

знак за две посоки 
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V. Основни понятия и методически указания за изграждане на маршрути за вело-

туризъм в Община Костинброд 

 

Следващият раздел предлага схема за класификация на маршрутите и дава някои 

насоки за развитие на велосипедната инфраструктура в общината, включително графични 

знаци и начини за маркиране на маршрути за планинско колоездене, както и за създаване 

на информационни материали за велотуризма. 

Част от маршрутите комбинират асфалтови и черни пътища, като някои трасета са  

изцяло неасфалтирани. Предвид хълмистия и полу-планински характер на терена, тези 

маршрути са подходящи най-вече за планинско колело. В България липсва нормативно 

обусловена система за изграждане на инфраструктура за планинско колоездене. Въпреки 

това, през последните години се установиха добри практики в тази посока, постави се 

основа за уеднаквяване критериите за подбор и маркиране на „официални” маршрути за 

планинско колоездене у нас; с течение на времето и натрупания опит тази система се 

доусъвършенства и намира приложение върху все по-голяма територия. 

Посочените правила и методи има препоръчителен характер и целят уеднаквяването 

на класификацията и маркировката на маршрутите за планинско колоездене в цяла 

България с цел повишаване качеството на тези продукти и подпомагане развитието на 

планинското колоездене у нас. 

Представената по-долу информация касае: 

- класификацията на маршрути за планинско колоездене; 

- начините за определяне нивото на трудност на тези маршрути; 

- графичните и допълнителни означения за маркиране на маршрути; 

- методика на полагане на маркировката. 

 

1. Методология за класификация на маршрутите за велотуризъм 

Предложената в този доклад методология за класификация на велосипедните 

маршрути се основава на два документа: 

1.) "Правилник за определяне на типове маршрути, ниво на техническа трудност, 

графични знаци и начини за маркиране на маршрути за планинско колоездене в България" 

(разработен от сдружение "Байкария", съвместно със заинтересовани организации, фирми 

и отделни лица, занимаващи се активно с планинаско колоездене):  

http://www.mtb-bg.com/images/stories/other_other_old/news00668_markirovkata.pdf 

2.) "Нова система за класификация на пътеки и маршрути" (разработена от  Любомир 

Ботушаров, консултиран от хора и организации с опит и идеи в описването и споделянето 

на маршрути за каране, както и в реалното им маркиране, организирането на карания и т.н.) 

https://mtb-bg.com/2012/05/18/rating-trails-routes 

 

2. Типове маршрути за велотуризъм 

А) Според вида използван велосипед: 

- маршрути за планинско колоездене (крос-кънтри) 

- маршрути за каране с дисаги на дълги разстояния с хибриден велосипед 

- маршрути за шосейно колоездене 

Б) Според времетраенето: 

- еднодневни маршрути 

- двудневни маршрути 

- многодневни маршрути (преходи) 

- продължителни маршрути (от няколко седмици до повече от година) 

В) Според направлението: 

- лъчови маршрути (отиване и връщане по едно и също трасе в рамките на един ден) 

- кръгови маршрути (отиването и връщането са по различни трасета, могат да бъдат 

едно- или двудневни) 

http://www.mtb-bg.com/images/stories/other_other_old/news00668_markirovkata.pdf
https://mtb-bg.com/2012/05/18/rating-trails-routes
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- преходи, велопътешествия (обикновено по няколко дни) 

Г) Според начина на организиране: 

- с обществен транспорт или със собствен автомобил до/от точката на 

тръгване/пристигане (при индивидуални карания или при по-малки групи до 10 човека, 

едно- или двудневни, лъчови или кръгови маршрути) 

- с организиран придружаващ транспорт (при многодневни преходи с групи от над 

10 човека, често изпълнявани с професионален водач) 

- самостоятелно, с пренасяне на всичко необходимо в дисаги (най-вече при 

трансевропейски или трансконтинентални продължителни пътувания). 

 

3. Основни принципи на изграждането на велосипедна инфраструктура 

- Създаването на нови маршрути за велосипеден туризъм да се планира в контекста 

на съществуващи маршрути и в съответствие с нагласите на местното население и нуждите 

на ползвателите (велосипедистите); 

- Създаването и маркирането на маршрути за велосипеден туризъм да става в 

съответствие с регулационните планове по ЗУТ, стратегията за развитие на туризма, 

режимите на защитените територии и след съгласуване със съответните компетентни 

държавни и общински организации или частни собственици; 

- Изборът на материали и места за поставяне на маркировъчните знаци да бъде 

максимално щадящ за природната среда; 

- Полагащите маркировката да са запознати с правилата и методиката за маркиране; 

- Дейностите по маркиране на маршрутите да бъдат последвани от информационно 

обезпечаване и популяризиране чрез пътеводители, уеб страници и др. 

 

4. Основни категории пътища и пътеки 

В основата на новата система стои класификацията на отделните пътеки и пътища 

според тяхната техническа трудност. Обособени са две основни категории - път (R от англ. 

Road) и пътека (Т от англ. Trail). 

Избрани са латински букви по две причини: 1) На български път и пътека започват 

с една и съща буква; 2) По този начин системата ще е по-универсална и лесно преводима за 

целите на сайтове, пътеводители, карти и т.н. на чужд език, насочени към чуждестранни 

туристи.  

Във всяка от двете категории има по няколко степени. Те отговарят на различна 

техническа трудност, определена чрез конкретни стойности и елементи, засягащи вид 

настилка, наклон, широчина, препятствия и т.н. Всеки ползвател на системата може лесно 

да прецени на терен каква е трудността на дадена отсечка, ако иска след това да я сподели 

с други хора. И обратно, когато някой има предварителна информация за трудността на 

конкретен път или пътека, той ще може с голяма точност да знае какво да очаква на място 

и дали изобщо си струва да я пробва. В категорията пътища има три степени, а в категорията 

пътеки - пет. 

Освен двете основни категории, има още две спомагателни: F (от англ. freeride, 

каране по свободен терен) с две степени и Х (за места, на които носенето е неизбежно и 

продължава повече от 50 м).  

 

5. Технически характеристики на маршрута 

Тук е разгледан въпроса за определяне нивото на техническата трудност на общите 

маршрути за планинско колоездене. Нивото на физическа трудност на маршрутите зависи 

от индивидуалните възможности на отделните колоездачи и поради тази причина не е 

предмет на тази категоризация. 

Нивото на техническа трудност на маршрута се определя на базата на следните 

характеристики на маршрута: 
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▪ Ширина на следата - това е средната ширина на активно ползваемата част от 

пътя/пътеката; 

▪ Подстилаща повърхност на трасето - материалите и стабилността на 

подстилащата повърхност са ключов фактор при определянето на нивото на трудност; 

▪ Наклон на трасето - максимален и среден. Максималният наклон на трасето се 

определя от най-стръмната част на трасето, която е не по-къса от 5 метра. Измерва се в 

проценти с помощта на клинометър. Средният наклон на трасето отразява денивелацията 

на трасето върху цялата му дължина. Средният наклон се изчислява, като се раздели общата 

денивелация на трасето на общата дължина (в метри) и се умножи по сто. 

▪ Естествени препятствия и технически елементи на трасето. Тук се включват 

камъни, коренища, паднали дървета, дупки, издатини, падове и т.н. Височината на всяко от 

тези препятствия се измерва от нивото на подстилащата повърхност до най-високата точка 

на препятствието. Когато препятствието е с различна височина се измерва най-ниската 

такава, по която е възможно да се кара. 

 

6. Категории, степени и технически критерии за определянето им 

 

R1 – Автомобилни пътища с трайна твърда настилка, без макадам. Тук влизат 

асфалт, бетон и паваж. Наклонът е без значение. 

R2 – Черни пътища с променлива настилка и среден наклон. Това са 

преобладаващия вид черни пътища в България. Характеризират се с различен тип настилка 

– тревна, почвена, пясъчна, чакълеста (трошено-каменна) или каменна/скална. Основата е 

предимно стабилна и трайна. Максималният наклон може да е до 25%, широчината може 

да е от 2 до 5-6 м. Повърхността им е разнообразна, може да има коловози, изровени 

участъци, прагове, нестабилна настилка, дупки, страничен наклон и т.н., но в повечето 

случаи препятствията могат да се избегнат/ заобиколят дори и с по-висока скорост. 

R3 – Екстремни черни пътища – при тях или наклонът, или настилката , или и двете 

представляват значителна трудност. Наклонът може да е над 15%, а настилката е предимно 

от нестабилни камъни или почва и включва дълбоки коловози, прагове, много изровени 

участъци, корени, камъни, улеи и др. препятствия, които не могат да бъдат заобиколени. 

Основните критерии за разграничаване на R2 от R3 (т.е. нормален черен път от 

екстремен) са наклонът, количеството/честотата на трудни препятствия и 

възможността за тяхното избягване. 

 

Т1 – Широки пътеки и алеи. Характеризират се с широчина не по-малко от 150 см, 

среден наклон не повече от 5%, максимален наклон не повече от 8%, липса на остри завои 

с лоша видимост, стабилна, твърда и равна настилка. 

Т2 – Лесни пътеки. Характеризират се с широчина над 75 см (допустими са стеснения 

в единични участъци, ако са лесно забележими и не са комбинирани с други препятствия), 

среден наклон не повече от 8%, максимален наклон не повече от 15%, стабилна, твърда и 

равна настилка. Възможно е да има остри завои, но с добра видимост и чист заход към тях. 

Т3 – Пътеки със средна трудност. Характеризират се с широчина не по-малко от 50 

см, среден наклон не повече от 15%, максимален наклон не повече от 20%, предимно твърда 

и стабилна, но на много места неравна настилка. Може да има отделни участъци с 

нестабилна настилка; може да има неравности, стабилни камъни, корени, коловози, 

страничен наклон, прагове, стъпала, отделни участъци с нестабилна настилка; височина на 

препятствията, които не могат да бъдат избегнати - до 20 см; може да има и по-високи 

препятствия, ако има възможност за заобикалянето им; може да има остри завои с лоша 

видимост; може да има широки серпентини с малък наклон; може да има мостове с 

широчина не по-малко от 50 см, които не могат да бъдат избегнати; може да има стръмен 

или отвесен, но безопасен/горист склон от външната страна на пътеката; отделни кратки 

участъци могат да надхвърлят посочените критерии. 
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Т4 – Технични (трудни) пътеки. Характеризират се с широчина не по-малко от 30 

см, среден наклон не повече от 25%, максимален наклон не повече от 40%,  разнообразна 

настилка – предимно неравна и/или нестабилна. Може да има много и различни 

препятствия, неравности, стабилни и нестабилни камъни, корени, коловози и улеи, 

страничен наклон, прагове, стъпала; височина на препятствията, които не могат да бъдат 

избегнати - до 40 см. Може да има и по-високи препятствия, ако има възможност за 

заобикалянето им; може да има остри завои с лоша видимост; може да има тесни 

серпентини със среден наклон; може да има мостове с широчина не по-малко от 50 см, които 

не могат да бъдат избегнати; може да има стръмен или отвесен опасен/открит склон от 

външната страна на пътеката. Отделни кратки участъци могат да надхвърлят посочените 

критерии. 

Т5 – Много трудни/екстремни пътеки. Характеризират се с широчина – без 

ограничения, среден наклон – без ограничения, максимален наклон – без ограничения, 

много неравна и/или нестабилна настилка, много и различни препятствия, неравности, 

стабилни и нестабилни камъни, корени, коловози и улеи, страничен наклон, прагове, 

стъпала; височина на препятствията, които не могат да бъдат избегнати - над 40 см. Може 

да има остри завои с лоша видимост; може да има много тесни серпентини с голям наклон; 

може да има мостове с широчина по-малко от 50 см, които не могат да бъдат избегнати; 

може да има стръмен или отвесен опасен/открит склон от външната страна на пътеката. 

 

Х - Участък от пътека или път с дължина над 50 м, който неминуемо изисква 

бутане/носене. 

F - Отсечка, която не следва път или пътека, но теренът е с ниска до средна 

трудност, съответстваща ориентировъчно до R2 и до Т3. Може без проблеми и без голям 

риск да се премине от колоездачи със средни умения. 

FX - Отсечка, която не следва път или пътека, но теренът е с висока трудност, 

съответстваща ориентировъчно на R3, Т4, Т5 и Х. Може да се премине от колоездачи с 

добри умения, но за хора с начални до средни умения би била прекалено трудна и рискована 

или направо некараема. 

Отсечките F и FX следва да се използват в маршрути и GPS следи само по 

изключение, когато са проверени като възможни за преминаване и когато без тях 

маршрутът би бил невъзможен. 

При описване на маршрути и дори на отделни отсечки е добре винаги да се следват 

пътеки и пътища. По принцип карането извън тях в много случаи е или в даден момент ще 

стане незаконно, поради което не е добре да се насърчава. Освен това масово каране по 

места без път и пътека е предпоставка за ерозия и нанасяне на вреди на околната среда. Не 

на последно място, "свободният" терен по правило изисква добри умения и крие повече 

рискове от скрити препятствия, от объркване и от падане на затънтено и трудно достъпно 

място. Заради всичко това присъствието на подобни отсечки е добре да се ограничи до 

случаи, в които карането по свободен терен не е просто за удоволствие, а е необходимо за 

получаването на добър маршрут, който иначе би бил невъзможен. Типичен пример за 

отсечка F би бил случай, в който например маршрутът достига място, където пътеката 

свършва, но е ясно, че на няколкостотин метра от тази точка има сигурен път/пътека и до 

това място може да се достигне само чрез каране през поляна, гора или гол склон с лек до 

среден наклон и достатъчно чисти линии и стабилна настилка. При FX случаят би бил 

аналогичен, но трудността на терена е по-висока, т.е. включва по-голям наклон, по-трудни 

линии, нестабилна настилка, провиране между храсталаци и дървета и т.н. 

Системата е разработена с цел да "стандартизира" техническата трудност на 

отделните пътеки и пътища, тъй като те са най-малките структурни единици за изброените 

приложения и ако имаме единно разбиране за тези единици, надграждането нагоре, дори да 

е различно, ще е доста по-лесно за разбиране. 
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7. Система за техническа трудност на цели маршрути с три степени 

 

За разлика от степенуването на отделните пътища и пътеки, системата за 

техническа трудност на целите маршрути няма "стандартизиращ" характер. 

1. Маршрут с ниво на техническа трудност „ниско“ (лесен) – включва пътища до R2 

(в някои случаи) и пътеки до Т2 

2. Маршрут с ниво на техническа трудност „средно“ – включва пътища R2 и/или 

пътеки T3, както и отсечки F или Х 

3. Маршрут с ниво на техническа трудност „високо“ (труден) – включва пътища R3 

и/или пътеки Т4 и Т5, както и отсечки FX или Х.  

 

VI. Насоки за маркиране на вело-маршрутите в Община Костинброд 

 

1. Графични символи за маркировка на терен 

Графичните символи, които следва да бъдат използвани за маркирането на маршрут 

за планинско колоездене в България включват: 

- равнобедрен триъгълник с размери - ширина на основата 150 мм и дължина на 250 

мм, чиито остър ъгъл указва посоката на движение. Вътрешността на триъгълника е 

изпълнена с различен цвят в зависимост от нивото на трудност на съответния маршрут, а 

границите му са отбелязани с бял кант. Във вътрешността на триъгълника се нанася с бял 

цвят означението на съответния маршрут - буква, цифра или и двете. 

- бял квадрат с цветен Х във вътрешността - указва грешен път на движение по 

маршрута. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Допълнителни обозначения 

 

Пътепоказателни табелки - различават се следните типове: 

А) Указващи посоката към туристически обекти, хижи, населени места – поставят се 

на места, където от основния маршрут се отделят пътеки към тези обекти. Те би следвало 

да съдържат цвят и номер на маршрута, името на обекта, разстояние до обекта, символ 

характеризиращ обекта (съгласно приложената спецификация).  
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Б) Места, където се разделят и събират отделни маршрути. Тези табелки би трябвало 

да съдържат информация за цвета, номера на трасето и разстоянието до крайната или 

следваща главна точка по маршрута. 
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В) Табелки, указващи извори, чешми и други водоизточници - трябва дасъдържат 

информация за разстоянието и името на обекта, както и съответния символ. 

Препоръчително е табелките да бъдат направени от метал (преимуществено) или 

дървесина. 

 

Информационни табла 

На информационни табла се представя полезна информация относно маршрут(и) в 

съответния район. Препоръчително е да се монтират на оживени места - пред хижи или в 

центъра на малки населени места. Добре е да се оформя т.нар. "trail gate", където чрез 

информационни табла да се дава информация за маршрутите в околността и др. 

туристически обекти. Това място може да бъде и начална точка на маршрутите и от нея да 

започват техните описания. 

Информационните табла би трябвало да съдържат следната информация: 
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- детайлна карта на района с нанесени на нея велосипедни маршрути, туристически 

обекти, чешми и т.н.; 

- имена на маршрутите и техническа спецификация (ниво на трудност, дължина, 

денивелация, цвят и номер); 

- полезна информация и телефони (гари, автогари, инфо центрове, болница, полиция 

и т.н.); 

- рекламно поле за спонсори (да не надвишава 15% от площта на таблото); 

- снимки от района. 

Спонсорски знаци, текстове и послания могат да бъдат поствяни върху 

информационни табла и материали (брошури, интернет страници, карти), но не и върху 

маркировъчните знаци и табели. 

 

3. Номенклатура на маршрутите 

Номенклатурата на маршрутите включва допълнителните обозначения с цифри и 

букви, чрез които се отделят и идентифицират различните маршрути. 

Цифри се употребяват при маркирането на локални маршрути (общи XC маршрути). 

Така например, ако около определен байк център има 10 общи маршрута, то би следвало 

всеки от тях да бъде обозначен със съответния номер от 1 до 10. 

Буквените обозначения се използват за означаване на главни или многоетапни/ 

многодневни / национални / международни маршрути. Буквата се подбира в зависимост от 

местоположението или темата на маршрута. Така например презродопски маршрут, 

покриващ територията на Родопите се означава с буквата Р, главни маршрути, покриващи 

територията на цял планински дял, носят името на дела, в който се намират - Алабак - А, 

Каркария - К, Велийшки - В, Перелик - П и т.н. В случаите, когато те се припокриват с 

локални маршрути в рамките на триъгълника се обозначават и двете означения (Р/1- би 

означавало, че се движите по маршрути Рудопия и номер 1 от съответното локално трасе), 

като се използва приоритетно цвета на главния маршрут. 

След маркирането и обозначаването със съответната буква / цифра на даден 

маршрут, препоръчваме информацията за него да бъде изпратена до www.bikearea.org или 

www.mtb-bg.com с цел създаването на национална база данни с маршрути за планинско 

колоездене. 

 

4. Нанасяне на маркировката 

При полагане на маркировката трябва да се спазват следните правила: 

- маркировка се полага преимуществено върху скали, а когато това не е възможно 

върху дървета, стълбове, каменни пирамидки, огради и т.н.; 

- маркировка се поставя на обекти, разположени в близост до пътеката или на самата 

пътека; 

- при равни участъци или изкачване маркировка се поставя на височина 1.5 - 2 м; 

- при участъци на спускане маркировка се поставя на височина до 1 м или на камъни, 

разположени на самата пътека; 

- при полагане на маркировка да се избягват места, които са или предстои да 

обраснат с растителност 

- когато се припокриват няколко маршрута, е необходимо да бъдат поставяни 

отделни маркировъчни знаци за всяка група маршрути с еднакъв цвят. В рамките на 

маркировъчния знак се вписват означенията на всеки от тях с букви, цифри или и двете. 

Обикновенно такава ситуация се получава в началото на маршрутите в рамките на 

съответното населено място / изходен пункт; 

- честотата на маркиране се увеличава в близост до и след всеки разклон, обрасли с 

растителност участъци и открити места - при такава ситуация енеобходимо да се поставят 

знаци през интервал от 20 - 30 м. Същото важи и при при резки или неясни отклонения на 

маршрута; 
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- когато пътя / пътеката е ясно откроена и без разклонения, честотата на маркиране 

да е 500 / 700 м.; 

- при наличието на друг маршрут (пешеходен, велосипеден), нанасянето на новата 

маркировка да не унищожава съществуващата и знаците да се нанасят на същите места, 

като съществуващите; 

- при припокриване на колоездачена маркировка с пешеходен маршрут, 

маркировката на колоездачния може да бъде нанасяна през по-големи интервали ( 1 км); 

- да се почиства с четка, тесла или ренде повърхността, върху която се нанася 

маркировка; 

- размера на буквите / цифрите е височина 80 мм и ширина 45 мм. Те се изрисуват 

след засъхването на основната боя на ръка или чрез шаблон; 

- при открити и обрастващи места препоръчваме употребата на пилони (дървени или 

метални) и каменни пирамидки, върху които да са нанесени прилежащите на маршрута 

цветове - допуска се изключение от утвърдените графични знаци. Важно е да е поставен 

ясен маркировъчен знак в края на откритата местност, където маршрута отново влиза в 

гората; 

- знакът указващ грешен път на движение (бял квадрат с цветен кръст) се поставя в 

изключителни случаи, когато е налице рязко отклонение на маршрута от досегашната или 

логична посока на движение. Поставя се и в открити местности или други места, където 

теренът не позволява нанасянето на ясна маркировка в правилната посока на движение; 

- от началото на маршрута до изхода на населеното място честотата на маркировката 

да е през 100 м, като в един триъгълник се съчетават всички маршрути по конкретното 

трасе; 

- в населено място маркировъчните знаци се поставят върху бетонни стълбове, 

бордюри, огради (с позволението на собствениците); 

- информационните табла се поставят в началото на маршрута и по протежението му 

съгласно предписанията в частта за допълнителни обозначения. 

 

 

VII. Насоки за създаване на информационни материали и описание на 

пешеходни и вело-маршрути в Община Костинброд 

1. Създаване на информационни материали 

Издадените до момента печатни материали, свързани с туризма в Община 

Костинброд (карти, брошури) не съдържат информация за възможностите за практикуване 

на пешеходен туризъм и колоездене. Издаването на допълнителни информационни 

материали би трябвало да е неделима част от процеса по създаване, обозначаване и 

популяризиране на такива маршрути. Не би следвало да се допуска създаването и 

популяризирането на маршрут, който не е обезпечен с детайлно описание и не е 

локализиран върху карта. 

Всеки маркиран маршрут би следвало да е подкрепен с: 

- общо и детайлно описание; 

- техническа информация - профил на маршрута: дължина, денивелация, терен...; 

- картосхема, локализираща маршрута в пространството; 

- GPS трак и точки, описващи маршрута; 

- общо описание на района и негови особености / опасности / ограничения. 

 

Удачно място за публикуване на възможностите за пешеходен и велосипеден  

туризъм (наред с другите туристически маршрути) на територията на Община Костинброд 

е бъдещият туристически интернет портал на общината. Други препоръчителни места са 

уебсайтове като http://www.mtb-bg.com, който свободно предоставя своята база данни от 

изпитани маршрути (предимно из България). Маршрутите там се публикуват съгласно 

методологията, описана по-долу, информацията е надеждна и добре структурирана.  

http://www.mtb-bg.com/
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2. Изготвяне и публикуване на GPS следи и маршрути 

Във връзка с изготвянето и публикуването на GPS следи и маршрути, за да се 

постигне някакво единство и удобство, препоръчваме да се използват следните 

принципи/подходи: 

Вариант 1 - целият маршрут представлява една GPS следа, като при всяка указателна 

точка (waypoint) се отбелязва степента на трудност на участъка до следващата точка. 

Вариант 2 - следата се "нарязва" на отделни отсечки, които задължително са 

разграничими по тяхната техническа трудност (т.е. в точка, където теренът рязко променя 

характера си, трябва да се постави началото на нова отсечка - например пътека излиза на 

път или обратното, отклонява се от него и т.н.), а по преценка на автора може да са нарязани 

и по допълнителни критерии - например при важни разклони/кръстовища и др. Този подход 

е по-детайлен и като цяло би бил по-полезен за напреднали потребители, тъй като ще им 

позволи по-лесно да си направят в бъдеще собствена база данни от отсечки, които да 

комбинират по различен начин. Същото важи и за евентуалното създаване занапред на обща 

база данни, на карти и т.н.  

 

Изготвил: Росен Василев 

Експерт по биоразнообразие, алтернативен туризъм  и защитени територии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: НАЛИЧНОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД И ИНТЕГРИРАНЕТО МУ В ТУРИСТИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛАГАНЕ НА ОБЩИНАТА 

 

Издирване движими и недвижими културни ценности (археологически, исторически 

и етнографски, религиозни обекти), теренно и кабинетно проучване, обработване и 

систематизиране на информация за културното наследство на община Костинброд, 

както и включването им в туристически продукти и маршрути. 

 

1. Въведение: 

1)  Географско местоположение и природни дадености 

Община Костинброд се намира в Западна България. Административен център е град 

Костинброд. Общината е в състава на Софийска област. Намира на 16 км от столицата, в 

северозападната част на Софийското поле. Общата площ на общината 254,4 кm2.   

➢ Природни дадености 

Релефът на общината в северната част е планински, силно разчленен. Включва части 

от Мала планина – дял от Западна Стара планина. Най-високата точка е около 1155 м 

(северно от с. Чибаовци). В южната част на общината релефът е равнинно-хълмист. 

Средната надморска височина на Софийското поле е 550 м.  

Климатът е умереноконтинентален. Средната годишна температура в Костинброд е 

9.9°С, средногодишните валежи – 600 мм. За формирането му в района оказват голямо 

влияние верижно простиращите се оградни ридове на Стара планина. Софийското поле 

намиращо се в Западната /висока/ подобласт се характеризира с преобладаващи умерено-

континентални климатични условия. Характерна е добре изразена влажна сянка и поява на 

падащи ветрове от към Стара планина. 

Сравнително висока е средноянуарската температура (2,6 °С). Има условия за проява 

на типични инверсионни състояния с тенденция за изравняване на сезонните валежни суми, 

които са с типичен континентален режим. Сравнително неголямата височина на релефа, 

малкото средногодишно валежно количество (590 мм), значително изпарение и 

водопропускливост на геоложката основа са условия за ниската стойност на отточния 

модул, който е един от най-малките в страната. За чистотата на атмосферния въздух в 

района освен климатичните фактори и релефа, съществена роля играят наличието на големи 

промишлени източници, близост на пътища с голяма интензивност на движение, големи 

животновъдни ферми. 

Намиращите се в общината животновъдни ферми са със затихващи функции, а 

големият птицекомбинат е на разстояние от града, което не оказва влияние върху фоновото 

състояние на атмосферния въздух. Липсва пренос на замърсен въздух от промишлени 

райони, поради тяхната отдалеченост и поради пресечения релеф на общината. 

През територията на общината протичат няколко реки като землището ѝ попада във 

водосбора на Сливнишка река, както и р. Белица и р. Блато, като Белица се влива в р. Блато 

при моста на пътя София – Лом, а след това при Курило р. Блато се влива в р. Искър. 

Изворна област на двете реки е Сливнишката свита на предпланините на Стара планина. 

Реките са с предимно снежно-дъждовно подхранване, характеризиращо се с ясно изразено 

пролетно пълноводие през април-май и два минимума – зимен и летен. От Мала планина 

извират няколко малки притоци на р. Искър, най-голям от тях е Крива река, която образува 

къси, но дълбоки проломи с красиви скални откоси. В западната част на планината има 

силно развит карст. Валежните води се губят в множество понори и дават началото на много 

карстови извори.  

За начало на р. Блато се приема Петърчката река, която събира водите на 20 карстови 

извори при с. Безден, с. Опицвет и др. в полите на Камико, най-южната част на Комския 

дял на Стара планина. Количеството на карстовите извори силно се влияе от валежите. По-

големите извори са: Безден – дебит 80 л/с; Опицвет – 280 л/с; Бистрица – 60 л/с; Пустиняшка 
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бара – 25 л/с. Другите притоци на р. Блато са незначителни – Крива река, която идва от 

Бучино – Дервентски проход и минава през с. Житен и Кътинска река, която идва от южните 

слонове на Мала Софийска планина, Сливнишка река и др. 

Водите на р. Блато се използват за задоволяване на различни нужди – в 

промишлеността и селското стопанство за напояване. В поречието й са изградени редица 

хидротехнически съоръжения, които съществено нарушават оттока й. Река Белица е с малка 

водосборна площ около 18,7 km2. Гъстотата на речната мрежа е 1,5 – 2,0 км/км2. Модулът 

на годишния отток на р. Белица е в границите от 7,5 до 10 л/с/км2, като най-висок е през 

пролетта, а най-нисък през лятото и есента. Пълноводието е с продължителност 3-4 месеца, 

като настъпва през януари и завършва през април. Маловодието също продължава 3-4 

месеца, като започва през юли и свършва през октомври. Характерно за хидроложкия режим 

на реката е увеличаването на водните количества от края на месец февруари до края на 

месец юни в резултат на пролетното снеготопене и интензивните пролетни валежи. 

Периодът на по-ниски водни количества започва през месец август и завършва в началото 

на месец ноември. Вторичен максимум на завишаване на водните количества се наблюдава 

през месец декември.  

На територията на общината има множество пещери, най-голямата от които е 

Голямата темнота, дълга около 1100 метра. 

Почвите в община Костинброд принадлежат към клас Vertisols, тип Vertisols 

(смолници), вид Haplic (обикновени). Образуването им се свързва със специфично –

съчетание на почвообразуващите фактори – ниските части на релефа, слаб дренаж, ливадно-

блатна растителност, базични скали. В района на Костинброд са образувани върху 

андезитови почвообразуващите материали. Характеризират се с хумусно-акумулативен 

хоризонт, който достига мощност до 1000 см. По някой морфологични признаци – 

мехеничен състав, структура, плътност и цвят, този хоризонт се разделя на две части. След 

първите 30 см започва уплътняване, което продължава и в преходния хоризонт. 

Механичния състав от повърхността надолу се изменя от леко глинест към тежко глинест, 

а структурата съответно от троховидно-зърнеста към буцесто-призматична. Реакцията на 

почвения разтвор е неутрална. Съдържанието на хумус е в порядъка на 3-4 %. Част от 

органичното вещество е свързано по специфичен начин с монтморилонитовите вторични 

глинести минерали и образува органо-минерални съединения, които придават смолисто 

черния цвят на тези почви. Характерна особеност на хумуса е и съдържанието на смоли и 

восъци в него. Това определя високата му консервативност и устойчивост към различни 

видове въздействия. Общото съдържание на азот в повърхностния хоризонт е около 0,237%. 

Сорбционният капацитет е висок, което показва висока колоидност на почвата. 

Наситеността с бази е 99%. Смолниците са едни от най-консервативните и устойчиви почви 

в нашата страна. Високото съдържание на монтморилонитови глини, високия сорбционен 

капацитет и неутралната реакция гарантират висока буферна способност срещу 

замърсяване. 

В околностите на Костинброд и селата на общината се срещат над 40 вида редки и 

застрашени от изчезване представители на флората. Открити са находища на 3 вида 

български и 23 вида балкански ендемити, 16 вида са включени в Червената книга на 

България, 14 са защитени от Закона за биологичното разнообразие, на 2 е отредено място в 

световния Червен списък на застрашените растения, а 3 са включени в европейските 

природозащитни документи. Особено интересни са теснолистният божур, ниският бадем, 

горската съсънка, дивите орхидеи, перуники и гладиоли.  

Фауната на Костинбродска община също се отличава с голямо разнообразие, което е 

най-изразено сред птиците. Само в района на с. Безден са установени 192 вида птици, а 

около рибарниците при с. Петьрч – 190 вида. Голям брой от тях са включени в Червената 

книга на България, 5 са световно застрашени видове, а много други се опазват от 

българското и международното законодателство (малък корморан, голяма бяла чапла, бел 
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щъркел, белоока потапница, блатната сова, ливадният дърдавец, скалният орел, белоопашат 

мишелов и др.). 

Земноводните и влечугите са представени от 19 вида, като повечето от тях са 

защитени от българското и международното законодателство (горска дългокрака жаба, 

късокрак гущер, медянка), а 3 от тях са и световно застрашени видове (голям гребенест 

тритон, дървесна жаба и обикновена блатна костенурка). От бозайниците се срещат 

световно застрашените видове лалугер (в равнинните части) и видра (в рибарниците и 

водоемите около с. Петьрч и с. Безден). Известно е, че в района обитават поне 10 вида 

прилепи (голям и малък подковонос, трицветен нощник, кафяво прилепче. сив дългоух 

прилеп и др.), които са 1/3 от всички прилепи в България. Това видово богатство се обяснява 

с разнообразните местообитания – карстови терени и пещери, влажни зони, широколистни 

горски масиви. Недостатъчно проучени са насекомите и другите безгръбначни. От групата 

на водните кончета – тези красиви и полезни насекоми, край водоемите и ливадите са 

намерени 16 вида, но се очаква те да са много повече. Продължават проучванията и на 

пещерната фауна.  

Районът на Костинброд е много популярен сред любителите на гъбите. Този интерес 

се дължи на многобройните видове и тяхното изобилие. До момента са идентифицирани 

над 60 вида гъби, като 4 вида са включени в Червения списък на гъбите в България, а някои 

от тях дори са редки за цяла Европа. От ядливите гъби масово се събират лятната и 

бронзовата манатарка, сърнелата, пачият крак, челадинката, печурката, а други са познати 

на ограничен брой любители гъбари (бисерната гъба, тръбенката, жълтата рогачка). 

Изключително трудно е намирането на деликатесните гъби трюфели, особено на един от 

най-ценните им представители – летния трюфел. От отровните гъби опасност представляват 

бялата и зелената мухоморка. 

Над 15 са установените в района хабитати с голямо природозащитно значение (сред 

храстовите и тревистите, речните, скалистите, горските съобщества и др.). Повечето от тях 

са включени в Директивата за местообитанията на Европейския съюз (92/43/ЕЕС) и се 

нуждаят от специални мерки за опазване. Предложено е част от територията на общината 

(предимно скалисти масиви и влажни зони) да бъде включена в НАТУРА 2000 – 

екологичната мрежа от защитени зони на страните – членки на Европейския съюз. 

Съгласно фитогеографското райониране на България растителността на територията 

на община Костинброд се отнася към Балканската флористична провинция на Европейската 

широколистна горска област. 

 

1. 2. Антропологични дадености:  

➢ Кратка историческа справка 

Територията на община Костинброд е населена през всички епохи до късното 

Средновековие. През Римската епоха в този район се населява заради близостта на Сердика 

и пътя от Ниш към Сердика-Филипополис-Константинопол.  

След създаването на Българската държава на Балканите, местното население 

осъществява приемственост в много от античните традиции.  

Траки и римляни, прабългари и славяни, завоеватели оставят мълчаливи послания от 

различни епохи в останки от каменни пътища, мостове и крепости, надгробни могили, 

некрополи и селища. 

Доказано е, че част от селищата от този край са наследници на по-стари поселения. 

Турските регистри засвидетелстват съществуването на селищата в този район още в                

30-те г., втората половина и края на ХV в. първите писмени документи за това са тимари от 

този период, за част от селищата има документи за войнуци и дервентджии, които се 

ползват с определен статут и привилегии. 

В общината има гъста мрежа от оброчни знаци (кръстове), някои са от тях са типични 

образци, изработени от майсторите от Гинската каменоделска школа с времеви хоризонт на 
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установяване ХІХ и началото на ХХ век. Тези култови места пазят своя чар и са обект на 

почитане от местното население и до днес. 

Тази приемственост в живота през отделните епохи, засвидетелствана от 

археологическите проучвания и разкопки е потвърждение за дълбоките корени, древната 

материална и духовна култура на Костинбродския край. 

Недвижимо културно наследство 

✓ Археологическо наследство – археологически НКЦ, включени в ОУП 

- Следи от Праисторията – селища и селищни могили 

- Следи от Античността – селища, могили, пътни станции, крепости, некрополи:  

− гр. Костинброд – 6 единични могили; 2 селище, 1 крепост, 1 могилен некропол, 2 

светилища; „Късноантична резиденция Скретиска/ранновизантийска Кратискара и 

Ротонда“; останки от римски път и пътна станция 

− с. Бучин проход – 2 селища 

− с. Голяновци – останки от селище, вероятно с наличието на църква 

− с. Градец при Беледие хан – неопределени следи от човешка дейност 

− с. Драговищица – 3 селища със следи от РБЕ, селско имение на римски пълководец, 

обитавано до V в., останки от манастир, крепост (не регистрирана) 

− с. Дръмша – 3 могили и обект с неясни функции 

− с. Опицвет – могила, останки от църква, селище и обект с неясни функции, останки 

от Бронзовата епоха, светилище на Тракийския конник, артефакти Древността до Второто 

българско царство 

− с. Петърч – 2 селища, селищна могила и обект с неясни функции 

− с. Понор – 2 селища, 4 могили, могила с култово съоръжение 

− с. Чибаовци – останки от крепост 

- Следи от Средновековието – селища, крепости, некрополи, манастири: 

 с. Драговищица, Градец и други, където има топонимия с манастир има останки от 

средновековни манастири (не регистрирани) и селища, които продължават да съществуват 

и през Османския период и са разрушени по време на различните бунтове и размирици в 

империята през ХVІІ-ХVІІ-ХІХ в. 

✓ НКЦ от Възраждането и Ново и най-ново време:  

- Архитектурно-строителни – църкви, манастири и др. 

 Вероятно има такива, но те не са декларирани като такива!!! 

- Художествени – стенописи, иконостаси и др. 

1) Църквата „Св. Преподобна Петка Българска“, с. Богьовци  

2) Църква „Св. Николай“, с. Драговищица  

3) Църква „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Чибаовци (не е декларирана) 

4) Църква „Св. Неделя“, с. Опицвет (не е декларирана) 

5) Църква „Св. Възнесение Господно/Св. Спас”, с. Градец (не е декларирана) 

- Етнографски – къщи и др. (за съжаление повечето вероятно са унищожени!!!) 

1)  Оброци (наричани кръстове) над 120 регистрирани от това проучване на основание 

на краеведската литература, посещение на място, интервюта с местното население – 

читалищни дейци, кметове и кметски наместници, други носители на паметта за местното 

културно наследство 

2) Къщи с етнографско значение, придаващи бита, архитектурата и културата на 

местното население в с. Богьовци, които са декларирани: 

− Къща на Георги Рангелов 

− Къща на Безистена Владимирова 

− Къща на Георги Илиев 

− Къща на Олга Благоева Владимирова  

− Къща на Сарайка Филипова 

− Къща на Марио Мартинов 
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− Къща на Тешо Стойков 

− Къща на Петър Костов 

− Къща на Младен Витов 

− Къща на Арсо Манолов 

− Къща на Велко Велев 

− Къща на Иван Янакиев 

В книгата за Драговищица има снимки на характерните за района къщи, които трябва 

да се потърсят дали съществуват, ако не да се направи някаква миниатюра като възстановка. 

- Други – войнишки паметници и т.н. 

Регистър на войнишките паметници 

1) Паметник в памет на загиналите от община Костинброд в национално-

освободителното движение и войните – в центъра на гр. Костинброд на пл. „Иван Вазов“ 

2) Паметника на загиналите от с. Чибаовци на загинали във войните 1912-1913 и 

1944-1945 – център на с. Чибаовци 

3) Паметник на жители на с. Бучин проход, загинали във войните 1912-1913 и 1915-

1918 – в края на с. Бучин проход посока пътя за пр. Петрохан 

4) Паметна плоча на загинали във войните 1912-1913 – на дясна южна стена на храм    

„Св. Св. Кирил и Методий“ – I район, гр. Костинброд 

5) Паметника на загиналите от с. Царичина във войните 1912-1913 и 1944-1945 –  с. 

Царичина, от ляво на параклис „Св. Петър и Павел“ 

6) Паметник на жители на с. Петърч, загинали във войните 1912-1913 и 1915-1918 – 

в центъра на с. Петърч 

7) Паметник на жители на с. Опицвет, загинали във войните 1912-1913 и 1915-1918 

и Отечествената война 1944-1945 – в центъра на с. Опицвет на пл. „Независимост“ 

8) Паметник на жители на с. Безден, загиналите в сръбско-българска война 1888, във 

войните 1912-1913 и Първата световна война 1914-1918 – в центъра на с. Безден до 

читалище „Илинден-2012“ 

9) Паметни плочи на антифашисти има в Първи район, гр. Костинброд и в с. 

Богьовци. 

✓ Наличието на движими културни ценности и регистрирани музейни сбирки – 

тяхното значение и има ли почва за създаването на музей на… 

✓ Нематериално и духовно наследство – обичаи, традиции и обреди 

 

2. Понятия и термини за културно-историческото наследство. Правно-

нормативна рамка.  

Културното наследство се разделя условно на три категории: Движимо, недвижимо и 

нематериално. Опазването на културно-историческото наследство е сложен процес, който 

се реализира на няколко нива и в рамките на множество процедури. Самата законова база е 

широка, регламентирана в различни специални закони. 

По своята същност всяка култура, а от тук и всяко културно наследство, имат ясно 

обособена и социално локализирана географска среда, свързана със създаването на 

определена ценностна и законодателна система. Що се касае до българското културно 

наследство, най-актуалното определение за неговите параметри и обхват се съдържа в 

действащия от 10.04.2009 г. Закон за културното наследство на Р България, обнародван в 

ДВ бр. 19/13.03.2009 г. Съгласно този закон: „Културното наследство обхваща 

нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от 

културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и 

имат научна и или културна стойност.“ Като такива се определят „исторически обекти и 

комплекси“, „исторически зони“, „културен ландшафт, характеризиращ културната 

идентичност на дадена територия“, „културен маршрут“, както и природни ценности. 

Културна ценност е термин, който заменя „паметник на културата“ в Закона за 

културното наследство, приет през 2009 г. Според формулировката в ЗКН „Това е 
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нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие или дейност, природна 

даденост или феномен, който е от значение за индивида, общността или обществото и има 

научна или културна стойност.“ 

Археологически обекти са всички движими и недвижими материални следи от 

човешката дейност от минали епохи, намиращи се в земните пластове, на повърхността им, 

на сушата и във водните басейни. 

Археологически проучвания. Това е метод, чрез който се издирват и изучават 

археологическите обекти като културни ценности. 

Археологически издирвания. Недеструктивен метод и начален етап от 

археологическото проучване, чрез който се разпознават археологическите ценности. 

Археологически разкопки – деструктивен метод на теренно археологическо 

проучване, чрез който се изясняват основните характеристики на археологическите обекти 

– хронология, вид и граници. 

Археологическа карта на България. Това е компютърна система, чрез която се 

събира, обработва и съхранява информацията за археологическите обекти в Република 

България. 

Музейна сбирка. Определение, съществувало в правно-нормативната ни уредба до 

2009 г. (Закон за паметниците на културата и музеите). 

Обществена колекция. Термин, който заменя „музейна сбирка“. Основната дейност 

на обществената колекция е опазването и представянето на движими културни ценности, 

както и представянето на предмети, които в съвкупност представляват научен, културен, 

обществен, религиозен или туристически интерес. 

Културен туризъм. Актуалната дефиниция на Световната организация по туризъм 

(СОТ) е следната: „Културният туризъм е тип туристическа дейност, при която основна 

мотивация на туриста е да научи, открие, преживее и консумира движими и недвижими 

атракции/ продукти в една туристическа дестинация. Тези атракции и продукти се свързват 

с набор от отличителни материални, интелектуални, духовни и емоционални 

характеристики на обществото, които обхващат изкуство, архитектура, историческо и 

културно наследство, кулинарно наследство, литература, музика, креативни индустрии и 

живата култура на общността с нейния начин на живот, ценностна система, вярвания и 

традиции“. „Културно-историческият туризъм“ е подвид на културния туризъм и се 

дефинира като „туризъм, мотивиран от интерес към материалното и нематериалното 

наследство (музеен, археологически, културно-религиозен, етно-фолклорен и други)“. 

 България се нарежда на трето място по културно-историческо наследство в Европа. 

Фактът, че е в днешните български териториални земи се развиват седем цивилизации, 

което помага много за това ни класиране. И именно тук се явява най-голямото ни 

предизвикателство – съхраняваме не само нашето наследство, но и европейско и световно 

такова. Грижата за опазването на това богатство се пада на нашата държава, която може и 

да е богата на исторически съкровища, но е бедна за тяхното опазване, популяризиране и 

реставрация. 

Проблемът с опазването на културно-историческото ни наследство съществува от 

много години и е бил повод за обсъждане не един път. Но за съжаление продължава да не 

се намира решение. През последните години нито една партия не приема културата за 

приоритет и нито един министър не си е поставил за цел да създаде стратегия за развитие 

на това наследство. България, може би е единствената страна в света, която не гради 

политика и стратегия спрямо националните ценности. Реалност е, че в България няма 

разработена и приета единна стратегия за опазване на културно-историческото наследство, 

че бюджета не достига, че съкровищата ни са под постоянни атаки от иманяри и вандали, и 

неглижиране от властите, и не се дава достатъчно гласност на тези проблеми.  

За съжаление ние като народ приемаме културно-историческото си наследство като 

даденост, нещо което е било там столетия и хилядолетия, и може би ще бъде там още 

толкова. Това е и един от най-големите ни проблеми, не оценяваме какво имаме и ако не 
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успеем да го приемем, няма как да успеем да го опазим. Само по себе си съхранението на 

културно- историческото наследство е труден и сложен въпрос. Не е лесна да се поддържа 

баланс между „използване“ и „опазване“, и между „частни“ и „публични“ интереси. Всичко 

това изисква внимателен и координиран подход. Тук си проличава необходимостта от 

приноса на държавните, публичните, частните и неправителствените организации и 

общността. Наличието на подобни партньорства може да укрепи една стратегия.  

За да успее България да опази наследство си е необходимо на първо място да се 

изготви и приеме национална стратегия за съхранение, опазване и запознаване с 

националното културно и историческо наследство. Реално има изградени стратегии, но 

нито една от тях не е приета на национално ниво, което и обезсмисля съществуването им. 

Крайно необходимо е и създаването на механизми и съвременни норми за опазване на 

паметниците на културата, условия и стимули за активизиране на частната инициатива в 

тази област.  

Друг похват, които бихме могли да използваме за опазването и популяризирането на 

културно-историческото ни наследство е развитието на културния туризъм. Реално в 

България вече съществува културен туризъм, но той е на изключително ниско ниво, а 

условия за развитие има. Развитието на този вид туризъм би подпомогнал държавата ни да 

избяга от имиджа на място, предлагащо евтин и масов туризъм. Чрез него бихме могли да 

се превърнем в целогодишна дестинация и този нов имидж би ни направил 

конкурентноспособни на европейския пазар.  

На територията на България, частност на община Костинброд се крие огромен 

потенциал за развитие на културен туризъм, ако ние от своя страна се научим да го 

„опаковаме“ и предлагаме на европейския пазар би ни донесло много позитиви, от това 

печелят всички – държавата, общината, бизнеса и най-вече туризма, а щом има печалба 

може би ще се намерят и пари за опазването, съхранението и експонирането на културно-

историческото наследство. Трябва да се научим да рекламираме даденостите си, а не 

алкохолния туризъм. 

Как да опазим нашето културно-историческо наследство, за да го покажем на света 

и да го предадем на идните поколения? 

Реално погледнато, за да се развие културен туризъм се изисква много работа, можем 

да се използваме чуждестранните практики по този въпрос, но трябва да ги приложим 

съобразно нашите възможности, защото за съжаление вече нямаме време да догонваме 

известните европейски дестинации за културен туризъм. В опитите си да опазим 

наследството си може да ползваме международния опит в това отношение – този на Италия. 

Изграждане на специални туристически центрове към общините, организирани 

професионални, може и на основата на публично-частното партньорство. Тези мерки ще 

разкрият и редица работни места за младежи с висше образование. Конкретиката на 

начинанието позволява, частният бизнес и най-вече туристическият, пряко да финансира 

този род дейности, срещу реклама.   

България и в частност община Костинброд са прекрасни, но над нас виси бремето за 

наследството, което ще оставим на поколенията, ако остане нещо. Всяко едно поколение 

живее в свое време, със свои ценности, идеали и приоритети, имаме свои традиции, ритуали 

и отношение към света. Трябва да възпитаваме младите хора на чувство за отговорност и 

почит към природните и националните ни дадености. Все пак те ще продължат с опазването 

на културно-историческото ни наследство. Липсата на информираност на народа също е 

част от проблема.  

От особена важност е култивирането на ново отношение към културно-историческите 

ценности в обществото. Премахване и ограничаване, чрез строги законови мерки, на 

вандалските прояви към паметници на културата. Все пак ние сме единствената държава, 

която си построи хотел върху римския амфитеатър в центъра на гр. София. 

Темата за реконструкцията на наследството ни също е много наболяла през 

последните години. Общоприето е, че археологическите ни руини са скучни, и за да станат 
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привлекателни за нас и чуждестранните ни туристи трябва да бъдат реновирани. Тук се 

намесва икономическата логика – колкото по-голям е един обект, толкова повече туристи 

би привлякъл. Разбиране, подтикнато от запазените дворци, крепости и т.н. в Западна 

Европа.  

Както беше споменато по-рано, късно е да се опитваме да догоним Европейските 

културни паметници. Тази практика само би разрушила това, което сме успели да опазим 

толкова време. Решенията за реконструкции се вземат непрозрачно, предимно на 

политическо ниво, без обществен и професионален дебат. Това е още един пример за липса 

на информираност на обществото. Но все пак през последните години се чуват и нови 

гласове срещу тази практика. В защита на автентичността се включват нови експертни 

групи, граждански инициативи, професионални гилдии, академични общности, млади 

специалисти и студенти. Те показват желание за общи експертни действия, за диалог с 

държавата с цел преоценка на днешната политика за опазване на културното наследство. 

Ако българските държавни и местни власти подкрепят тази кауза, съществува възможност 

за запазването на културно-историческото ни наследство. Не бива да пропускаме и факта, 

че живеем в модерно общество с напредващи технологии. художествено осветление, 

информационни системи, мултимедия, а утре – виртуална реалност, холография, все 

похвати, които биха изместили застрояването с цел реставрация и последвало унищожение. 

Един от най-ефективните начини да се гарантира съхраняването на културно-

историческото наследство е да бъде поверена тази задача на компетентни лица и 

специализирани екипи, обучени конкретно е тази област. 

Как да опазим нашето културно-историческо наследство, за да го покажем на света и 

да го предадем на идните поколения? 

Казано на кратко, за да успеем да опазим нашето културно-историческо наследство 

на България и в частност на община Костинброд, за да го покажем на света и да го предадем 

на идните поколение, трябва да спазваме няколко стъпки, които не са нито лесни нито 

елементарни, но само биха ни помогнали с борбата за опазване:  

✓ Изграждане на единна стратегия за опазване на културно-историческото 

наследство, която да обхваща абсолютно всички му аспекти. 

✓ Развитие и разширяване на културният туризъм и изграждане на нов имидж на 

страната, и в частност на община Костинброд. 

✓ Развитие на пазара на културно-историческите ценности и стимулиране на 

дейностите по опазване на културното ни наследство. 

✓ Създаване на условия и механизми за предотвратяване на престъпленията, 

свързани с унищожаването на културни ценности и паметници на културата и с незаконния 

им износ. 

✓ Култивирането на ново отношение към културно-историческите ценности у 

местните общности и българското общество като цяло, укрепването на връзките „училище 

– музей – читалище“ като пазители на материалното и нематериалното културно-

историческо наследство на дадена община и общност. 

✓ Спиране на унищожаването и застрояването на археологически и архитектурни 

забележителности 

Съхраняването на културното наследство трябва да е от първостепенно значение за 

всяка една сфера. Културните права са неразделна част от правата на човека. Всяко 

общество трябва да се възползва в тях и да ги обогатява. 

 

3. Кратка историческа справка за селищата от община Костинброд (по данни от 

сайта на общината, краеведски материали и научни изследвания от археолози, 

етнолози и др.)  

Костинброд 

Днешните жителите на община Костинброд по своя говор, облекло и обичаи се 

причислят към етнографската група „шопи“.  
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Общината се намира на стратегическо място на кръстопът, където от дълбока 

древност до днес минават няколко важни транспортни коридори – пътят от Виена-Белград-

Ниш-София-Пловдив-Истанбул (Виа Милитарис) и се слива с пътя от Видин през София, 

свързващ р. Дунав и Средиземноморието. През Античността и Средновековието вероятно 

съществуват няколко селища, които не са големи, но територията е оживена с транспортно, 

търговско, икономическо, занаятчийско и културно значение, което до този етап е като 

непроучено богатство. 

Землището на днешния град Костинброд има стратегическо местоположение още в 

древността. През 1973 г. са откритите останки от настилка и Пътна станция Скретиска по 

римски път „Виа Милитарис“, минаваща от Белград през София /Сердика/ до Истанбул 

/Константинопол/. Освен част от античния път и станцията, археолозите, локализират и 

изградената по-късно в близост късноримска резиденция, която е наречена най-вероятно 

също с името – Скретиска. Третият и последен слой е свързан с изграждането, върху 

основите на съществувалата резиденция Скретиска, на ранно византийско селище с име 

Скратискара.   

Архитектурният комплекс на резиденцията е най-значителният сред известните 

сродни по предназначение комплекси на днешната българска територия. Нещо повече – той 

е един от най-големите резиденциални комплекси, известни изобщо в Римската империя. 

Дължината му възлиза на около 140 м, а максималната му ширина е не по-малка от 110 м. 

Общата площ на археологическия обект  надхвърля 14-15 дка.  

Големият разцвет на Сердика, включително и на прилежащата му Скретиска се 

осъществява при император Галерий (293-311). В църковно-политически план неговото 

най-велико дело, което рязко ще повлияе и върху образа на родния му град Сердика, е 

издаването на Едикта на търпимостта на 30 април 311 г. Дали това се е случва в Сердика 

или Скретиска със сигурност не се знае, но е ясно, че в края на живота си Галерий, бидейки 

тежко болен е много по-вероятно да е пребивавал непрекъснато в далеч по-спокойния, 

луксозен и просторен дворец Скретиска, демонстриращ лично богатство, благочестие и 

имперска мощ. 

Сердикийският едикт е уникален документ, с който не само се слага край на 

антихристиянските гонения, но и за първи път се формулира идеята за религиозна 

търпимост, актуални и до днес. От всичко личи, че дворецът Скретиска е знаково място за 

редица велики римски императори.  

Началото на легитимното християнство със сигурност е дадено в този район. Не 

случайно в Сердика започва през 343 г. Вселенски Сердикийски събор с участието на 

повече от 300 християнски религиозни водачи и Скретиска, вероятно също приема в 

продължение на три години, част от тях. След смъртта на император Галерий, Константин 

Велики също трайно резидира в Сердика и Скретиска, изчаквайки изграждането на новата 

си столица Константинопол.  

Животът на ранновизантийското селище е кратък, то е унищожено от варварските 

нахлувания при Великото преселение на народите.  

Средновековният период е забулен в мистерия и археологически проучвания биха 

дали точен хоризонт, как е ситуиран районът в историята на Българската държава. 

В турски документ от 1445 г. се сочи, че по това време Костинброд влиза в тимара 

(временно феодално владение) на Ракабдар Мехмед, преминава у него от Балабан Килари. 

Пак там се посочват имената на селищата Маслово и Шияковци, разположени в 

непосредствена близост до Костинброд. Знае се, че дори за известно време Костинброд е 

бил административен център на няколко селища. Освен това селищата Горни Костинброд, 

Петърч и Блато, Опицвет, Драговищица, Царичина, Голяновци се споменават в регистъра 

на войнишките села на нахия София. Това дава относителна самостоятелност на 

населението, те в замяна на своята служба към армията и султана, получават някои 

привилегии, които . 
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През Възраждането местното население е известно като трудолюбиви земеделци и 

скотовъдци – това важи за жителите на Драговищица и Батковци, Градец, Богьовци, 

Опицвет и други.  

Заради благоприятното разположение и стопанското развитие на селището след 

Освобождението броят на домакинствата нараства сериозно и към 1920 г. в Костинброд 

живеят 237 семейства (1185 души). Построената в селището през 1912 г. туткалена и 

сапунена фабрика „Чилов” дава поминък на много хора. Към 1940 г. жителите на 

Костинброд са вече около 4000 души. В търсене на препитание мнозина слизат от 

балканските села, заселват се в Костинброд и работят в софийските фабрики.  

Решително увеличение на населението се наблюдава след септември 1944 г. във 

връзка с променените условия на живот. Тогава израстват химическите заводи „Георги 

Димитров”, Птицекомбинатът и фуражният завод (комбинат за биоконцентратни смески). 

От стотици работници се нуждаят и научноизследователските институти по 

животновъдство, растениевъдство, Институтът за борба с болестите по растенията и др. С 

указ №1942/4.Х1.1974 г. на Държавния съвет Костинброд е обявен за град, а селата Маслово 

и Шияковци под името Обединение са присъединени към селището като негов квартал. В 

ДВ бр. 102/30.ХН.1974 г. е обявено, че Костинброд става административен център на 

селищна система, включваща 14 общо населени места. Това са: 1. град Костинброд и селата:                              

2. Безден, 3. Богьовци, 4. Бучин проход, 5. Голяновци, 6. Градец, 7. Драговищица, 8. 

Дреново, 9. Дръмша, 10. Опицвет, 11. Петърч, 12. Понор, 13. Царичина, 14. Чибаовци. 

Предоставянето на имотите на общината, в има недвижими културни ценности (НКЦ) 

ще допринесе за обогатяване културно-историческото наследство на местно ниво, ще 

подпомогне популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен 

фактор за разширяването на културния туризъм на местно ниво. Дейностите, свързани с 

опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, 

образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на 

Закона за културното наследство от Регионален исторически музей-София или от местен 

музей, ако се пристъпи към създаването му. 

 

Бучин проход 

Селото се намира на 35 км северозападно от София на път Е79 за Лом. Разположено е 

в проход, от който води началото си р. Козница. Селото е разположено на кръстопътя за гр. 

Годеч, гр. Драгоман и гр. Своге. В радиус от 3 км са разположени 16 махали с по 10/20 

къщи. В селото е издигнат войнишки паметник в чест на падналите герои във войните 1912-

1913г. и 1915-1918 г. за освобождението на брата роб. Изграден е през 1920-1921 г., това е 

единствения паметник на територията на общината със скулптурно изображение на 

български войник. В близост до паметника и разположена църквата „Св. Троица”. 

Населението е 97 човека. 

Село Бучин проход се намира в планински район. През селото протича Искрецка река. 

Главната част на селото се намира между два високи гористи хълма, разположени на север 

и на юг от него. Най-високите части на тези хълмове са открити и оттам човек може да се 

наслади на красив нископланински пейзаж. Могат да се видят множество планини, между 

които Витоша, Люлин и Стара планина. Един поглед на запад, от северния хълм, носещ 

загадъчното име „Свракара“, разкрива величието на връх Бучина острица, който се 

отличава от околните меки възвишения със своя строг и заострен вид. Има различни 

подходи към него, които минават през трудно проходими гори, обитавани от различни 

видове диви животни, сред които се срещат глигани, вълци и лисици. От самия връх, на 

югозапад, се вижда и реброто на Чепън планина. На север от Свракара, над махалата 

Манастирище, се извисява и билото Върхаро, от което при ясно време, на югоизток се 

виждат Рила, Витоша, Люлин и част от Софийското поле, а на северозапад – 

старопланинското било Козница и връх Ком. На югозапад се открояват връх Бучина 

Острица и Чепън планина, а на североизток – източната част на западна Стара планина. 
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През селото минава Ломско шосе, от което самите махали почти не се виждат, полускрити 

от двете му страни между зеленина, хълмове и долове. 

Паметник на загиналите за Родината. Всяка година на „Света Троица“ в селото се 

изнася събор. Местните жители разказват, че името на селото е произлязло от характерната 

за района трънлива растителност. Така човек, който върви сред полетата отвъд хълмовете, 

няма начин да не се „набучи“ на някой остър трънак... Също казват, че някога край село 

Бучин проход имало такава гъста гора, та като духне вятър, бученето ѝ се чувало донякъде 

си и затова нарекли това място Бучино, от бучене.  

Изглежда, че по това време не всеки е имал куража да мине през Бучинския проход, 

защото през 1886 година двама софийски доктори – Георги Золотович и Унтирберг, които 

един след друг били пращани до село Бов, за да дадат медицинска помощ на неколцина 

пострадали при разбойническо нападение, стигнали с файтон до Бучино и се върнали назад, 

като се оправдали, че не могли да отидат до Бов затова, че „щом тръгнеш от Бучино нататък, 

ще почнеш един ужасно голям баир, който мъчно може да се мине за един ден. Като 

изминеш тоя баир, на върха на който трябва да преспиш, защото там ще замръкнеш, ще 

почнеш посред едни страшни усои и пропасти един невъзможен път.  

Пътят се пресича от водопад, под който бездруго трябва да минеш и в който повечето 

пътници са се удавили. Ако сполучиш да минеш водопада жив и здрав, тогава ще навлезеш 

в една гъста, почти девствена гора, пълна с вълци, които като бесни се нахвърлят върху 

злочестите пътници. С една дума страшно и невъзможно е да се мине през Бучино за Бов...“ 

Тази случка най-добре е описана в личния дневник на тогавашния министър-председател 

на Княжество България-Стефан Стамболов (7 декември 1886 г. стр. 76), който се възмущава 

от страхливостта на докторите, нарича ги сибарити и кариеристи, които не искат да си 

развалят комфорта, за да изпълнят обязаностите си. И с право се възмущава, защото 

страхотиите на Бучинския проход доста са преувеличени от докторите, не са били пречка 

от дълбока древност през това място да минават натоварени със стока кервани чак от 

Константинопол и Рим.  

Още тогава край прохода възникнало селище, а по околните височини били построени 

крепости за защитата му от нашественици. През всичките тези години Бучинският проход 

се явява най-удобният път за маневриране на войските през Западна Стара планина и 

поддържане на пощенски и търговски връзки на Юга с Мизия и дунавските селища и 

крепости. 

След нашествието на османските войски тукашното население, изложено на 

безчинствата на минаващите през прохода войски, са пръснати из непристъпните околности 

и така се образуват сегашните махали. Край пътя имало само ханове, в които отсядали на 

почивка търговци, керванджии, аскерски и башибозуци началници. След Освобождението 

село Бучин проход е център на община, а известно време тук е седалището на началника и 

на съдията на Искрецка околия, в която, както пише Иречек, живее най-първобитната част 

от българското население. В Бучин проход пощенска станция от 1884 г. Оттук през 1923 г., 

на път за Северна България минават Георги Димитров и Васил Коларов. 

Сега село Бучин проход е кметство в състава на община Костинброд, но населението 

му е значително намаляло. Някога училището е било прогимназиално и в него са учили 

повече от двеста деца не само от Бучин, а и от Дръмша, Дреново, Цръклевци, Понор и 

Манастирище. 

Друга интересна случка е, че за прегазено куче Цар Борис III е глобен 500 лв. „В един 

есенен ден на 1922 г. младият български монарх потегля с кола за земеделския събор в 

Своге. Той сяда зад кормилото но своя пакард, а шофьорът му се настанява зад него. Когато 

минават през село Бучин проход, се чува странен шум. Нещо издрънчава, но царят не му 

обръща внимание и продължава напред. От селската поща излиза началникът ѝ Михаил, 

вижда подминаващия пакард и проснатото на пътя безжизнено ловджийско куче. Бързо се 

свързва по телефона с колегата си в Своге и го моли, щом въпросната кола тръгне на 

обратно, да му позвъни, за да поиска обезщетение за кучето си от недобросъвестния 
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шофьор. Подир обяд от Своге съобщават, че пакардът е потеглил към Бучен. За по-голяма 

тежест началникът взема със себе си кметския наместник Стоил Младенов и отец Никола. 

Поставя и дълга греда напряко на пътя. Тримата започват да чакат появата на автомобила. 

Най-после пакардът се задава. Пред гредата шофьорът се вижда принуден да удари 

спирачките.  

Началникът на пощата се приближава към колата и му заявява, че на идване е прегазил 

любимото му ловджийско куче. Отговорът е „Прощавайте. Не съм забелязал, че е станала 

такава беля. Аз самият съм ловец и мога да си представя каква е загубата ви.“ „Загубата ми 

струва 500 лв. – изтърсва Михаил. Шофьорът заявява, че е съгласен да прати сумата, но тъй 

като няма в себе се толкова пари, ще я изпрати с пощенски запис. Пощенският началник 

видял номера на колата, имал и двама свидетели и за това оставил нарушителя да се замине. 

Когато пакардът се скрива зад първия завой, кметският наместник обяснява на 

приятеля си, че шофьорът е бил цар Борис III. След няколко дни в пощата пристига запис 

за 500 лв., изпратен от двореца.“ 

Култови места – оброци (кръстове) се почитат 14 оброчни места: Неизвестен светец, 

Св. Йоан Кръстител, Тодоровден, Св. Георги, Св. Св. Константин и Елена, Св. Възнесение 

Господно (Св. Спас), Св. Троица, Св. Дух, Св. Св. Петър и Павел, Св. Св. Кирик и Юлита, 

Св. Владимир, Св. Илия, Св. Богородица – 3, Св. Димитър. 

 

Безден 

Селото има характерен карстов релеф и карстови извори. Природна забележителност 

– „Безденски извори“. Новият обект на защита е с обща площ 161,736 дка в землището на 

село Безден и се вписва в регистъра на защитените територии на МОСВ. Местността от 

години е място за туристически посещения, облагородено от общината. Обявяването й за 

защитена ще подпомогне превръщането й в една от големите туристически дестинации на 

територията на община Костинброд и ще допринесе за развитието на туризма в нея.  

В границите на защитения обект се забраняват риболовът в Безденските извори, 

паленето на огън, сечта, както и замърсяването с отпадъци. Законът не допуска в тази 

територия търсене, проучване и добив на подземни богатства, строителство на пътища, 

намаляване на водния отток и промяна в хидрологичния режим на мочурището. Язовир 

„Бистрица” се намира в село Безден, на 14 км от град Костинброд. Край язовира има беседка 

за място за отдих. Във водите му се срещат: Бабушка, Бял амур, Каракуда, Костур, 

Червеноперка, Шаран, Щука и др. Предлага много добри условия за риболов. Край селото 

извира река Блато.  

 

Богьовци 

Село Богьовци се намира след село Безден, на 12 км от град Костинброд. При 

избухването на Балканската война един човек от Богьовци е доброволец в Македоно-

одринското опълчение. Съборът в Богьовци се провежда на 14 октомври – Петковден, 

патронният празник на храма „Света Петка“. Селото е известно с църквата „Св. Петка“. 

Божият храм е  построен  през  1852 г. Той е изцяло стенописван от майстори от Дебърската 

и Самоковската зографски школи. „Св. Петка” е обявена за паметник на културата от ІІ 

група с изключителна художествена стойност. Тя е ценно културно наследство за България. 

История на строителството на църквата – Местното население с помощта на свещеник 

Божко Джуров Тосков (рождено име Божил Георгиев Тодоров, роден 1820 г., умра                      

1892 г., грамотен служител, учил в Драгалевския манастир, говорел няколко езика – 

църковнославянски, гръцки, турски и еврейски. Събирал данъци за владиката „владичина“; 

издава различни документи и на другите свещеници в района, които не са достатъчно 

грамотни), издейства от султана, вероятно ферман за възстановяване на старата църква, 

разрушена от турците. Поп Божко е ръкоположен за свещеник през 1845 г. от гръцкия 

владика. Обслужва селата Богьовци, Безден и Опицвет. След това в периода 1845-1852 г. 

събира средства от заможните родове в селото с които построяват черква в селото на 
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мястото на старата. През 1883 г. тя е разширена и до днес тя съществува в този вид. Зографи 

на храма са представители на Дебърската школа от с. Тресонче, името на зографа е 

запечатано в ктиторския портрет на Гълъб Петров от селото, нарисуван от Михаил Благоев 

Дамянов. Другият основен дарител на храма е поп Михаил, брат на поп Божко.   

Храм „Св. преп. Петка Българска“ в с. Богьовци, община Костинброд, е построен през 

1852-ра година, и това е във времето когато софийската митрополитска катедра е заемана 

от владиката Гедеон. Трийсет години по-късно през 1882 година, когато софийски 

митрополит е Мелетий, храмът е преустроен или по-точно малко удължен на запад, а 

интериорът решен с полуцилиндричен свод. Иначе като архитектура сградата е 

еднокорабна, едноабсидна с двускатен покрив и общо взето скромен външен вид.  

След промяната са привлечени двама братя зографи, дебралии от село Тресонче, 

Михаил и Христо Благоеви Дамянови, да изпишат и украсят наоса. И понеже сградата е без 

притвор, това е на практика целият храм. Двамата образописци вече са познати в околията, 

защото първата им работа тук е още през 1871-ва година и това е храм „Св. Троица“ в село 

Мировяне, а през 1880-та завършват и храма в Долнопасарелския манастир „Св. Св. Петър 

и Павел“. По-късно те работят и по изографисването на църквите в селата Драговищица, 

Мрамор, Негован. 

Братята Благоеви са типични представители на Дебърската школа, която добива 

особена популярност през ХVIII и ХIХ век, а нейните династии-тайфи работят на 

територията на целия Балкански полуостров. Това е времето на българското възраждане, 

затова и в  характерите на майсторите и в стилистиката на техните сюжети и портрети 

откриваме интересен емоционален  импулс и динамиката на времето. Техните биографии 

често, са не само на майстори зидари, зографи и марангози, а и на революционери и 

църковни деятели, каквато впрочем е и биографията на Христо Благоев. Като практика те 

са и добре образовани, защото научават популярния тогава курс на часослова, псалтиря, 

наустницата, но и смятане, а се изучават и образопист при бащите и дядовците си, и за 

отбелязване е, че ползват и ерминии, тези уникални енциклопедии по технологията на 

занаята, а успоредно с това и съветници в канона и морала.  

С тази впечатляваща школовка и с голямото желание на жителите на Богьовци, 

Михаил и Христо започват през 1882 г. работа. На видимо място, над вратата, на западната 

стена на църквата, е поставен надпис с имената на ктиторите, изписващ шейсет и осем 

имена. Истински впечатляващ е портретът на най-важния от тях, църковен настоятел и 

приложник на светия храм „господин дедо Гълъб Петров“, зографисан в цял ръст, на 

обичайното за ктиторите място, вдясно от вратата. Великолепието на  портретът  на „дедо 

Гълъб“ още преди години е привлякло вниманието на специалисти като проф. Асен 

Василиев, а и днес  продължава да привлича погледите на посетителите.  

Посветителен надпис към него гласи – „за изображение църковно, на светий храм сей 

ктитор и приложник  Дедо Гълъб Петров за душевное ради спасение“.  Носията на ктитора 

е официална, празнична, бяла, като особен белег и за шопския етнографски регион – 

белодрешна. Широките ръкави, шевиците, високата обърната яка, коженият ремък, 

агнешките кожи и скъпите обуща подчертават авторитета и общественото доверие което 

има „дедо Гълъб“. Синият фон на портрета допълва важността му а и отношението на 

зографите, защото е приоритет в стилистиката на тяхната школа.  

На двете стени на църквата „Св. преп. Петка Българска“ в Богьовци и на сводестия ù 

таван, зографите са подредили библейски сцени, светци, и атрибутите към конкретните 

теми, съобразени с изискванията на канона. При по-внимателно вглеждане обаче, ще 

установим и някои интересни изключения. И първото от тях идва от общото впечатление, а 

то е една колоритна яркост, свежест на излъчването, допълнена и с един експресивен 

рисунък и живост на портретите. Богородица Ширшая небес тук е с Младенеца в една 

лъчиста слънчева мандорла, иначе Богородица с медалионния Христос, което е вариант на 

тази сцена, също е важен момент в изключенията, макар да се среща по-често в западната 

част на историческите български земи. Тези особености някои анализатори отдават на духа 
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на времето през Възраждането и търсенето на новото отношение на човека към неговия 

духовен свят. Само една бегла ретроспекция обаче и сравнение със стенописите на църквата 

в Кремиковския манастир, със църквата в Бояна, със стенописите на църквата в Беренде или 

църквите в Бобошево, могат да ни дадат и други отговори. Защото запазените стенописи 

там от по-ранните векове, със същите или подобни особености, вече подсказват линия на 

поведение, линия на стилистика, а по-всяка вероятност и още нещо дълго пазено през 

вековете.  

Двата оброчни камъка облегнати на фасадата на „Св. Петка“ допълват темата, защото 

кръстът вписан в кръг и така нареченият разцъфнал кръст са свидетелство за присъствието 

на идеите на ранната, на апостолската църква. Регионът на Софийската Мала Света гора, 

неговото население, неговите първенци и старейшини, наследява идеите на Охридската 

архиепископия, а и на архиепископията Юстинияна Прима. Затова Богородица с 

медалионния Христос изрисувана в Богьовци, отразява концепцията и метафората на една 

ранна християнска доктрина, запазени както виждаме в църковното изкуство и в 

българските църкви през вековете. Майсторите от Дебърската школа са знаели и пазили 

това духовно богатство и са го предавали от баща на син и от храм на храм. Наличието в 

региона на Костинброд и Сливница на археологически засвидетелствани антични храмове, 

като този на юг от село  Братушково „Св. Архангел Михаил“, запазените елементи от 

антична архитектура, най-вероятно от стар храм, използвана в новия храм в село Петърч и 

плочата с Давидовата звезда, поставена пред самата врата на храма, а и като днешен рефлекс 

изработването на кръст, котва и сърце на вратата на храма „Св. Св. Кирил и Методий“ в 

Сливница са важни доказателства за незаглъхващото ехо на ранното християнство и 

ранната църква. Защото котвата с нейното раздвоение отдолу например, е вид кръст, а така 

наречената Давидова звезда или шестолъчева звезда е символ на проявения свят. И това са 

тайни символни и сакрални форми, които и сега проговарят с техния  респект, достойнство 

и умиление. Сега изправени пред стенописите и иконите на църквата „Св. Преп. Петка 

Българска“ в село Богьовци си даваме сметка, че и името на селото е от особена важност, 

защото както и да е стигнало до нас, образувано етимологично и  функционално  през лично, 

фамилно, или нарицателно име, основата му идва от съществителното Бог. Този факт 

допълнен с името на патрона на църквата „Св. Преп. Петка Българска“, известна като 

закрилница на Второто българско царство, а и на българския народ и до днес, ни кара да 

изпитваме гордостта на българи и отговорността на наследници. А тази малка по обема си 

църква в това малко по жителите си село, е голямо доказателство за силата на вярата и 

силата на духа на българския народ през вековете. Амин! (по Петко Атанасов, брошура 

„ХРАМ СВЕТА ПРЕПОДОБНА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“, изд. от община Костинброд 

Общият брой на жителите е 85 души. 

Засега има информация само за един оброк в селската църква – Спасов кръст (оброк 

на Св. Възнесение Господне).  

 

Голяновци 

Село Голяновци се намира в северозападната част на софийското поле на 15 км от 

София и на 2 км. от град Костинброд. Една от легендите за името, е че то идва от „Голи 

връх“ намиращ се северно от селото. Няколко семейства слизат от него и се заселват на 

територията на днешното.  

Най-старите сведения за селото се намират в турски регистри от ХV век. В тези 

документи то е записано под името Голяновче, където данните варират при различните 

преброявания войнуците 6-7. 

Културно-просветна дейност развива НЧ „Елин Пелин”, основано през 1930 г. под 

името „Цар Борис ІІІ”. Точни сведения за училището не са открити, но е известен фактът, 

че през 1875 г. учителят от с. Костинброд премества училището в Голяновци. Благодарение 

на местните жители и индустриалци през 1937 г. е построена черквата „Св. Илия”.  
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Интересен факт, е че село Голяновци е център на Голяновска селска община, по 

сведения от Централния Държавен архив, включваща с. Житен, Батковци и Драговищица. 

Култови места – оброци (кръстове) 4 броя: на Св. Св. Кирил и Методий, на Св. 

Възнесение Господне, Неизвестен светец в м. Падините, Неизвестен светец на рода 

Тодориновци. 

 

Градец 

Село Градец е разположено в северозападната част на Софийското поле, в Мала 

планина – част от Комския дял на Стара планина, на повече от 630 м н. в. Отстои на 25 км 

от София и на 10 км от Костинброд. В близост до него минава транспортният коридор, 

свързващ столицата с Лом. Землището му включва селата Беледие хан и Царичина с 

население 270 души. Заобиколено е от р. Крива, която образува добре оформен пролом със 

стръмни скали и откоси. Най-известните скални образувания са „Орлови скали” и 

„Стените”. Две са култовите сгради в Градец – църквата „Св. Спас” (1910) и възстановеният 

през  2001 г. с помощта на местните хора и спомоществователи параклис „Св. Георги”. С 

добре поддържана паметна плоча са почетени загиналите през Втората световна война 

местни жители. През 1925 г. е построено начално училище. Поради демографския срив то 

е затворено, а децата ежедневно се превозват с ученически транспорт до с. Драговищица.                   

НЧ „Труд и просвета” разполага с библиотека, читалня и салон. 

Култовите места – оброци са характерни за селото, обичаят се назовава „износване на 

кръст“ или „месене на кръст“: 10 на брои 

 

Драговищица 

Драговищица и разположена в подножието на Стара планина на около 630 м. н. в. и с                       

1 200 души население, което през летния сезон значително нараства. Релефът е предимно 

хълмист, а през селото минава река Крива. Селото е в непосредствена близост до Ломско 

шосе. В землището на селото са регистрирани няколко ценни археологически обекти – 

няколко селища, селско имение (вероятно на пълководец римската или византийската 

армия от Сердика), както и останки от крепост, която въобще не е декларирана).  

С указ № 91/02.03.1951 г. с. Батковци е присъединено към с. Драговищица като името 

на обединеното село е Драговищица. И двете села са стари като Батковци с положителност 

е съществувало по време на Средновековната българска държава. В турски регистри името 

Батковци се среща от 1420 г. От споменатите документи може да се твърди, че с. Батковци 

е с поне век по-старо от с. Драговищица, което се среща за пръв път в 1576 г. С 

увеличаването броя на населението и необходимостта от изграждането на нови жилища се 

стига до естественото сливане на двете села през 1951 г. 

Църквата „Св. Николай”. С писмо № 3107/18.09.1978 г. на НИПК тя е обявена за 

паметник на културата от ІІ група с изключителна художествена стойност. Църквата е 

построена през 1887 г. с дарения от няколко фамилии: Истаткови от с. Батковци, Димови и 

Кръстанови от с. Драговищица. Тя е изписана от Михаил и Христо Благоеви, които оставят 

надпис „Из руки Михаил Зограф Благоев из Дебърско окружие село Тресонче 1884 г. месец 

април ден 2-рий“. Стенописите се отличават с лекота на изпълнението и своеобразния си 

колорит. През 1903 г. е издигната и камбанария отново с помощта на сем. Истаткови. В 

селото се почитат около 24 оброчни места, големият брои на почитаните кръстове е заради 

сливането на двете селища Батковци и Драговищица. У местното население битува и 

схващането, че наличието на толкова много кръстове и спецификата на изпълнявания обред 

при изнасянето на курбана е свързано с богомилството (не откривам подобни данни в 

краеведската литература). 

Двама участници в Македоно-Одринското опълчение през Балканските войни (1912-

1913): 1. Йосиф Евстатиев (1893 – ?), опълченец, 1 рота на 4 битолска дружина, ранен в 

Междусъюзническата война на 17 юни 1913 година, носител на орден „За храброст“ IV 

степен;  
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2. Янко Найденов, български революционер от ВМОРО, четник на Кръстьо Николов 

Георгиев Катранкьов, известен като Кръстьо Българията и Дандана (български военен и 

революционер, войвода на Македонския комитет и на Вътрешната Македоно-Одринска 

революционна организация 

Първото училище в с. Драговищица е открито през 1882 г. в помещението на бившия 

хан на д-р Николов – това сега е мястото на Добри Трифонов и Иван Пеянков. По-късно се 

пренася в старата къща на Драго Андреев, а след това в къщата Никола Генов, където са 

учили децата до 1922 г. 

На 15 март 1922 г. жителите на Драговищица събират средства и материали и 

построяват училище. Поставя се основния камък на първоначално училище за вечни 

времена – „Дом за просвета и наука”, което е построено за 10 месеца. Новото училище е с 

две класни стаи, учителска стая, стая-склад и мазе. Над помпената станция населението на 

Батковци построява не първоначално, а основно училище. Двуетажната сграда на 

батковската прогимназия е завършена през 1925 г. Има две класни стаи и широко антре на 

първия етаж, а на втория етаж са разположени две класни стаи и учителска стая.  То е със 

застроена площ 120 кв. м. и кубатура 500 куб. м. През март 1938 г. двете училища се 

обединяват в Батковско народно основно училище. През 1974 г. започва строежът на новото 

училище. Той е предаден през 1976 г. с много добро качество. През учебната 1976-1977 г. е 

готова част от сградата с пет учебни стаи, учителска стая, работилница, противоатомно 

скривалище и библиотека.  

През 1982 г. започва последното разширяване на училището. През 1984 г. цялото 

училище окончателно е завършено – училищната сграда е от 260 кв. м на два етажа и 

сутерен с обща кубатура 2700 куб. м. На 23.05.2007 г. ОУ „Отец Паисий”, с. Драговищица 

тържествено отбеляза своя 125 годишен юбилей. В него учат и децата от с. Градец, за които 

е осигурен редовен транспорт. Училището може да се похвали със съвременна материална 

база, която непрекъснато се обогатява. Училището разполага със столово хранене на 

учениците. В училището работят педагози с добра квалификация и любов към професията 

си. Резултат от всеотдайния им труд е добрата реализация на голяма част от всичките 2450 

завършили ученици.  

НЧ „Г.С. Раковски” с. Драговищица разполага със сравнително нова материална база. 

В него през последните години сериозно работят група за автентичен фолклор, състав за 

народни танци и танцова школа за модерни танци „Еми Денс” и „Ирка Пей“. Редовно се 

организират концерти и други мероприятия, на които присъства освен местното население 

и гости от цялата община. Школите гастролират на множество фестивали, от където се 

връщат с призови награди. 

 

Дреново 

Село Дреново се намира в планински район, близо до с. Дръмша. От селото могат да 

тръгнат маршрути към вр. Ком.  

Разположено е в Западна Стара планина, на невисока надморска височина, за което 

свидетелстват смесените гори и многото дивеч. Някога село с постоянни жители, днес е 

предимно вилна зона. През него минава малка река без име, която се впуска във водоскоци, 

водопади, понякога образува мочурища и малки езера.  

Църквата „Св. Богородица“ свидетелства за процъфтяващо преди 30 години селище, 

със селски площад, мегдан и др. В селото и махалите има изоставени къщи, датиращи от 

Възраждането с характерната възрожденска балкански тип архитектура. Водоснабдяването 

е от примитивни кладенци, а в горите се срещат питомни джанки и сини сливи, които са 

част от поминъка на местното население в миналото. Около селото са регистрирани 12 на 

брои оброка (кръста) – Неизвестен светец – 2, Св. Николай Летни, Св. Възнесение Господне 

(Св. Спас), Св. Теодор Стратилат, Св. Св. Петър и Павел, Св. Св. Кирик и Юлита, Св. 

Богородица – 3, Св. Илия, Св. Иван Рилски. 
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През Социализма в околностите на Костинброд е търсено място за пилетарници 

(предприятие, където се правят опити изкуствено да се излюпят пиленца и да бъдат 

отгледани). Търсейки подходящо място, са взети въздушни проби от цяла България, но в 

Дреново е най-чист и тези проучвания дават тласък на развитието на този отрасъл в тази 

край на България. И днес могат да се видят сградите, отдавна запустели.  

 

Дръмша 

Село Дръмша е едно от планинските села в общината. Името на селото произхожда от 

съчетанието на друм и шашав, т.е. лош път. Селото е разположено на южния склон на Стара 

планина на 840 м н. в. и на 30 км северозападно от София. Разпръснато е на шест хълма, 

заобиколени от широколистни гори. Регистрирани са няколко единични могили, т.е. 

землището е обитавано от Древността. Селището вероятно съществува и през 

Средновековието, записано е и в Данъчните описи на Османската империя като войнуци. 

Основни поминъци са земеделие (с типични за надморската височина култури), 

животновъдство и гъбарство.  

Църквата е недостроена с патрон Св. Георги, и през сайта на Павел Пронин са 

локализирани – няколко оброка (Св. Св. Кирил и Методий и другите не са описани като 

светци, не можах да се добера до друга информация) 

През 60-те г. на миналия век населението му е наброява около 1000 души. Поради 

демографския срив общият брой на жителите на Дръмша и прилежащите села Понор и 

Дреново е около 80 души.  

Има собствен герб и сайт, които се администрира от чужденец – 

http://drumscha.blogspot.com/  

 

Петърч 

Село Петърч е разположено в западното подножие на Стара планина, между реките 

Блато и Герена. Отстои на 20 км. Западно от София между два големи транспортни 

коридора Международен път София-Белград и Ломски път.  

Землището на селото е населявано от най-дълбока древност – доказателство за това са 

регистрираните археологически обекти: 1 селищна могила, 3 селища и 1 обект с неизяснени 

функции. То фигурира в турски регистри още от 1420 г. и 1576 г. под различни имена – 

Петрус (от гръцки, означава твърдина, отломка от камък), Бедрид, Петреич.  

От 1934 г. носи името Петърч. В центъра на селото със средства на местните жители 

е издигнат паметник на загиналите във войните 1912-1918 г. На него са изписани имената 

на 38 петърчани, дали живота си за България. През 2006 г. паметникът е ремонтиран 

цялостно с доброволен труд. 

Един от най-старите духовни и културни паметници е храм „Св. Великомъченик 

Георги Победоносец”. Строителството му започва през 1876 г. и само за две години е 

цялостно завършен и на 15 юли отваря врати.  

Основни средища на образованието и културата са ОУ „Отец Паисий”, НЧ „Нов 

живот”, ЦДГ „Виолина”. В статистиката на училищата в Княжество България е посочено, 

че училището в село Петърч съществува от 1864 г.  

НЧ „Нов живот” е построено през 1960 г.  Живо и действащо читалище. 

 

Опицвет 

Селото се намира на 20 км СЗ от София  разположено в равнинната част на 

Софийското поле. На 1,5 км на З от селото извира река Блато, там се предполага, че било 

ситуирано старо селище, което е опожарено от турската войска. Много предания и легенди 

пазят този места.  

„Лазаров вир” е мястото, на което е удавен един местен жител за непокорството срещу 

своеволията на турските нашественици. Старото име на селото е „Портарево” от порта – 

вход, което предполага, че селото е имало стратегическо местоположение. 

http://drumscha.blogspot.com/


 

112 

Построен преди повече от столетие през 1857 г. с много усилия от поп Божко от с. 

Богьовци, осветена 1861 г., в центъра на селото е разположен православният храм „Св. 

Неделя”. Стенописите, вероятно отново са дело на същите дебърски майстори, които 

стенописват и църквата в Богьовци изградена по същото време и от същия свещеник…. 

В двора на църквата се съхраняват пътна колона от ІІ-ІІІ в. с надпис и друга без. Някои 

изследователи смятат, ме в околностите на селото са останките на пътна станция Мелдия и 

селище на племената серди и мелди. 

В една сграда са разположени кметството и НЧ „Разум”. Читалището е основано на 

11.02.1922 г. Първоначално за нуждите му е използвана, една от старите на магерницата на 

„Св. Неделя”. По-късно през 40-те и 50-те г. се помещава в стая от частна къща, която е 

ползвана за бакалия до тогава. До края на 60-те г., изцяло с доброволен труд от населението 

в с. Опицвет и дарение на материалите от тогавашната земеделска кооперация е построена 

съвременната материална база нов Културен дом. Институцията провежда няколко 

традиционни събития ежегодно: 21.01. – Бабин ден. 14.02 – Трифон Зарезан. 08.03 – 

Международен ден на жената. Велики четвъртък – празнично украсяване на великденски 

яйца. Томина неделя – Празник на селото (събор). 01.06 – Ден на детето. 07.07 – Празник 

на православен храм „Св. Неделя” (курбан). 22.09 – Ден на независимостта на България. 

13.11 – Празник на параклис „Св. Йоан Златоуст” (курбан). 25.12 – Коледно тържество за 

малки и големи. 

Към читалището функционира Клуб за народни танци „Омайниче”. Основан през 

март`2009 г. по инициатива на читалищното настоятелство. Всяка година участва в 

международни и национални фолклорни фестивали и събори. Името на състава идва от 

старите предания и легенди, който са свързани с името на село Опицвет. Най-хубавата мома 

в селото „омайната Цвета”, е омаяла турските нашественици и поробители на България, по 

времето на османско робство. Клубът е носител на награди, дипломи, медали и плакети от 

фолклорни фестивали – „Нишавски хоровод” гр. Драгоман, община Драгоман; „С вяра в 

доброто и надежда в бъдещето” с. Добрич, общ. Димитровград; „За пояс” с. Петърч, 

Софийска област; „Пауталия” гр. Кюстендил. 

 

Царичина 

Царичина е село в Западна България. То се намира в община Костинброд, Софийска 

област. Намира се на 29 км северозападно от центъра на гр. София. 

В центъра на селото, което се намира прочутата „Царичинска дупка”. Множество 

посетители са привлечени и посещават мястото, което се е превърнало в най-голямата 

мистерия на съвременна България.  

Мълвата за чудодейните свойства на Царичина придобива най-неочаквани измерения. 

Дори пристигат хора от чужбина, за да се „лекуват”, лежейки върху зазидания вход на 

дупката. След като в центъра на Пловдив отново стърчи паметника на Гюро Михайлов, 

редно е да се замислим дали да не издигнем един още по-внушителен монумент в Царичина, 

увековечаващ човешката глупост и безсмисления подвиг.  

Случаят в Царичина е много показателен и трябва да служи за урок на бъдещите 

поколения. Царичина дупка е най-голямото петно в репутацията на нашите екстрасенси, 

както и едно от най-големите падения в историята на българската армия. Едва ли по света 

има друга държава, чийто генерален щаб две години да е изпълнявал нареждания от 

„извънземни”. Мястото притежава свойства да се превърне в туристическа атракция. 

 

Понор 

Понор е село в Западна България. То се намира в Община Костинброд, Софийска 

област, на 30 км от София, по пътя за Петрохан. За селото има отбивка на запад преди 

Беледие хан. Село Понор е разположено в Понор планина, на южния склон на Западна Стара 

планина в полупланински карстов район. 
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Селото възниква по време на Османското владичество, като населението предимно е 

от семейства на хайдути, които се опитват да избягат от турците. В селото е имало килийно 

училище, което е просъществувало до края на 19 век. 

 

Чибаовци 

Село Чибаовци се намира в западна Стара планина (Мала планина). На около 35 км от 

София. Граничи със селата Дръмша, Свидня, Царичина и Искрец. Най-високият връх край 

селото се нарича „Братьов камик”. Има множество гори, в които високи скали примамват 

туристите. 

Всяка местност в селото има своята история. Имената на местностите в селото: Село, 

Улицата, Мъртвината, Ширината, Турска бара, Турски чукар, Краище, Топилишка река, 

Вирове, Костеница, Грамада. Махалите са: Село (първите заселници), Плашеовци, 

Пльочковци, Краище, Слана Бара, Ребровци, Шалавардинци (заселници, пристигнали 

облечени с шалвари), Марковци, Зайците, Биковци, Ширината, Вити кръст, Гръцка ливада, 

Гяволете, Вирове, Църно равнище, Мината.  

Центърът на селото се намира на разкръскье (кръстопът), където през 1926 г. е 

изграден паметник в памет на загиналите от Чибаовци и околните села в тази част на Мала 

Стара планина по време на Сръбско-българската, Балканската и Първата световна война.  

От „разкръскье” тръгват пет пътя, които свързват селото с околните по баирите на 

Мала Планина – на изток Искрец, Свидня, Своге, Церецел, Томпсън, Балша, Царичина; на 

запад (Пазарски път) – през Дръмша към Ломско шосе.  

В селото има културен дом – читалище с театрален салон, намиращ се в центъра.  

Църква „Св. Св. Кирил и Методий“ с отделна камбанария. Камбаната е с надпис и 

украса. Построена през 1889 г. в местността „Улицата“. Според предание тя е построена на 

място, където е съществувала черква преди османската власт.  

Почитането на повечето православни празници в Чибаовци, а и въобще в този край на 

страната се изразява в богослужение и даване на курбан на място с каменен кръст, нарочено 

на светията от стари времена, като се събират много хора.  

В Чибаовци 18 такива каменни кръста – оброка (нар. кръст), като всяка фамилия си 

има свой светия – закрилник, на който е наречен съответен кръст. По време на османската 

власт, когато строежът на черкви е забранен, българите получават разрешение да сложат 

каменен кръст, като условието било той да бъде поставен до голямо дърво, за да бъде по-

незабележим. Иконостасът на храма е дело на дебърски майстори от рода Филипови. 

Пример за такъв кръст е кръстът в махала Плашеовци, поставен до един вековен дъб. 

От 1863 г. се поддържа традицията, предавана от поколение на всеки 29 юни (Петровден) 

наследниците на три от старите фамилии в селото да дават курбан. Счита се, че ако ритуалът 

не се спазва, това ще донесе нещастие в семейството. 

Над черквата има кладенче със светена вода, която никога не пресъхва. Тази вода 

хората са използвали за изцеление. 

Община Костинброд има сравнително богат културен календар и съхранени 

традиции, които са предпоставка за развитие на събитиен туризъм. За целта спомага 

читалищната дейност и активната подкрепа от страна на общината.  

Най-значимите културни прояви са фестивалите „Шопски наниз”, „Хайдушки ручей”, 

„За пояс” и Празникът на зелето.  

Потенциал за развитието на туризма представляват някои традиционни чествания, 

които са съхранени автентични и могат да служат за допълнение на съдържанието на 

съществуващи туристически продукти. 
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ЦЪРКВИ, МАНАСТИРИ, ПАРАКЛИСИ И ОБРОЦИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

РЕГИСТЪР 

 

Град Костинброд 

 

МАНАСТИР: 

Наименование, вид: манастир „Свети Архангел Михаил“ 

Координати:   N 42.842975, E 23.195618 

Състояние на обекта: Добро 

Статут: Шияковският манастир „Свети Архангел Михаил“ е разположен на около 14 км 

северозападно от гр. София и на 1 км над гр. Костинброд.  

Сведенията за създаването на Шияковския манастир „Св. Архангел Михаил” се губят във 

времето. Съществуват различни легенди за възникването му като най-известната от тях го 

свързва с времето на цар Иван Шишман, а друга твърди, че съществува още от византийско 

време. Въпреки неуточнения му произход се знае, че е съществувал и по време на турското 

робство. 

През 1870-1871 година негов игумен е личният приятел на Васил Левски от легията на 

Раковски Генадий Ихтимански. По негова инициатива през 1871 г. в манастира пристига 

Левски, където с няколко души слагат началото на Тайния революционен комитет в 

Костинброд. 

Състояние на инфраструктура: Манастирът разполага с паметник на Васил Левски, 

рибарник, място за изнасяне на курбани, зона за отдих, чешма и предстои откриване на стаи 

за пренощуване. 

Обслужващ отец: Крум 

 

ЦЪРКВИ: 

Наименование, вид : Църква „Св. Св. Кирил и Методий” 

 Координати:   42°49'9"N   23°13'35"E 

Състояние на обекта: Добро 

Статут: Църквата се намира в I-ви район на гр. Костинброд и е най-голямата на територията 

на община Костинброд. Основният й камък е положен през 1905 г., а на 24 май 1907 г. 

тогавашният Софийски митрополит Партений освещава новопостроения Божи дом.  

Състояние на инфраструктура: до църквата се намира Народно читалище „Св. Св. Кирил 

и Методий-1890“, Първо ОУ „Васил Левски“ и новоизградената крайречна алея „Душко 

Душков“. 

Обслужващ отец: Серафим и Николай 

 

Наименование, вид: Църква  „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“  

Координати:   42.813018, 23.215434 

Състояние на обекта: Добро 

Статут: През 2003 г. в кв. Маслово е открит нов храм, построен на мястото на старата 

църква. 

Състояние на инфраструктура: В двора има чешма. В непосредствена близост е и                 

НЧ „Заря-1914“, кв. Маслово,  детска площадка и място за отдих 

Обслужващ отец: Крум  

 

Наименование, вид: църква „Св. Св. Константин и Елена“ с престол на „Св. Мина“ 

Координати:   42.811004, 23.202711 

Състояние на обекта: строящ се в момента 

Статут:  

Състояние на инфраструктура: отлична 
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Обслужващ отец: Николай 

 

Наименование, вид: параклис „Св. Св. Константин и Елена“ 

Координати:  N 42° 48' 19.4" E 23° 11' 49.8" 

Състояние на обекта: Предстоят довършителни дейности 

Статут: Строежът на параклиса е започнал през 2004 година, но не е успял да отворил врати 

до днешна дата. През 2016 г. община Костинброд финализира проекта с последна стъпка – 

поставянето на иконостас и довършителни работи за отварянето на Божия дом 

Състояние на инфраструктура: 

Обслужващ отец: Николай и Серафим 

 

Наименование, вид: параклис „Св. Неделя“ 

Координати:  N 42° 49' 21.1" E 23° 11' 58.7" 

Състояние на обекта: добро, правоъгълна сграда с апсида, в двора има част от римска 

пътна колона. Вероятно е построен на мястото на оброк (кръст) 

Статут: няма 

Състояние на инфраструктура: 

Обслужващ отец:  

 

КРЪСТОВЕ (ОБРОЦИ) 

Наименование, вид: оброк (кръст) край р. Блато 

Координати:  N 42° 48' 53.4" E 23° 14' 18.1" 

Местоположение: намира се И от града в посока с. Житен, над реката, под малко дърво в 

обработваеми площи 

Състояние на обекта: труднодостъпен 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура: няма 

Обслужващ:  

 

Наименование, вид: оброк (кръст) в кв. Маслово  

Координати:  N 42° 49' 37.7" E 23° 11' 08.8" 

Местоположение: намира се в кв. Маслово, вероятно е бил върху каменна могила, но в 

следствие на иманярски набези е счупен и захвърлен до могилата.  

Състояние на обекта: счупен 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Спасов кръст (Възнесение Господно) в кв. Шияковци 

Координати:  N 42° 49' 43.8" E 23° 11' 44.7" 

Местоположение: намирал се в кв. Шияковци, под вековно дърво бряст, което е отсечено, 

а днес и оброчния знак липсва.  

Състояние на обекта: няма обект 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

 

с. Безден 

Наименование, вид: църква „Св. Пророк Илия“ 

Координати:  42.875846, 23.109142 

Състояние на обекта: Добро/може да се спори – олюпени стени и паднала мазилка. 
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Статут: Храмът е построен от дарители в двора на гробището в село Безден, в 

непосредствена близост до извора Окното и рибарниците около него. 

Състояние на инфраструктура: Храмът е на главния път, в началото на село Безден. 

Обслужващ отец: Желязко 

 

с. Богьовци 

Наименование, вид: църква „Св. Преподобна Петка Българска“ 

Координати:   42.879955,23.135448 

Състояние на обекта: Предстои реставрация и консервация. 

Статут: Божият храм е  построен  през  1852 г. Той е изцяло стенописван от майстори от 

Дебърската (от с. Тресонче) и Самоковската зографски школи. „Св. Петка” е обявена за 

паметник на културата от ІІ група с изключителна художествена стойност. Тя е ценно 

културно наследство за България. 

Състояние на инфраструктура: Местонахождението й е в село Богьовци, на 15                    

километра от гр. Костинброд. Скоро предстои откриване на реставрирана църква със зона 

за отдих и възможност за посещение от туристи.  

Обслужващ отец: Желязко 

История: Местното население с помощта на свещеник Божко Джуров Тосков (рождено име 

Божил Георгиев Тодоров, роден 1820 г., умрял 1892 г., грамотен служител, учил в 

Драгалевския манастир, говорел няколко езика – църковнославянски, гръцки, турски и 

еврейски. Събирал данъци за владиката „владичина“; издава различни документи и на 

другите свещеници в района, които не са достатъчно грамотни), издейства от султана, 

вероятно ферман за възстановяване на старата църква, разрушена от турците. Поп Божко е 

ръкоположен за свещеник през 1845 г. от гръцкия владика. Обслужва селата Богьовци, 

Безден и Опицвет. След това в периода 1845-1852 г. събира средства от заможните родове 

в селото с които построяват черква в селото на мястото на старата. През 1883 г. тя е 

разширена и до днес тя съществува в този вид. Зографи на храма са представители на 

Дебърската школа от с. Тресонче, името на зографа е запечатано в ктиторския портрет на 

Гълъб Петров от селото, нарисуван от Михаил Благоев Дамянов. Другият основен дарител 

на храма е поп Михаил, брат на поп Божко.   

Храм „Св. преп. Петка Българска“ в с. Богьовци, община Костинброд, е построен през 1852-

ра година, и това е във времето когато софийската митрополитска катедра е заемана от 

владиката Гедеон. Трийсет години по-късно през 1882 година, когато софийски митрополит 

е Мелетий, храмът е преустроен или по-точно малко удължен на запад, а интериорът решен 

с полуцилиндричен свод. Иначе като архитектура сградата е еднокорабна, едноабсидна с 

двускатен покрив и общо взето скромен външен вид.  

След промяната са привлечени двама братя зографи, дебралии от село Тресонче, Михаил и 

Христо Благоеви Дамянови, да изпишат и украсят наоса. И понеже сградата е без притвор, 

това е на практика целият храм. Двамата образописци вече са познати в околията, защото 

първата им работа тук е още през 1871-ва година и това е храм „Св. Троица“ в село 

Мировяне, а през 1880-та завършват и храма в Долнопасарелския манастир „Св. Св. Петър 

и Павел“. По-късно те работят и по изографисването на църквите в селата Драговищица, 

Мрамор, Негован. 

Братята Благоеви са типични представители на Дебърската школа, която добива особена 

популярност през ХVIII и ХIХ век, а нейните династии-тайфи работят на територията на 

целия Балкански полуостров. Това е времето на българското възраждане, затова и в  

характерите на майсторите и в стилистиката на техните сюжети и портрети откриваме 

интересен емоционален  импулс и динамиката на времето. Техните биографии често, са не 

само на майстори зидари, зографи и марангози, а и на революционери и църковни деятели, 

каквато впрочем е и биографията на Христо Благоев. Като практика те са и добре 

образовани, защото научават популярния тогава курс на часослова, псалтиря, наустницата, 

но и смятане, а се изучават и образопист при бащите и дядовците си, и за отбелязване е, че 
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ползват и ерминии, тези уникални енциклопедии по технологията на занаята, а успоредно 

с това и съветници в канона и морала.  

С тази впечатляваща школовка и с голямото желание на жителите на Богьовци, Михаил и 

Христо започват през 1882 г. работа. На видимо място, над вратата, на западната стена на 

църквата, е поставен надпис с имената на ктиторите, изписващ шейсет и осем имена. 

Истински впечатляващ е портретът на най-важния от тях, църковен настоятел и приложник 

на светия храм „господин дедо Гълъб Петров“, зографисан в цял ръст, на обичайното за 

ктиторите място, вдясно от вратата. Великолепието на  портретът  на „дедо Гълъб“ още 

преди години е привлякло вниманието на специалисти като проф. Асен Василиев, а и днес  

продължава да привлича погледите на посетителите.  

Посветителен надпис към него гласи – „за изображение църковно, на светий храм сей 

ктитор и приложник  Дедо Гълъб Петров за душевное ради спасение“.  Носията на ктитора 

е официална, празнична, бяла, като особен белег и за шопския етнографски регион – 

белодрешна. Широките ръкави, шевиците, високата обърната яка, коженият ремък, 

агнешките кожи и скъпите обуща подчертават авторитета и общественото доверие което 

има „дедо Гълъб“. Синият фон на портрета допълва важността му а и отношението на 

зографите, защото е приоритет в стилистиката на тяхната школа.  

На двете стени на църквата „Св. преп. Петка Българска“ в Богьовци и на сводестия ù таван, 

зографите са подредили библейски сцени, светци, и атрибутите към конкретните теми, 

съобразени с изискванията на канона. При по-внимателно вглеждане обаче, ще установим 

и някои интересни изключения. И първото от тях идва от общото впечатление, а то е една 

колоритна яркост, свежест на излъчването, допълнена и с един експресивен рисунък и 

живост на портретите. Богородица Ширшая небес тук е с Младенеца в една лъчиста 

слънчева мандорла, иначе Богородица с медалионния Христос, което е вариант на тази 

сцена, също е важен момент в изключенията, макар да се среща по-често в западната част 

на историческите български земи. Тези особености някои анализатори отдават на духа на 

времето през Възраждането и търсенето на новото отношение на човека към неговия 

духовен свят. Само една бегла ретроспекция обаче и сравнение със стенописите на църквата 

в Кремиковския манастир, със църквата в Бояна, със стенописите на църквата в Беренде или 

църквите в Бобошево, могат да ни дадат и други отговори. Защото запазените стенописи 

там от по-ранните векове, със същите или подобни особености, вече подсказват линия на 

поведение, линия на стилистика, а по-всяка вероятност и още нещо дълго пазено през 

вековете.  

Двата оброчни камъка облегнати на фасадата на „Св. Петка“ допълват темата, защото 

кръстът вписан в кръг и така нареченият разцъфнал кръст са свидетелство за присъствието 

на идеите на ранната, на апостолската църква. Регионът на Софийската Мала Света гора, 

неговото население, неговите първенци и старейшини, наследява идеите на Охридската 

архиепископия, а и на архиепископията Юстинияна Прима. Затова Богородица с 

медалионния Христос изрисувана в Богьовци, отразява концепцията и метафората на една 

ранна християнска доктрина, запазени както виждаме в църковното изкуство и в 

българските църкви през вековете. Майсторите от Дебърската школа са знаели и пазили 

това духовно богатство и са го предавали от баща на син и от храм на храм. Наличието в 

региона на Костинброд и Сливница на археологически засвидетелствани антични храмове, 

като този на юг от село  Братушково „Св. Архангел Михаил“, запазените елементи от 

антична архитектура, най-вероятно от стар храм, използвана в новия храм в село Петърч и 

плочата с Давидовата звезда, поставена пред самата врата на храма, а и като днешен рефлекс 

изработването на кръст, котва и сърце на вратата на храма „Св. Св. Кирил и Методий“ в 

Сливница са важни доказателства за незаглъхващото ехо на ранното християнство и 

ранната църква. Защото котвата с нейното раздвоение отдолу например, е вид кръст, а така 

наречената Давидова звезда или шестолъчева звезда е символ на проявения свят. И това са 

тайни символни и сакрални форми, които и сега проговарят с техния  респект, достойнство 

и умиление. Сега изправени пред стенописите и иконите на църквата „Св. Преп. Петка 
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Българска“ в село Богьовци си даваме сметка, че и името на селото е от особена важност, 

защото както и да е стигнало до нас, образувано етимологично и  функционално  през лично, 

фамилно, или нарицателно име, основата му идва от съществителното Бог. Този факт 

допълнен с името на патрона на църквата „Св. Преп. Петка Българска“, известна като 

закрилница на Второто българско царство, а и на българския народ и до днес, ни кара да 

изпитваме гордостта на българи и отговорността на наследници. А тази малка по обема си 

църква в това малко по жителите си село, е голямо доказателство за силата на вярата и 

силата на духа на българския народ през вековете. Амин! (по Петко Атанасов, брошура 

„ХРАМ СВЕТА ПРЕПОДОБНА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“, изд. от община Костинброд) 

 

КРЪСТОВЕ (ОБРОЦИ) 

Наименование, вид: оброк (кръст) Спасов кръст (Възнесение Господно)  

Координати:   

Местоположение: намира се в двора на църквата 

Състояние на обекта: няма обект 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

 

с. Бучин проход 

Наименование, вид: църква „Св. Троица“ 

Координати:  42.974844,23.140683 

Състояние на обекта: добро 

Статут: църквата е строена… През 2016 г. е сменена камбаната с нова и се поддържа 

църквата от местното население и кметството на с. Бучин проход 

Състояние на инфраструктура: Добро 

Обслужващ отец: Лъчезар 

 

КРЪСТОВЕ (ОБРОЦИ) 

Наименование, вид: оброк (кръст) Неизвестен светец 

Координати:  N 42° 57 30.8" E 23° 08' 46.5" 

Местоположение: намира се в махала Въртопите, под дърво на хълма вдясно от шосето, 

малко преди махалата. 

Състояние на обекта: добро 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура: има достъп 

Обслужващ:  

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Йоан Кръстител 

Координати:  

Местоположение: намира се в двора на Богданови, кръст, семеен 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Богданови 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Тодоровден 

Координати:  

Местоположение: намира се на пътя за м./мах. Ковачица, кръст под вековно дърво, семеен 

или родов 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 
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Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Миланови 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Георги 

Координати:  

Местоположение: намира се в м./мах. Маргеница, кръст, общоселски 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: не се прави 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Св. Константин и Елена 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Равнището, мах. Въртопите, кръст под вековно дърво, 

семеен 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Григорови 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Възнесение Господно (Св. Спас) 

Координати:  

Местоположение: намира се в м./мах. Брусо/Бруса, кръст и вековно дърво, семеен 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Спасови и Младенови 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Троица 

Координати:  N 42° 57 31.9" E 23° 08' 24.8" 

Местоположение: намира се в махала Въртопите, в частен имот; изграден е малък параклис 

в които е вграден оброчния кръст, изработен от Гинската каменоделска школа 

Състояние на обекта: добро 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Дух 

Координати:   

Местоположение: намира се в м./мах. Селище (вилната зона), семеен 

Състояние на обекта:  

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: фамилията на Доцеви (родоначалникът е имал хан, посрещал е Васил Левски) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Св. Петър и Павел 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Петрова нива, в гората 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  
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Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Св. Кирик и Юлита, Св. Владимир  

Координати:   

Местоположение: намира се в м./мах. Голям връх, кръст 

Състояние на обекта:  

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: фамилията на Иван Гъргоров 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Илия 

Координати:  N 42° 58' 28.5" E 23° 08' 22.9" 

Местоположение: намира се пред църквата. Представлява стела с правоъгълна форма, 

релефна украса от кръст и надпис „Св. Илия“. Преместен от поддържателите, бил е в махала 

Върха 

Състояние на обекта: добро 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Гълъбови 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Богородица 

Координати:  N 42° 57 47" E 23° 08' 36" 

Местоположение: намира се в махала Въртопите, преди махалата на С, от И е големия 

въртоп. Мястото е оградено със сари престоли, има поставени два кръста като по-новия има 

вписан кръст и надпис „С Богор-одица1979г.“, зад него стои счупен и стария знак. 

Махленски. 

Състояние на обекта: добро 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура: има достъп 

Обслужващ: Вучкови  

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Богородица 

Координати:   

Местоположение: намира се в м./мах. Дърдорица, кръст 

Състояние на обекта: добро 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура: има достъп 

Обслужващ: Мацини, не се прави 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Богородица 

Координати:   

Местоположение: намира се между Бучин проход и Завидовци 

Състояние на обекта:  

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:   

Обслужващ: наследниците на Крум Славков (Джаголата) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Димитър  

Координати:   

Местоположение: намира се в м./мах. Балач, кръст под вековно дърво 

Състояние на обекта:  

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  
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Обслужващ: Райкови 

 

с. Градец 

Наименование, вид: църква „Св. Възнесение Господно/Св. Спас”  

Координати:   

Състояние на обекта: Добро 

Статут: няма 

История: мястото е дарение от рода Минкови, в градежа са използвани римски тухли, 

намерени в района. Построена е през 1910 г., иконостасът е дело на дебърски майстори от 

рода Филипови, всички икони са дарение от местното население от Градец и Царичина по 

различни поводи (за душевно спасение, за дом, за деца (чадом), за излекуване от тежки 

болести) 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ отец:  

 

Наименование, вид: Параклис „Св. Георги” (има вероятно да е върху основите на 

манастир) 

Координати:  42.885483, 23.203164 

Състояние на обекта: Добро 

Статут:  

Състояние на инфраструктура: Прекрасна зона за отдих, със стъпаловидни тераси за 

пикник и барбекю. 

Обслужващ отец: Николай, Серафим 

История: Манастирът „Св. Георги“ според някои сведения датира от времето на цар Иван 

Шишман като е бил действаща мъжка света обител. Като свидетелство за някогашния 

манастир, днес са останали части от две олтарни колони, поставени пред параклиса. 

По време на османското владичество е  опожарен и разграбен, но според местна легенда 

камбаната на манастира е опазена, като е заровена в неговите околности. Месното 

население не забравят святото място и дълго време го почитат като оброчище, за което 

свидетелства старият каменен кръст зад параклиса. След време на мястото, където бил 

манастирът построяват параклис, който в края на XX в. отново е запуснат. Параклисът е 

изцяло обновен в началото на ХХІ век, с нов олтар и множество икони. В изследването на 

Николай Петров се споменава и за света вода, но днес никой не може да каже къде е. 

 

КРЪСТОВЕ (ОБРОЦИ) 

Наименование, вид: оброк (кръст) Тодоровден 

Координати:  

Местоположение: намира се в центъра на селото, на 200 м И от кметството и читалището 

върху възвишение, кръст с пластична украса, типичен представител на Гинската школа 

Състояние на обекта: добро 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура: лоша, няма достъп 

Обслужващ: цялото село, не се прави 

История: правен е в петък преди Тодоровден за здраве на селото и конете 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Георги 

Координати:  

Местоположение: намира се в двора на манастира, голям кръст  

Състояние на обекта:   

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Илиенци (Свиленови, потомци) 
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Наименование, вид: оброк (кръст) Възнесение Господне (Св. Спас) 

Координати:  

Местоположение: намира се в двора на църквата със същото име, основан преди около 100 

г., заради градушките и силните гръмотевични бури, които всяка година, убиват хора и 

животни, унищожават реколтата на местните жители.  

Състояние на обекта: добро 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Минковци 

История: Жители от селото – от двата рода Минкови и Тотови, отиват при знахар и той им 

казва, че до черквата трябва да поставят кръст(оброк) при Спасовден в сряда. В този момент 

лечителят им казва, че над селото има нова силна гръмотевична буря и гръм е ударил вол, 

собственост на Тотови, които е спасил селото и посевите от градушка. Оброкът трябва да 

се обслужва от Минковския род, които го прави до днес, без прекъсване до днес. След 

установяването на оброка и неговото правене, престават природните бедствия за селото. 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Дух  

Координати:  

Местоположение: намира се в частен двор 

Състояние на обекта: добро 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Мановци (Геговци) 

История: в рода на Мановци умират много животни, посъветвани са да поръчат кръстен 

знак, който да натоваря в каруца, да отидат на техния имот и да пуснат коня с каруцата и 

където се спре там да поставят кръст. Винаги готвят постно, защото празникът е в 

понеделник след Петдесетница 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Дух  

Координати:  

Местоположение: намира се в местност над параклиса Св. Дух, кръст до вековен дъб 

(дъбица, нар. от местните). Един от най-старите кръстове-оброци 

Състояние на обекта: добро 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Дешовци 

История: Винаги готвят постно, защото празникът е в понеделник след Петдесетница 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Св. Петър и Павел, 29 юни 

Координати:  

Местоположение: намира се в частен двор, наследници на Йованчовия род, за здраве  

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: наследници на Йованчовци 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Събор на Св. Св. Дванадесет апостоли, 30 юни или на 

Св. Илия 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Лешки на завоя 

Състояние на обекта: неизвестно 
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Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: наследници на Илиенци 

История: намира се в м. Лешки на завоя, там е имало нива с три вековни дъбици, режат 

единия и в рода има смърт, на родоначалника дядо Илия му се присънва, че трябва да сложи 

кръст на мястото ѝ и да го „изнасят“ за здраве. Наричат го Илиенски кръст 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Богородица Голяма (15.08.) 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Дъбо, по стария път на селото под обора, кръстът е нов, 

от 2004 г. установен от Данови, знакът е изработен от каменоделеца Здравко Орлев и 

осветен от отец Николай 

Състояние на обекта:   

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Данови (за здраве и късмет); 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Богородица Малка (08.09.)  

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Лешки 

Състояние на обекта:   

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Динкови 

 

с. Драговищица 

Наименование, вид: църква „Св. Николай Чудотворец” 

Координати:   42°50'31"N   23°13'44"E 

Състояние на обекта: Добро 

Статут: С писмо № 3107/18.09.1978 г. на НИПК е обявен за паметник на културата от ІІ 

група с изключителна художествена стойност.  

Състояние на инфраструктура: лошо 

Обслужващ отец: Сиулан 

История: Построена е през периода 1882-1883 г. с дарения от няколко фамилии – 

Истаткови от с. Батковци и Димови и Кръстанови от с. Драговищица. Двама жители от двете 

селища – Батковци и Драговищица (обединени през 50-те г. на ХХ в.) участват в строежа 

помни народната памет – Истатко и Пеянко. През 1903 г. е издигната и камбанария. 

Църквата е изписана от дебърските майстори Михаил и Христо Благоеви, които оставят 

надпис „Из руки Михаил Зограф Благоев из Дебърско окружие село Тресонче 1884 г. месец 

април ден 2-рий“. Стенописите се отличават с лекота на изпълнението и своеобразния си 

колорит. Върху повечето икони, владишкия трон (дарение от Герговци) и други има 

дарствени надписи с личните имена на ктиторите (от трите села тогава – Батковци, 

Драговищица и Голяновци). 

 

Наименование, вид: останки от манастир Св. Възнесение Господно (Св. Спас) с оброк 

Координати:   

Местоположение: намира се м. Манастиро при руините на манастир със същия 

покровител, нарича се още Димов кръст, поставен е нов кръст 

Състояние на обекта: за реставрация 

Статут: Предстои реставриране и набиране на документи и информация 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ отец: Сиулан 
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Обслужващ: Арапаците (Димовите, Миладиновите и Великовите) 

 

КРЪСТОВЕ (ОБРОЦИ) 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. 40 Мъченици (нар. Младенци) 

Координати:  

Местоположение: намира се в дъбовата гора под м. Китката, кръст с две редици тронове 

за всеки от родовете в селото, на С от селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: цялото село, не се прави 

История: правен от цялото село, извършват се всички ритуали, характерни за оброците, но 

е пята и специална песен:  

Глас се чува, селото притихва. 

Кой ли свири, кой ли пее? 

Стоян свири, и-и-и, Янка пее 

сред селото на мегдана.  

Айде, моми, на мегдана /2/ 

пролет весело да срещнем,  

да ни дари чудни дари 

майски дъждец, ясно слънце, 

да се роди, да сме сити, 

здрави, радостни, честити.  

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Георги и оброк на Тодоровден  

Координати:  

Местоположение: намира се в двора на църквата, в С страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: цялото село (редуват се отделните родове). Само на този ден, ако не е постно 

жертвеното животно се пече!!! 

История: нар. Селски кръст на Драговищица, местните краеведи смятат, че оброкът е 

основан, защото поминъкът е свързан с отглеждането на овце в миналото, даже и за 

войската на османския султан 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Георги  

Координати:  

Местоположение: намира се при Батковската чешма, Герено, от Ю страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: цялото село (редуват се отделните родове). Само на този ден, ако не е постно 

жертвеното животно се пече!!! 

История: нар. Батковски кръст, местните краеведи смятат, че оброкът е основан, защото 

поминъкът е свързан с отглеждането на овце в миналото, даже и за войската на османския 

султан 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Йеремия (Герман) 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Лозето, от С страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 
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Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Герговци 

История: нар. Гергов кръст, (сн. Николай Христов, кн.), Гинска школа 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Николай Летни 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Брагандия, от Ю страна на селото по вековен дъб 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Драго Вучев и Кирил Миалков 

История: нар. Миалков кръст 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Николай Летни 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Равнището, от С страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Младеновите 

История: нар. Младенов кръст 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Св. Константин и Елена 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Стърната, от С страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Кръстановите и Йордановите 

История: нар. Йотин кръст, не се прави, (сн. Николай Христов, кн. – не се вижда дали е 

кръст или стела) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Св. Константин и Елена 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Дуван, от С страна на селото, нов кръст, но с престоли за 

старейшините 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Златан и Беле Печиите 

История: нар. Печийски кръст 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Възнесение Господно (Св. Спас) 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Белата земя, от С страна на селото, кръст, но вероятно е 

счупен 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Панчовите 

История: нар. Панчов кръст  
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Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Дух 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Виноград, от Ю страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Амалето 

История: нар. Амалски кръст (стела сн. Николай Христов, кн.) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Дух 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Брагандия, от С страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Пале Митов и Гъшовци 

История: нар. Гълъбов кръст 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Дух 

Координати:  

Местоположение: намира се над овощната градина, от С страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Георги и Марко Златкови 

История: нар. Златков кръст 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Пресвета Петка Лятна (Светъл петък на 

Живоприемни източник) 

Координати:  

Местоположение: намира се над Гръстелнико, от Ю страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Коле и Янко Кръстеви 

История: нар. Кръстев кръст 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Св. Петър и Павел 

Координати:  

Местоположение: намира се при чешмата, от Ю страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Спас Николов 

История: нар. Николчов кръст 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Св. Петър и Павел 

Координати:  

Местоположение: намира се при Стърната, от Ю страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 
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Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Васил и Аспарух Нацев 

История: нар. Нацев кръст 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Св. Петър и Павел 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Китката, от С страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Денковци 

История: нар. Денков кръст 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Илия  

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Пресвета, от Ю страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Витковите 

История: нар. Витков кръст 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Илия  

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Брагандия, от С страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Гетовите 

История: нар. Гетов кръст (сн. Никола Христов, кн.), има и още един паметен знак  

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Успение на Св. Богородица (Голяма) 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Стърната, от Ю страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Иван и Георги Найденови 

История: нар. Стоянов кръст (стела) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Успение на Св. Богородица (Голяма) 

Координати:  

Местоположение: намира се в м.  Дуван, от С страна на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Антон и Младен Додови 

История: нар. Петлите, (сн. Николай Христов, кн.), поставен нов мраморен кръст 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Успение на Св. Богородица (Голяма) 

Координати:  

Местоположение: намира се при черквата, от С страна на селото 
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Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Годинци 

История: нар. Годев кръст 

 

Наименование, вид: оброк (кръст)  Рождество на Св. Богородица (Голяма) 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Дупките, от Ю страна на селото, три камъка 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Димовите и Глигорчовци 

История: нар. Димов кръст 

 

с. Голяновци  

Наименование, вид: църква „Св. пророк Илия” 

Координати:  42.826964, 23.241152 

Състояние на обекта: Добро 

Статут: Храмът  е построен през 1937 г. 

Състояние на инфраструктура: Площад на село Голяновци  с място за отдих. 

Обслужващ отец: Радослав 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Св. Кирил и Методий 

Координати:  

Местоположение: намира се от черквата по пътя за Балша 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Найдовци 

История: обслужва се от цялото село, с надпис Св. Св. Кирил и Методий, 11 май, майстор 

Сава 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Възнесение Господне (Св. Спас) 

Координати:  

Местоположение: намира се м. Команика 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Манинци 

История:  

 

Наименование, вид: оброк (кръст)  неизвестен светец 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. Падините 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История:  

 

Наименование, вид: оброк (кръст) неизвестен светец 
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Координати:  

Местоположение:  

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Тодоринци 

История: кръст е много красив 

 

с. Дреново 

Наименование, вид: църква „Успение Богородично“ 

Координати:  42°57'25.1"N 23°11'10.2" E 

Състояние на обекта: Добро 

Статут: Храмът се намира на най-горната точка на село Дреново, в местност заобиколена 

от ливади и гледка към Стара планина.  

Състояние на инфраструктура: Добро 

Обслужващ отец: Лъчезар 

 

КРЪСТОВЕ(ОБРОЦИ) /по Павел Пронин/ 

Наименование, вид: оброк (кръст)  Неизвестен светец 

Координати:  42°57'49.3"N 23°10'33.9" E 

Местоположение: намира се в махала Стефановци 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Малък кръст от камък, северното рамо е залепено с цимент, някога паднало. На 

източното лице има букви и дата - 185? година. Последната цифра не се личи. 

 

Наименование, вид: оброк (кръст)  Св. Николай Летни 

Координати:  42°57'24.4"N 23°10'21.26" E 

Местоположение: намира се в махала Въртоп, на СЗ от центъра на селото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Оброк от бетон в китка до махала Въртоп. Предполагам, че този кръст е сложен 

на място на по-стария оброк. 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Възнесение Господне (Св. Спас) 

Координати:  42°57'24.1"N 23°10'23.8" E 

Местоположение: намира се в махала Раздолци, кръстът се нарича още Спасов 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: По Кръста не се личат нито букви, нито цифри, така че е трудно да се каже кога 

точно беше сложен на това място. На западното лице има рисунка. Намира се на 

възвишение 984 метра, на много карти грешно сложен южно от възвишението, но той се 

намира точно горе. Намира се само на 300 метра източно от другите два оброка на махалата. 

До църквата в селото.  
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Наименование, вид: оброк (кръст)  Св. Теодор Стратилат 

Координати:   

Местоположение: намира се в махала Стефановци 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Единственият оброк, който съм намирал, посветен на Св. Теодор Стратилат, но 

тази информация е изписана на съвременна плоча, залепена на западното лице на Оброчния 

Кръст. Кръстът е сложен на съвременен постамент, облепен с камък. От източната страна 

се личат букви – имена на хора, поръчали този кръст. Най-отгоре от източната страна се 

виждат и цифри – дата 1911 година. 

 

Наименование, вид: оброк (кръст)  Св. Св. Петър и Павел 

Координати:   

Местоположение: намира в гора, южно от връх Илинден, в близост до кръстове на върха и 

другите оброци на село Дреново 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Кръстът е от 1850-та година, датата добре се личи на западната страна на оброка. 

От източната са стандартните рисунки – тук кръст. Когато оброкът е слаган на постамент 

от камъни и бетон, посоките му са объркани – традицията е на западното лице да има 

рисунка на кръст, а от източната да се изписва информация за Светеца, на когото оброкът е 

посветен, дата или имената на хора, поръчали изработката му. Над датата се личи дума 

"Петаръ", а над нея - други букви, които трудно се личат. Въпреки, че няма букви "Св." пред 

Петаръ - логично е да се предположи, че оброкът е на Св. Петър. 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Св. Кирик и Юлита и Св. Богородица 

Координати:  

Местоположение: Оброците са сложени край стария път за първата махала на Дреново – 

Въртоп. 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Много специално оброчно място – три Оброчни Кръста от различни периоди на 

едно място. Два Оброка на Св. Кирик и един оброк Пресвета. Северният оброк – Св. Кирик 

е от 1938-ма година, датата добре се личи по западното лице на кръста, а над нея –  рисунка 

на цвете. От източната страна не се личат никакви букви или цифри. Оброкът от 1938-ма е 

сложен на един постамент с друг оброк – НО, не Кръст! Вторият оброк е със много по-

различна форма, като в горната му част има издълбано място за свещи. Този оброк е 

значително по-стар от северния си брат, защото буквите, изписани по него едва се личат, а 

формата му е като никоя друга от всичките оброци, които съм виждал. Третият оброк е на 

Пресвета Богородица, сложен на няколко метра от другите два. Оброкът е от 1901ва година 

и е учудващо запазен – рисунките и думите и цифрите се личат много добре. Оброчното 

място се намира на само 200 метра от голям вече бивш много голям Птицекомбинат 

(разрушен) и е чудо, че е оцеляло въпреки близостта си до „цивилизацията“. Друго подобно 
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място е на север – в планина Понор – махала Бърдо на Брезе, където също има 3 страхотни 

кръста един до друг. 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Илия  

Координати:   

Местоположение: Два оброка, сложени един до друг гръб към гръб, близо до връх Илинден 

(предполагам, че и оброците са за Илинден – Св. Илия) 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Двата кръста не са поддържани и трудно се откриват, зарасли. Единият – 

западният е подпрян към източния. По кръстове не се личат нито букви или цифри – защото 

те са сложени гръб към гръб и така не се вижда информация, която обикновено се изписва 

на гърба на кръста. На двата кръста има рисунки и украса. 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Богородица 

Координати:  42°57'24.1"N 23°10'54.7" E 

Местоположение: на 300 метра западно от двата оброка до църквата на махала Спасов 

кръст, 300 метра източно от оброка Св. Иван Рилски и само 200 метра от двата оброка Св. 

Илия до връх Илинден. 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Голям поддържан оброчен кръст, на западното лице се виждат първите две цифри 

от годината, в която е сложен на това място - 18__, най-вероятно 186-те – 1880-те, ако съдя 

по Оброци с подобна изработка от другите махали в тази част на България. 

 

Наименование, вид: оброк (кръст)  Св. Богородица (два знака) 

Координати:  42°57'25.1"N 23°11'10.2" E 

Местоположение: Два Оброчни кръста източно от църква Св. Богородица – махала Спасов 

Кръст. Двата оброка се намират близо до другите кръстове на Дреново. 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Северният е голям от 1860-1890-те години, по кръста не се личат нито букви нито 

цифри. От западната страна има рисунка – кръст. Южният оброк е по-нов, сложен върху 

постамент тип маса, която също е от бетон и направена във форма на кръст. 

 

Наименование, вид: оброк (кръст)  Св. Иван Рилски 

Координати:  42°57'18.8"N 23°10'44.1" E 

Местоположение: намира на кръстопът на пътища за махалите Въртоп (от където село 

Дреново беше заселено) и Спасов Кръст. 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  
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История: кръстът е направен от бетон, но най-вероятно е сложен на мястото на по-стария 

оброк. 

 

с. Дръмша  

Наименование, вид: църква „Св. Георги“ 

Координати: 42° 55′ 50.7″ N, 23° 12′ 23.0″ E 

Местоположение: 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут:  

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Св. Кирил и Методий 

Координати:  

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/НКЦ от етнографски произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: Поповия род 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Неизвестен светец 

Координати: 42° 55′ 30.6″ N, 23° 12′ 54.6″ E 

Местоположение: намира се, под вековно дърво на 800 м ЮЗ от пътя Дръмша-Чибаовци, 

знакът е счупен в горната част, като той е от така наречените вписани кръстове или 

богомилски 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/НКЦ от етнографски произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Неизвестен светец 

Координати: 42° 55′ 50.7″ N, 23° 12′ 23.0″ E 

Местоположение: намира се в близост до недостроената църква, под вековно дърво  

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/НКЦ от етнографски произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Неизвестен светец 

Координати: 42° 56′ 18.0″ N, 23° 12′ 15.6″ E 

Местоположение: намира се в посока за мах. Филипарци  

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/НКЦ от етнографски произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Неизвестен светец 

Координати: 42° 56′ 14.9″ N, 23° 12′ 00.7″ E 

Местоположение: намира се в посока за мах. Паралъковци. Кръст висок, прави рамене и 

букели на всяко от тях, между две вековни дървета (едното е поразено от гръм) 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/НКЦ от етнографски произход 

Състояние на инфраструктура:  
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Обслужващ: прави се 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Неизвестен светец 

Координати: 42° 56′ 14.9″ N, 23° 12′ 00.7″ E 

Местоположение: намира се в посока за мах. Паралъковци  

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/НКЦ от етнографски произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

 

с. Опицвет 

Наименование, вид: църква „Света вмчк Неделя“ 

Координати:  42.866624, 23.098125 

Състояние на обекта: Добро 

Статут: няма/но трябва да има!!! 

Състояние на инфраструктура: В близост ще се намира възстановителен център за деца 

с онкохематологични заболявания. 

Обслужващ отец: Желязко 

История: Около 1835 г. е започва подготовка за построяване на нова черква в селото, по 

издействан ферман от поп Божко Джуров през 1857 г., храмът е изграден на ново място, а 

не върху основите на старата църква, наместниците на турската власт в района си затварят 

очите за това начинание с помощта на тогавашния гръцки владика, които контактува с отец 

Божко.  

Черквата е изградена изцяло от дялан камък на варов разтвор. Построена е като еднокорабна 

базилика. Тържественото ѝ освещаване става през 1861 г. Стенописите, вероятно отново са 

дело на същите дебърски майстори, които стенописват и църквата в Богьовци изградена по 

същото време и от същия свещеник. 

В двора се съхраняват пътна колона от ІІ-ІІІ в. с надпис и друга без. Някои изследователи 

смятат, ме в околностите на селото са останките на пътна станция Мелдия и селище на 

племената серди и мелди. 

 

Наименование, вид: параклис „Св. Йоан Златоуст“ 

Координати: 42° 52′ 38.0″ N, 23° 04′ 29.5″ E 

Местоположение: намира се върху основите на по-стара сграда вероятно с античен 

произход, част от светилище, чието място е останало сакрално във времето. В него се 

съхранява олтарна маса, от варовик с правоъгълна форма. 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Кръст с вековно дърво. Прави се от няколко семейства. (по Валентина Калоянова 

Михаилова, 58 г. и таблото в селото) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Димитър  

Местоположение: намира се ??? 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Кръст с вековно дърво. Прави се от няколко семейства. (по Валентина Калоянова 

Михаилова, 58 г. и таблото в селото) 
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с. Петърч 

Наименование, вид: църква „Св. вмчк Георги“ 

Координати:  42°50'52"N   23°8'50"E 

Състояние на обекта: Добро 

Статут:  

Състояние на инфраструктура: Център и зона за отдих в село Петърч 

Обслужващ отец: Желязко 

 

с. Царичина  

Наименование, вид: църква „Св. Св. Петър и Павел“ 

Координати:   

Състояние на обекта: Добро 

Статут: Черквата е построена през ХХІ век – 2010 г. 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ отец:  

 

КРЪСТОВЕ(ОБРОЦИ) 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Илия 

Координати:  

Местоположение: намира се в м. местността „Червена ябълка”, има построен цял параклис 

през 2017 г. 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: кръст от Гинската каменоделска школа, построен параклис с две паметни плочи 

в чест на загиналите от с. Царичина в двете световни войни. „Грешат тези християни, които 

подценяват значението на Божия храм. Той е дом Господен.”, казаха Вергил Тошев и Сашо 

Любенов – двама приятели, захващат се с трудната задача чисто сами да построят храм с 

името на Св. Илия. Божи храм построен на недостъпно място, сред гората между най-

красивите села в община Костинброд – Царичина и Чибаовци. Намира до стар кръст, на 

който от много години в деня на Илинден селяните правят курбан. Цялата обстановка в 

него, иконостаса, строгостта и благолепието ще издигат душата към небесното.  

/електронен ресурс: https://kostinbrod.bg/archives/11444?fbclid=IwAR0t9s21W87BSB7-

Bcmggoa_LoLTPLQkDLzaJSUHc7xyf3Db9HOZuFGYKEA#.WvNnCaSFPIU/  

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Прокопий 

Координати:  

Местоположение: Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История:  

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Възнесение Господне (Св. Спас) 

Координати:   

Местоположение:  

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

https://kostinbrod.bg/archives/11444?fbclid=IwAR0t9s21W87BSB7-Bcmggoa_LoLTPLQkDLzaJSUHc7xyf3Db9HOZuFGYKEA#.WvNnCaSFPIU/
https://kostinbrod.bg/archives/11444?fbclid=IwAR0t9s21W87BSB7-Bcmggoa_LoLTPLQkDLzaJSUHc7xyf3Db9HOZuFGYKEA#.WvNnCaSFPIU/
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Обслужващ:  

История:  

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Тодор (Тодоровден или Св. Теодор Стратилат)  

Координати:  

Местоположение:  

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История:  

 

с. Чибаовци 

Наименование, вид: църква „Св. Св. Кирил и Методий“ 

Координати:  42° 56′ 0″ N, 23° 14′ 0″ E 

Състояние на обекта: Добро 

Статут: Черквата е построена през 1889 г. в местността „Улицата“. Според предание тя е 

построена на място, където е съществувала черква преди османската власт. 

Състояние на инфраструктура: Над черквата има кладенец със светена вода, която никога 

не пресъхва. Тази вода хората са използват за изцеление. Стенописите и иконостасът на 

храма е дело на дебърски майстори от рода Филипови. 

Обслужващ отец: Лъчезар 

 

КРЪСТОВЕ(ОБРОЦИ) 

Наименование, вид: оброк (кръст)  Св. Йеремия  

Местоположение: намира се в м./мах. Шалаварденци. Кръст с вековно дърво 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: наследниците на Димитър Лазаров 

История: Прави се – семеен. (по Валентина Калоянова Михаилова, 58 г. и таблото в селото) 

 

Наименование, вид: Оброк (кръст) Св. Георги 

Местоположение: намира се в м./мах. Усойско бърдо 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: цялото село 

История: Кръст. Прави се от цялото село. Курбанът е от печено агне като свещеникът взема 

една четвъртинка. (по Валентина Калоянова Михаилова, 58 г. и таблото в селото) 

  

Наименование, вид: Оброк (кръст) Св. Николай Мирликийски Чудотворец (Летни) 

Местоположение: намира се в м. Белино Кошаре 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Кръст с/без вековно дърво. Прави се от няколко семейства, задължителен обред 

против суша – „покръсти“/ „кръсти“/ „скръсти“. (по Валентина Калоянова Михаилова, 58 г. 

и таблото в селото) 
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Наименование, вид: Оброк (кръст) Св. Възнесение Господне (Св. Спас) 

Местоположение: намира се в Оброк в началото на махала Църно Равнище на село 

Чибаовци 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: наследниците на Димитър Лазаров 

История: Оброкът се намира до вековно дърво, но не е вкопан – само подпрян на дървото 

и може да падне и да се счупи. За разлика от съседния оброк на СИ по пътя за Свидня, на 

този кръст рисунките и думите не се личат толкова добре. От източната страна, най-отгоре 

се вижда годината 1898 или 1858, както и имената на хората, поръчали този кръст. Мисля, 

че годината е по-скоро 1858-ма, съдейки по изработката на кръста и състоянието му.  От 

западната страна – рисунка на цвете. Информация за светеца – от топографска карта. (по 

Павел Пронин) / (по Валентина Калоянова Михаилова, 58 г. и таблото в селото) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Света Троица (Петдесетница) 

Местоположение: Намира се в махала Марковци, над махала Мината (където е имало къщи 

за работници в съседната мина „Стаханов“) на село Чибаовци 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: 1869-та г., както е изписано на източната му част. Още не успях да разчета 

написаното на кръста и името на светеца, на който е посветен. (по Павел Пронин) / (по 

Валентина Калоянова Михаилова, 58 г. и таблото в селото) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Дух 

Местоположение: намира се в м./мах. Слана бара 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: наследниците на Димитър Лазаров 

История: Кръст с вековно дърво. Прави се от няколко семейства (вероятно е родов или 

махленски). (по Валентина Калоянова Михаилова, 58 г. и таблото в селото) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Теодор Стратилат (Летни) 

Местоположение: намира се в мах. Барабутовци 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Кръст с вековно дърво. Прави се от няколко семейства (вероятно е родов или 

махленски). (по Валентина Калоянова Михаилова, 58 г. и таблото в селото) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Св. Петър и Павел 

Местоположение: намира се в мах. Плашевци 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  
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Обслужващ:  

История: Кръст с вековно дърво. Прави се от няколко семейства (вероятно е родов или 

махленски). (по Валентина Калоянова Михаилова, 58 г. и таблото в селото) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Св. Петър и Павел 

Местоположение: намира се в м. Вилата  

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:   

История: Кръст с вековно дърво. Не се поддържа. (по Валентина Калоянова Михаилова, 58 

г. и таблото в селото) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Илия  

Местоположение: намира се в м. Царина 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: наследниците на Димитър Лазаров 

История: Кръст с вековно дърво. Не се поддържа. (по Валентина Калоянова Михаилова, 58 

г. и таблото в селото) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Илия  

Местоположение: намира се в мах. Гроздановото 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ: наследниците на Димитър Лазаров 

История: Кръст с вековно дърво. Прави се от няколко семейства (вероятно е родов или 

махленски). (по Валентина Калоянова Михаилова, 58 г. и таблото в селото) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Мария Магдалена 

Местоположение: ................... 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Кръст с вековно дърво. Прави се от няколко семейства (вероятно е родов или 

махленски). (по Валентина Калоянова Михаилова, 58 г. и таблото в селото) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Пантелеймон  

Местоположение: намира се в мах. Лехако 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Кръст с вековно дърво. Прави се от няколко семейства (вероятно е родов или 

махленски). (по Валентина Калоянова Михаилова, 58 г. и таблото в селото) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Успение на Св. Богородица  
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Местоположение: намира се в мах. Лехако 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Кръст с вековно дърво. Не се поддържа. (по Валентина Калоянова Михаилова, 58 

г. и таблото в селото) 

Наименование, вид: оброк (кръст) Успение на Св. Богородица  

Местоположение: намира се в мах. Ширината 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Кръст с вековно дърво. Не се поддържа. (по Валентина Калоянова Михаилова, 58 

г. и таблото в селото) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Рождество на Св. Богородица  

Местоположение: намира се край мах. Вировете  

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: знакът, е крив, наклонен на ЮИ. Счупен и е реставриран. От западната страна 

има информация. Най-отгоре е сложена дата 1940, но кръстът изглежда значително по-стар. 

Под годината има и информация за светеца – Св. Богородица, също така има дума „оброк“, 

изписана на кръста. Част от буквите в думите не се личат (но се разбира, какво е написано) 

– замазани са с цимент при реставрацията, защото се личи, че кръстът е бил счупен на 3 

части. (по Павел Пронин) / (по Валентина Калоянова Михаилова, 58 г. и таблото в селото) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Св. Димитър  

Местоположение: намира се ??? 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Кръст с вековно дърво. Прави се от няколко семейства. (по Валентина Калоянова 

Михаилова, 58 г. и таблото в селото) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст) Неизвестен светец  

Местоположение: намира се край стария път за Свидня 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: Оброкът е с добре запазени рисунки от западната страна и думи и цифри от 

източната. Годината е 1866-та, надписът – имената на хората, поръчали този кръст. Има по 

5 букела на раменете и горната част. Оброкът се намира до два вековни дъба, като едното 

дърво е паднало на сантиметри от кръста и е случайност, че не го е счупило. (по Павел 

Пронин)/  
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Оброкът се намира на около 3 км североизточно от центъра на село Чибаовци. Разположен 

е непосредствено над черния път за махалата Преслап на с. Свидня, на 910 м надм. вис. 

На святото място растат един до друг два вековни дъба, а до тях е поставен каменен оброчен 

кръст. Последният е от типа „малтийски“, с трапецовидни дъговидно извити рамене, 

поставени върху ствол. Върху трите му рамене пластично са оформени по пет букела. На 

западната лицева страна единична врязана линия очертава силуета на кръста, като в 

очертанията ѝ са гравирани пет розети под формата на кръст. На гърба на кръста е изсечена 

годината 1866, а отдолу имена на местни хора поставили кръста и поддържали оброка. 

Ако се съди по стила на изработка, често срещан из тези места, то със сигурност може да се 

каже, че паметникът е дело на майстор от Гинската каменоделска школа (от недалечното 

село Гинци). Западно от кръста трудно се различават наредени камъни в две редици, на 

които са сядали членовете на фамилията, поддържала оброка. (по www.svetimesta.com ) 

 

Наименование, вид: оброк (кръст)  Св. Архангел Михаил 

Местоположение: намира се в двора на черквата от Ю 

Състояние на обекта: неизвестно 

Статут: няма/ НДК от етнографки произход 

Състояние на инфраструктура:  

Обслужващ:  

История: 

 

По www.svetimesta.com/ трябва уточняване!!! 

Оброк „Св. Св. Петър и Павел“ – намира се в централната част на селото, югозападно от 

черквата; 

Оброк – в североизточния край на селото, под пътя за вр. Братьов камик; 

Оброк – в източния край на селото, до пътя за мах. Преслап на с. Свидня; 

Оброк – източно от селото, над пътя за мах. Преслап на с. Свидня; 

Оброк – в североизточния край на мах. Ширината, над самия път за с. Свидня; 

Оброк „Св. Георги“ – при мах. Марковци; 

Оброк – в северозападния край на мах. Мината; 

Оброк – западно от мах. Шалавардинци; 

 

 

 

  

http://www.svetimesta.com/
http://www.svetimesta.com/
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НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

РЕГИСТЪР 

№  

по списък 

АКБ 

Населено 

място 

Обект, адрес 

 

локализация 

 

Деклариран 

с писмо №/ 

Обявен в ДВ 

вид категория 

1530062 гр. Костинброд 

кв. Обединение 

Светилище, Селище 

 

N 42.833035; 

E 23.176621 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 146, ал. 3 

от ЗКН 

1530069 

 

гр. Костинброд 

м. Примичур 

 

Селище, Светилище 

 

N 42.798297; 

E 23.242313 

 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

1530073 

 

 

гр. Костинброд 

 

Крепост 

Селище 

N 42.796838; 

E 23.177102 

 

Писмо № 

4665/10.08. 1987 

на НИПК 

Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

1530071 

 

гр. Костинброд 

м. Градището 

 

„Късноантична 

резиденция 

Скретиска / 

ранновизантийска 

Кратискара и 

Ротонда“ 

 

N 42.800913; 

E 23.183449 

 

Писмо № 

4805/15.09. 

1986 на НИПК 

Писмо № 

4665/10.08. 1987 

на НИПК 

Археологически ГАНКЦ с 

национално 

значение по 

Заповед № РД09-805/ 

17.10.2017 г. 

1530072 гр. Костинброд 

м. Градището 

 

„Късноантична 

резиденция 

Скретиска / 

ранновизантийска 

Кратискара и 

Ротонда“ 

 

N 42.798996; 

E 23.183362 

извън 

границите и 

охранителната 

зона на 

ГАНКЦ 

Писмо № 

4805/15.09. 1986 

на НИПК 

 

Археологически ГАНКЦ с 

национално 

значение по 

Заповед № РД09-805/ 

17.10.2017 г. 

1530074 

 

гр. Костинброд 

Каракачанската 

махала 

Път 

Римска станция 

 

N 42.797582; 

E 23.169969 

Писмо № 

4805/15.09. 

1986 на НИПК 

Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 
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 Писмо № 

4665/10.08. 

1987 на НИПК 

1530074 

 

гр. Костинброд 

Каракачанската 

махала 

 

 

Път 

Римска станция 

 

 

N 42.797582; 

E 23.169970 

 

Писмо № 

4805/15.09. 

1986 на НИПК 

Писмо № 

4665/10.08. 

1987 на НИПК 

Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

1530063 

 

гр. Костинброд 

м. Пресвeта 

 

 

Могилен некропол N 42.814417; 

E 23.242035 

 Археологически НКЦ с национално 

значение  

ПМС № 1711/ 

22.10.1962 г. 

1530064 

 

гр. Костинброд 

м. Пресвeта 

 

Единична могила 

 

N 42.815381; 

E 23.242483 

 Археологически НКЦ с национално 

значение  

ПМС № 1711/ 

22.10.1962 г. 

1530065 

 

 

гр. Костинброд 

м. Пресвeта 

Единична могила 

 

N 42.814950; 

E 23.242623 

 Археологически НКЦ с национално 

значение  

ПМС № 1711/ 

22.10.1962 г. 

1530066 

 

гр. Костинброд 

м. Пресвeта в 

съседна община 

 

Единична могила 

 

N 42.813857; 

E 23.243700 

 Археологически НКЦ с национално 

значение  

ПМС № 1711/ 

22.10.1962 г. 

1530067 

 

гр. Костинброд 

м. Пресвeта в 

съседна община 

 

Единична могила 

 

N 42.813855; 

E 23.243410 

 Археологически НКЦ с национално 

значение  

ПМС № 1711/ 

22.10.1962 г. 

1530068 

 

гр. Костинброд 

м. Пресвeта 

 

 

Единична могила N 42.813862; 

E 23.240147 

 Археологически НКЦ с национално 

значение  

ПМС № 1711/ 

22.10.1962 г. 

10004525 

 

 

гр. Костинброд 

м. Могиликите 

 

Единична могила N 42.812687; 

E 23.163443 

 Археологически НКЦ с национално 

значение  

ПМС № 1711/ 
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 22.10.1962 г. 

1530070 

 

гр. Костинброд 

ул. Топола 

 

Обект с 

неопределени 

функции 

 

N 42.818920; 

E 23.219883 

 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

1530078 

 

 

с. Бучин проход 

м. Градището в 

съседна община 

Селище 

 

N 42.975630; 

E 23.163781 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

1530079 с. Бучин проход 

м. Градището в 

съседна община 

Селище 

 

N 42.974153; 

E 23.162682 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

10001812 

 

с. Голяновци 

м. Църквата 

Селище N 42.838881; 

E 23.238250 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

10002816 

 

 

с. Градец 

м. Беледие хан 

Изолирана следа от 

човешка 

дейност 

N 42.895396; 

E 23.176189 

 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

 с. Градец 

м. Градището 

Крепост  N42 53 35  

E23 11 45 

Не декларирана Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

1530080 

 

 

 

с. Драговищица, 

м. Градището 

(двор на ТКЗС) 

Селище 

Обект с 

неопределени 

функции 

N 42.847055; 

E 23.219753 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

10001813 

 

с. Драговищица 

 

 

Селище 

Селско имение 

N 42.839017; 

E 23.232019 

 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

10001814 

 

с. Драговищица 

м. Лъката 

Селище N 42.838765; 

E 23.229913 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

10001815 

 

 

с. Драговищица 

 

Селище  N 42.839234; 

E 23.226718 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

 с. Драговищица 

 

Крепост  N42 51 06.2 

E23 13 56.0 

Не декларирана Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 
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1530081 

 

 

с. Дръмша 

м. Разсадника 

 

Единична могила 

 

N 42.929027; 

E 23.170330 

 Археологически НКЦ с национално 

значение  

ПМС № 1711/ 

22.10.1962 г. 

1530082 

 

с. Дръмша 

м. Кърчевица 

Единична могила 

 

N 42.932498; 

E 23.184356 

 Археологически НКЦ с национално 

значение  

ПМС № 1711/ 

22.10.1962 г. 

1530083 

 

с. Дръмша 

м. Падината 

 

Единична могила 

 

N 42.929825; 

E 23.223528 

 Археологически НКЦ с национално 

значение  

ПМС № 1711/ 

22.10.1962 г. 

1530084 

 

с. Дръмша, 

м. Градището 

 

Обект с 

неопределени 

функции 

N 42.930462; 

E 23.196360 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

1530075 

 

с. Опицвет 

 

 

Единична могила 

 

N 42.866473; 

E 23.113219 

 Археологически НКЦ с национално 

значение  

ПМС № 1711/ 

22.10.1962 г. 

1530076 

 

с. Опицвет 

Помпената 

станция 

Църква 

 

 

N 42.877185; 

E 23.074879 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

1530077 

 

с. Опицвет 

Помпената 

станция 

Селище 

Обект с 

неопределена 

функция 

N 42.878869; 

E 23.069341 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

1530091 

 

с. Петърч 

м. Църквата 

Селищна могила 

 

N 42.847840; 

E 23.147447 

 Археологически НКЦ с национално 

значение  

ПМС № 1711/ 

22.10.1962 г. 

1530092 

 

с. Петърч 

м. Селището 

 

Селище 

 

 

N 42.850672; 

E 23.146644 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

10001817 

 

 

с. Петърч 

м. Метилявец 

 

Селище N 42.829273; 

E 23.138624 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 
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Обект с 

неопределени 

функции 

10001818 

 

с. Петърч 

м. Дупките 

Селище 

 

N 42.829796; 

E 23.128038 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

1530087 

 

с. Понор 

м. Старо село 

 

Селище 

 

N 42.924099; 

E 23.125545 

 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

1530061 с. Понор 

м. Магурката 

 

Единична могила 

 

N 42.928032; 

E 23.132054 

 Археологически НКЦ с национално 

значение  

ПМС № 1711/ 

22.10.1962 г. 

1530086 

 

с. Понор 

м. Магурката 

 

Единична могила 

Култово съоръжение 

 

N 42.927203; 

E 23.125652 

 

 Археологически ПК с национално 

значение ПМС 

1711/ 

22.10.1962 г. 

1530088 с. Понор 

м.  

Св. Богородица 

 

Единична могила 

 

N 42.920002; 

E 23.138220 

 

 Археологически ПК с национално 

значение ПМС 

1711/ 

22.10.1962 г. 

1530089 

 

с. Понор 

м. Провалнята 

 

Единична могила 

 

N 42.933236; 

E 23.152071 

 Археологически ПК с национално 

значение ПМС 

1711/ 

22.10.1962 г. 

1530090 

 

с. Понор 

 

Единична могила 

 

N 42.946654; 

E 23.153229 

 Археологически ПК с национално 

значение ПМС 

1711/ 

22.10.1962 г. 

1530085 

 

с. Чибаовци, 

м. Градището 

 

Крепост 

 

 

N 42.922269; 

E 23.237164 

 Археологически НКЦ с национално 

значение съгл. чл. 

146, ал. 3 от ЗКН 

 

 

 

с. Богьовци  Църква „Св. Петка“ 

 

 Писмо № 3107/ 

18.09.1978 г. на 

НИПК 

Художествен НКЦ II гр.  

местно значение –  

/предварителна/ 
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 с. Драговищица 

 

Църква „Св. 

Николай“ 

 

 Писмо № 3107/ 

18.09.1978 г. на 

НИПК 

Художествен НКЦ II гр.  

местно значение –  

/предварителна/ 

 с. Богьовци 

 

 

Къща на Марио 

Мартинов 

 Писмо № 547/ 

23.09.1980 г. 

и/или 

Писмо № 546/ 

23.02.1981 г. 

архитектурно- 

строителна НКЦ 

 

 с. Богьовци Къща на Тешо 

Стойков 

 Писмо № 547/ 

23.09.1980 г. 

и/или 

Писмо № 546/ 

23.02.1981 г. 

архитектурно- 

строителна НКЦ 

 

 с. Богьовци 

 

Къща на Петър 

Костов 

 

 Писмо № 547/ 

23.09.1980 г. 

и/или 

Писмо № 546/ 

23.02.1981 г. 

архитектурно- 

строителна НКЦ 

 

 с. Богьовци 

 

Къща на Младен 

Витов 

 

 Писмо № 547/ 

23.09.1980 г. 

и/или 

Писмо № 546/ 

23.02.1981 г. 

архитектурно- 

строителна НКЦ 

 

 с. Богьовци 

 

 

Къща на Арсо 

Манолов 

 

 Писмо № 547/ 

23.09.1980 г. 

и/или 

Писмо № 546/ 

23.02.1981 г. 

архитектурно- 

строителна НКЦ 

 

 с. Богьовци 

 

 

Къща на Велко Велев  Писмо № 547/ 

23.09.1980 г. 

и/или 

Писмо № 546/ 

23.02.1981 г. 

архитектурно- 

строителна НКЦ 

 

 с. Богьовци 

 

Къща на Иван 

Янакиев 

 

 Писмо № 547/ 

23.09.1980 г. 

и/или 

архитектурно- 

строителна НКЦ 

 



 

148 

Писмо № 546/ 

23.02.1981 г. 

 с. Богьовци 

 

 

Къща на Георги 

Рангелов 

 Писмо № 547/ 

23.09.1980 г. 

и/или 

Писмо № 546/ 

23.02.1981 г. 

архитектурно- 

строителна НКЦ 

 

 с. Богьовци 

 

 

Къща на Безистена 

Владимирова 

 Писмо № 547/ 

23.09.1980 г. 

и/или 

Писмо № 546/ 

23.02.1981 г. 

архитектурно- 

строителна НКЦ 

 

 с. Богьовци 

 

 

Къща на Георги 

Илиев 

 Писмо № 547/ 

23.09.1980 г. 

и/или 

Писмо № 546/ 

23.02.1981 г. 

архитектурно- 

строителна НКЦ 

 

 с. Богьовци Къща на Олга 

Благоева 

Владимирова 

Не съществува, 

вероятно 

същата е 

съдбата и на 

другите къщи 

Писмо № 547/ 

23.09.1980 г. 

и/или 

Писмо № 546/ 

23.02.1981 г. 

архитектурно- 

строителна НКЦ 

 

 с. Богьовци 

 

 

Къща на Сарайка 

Филипова 

 Писмо № 547/ 

23.09.1980 г. 

и/или 

Писмо № 546/ 

23.02.1981 г. 

архитектурно- 

строителна НКЦ 

 

 с. Безден 

 

Паметник на 

загинали във войните  

жители на с. Безден 

във войните 1888 г.,  

1912 г., 1913 г., 1914-

1918 г. 

 

 Писмо на НИПК 

№ 4349/ 

04.12.1992 г. и 

чл.7, т.2 от 

Закона за 

военните 

паметници 

Войнишки 

паметник 

 

 с. Богьовци 

 

Паметник на 

загиналите 

 Писмо на НИПК 

№ 4349/ 

Войнишки 

паметник 
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антифашисти от 

селото 

 

04.12.1992 г. и 

чл.7, т.2 от 

Закона за 

военните 

паметници 

 с. Бучин проход 

 

Паметник в памет на 

загиналите във 

войните 1912-13 

и 1915-18 г. за 

освобождение на 

брата роб 

 

 Писмо на НИПК 

№ 4349/ 

04.12.1992 г. и 

чл.7, т.2 от 

Закона за 

военните 

паметници 

Войнишки 

паметник 

 

 с. Градец 

 

Паметна плоча  

в памет на 

двама загинали 

жители на селото в 

Отечествената война 

Паметник на 

площада 

 

 Писмо на НИПК 

№ 4349/ 

04.12.1992 г. и 

чл.7, т.2 от 

Закона за 

военните 

паметници 

Войнишки 

паметник 

 

 с. Драговищица 

 

Паметна плоча на 

загинали 

жители на селото в 

Отечествената война 

Паметник на 

загиналите във 

войните жители на 

селото 

 Писмо на НИПК 

№ 4349/ 

04.12.1992 г. и 

чл.7, т.2 от 

Закона за 

военните 

паметници 

Войнишки 

паметник 

 

 с. Дръмша 

 

 

Паметна плоча на 

загинали във 

Втората световна 

война 

 Писмо на НИПК 

№ 4349/ 

04.12.1992 г. и 

чл.7, т.2 от 

Закона за 

военните 

паметници 

Войнишки 

паметник 
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 гр. Костинброд 

 

 

Паметник на 

загиналите 

антифашисти 

 Писмо на НИПК 

№ 4349/ 

04.12.1992 г. и 

чл.7, т.2 от 

Закона за 

военните 

паметници 

Войнишки 

паметник 

 

 гр. Костинброд 

 

 

Паметник на 

загиналите във 

войните и 

национално- 

освободителното 

движение 

 

 Писмо на НИПК 

№ 4349/ 

04.12.1992 г. и 

чл.7, т.2 от 

Закона за 

военните 

паметници 

Войнишки 

паметник 

 

 гр. Костинброд 

- в Шияковски 

манастир „Св. 

Архангел 

Михаил“ 

 

 

Паметник с барелеф 

на Васил 

Левски 

 Писмо на НИПК 

№ 4349/ 

04.12.1992 г. и 

чл.7, т.2 от 

Закона за 

военните 

паметници 

Войнишки 

паметник 

 

 с. Опицвет 

 

Паметник на 

загиналите във 

войните за 

национално 

обединение на 

България, 

офицери и войници 

от Опицвет 

 

 Писмо на НИПК 

№ 4349/ 

04.12.1992 г. и 

чл.7, т.2 от 

Закона за 

военните 

паметници 

Войнишки 

паметник 

 

 с. Петърч 

 

 

Паметник на 

загиналите във 

войните 1912 – 1918 

г. 

 Писмо на НИПК 

№ 4349/ 

04.12.1992 г. и 

чл.7, т.2 от 

Закона за 

военните 

Войнишки 

паметник 
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Галя Иванова Дикова-Иванова,  

експерт Културно-историческо наследство 

 

 

паметници 

 с. Чибаовци 

 

 

Паметник на 

загиналите при 

Чаталджа и Албасан 

 Писмо на НИПК 

№ 4349/ 

04.12.1992 г. и 

чл.7, т.2 от 

Закона за 

военните 

паметници 

Войнишки 

паметник 

 


