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Използвани съкращения 

БАН Българска академия на науките 
Бр. Брой 
ВОМР Водено от общностите местно развитие 
ДВ Държавен вестник 
ДГС Държавно горско стопанство 
ДЛС Държавно ловно стопанство 
км километър 
м метър 
МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 
МИГ Местна инициативна група 
МОСВ Министерство на околната среда и водите 
НСИ Национален статистически институт 
HДЕФ Национален Доверителен ЕкоФонд 
ПРСР Програма за развитие на селските райони 
РИОСВ Регионален инспекторат по околна среда и води 
СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 
ТИЦ Туристически информационен център 
ха хектар 
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Въведение 

Настоящият доклад отразява данни и информация от проучване, проведено в периода 
15 ноември - 20 декември 2017г., и анализ на възможностите за развитие на 
иновативни туристически услуги и атракции, анимиране на територията на действие на 
МИГ- Берковица и Годеч. 

Целта на проучването е: 

- да се събере и обобщи информация за сферата на туризма на територията и да 
се очертае състоянието на туристическите услуги;   

- да се проучат и анализират формите и моделите на предлаганите туристически 
услуги;  

- да се изтъкнат неизползваните възможности за разнообразяване на 
предлаганите туристически услуги за по-ефективна туристическа дейност; да се 
предложат алтернативни форми за развитие на туризъм и анимиране на 
територията на МИГ. 

Проучването изследва и анализира: 

- състоянието на туристическия сектор и инфраструктурата, и икономическите 
субекти, свързани с туризма на територията на МИГ-Берковица и Годеч; 

- формите и моделите на предлаганите туристически услуги и атракции, и 
възможностите за разнообразяване и въвеждане на нови алтернативни форми 
на туризъм; 

- местните и регионални предимства (потенциал), възможности и заплахи в 
подсектора. 

За изготвяне на доклада са използвани официални данни и информация от общините 
Берковица и Годеч, обща и специализирана нормативна уредба, планови и секторни 
документи, електроните сраници на общините и публикации по темата. Проведени са 
общо 19 интервюта „лице в лице“ със заинтересовани страни от територията на двете 
общини – бизнес, експерти, граждани и потребители на туристически услуги. 

Докладът представя данни и анализ с изведени изводи и препоръки, които да бъдат 
полезни и да послужат за доброто управление на дейността на МИГ- Берковица и 
Годеч, а така също на местната общност и потенциалните бенефициенти с проекти към 
мерките на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на 
Сдружение „Местна инициативна група - Берковица и Годеч“, одобрена със 
Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.   
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1. Състояние на туристическия сектор и инфраструктурата, и икономическите 
субекти, свързани с туризма на територията на МИГ-Берковица и Годеч 

1.1. Проучване състоянието на туристическия сектор и инфраструктурата, 
свързана с туризма на територията на МИГ-Берковица и Годеч 

1.1.1. Природни ресурси за развитие на туризъм 

Територията на МИГ - Берковица и Годеч попада в административните граници на две 
области (Монтана и София-област) и два района на планиране (Северозападен и 
Югозападен). Територията включва община Берковица (20 населени места ) и община 
Годеч (20 населени места) и е с обща площ  838,385 кв. км. По данни на НСИ към 
31.12.2014 г. общото население, обхванато от МИГ - Берковица и Годеч, е 22 599 души, 
от които  11 081 мъже и 11 521 жени. 

Територията на МИГ - Берковица и Годеч е разположена в планинската и 
полупланинската част на Западна Стара планина и е част от Северозападна България. 
На запад граничи със Сърбия, на юг - с община Драгоман, на север с общините Монтана 
и Георги Дамяново и на югоизток и изток с общините Вършец, Криводол, Враца, Своге 
и Костинброд. Територията е в близост до столицата София.  

Релефът на територията като цяло може да се характеризира като планински и 
полупланински. Теренът е разнообразен, със среден наклон 9,6%. На територията се 
намират връх Ком (2 016 м), връх Тодорини кукли (1 785 м) на границата с община 
Вършец и прохода Петрохан. Югоизточно от прохода и източно от долината на 
река Нишава, в пределите на община Годеч, попадат западните части на Понор 
планина и връх Равно буче (1 499 м).  

Климатът на територията е умерено континентален и се определя като бореален – 
умерено топъл с мека зима и прохладно лято. По класификацията на Кьопен - е с 
уникални лечебно-климатични свойства. Въздухът е с почти постоянна средногодишна 
влажност, особено благоприятен за белодробни заболявания. Освен това има голям 
брой слънчеви дни, относително високи валежи и голяма близост до планински 
масиви. 

Горската част от територия на двете общини  се характеризира с голям брой природни 
забележителности, които са много добър ресурс за развитие на различни форми на 
вътрешен и международен туризъм и организирано ползване на горите за отдих. 
Природните условия на туристическия район са благоприятни за развитие на 
дивечовъдството и ловното стопанство.  

Хидроложките условия на община Берковица са представени от реките: Бързия, 
Берковска и Златица.  Реки на територията на община Годеч: река Нишава, Връбнишка 
река, Връдловска река, Бърлска, Сребърна, Гинска, Куратска и Черна. 

Минерална вода има на територията на община Берковица от находище „Бързия“ – 
Сондаж № 1, с. Бързия, община Берковица. Минералната вода е с високо рН > 9, мирис 
на сероводород и съдържание на микрокомпоненти, характерни за азотните терми - F, 
Ge , Ga.     

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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В село Слатина, община Берковица, се намират два минерални извора, каптирани в 
чешми. Температурата на водата е 27 градуса. Общ дебит – 1, 6 л./сек. Водата е с 
алкална реакция, сулфатна, натриева, с минерализация – 0, 35 гр./л. Съдържа волфрам, 
германий и арсен. 

Районът  е с богато биологично разнообразие (по данни на БАН са регистрирани 136 
вида птици и 7 защитени растителни вида). В територията са отбелязани 9 глобално 
защитени птици и животински видове и 7 растения, включени  в Червения списък на 
застрашените видове на Международния съюз за защита на природата (IUCN). В 
северните склонове на планината над град Берковица има кестенови гори на възраст 
около 100 години - едно от двете естествени находища на питомен (ядлив) кестен в 
България. В землищата на село Бистрилица и Гаганица има защитени обекти на 
вековни дървета – зимен и летен дъб на възраст 350 години и с височина над 25 метра, 
а в местност на село Песочница има вековни дървате от цер на възраст 200 години и 
височина 15 метра. 

В територията на действие на МИГ – Берковица и Годеч, могат да бъдат откроени и 
посочени следните защитени територии:  

- Резерват „Горната кория”, намиращ се на територията на Държавно горско 
стопанство - Берковица. Разположен е върху северните склонове на Западна Стара 
планина в подножието на връх Ком.  Резерватът е създаден с цел запазване красотата 
на редките за Стара планина смърчови и смърчово-елови гори и като единствено 
находище на глухари в Северна България.  

- Природна забележителност „Мраморната пещера”, землището на град Берковица. 
Намира са на около 450 м надморска височина, със северно и северозападно 
изложение. Дървесният състав на насажденията е представен от кестен, габър черен 
бор и единично разположени бреза, бук, топола, дуглазка смърч, бял бор, кипарис. 

- Природна забележителност  „Хайдушките водопади”  в землището на град 
Берковица с обща площ от 10,384 дка. Намира се в подножието на Берковския Балкан. 
Дървесните насаждения са представени от черен бор, смърч, бук и единично 
разположени габър, явор, шестил. 

- Защитена местност „Уручник” в землището на село Бързия, община Берковица, в 
обхвата на УОГС „Петрохан” и е с площ от 512,348 дка. Дървесната растителност е 
представена предимно от смърч и бук в горната планинска зона на Стара планина. 

-  Скален  комплекс ,,Заското”, община Годеч, попада в територията на природен парк 
,,Западен Балкан” и включва едноименната карстовата пропаст и пещерите: Диневата, 
Кривата, Светата вода, Подмола. Общата площ е от 88,0 ха, от тях залесени са 62,2 ха, а 
незалесени -  25,8 ха. В Диневата пещера са установени около 16 вида прилепи (9 са 
КЗВ). Установени са множество ендемични безгръбначни и около 60 терциерни 
глациялни реликти. От световно значение са местообитанията на 26 вида безгръбначни 
животни. 

- Водопад ,,Котлите” - разположен между с. Каленовци и с. Туден, община Годеч. 
Общата му площ е 1,0 ха.; 
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- Природна забележителност „Трона на Крали Марко и Кралимарковска стъпка” - 
скално образувание до с. Комщица, община Годеч. 

Най-забележителна природна даденост на територията е връх Ком. Това е най -
високият връх на Берковска планина и четвърти по височина връх в Стара. Той се 
намира на 18 км от град Берковица. Върховете Среден и Малък Ком формират рид с 
приблизително разположение запад-изток, заоблено тревисто било, стръмен каменист 
северен склон и полегат тревист южен склон. Най-внушителната гледка е на север от 
върха към Берковица, виждат се Берковското поле и отдалечените на 30 
километра Монтана и язовир Огоста. Внушителната гледка от върха е вдъхновила 
писателя Иван Вазов за написването на стихотворението „На Ком“. Иван Вазов е живял 
и работил приблизително две години като съдия в Берковица. В негова чест, в близост 
до котата при върха е поставена каменна плоча с барелеф на писателя и стихове от 
едноименното стихотворение: "Оттук окото волно прегради не намира, вселената пред 
мен покорно се простира, душата гордо диша. От тия планини, умът към нещо светло, 
голямо се стреми".  

Връх Ком е начало на най-дългият маркиран туристически маршрут в България, Ком-
Емине. Това е българският път на международното трасе Е-3, което минава през 
различни части на Европа и свързва Атлантическия океан с Черно море. Отсечката е по 
билата на Стара планина, като преходът може да бъде преминат за около 20 дни при 
летни условия. 

1.1.2. Антропогенни ресурси за развитие на туризъм 

Берковица е древен град – на историческите карти от VІІ-ІХ век е отбелязан като старо 
селище и вътрешен град на Българската държава. По средата на първото хилядолетие 
пр.н.е. тук отсяда тракийското племе “трибали”. Те обработват метали, строят 
крепости, плавят злато, остават богата култура: керамика, фибули, сечива, върхове на 
копия, стрели, ножове.   В края на старата ера тук се установява властта на Римската 
империя. Романизира се местното тракийско население, но запазва своите обичаи, 
вярвания, традиции, наименования на местности и реки. Разкопките показват 
значително развитие през времето на Първата и Втората български държави. През 
Османското владичество е важен административен център (през 1491 г. Берковица е 
обявена за вилает /окръжен град/, а в 1565 г. за кааза /околия/. Съществуват 
значителни паметници от времето на Възраждането. 

Редица археологически  находки свидетелстват за живот в района на Годеч през  
праисторическата  епоха, по време на келтите, траките  и римляните. В долината на 
река Нишава през  I – то  хилядолетие преди Христа са възникнали келтски и тракийски 
селища, по-късно завладяни, разширени и урбанизирани  от римляни.  

В община Берковица има 15 действащи православни църкви, 5 протестантски църкви и 
11 римски калета. По значими паметници на културно-историческото наследство са: 

- Часовниковата кула - най-отличителният архитектурно-строителен паметник на 
културата. Намира се в центъра на града и е негов символ и емблема. Строена е през 
1762-1764 г. и до днес продължава да отмерва времето с отличителен звън. 

- Къща музей "Иван Вазов" - архитектурно-строителен паметник на културата с 
национално значение. Строена е в началото на XIX в. През 1940 г. е обявена за народна 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84
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старина. През 1879-1880 г. в нея е живял и творил народният поет Иван Вазов. Тук 
големият поет на България живее година и половина, черпи голям брой сюжети за 
своите произведения и обиква берковската природа.  

- Градска художествена галерия “Отец Паисий” - сградата на старото двукатно класно 
училище „Отец Паисий”, градено през 1872 г. и днес е градска художествена галерия за 
възрожденска живопис и дърворезба. Намира се в двора на църквата „Св. Николай 
Чудотворец”. Фондът е започнал да се събира още от 1969 година, днес наброява 1 440 
художествени произведения, обособени враздели: живопис, графика, рисунка, 
карикатури, скулптури, икони, приложно изкуство. Най-ценни са иконите – 
възрожденска живопис, работени ХІХ-ХХ век. 

- Етнографски музей - архитектурно-строителен паметник на културата. Типична 
възрожденска къща, от 1992 г. в нея е уредена етнографска експозиция. Запазена е в 
автентичния си вид - без подмяна на основните конструкции и стени на сградата. 
Основни колекции са тъкани /костюми, свилени платна, черги, килими/, дърво, метал, 
накити, керамика – над 14 000 експоната. 

- Антична и средновековна крепост "Калето" - паметник на културата с историческо 
значение. Архитектурните разкопки започват през 1961 г. Разкрити са външна и 
вътрешна крепостна стена, триъгълна кула, жилищни помещения, раннохристиянски 
базилики. Късноантичната крепост е седалище на епархия в християнска Византия. 
Затова в една от двете трикорабни базилики има синтрон за духовници и трон за 
епископа. Събрани са различни материали – керамика, тухли, оръдия на труда, оръжия, 
монети.  

- Чешма „Малинарка” - построена е през 1967 г. от розов берковски мрамор в чест на 
девойките малинарки, които Иван Вазов е възпял в стихотворението „Малини”. 

- Римската баня - изградена е през 1665 г. по проект на турски инженер върху част от 
основите на стара римска къпалня, строена след завладяване на Берковския край от 
римляните. 

- Гимназия “Д-р Иван Панов” - изградена е на два етапа – в края на ХІХ и началото на ХХ 
век. Сградата е с пластична орнаментика и оцветяване в два цвята. 

- Църквата "Рождество на Пресвета Богородица" - църквата е съвременник на 
българското Възраждане, средище на мъжко и девическо училище, духовен извор на 
местното население. Тя е преизградена през 1843 г. и позлатена през 1867 г. 
Камбанарията е изградена през 1897 г. 

- Църквата "Св. Николай Чудотворец" - храмът е изграден през 1871 година от 
майстора Георги Джонгар. Строен е с ломен камък, на места е вложен и обработен 
камък. По-късно сградата е преживяла още два строителни периода, които са 
обогатили архитектурните й форми. През 1898 г. е построена камбанарията.  

- Клисурски манастир „Св. св. Кирил и Методий“ - четвъртият по големина и 
посещение в България манастир. Намира се на 85 км от София и на 9 км от Берковица, 
в подножието на северните склонове на Гордия Балкан, под “Тодорини кукли”, 
заслужено наречен “Духовната перла на Северозападна България”. На входа на храма 
на Клисурския манастир е поставен надпис, според който манастирът датира от 1240 г. 
Многократно е опожаряван, разрушаван и отново възстановяван от християнското 
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население. През 1874 г. турски ферман признава официално манастира за българска 
светиня. В сегашния си вид църквата на манастира е реставрирана след 
Освобождението, когато самоковски майстор изработва забележителен иконостас. 
Днес Клисурският манастир е привлекателно кътче за разходка и отмора.  

- Читалищата в община Берковица са носител на дългогодишни традиции и са 
основни културни средища в общината. Освен в гр. Берковица, читалища съществуват и 
в селата Бързия, Боровци, Замфирово и Гаганица. В читалищата са развити 
библиотечната дейност, различни школи – по изкуствата, музикална, танцова и др. 
(читалище “Ив. Вазов” в гр. Берковица), любителско творчество (художествена 
самодейност) – във всички читалища. Специфична читалищна дейност, характерна за 
общината, са духовите оркестри, които са създадени в читалищата в гр. Берковица, с. 
Бързия, с. Замфир, като с национална известност е Берковската духова музика. 

- Берковската Духова Музика – национална емблема на Берковица. Създадена е през 
1902 година от ентусиазирани млади интелектуалци от град Берковица, които решават 
да сформират духов оркестър. Закупуват инструменти от Виена и започват да репетират 
и обогатяват репертоара си. С течение на времето Духовият оркестър е с различен 
статут - Градски, Военен, Общински. Дейността на оркестъра включвала увеселения, 
концерти, митинги, свирене на открито и в концертна зала. От 1970 г. оркестърът е към 
Народното Читалище "Иван Вазов", гр. Берковица с численост между 25 - 30 
оркестранти, с богат репертоар от увертюри, маршове, валсове, полки, мазурки, 
обработка на класическа музика. От 1995 г. в репертоара се включва автентичен и 
обработен фолклор, маршове и класика. Берковската Духова Музика е популярна и 
търсена в България, за нея са заснети 3 документални филма от БНТ.  Оркестърът 
участва редовно в национални празненства - новогодишни предавания, концерти под 
патронажа на Президента на Република България, фолклорни телевизионни 
предавания.    Берковската Духова Музика е основен участник в постановката 
"Лазарица" от Йордан Радичков и в хитовата песен на Лили Иванова 
"Ветрове".  Берковската Духова Музика има успешни изяви в I и II международен 
фестивал на духовите оркестри гр. Верия - Гърция в съвместни концерти с оркестрите 
на Горан Брегович и Бобан Маркович, както и с най - добрите оркестри от САЩ, 
Франция, Индия, Сърбия, Турция, Македония, Румъния. 

 
В община Годеч многото църкви и манастири по долината на река Нишава са 
привлекли вниманието на археолозите, които считат, че през Второто българско 
царство и първите години на османското владичество Годечката област е била голям 
манастирски център, принадлежащ към софийската Света гора. Култовите сгради са 
построени през средновековието, а през Възраждането и в началото на нашия век са 
укрепвани и възстановявани. Най-значими художествени паметници на културата са: 

- Античен храм от римската епоха  /II  век/ - на един километър южно от Годеч, по 
пътя за с. Туден се намира стара римска крепост. Тя има форма на трапец и заема площ 
от около 5 дка. На четирите ъгъла има кули – наблюдателници, а между тях бойни 
зъбери. Стените на крепостта са изградени от камък, тухли и хоросан с дебелина 1,5 м и 
височина 10 м, а наблюдателниците, които имали по три отвора, достигали дебелина 
90 см. Влизало се от западната страна през широка порта, обкована с желязо. 
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Съществувала и малка източна порта. Крепостта била във връзка със селището, чрез 
наблюдателницата на височината „Могила“, където се отделя пътят за Туден. 

- Скална църква “Въведение Богородично”,  с. Разбойще - в картата „Манастирите в 
България” само два са датирани от IV - VI в., единият от тях е Разбоищкият. Много пъти 
е дострояван и обновяван. Има информация за ремонти през XIV, XIX, през 1941 г. и 
през 1950 г., когато до западната фасада е пристроен притвор. Разширен е, за да добие 
размерите 8,10 х 4,10 х 2 м. Входът е от запад, а за осветление има две малки 
прозорчета. Църквата е била зографисана по стените и тавана в топли охрови, кафяви и 
червени багри. Фигурите са били съразмерни и стойностни. Стенописи имало и по 
външните стени. От неподдържания покрив, тавана и стените са повредени. При 
ремонт, вместо да се съхранят стенописите били издраскани,  за да хване новата 
варова мазилка. 

- Средновековна църква “Свети Димитър”,  гр. Годеч - храмът е най-старият запазен в 
Годеч. Църквата е малка еднокорабна, едноапсидна с полуцилиндричен свод. 
Изградена е изцяло от дялани камъни. Входът и е от към запад и се затваря с яка 
дъсчена врата. От дясно на входа, високо е зазидан камък с вдлъбнати цифри 1836 г. На 
места в зида са използвани късноантични  квадрови блокове. До входа от външната 
страна е поставена мраморна плоча, посветена на Арсений Костов, търговец от с. Дуф, 
Тетовско. Той закупувал от околността овни, понякога до 400 глави овце и ги откарвал 
на юг да ги продава. Явно е помагал на църквата, защото, когато смъртта го  застигнала 
тук, той е бил удостоен с подобаващо внимание. Източно от апсидата са поставени 4 
каменни саркофага с размери 108 х 42 х 40 см. Вътре в църквата има стенописи, 
надписи, икони. 

- Църква  “ Св. Троица”, с. Комщица - според архитектурния си тип църквата е 
еднокорабна, масивна сграда с голяма полукръгла апсида от изток. Градежът е от 
ломени камъни, споени с хоросан. Разнообразните оттенъци от гранита придават на 
храма живописен вид. Годината на последния голям ремонт е 1863 г. Иконостасът и 
иконите имат  голяма художествена стойност, рядко срещани в България. Според проф. 
д-р Атанас Божков, той е един от най-хубавите от залеза на българското Възраждане. 
Полихрониран, с позлата от ажурна резба. Има великолепна цветова хармония. 
Цокълът му е зает от библейски сцени. Същият сюжетен кръг срещаме в големите 
иконостасни икони. 

- Църква „Св. Николай Чудотворец”, с. Туден -  намира се в центъра на селото, на около 
100 м от площада. Западно от нея на 3 – 4 м личат основи на камбанария. Оградена е с 
надгробни паметници от старо гробище. Тя е еднокорабна, едноапсидна с 
полуцилиндричен каменен свод в наоса. Вероятно е възобновена в средата или края 
на XVIII век. Около средата на  XX в. е добавен притвор или по-точно помещение за 
раздаване. Покривът е общ затова сградата има две части – стара и нова. 

- Църква „Св. Николай Чудотворец”, с. Гинци е преправяна няколко пъти. Местни хора 
предават, че е от времето на Първото българско царство. Разрушавана и издигана, 
последните следи водят към XVII век, когато е построена като оброчен параклис. 
Наново е достроявана през XIX век и до сега е запазила този вид. Тя се състои от две 
свързани постройки стара и нова. Старата част е еднокорабна, едноапсидна сграда с 
полуцилиндричен свод. Двете части са поставени под един покрив. Отвътре стените са 
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изписани. По западната и северната стена и под горния стенописен слой личат по-стари 
образи. От тях се открояват тези на св. Неделя и св. Петка, които са изографисани  в 
керемиденочервени дрехи, украсени с апликации, светли наметала и корони. 

- Други:  Храма на Юпитер  -  намира се в  близост до манастира св. Николай летни; 
останки от храм на св. Константин и Елена – в близост до извора на река Нишава; 
останки от Римски път край квартал Трап и квартал Молак; манастира св. Дух в град 
Годеч; Букоровски манастир с уникални 5 църкви. 

В територията има традиции и се практикуват различни видове занаяти. 
Грънчарството и битовата керамика достигат своя разцвет в края на ХІХ и началото на 
ХХ век, когато броят на грънчарските работилници е 50-60. Той има свой специфичен 
колорит – съдовете са с изящна форма и проста украса. Постоянни форми са гърнетата, 
стомните, паниците, гледжосаните чинии, ибрици. Глазурата, придаваща плътност, 
декоративност и завършен вид на съда, е в жълто и зелено и техните нюанси. Шарките 
и багрите са изящни – придават особена, самобитна красота на съда. Друг характерен 
занаят е дърворезбата и особено пастирската дърворезба. Точици, чертички, ромбчета 
умело се подреждат и се оформят чудно хубави мотиви. С течение на годините този 
народен занаят се превръща в изкуство. В село Слатина, община Берковица, живее и 
работи професионален художник, дърворезбар – учител. На различни места в селото и 
в двора на хотел „Шато Слатина“ са представени различни фигури, пана, елементи на 
дърворезбата. Те украсяват пространството и са постоянна изложба на открито за гости, 
туристи, минувачи, любители и дърворезбари. 

През вековете селското стопанство е било една от най - основните дейности на хората, 
живеещи в района на Западна Стара планина, запазена и практикувана и до днес. 
Благодарение на специфичните взаимодействия на природните и социо-икономически 
черти характерни за района, той е съществено повлиян и оформен от настоящите 
природни ценности и традиции. Затова селското стопанство и животновъдството 
следва да бъдат възприети, като неделима част от опазването на местните културни и 
природни ценности. Още повече, пасищното животновъдство, което е типично за 
Западна Стара Планина, е възможност за развитие на местни продукти с регионална 
марка и може да се разглежда, като допълнителна дейност при развитието на туризма. 
В територията на община Берковица от столетия живеят каракачани, които  практикуват 
своя характерен начин на живеене и отглеждане на овце и кози. Те произвеждат, 
преработват и предлагат директно от фермите, характерни местни продукти от 
стопанството. Голям интерес представляват приказките на каракачаните, притчите и 
митовете, които обясняват произхода на света, взаимоотношенията между хората и 
между хората и животните, и обясняват живота. 

Населението в района е съхранило самобитния си фолклор, запазени са множество 
традиции, обичаи, песни и легенди, които се интерпретират от съществуващите 
танцови  състави и самодейни фолклорни групи, спечелили множество международни 
награди.  

Община Берковица предлага  всяка година богат културен и спортен календар  
(културни и спортни прояви и събития от международно, национално, регионално и 
местно значение), който допринася за повишаването на посещаемостта  на гости и 
туристи на територията. 
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Официален празник на Берковица  е Рождество на Пресвета Богородица - 8 
септември. Ежегодни културни събития с международно участие в града са: 
Международният фестивал на изкуствата "Лачени обувки" (фестивал на детската песен 
и изкуства),  и Международният фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува”. На връх 
Ком през месец август се празнуват „Празникът на Берковския балкан, и след него 
Празникът на "дивите малини". През 2017 г. е проведено първото издание на 
„Фестивал на духовите музики“, който се организира от Община Берковица и 
Берковската духова музика. 

Традиционно се провеждат и спортни съзтезания: ски - състезание за купата 
“Берковски олимпиец“, в което се съревновават отбори от всички училища в Берковица 
в дисциплините ски-бягане и ски алпийски дисциплини. В чест на Националния празник 
3-ти март на ски-пистата на Ком се провежда факелно шествие на скиори,  празнични 
слова, песни и фойерверки.  

Атрактивно ежегодно събитие е провеждането на Мотосъбор на връх Ком, както и 
ежегодни съзтезания по мотокрос в с. Мездрея и с. Бързия, община Берковица.  

Читалище „Никола Йонков Вапцаров“– град Годеч е създадено преди повече от 110 
години, по инициатива на будни и родолюбиви годечани. Работи активно за културно-
просветното развитие на населението в града и общината, дава възможност за 
творческа и личностна реализация на своите членове, провежда културната политика 
на местната администрация. Колективи от читалището са носители на златни медали от 
фестивала на народното творчество в Копривщица, участвали са в международни 
културни прояви. Общината има свои местни културни празници. Един от тях е 
“Видовден“, общински местен фолклорен празник, който се провежда последната 
седмица на месец юни. 

През последните години се наблюдава тенденцията за развитие и растеж на  
туристическия сектор. Най-голямото предизвикателство е адекватното развитие на 
човешките ресурси, които са в основата на разработването и реализиране на 
туристическите продукти. Специализираната туристическа инфраструктура изпреварва 
значително развитието и подготовка на кадрите, работещи в туризма. По тази причина 
в общинските средни училища на територията са обособени паралелки „Туризъм”. 

Като символи на територията, могат и следва да бъдат отличени:   

- в община Берковица - Иван Вазов (1850-1921), писател, съдия в града през 1879-1880 
г.;  Йордан Радичков (1929-2004), писател, роден и започнал творческата си дейност в 
терторията; връх Ком; Берковска духова музика; питомни кестенови гори; Клисурския 
манастир; Часовниковата кула. С тези си символи Берковица е сред Стоте национални 
туристически обекта на България. 

- в община Годеч - Църкви и манастири, които са художествени паметници на  
културата: Античен храм от римската епоха (II век), Скална църква “Въведение  
богородично “ с. Разбойще; Средновековна  църква “Свети Димитър” гр. Годеч, 
Църквата “Св. Троица” - с. Комщица, Църквата “Св. Николай Чудотворец “- с. Туден, 
Църквата “Св. Николай “ – с Гинци. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
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1.1.3. Туристическа инфраструктура, атракции и услуги 

Добрата инфраструктурната обезпеченост, достъпността и физическата среда са важни 
фактори за привличането на туристи и развитието на туризма. През последните години 
в територията са реализирани редица проекти, които подобряват състоянието на 
инфраструктурата и жизнената среда, но необходимостта от доизграждане, 
подобряване и поддържане на инфраструктурата на територията остава от 
първостепенно заначение.  

С решения на Общинските съвети на общините Берковица и Годеч са приети Програми 
за развитие на туризма. Община Берковица приема ежегодно своя Програма, а 
Програмата на община Годеч е за периода 2016-2019 г. 

Приотетни дейности на Програмите за развитие на туризма на общините на 
територията на МИГ- Берковица и Годеч са дейностите по изграждане и поддържане на 
инфраструктура и атракции, които обслужват туризма чрез: създаване и подобряване 
на условията за достъп до места с потенциал за развитие на туризма, изграждане на 
малки по размер атракции на открито и закрито, изграждане на съоръжения и места за 
отдих на територията;  инфраструктура и съоръжения за пешеходен туризъм, 
планински туризъм и други спортове; информационни табла и пътепоказатели за 
туристически места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност, възстановяване 
и поддържане на маркировката на пешеходните туристически маршрути и др. 

Територията се обслужва преимуществено от автомобилен транспорт. Всички населени 
места са свързани с пътища. Транспортната връзка със столицата, град София, е 
ежедневна и се осъществява чрез автобуси и микробуси. През територията преминават 
първокласни пътища, като най-високото ниво на транспортното обслужване се 
осъществява от второкласен път ІІ-81 Лом – Монтана – Берковица – Балач – София. Този 
път осъществява пряка връзка между Северна България и столицата през прохода 
 ,Прави се връзка с Ломското пристанище и моста на река Дунав при Видин .״Петрохан״
и  третокласния път Берковица – Монтана – Враца /път III – 162, -812/. Този третокласен 
път осигурява връзката на населените места от територията с областния център 
Монтана и с международен път Е 79 /Общ Европейски Транспортен Коридор ОЕТК № 4 
– Дрезден / Нюрнберг – Прага – Виена /Братислава – Гьор – Будапеща – Арад – 
Констанца / Крайова – София - Солун, посредством които се реализират транспортните 
потоци с Румъния, Сърбия, Македония и Гърция.  

През територията на община Годеч  минава път № 281 Кулата - София - Гинци - 
Петрохан - Берковица - Монтана - Лом (Видин) - част от европейски пътен коридор № 4. 
На 25 км западно от гр. Годеч се намира граничен пункт Калотина.  

Община Берковица се обслужва и от с железопътен транспорт, посредством ж.п. 
отклонението Бойчиновци-Монтана-Берковица от VІІ главна ж.п. линия Видин- 
Бойчиновци-Мездра/София. От ж.п. гара Бойчиновци, ж.п. клонът свързва областния 
град Монтана и общинския център Берковица в южната част на областта. 
Железопътната линията е единична, електрифицирана, с обща дължина 36 км. 
Общината се обслужва от ж.п. гара Берковица и ж.п. спирките в с. Бокиловци и с. 
Боровци. 
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Всички селища в територията са електрифицирани и водосснабдени, а канализация е 
честично изградена в двата града Берковица и Годеч. В територията има организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване от населени места на Берковица и град Годеч. 
Въпреки това в територията се наблюдават места с нерегламентирано изхвърляне на 
отпадъци.  

На територията на МИГ - Берковица и Годеч има добре развита телекомуникационна 
инфраструктура и достигаща до всяко селище автоматична телефонна мрежа. На 
територията е в действие единен телефон за спешни случаи – 112, който е безплатен, 
денонощен и достъпен от всички точки на страната. Всички населени места на 
територията имат покритие на трите мобилни оператора - Мтел, Теленор и Виваком. 
Състоянието на комуникациите в туристическите обекти е сравнително добро. Всички 
те са обезпечени с телефонни постове, интернет и кабелна телевизия. 

В община Годеч функционира Спешна медицинска помощ. За здравното обслужване на 
населението се грижат 3-ма частнопрактикуващи лекари /джипита/ и частни 
стоматологични кабинети. В града работят две аптеки и една дрогерия. 

В община Берковица здравно обслужване се извършва от болнца, която обслужва 
община Берковица и община Вършец, амбулатории за първична медицинска помощ и 
общопрактикуващите лекари -12 амбулатории и 12 общопрактикуващи лекари. Броя на 
лекари и стоматолози в община Берковица е 44, като стоматологичните кабинети  са  4.  

Специализирана инфраструктура, свързана с туризма на територията на МИГ - 
Берковица и Годеч: 

- На 15 км от град Берковица се намира туристически и спортен комплекс "Ком" с 
добра база за зимен отдих. Има изградени  алпийска и бегова ски-писти, като 
алпийската писта се обслужва от два ски-влека. Намират се сред вековни дървета 
(резерват Горната кория). Оттук е и изходният пункт за много туристически маршрути, 
като Ком-Емине, международен пешеходен маршрут Е-3 от Атлантическия океан до 
Средиземно море и Ком-Петрохан, четиридневен маршрут х. Ком-Белоградчик и др.  

- Районът на „Здравченица“ е на 9 км от Берковица с голямата открита поляна в 
подножието на връх „Здравченица“ (1 176 м), предоставя възможност за развитие на 
конен спорт и велотуризъм. Преходът до района е за около 4 часа с маршрут по 
долината на „Женска река“. Другият маршрут е от с. Черешовица за около 3 часа.  

- Защитената местност „Хайдушки водопади“ е 9 км от град Берковица. 
Разположена е в красивата долина на „Голяма река“. По този маршрут е изградена 
екопътека – маршрутът тръгва от местността „Бачилището“, при водослива на „Голяма 
река“ и „Къса река“, пресича две реки – „Сливашка бара“ и „Средна бара“, по които 
има няколко водни каскади. По пътеката се откриват великолепни гледки към 
местностите „Къси дел“ и „Тузлата“.  Преходът е средно тежък с времетраене 4 часа и 
максимална денивелация 340 м. Желателно е да има водач, а туристическата 
екипировка е задължителна.  

- Местността „Синия вир“ е на 3 км югозападно от града в долината на река 
Шабовица. Вирът е дълбок повече от 1 м, водата е кристално чиста и ледено студена. 
Тук запалените рибари могат да се отдадат на своята страст – да ловят планинска 
пъстърва в бистрите  води.  Подходяща за еднодневни излети.  
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- Местността „Ашиклар“ е разположена на 3,5 км от града, в полите на Стара 
планина. Предпочитано място за излети и разходки.  

- Лесопарк „Калето“ се издига се на север от града. На хълма Калето (515 м. н. в.) има  
разкопки от римско време. От него се открива панорамна гледка към 
Старопланинското било, гр. Берковица и околностите. Лесопаркът предлага 
възможности за краткотрайни излети за различни категории туристи.  

- В територията на община Годеч - има голям брой заведения, където посетителите 
могат да опитат някои от традиционните български ястия и да се забавляват. 
Туристическо селище  „Форест хаусис” се състои от 3 къщички, разположени между 
град Годеч и село Шума, къща за гости „Васильовата къща” в село Гинци, „Пътя на коня 
и лъка” в село Лопушня са част от местата за настаняване, където туристите могат да 
отседнат за по-дълго време, да имат възможността да опознаят района и да се 
насладят на красивата природа. 

Наличието на туристически информационни центрове е важна част от развитието на 
дадена туристическа дестинация и играят ключова роля в популяризацията на 
съответния регион.  

На територията има действащи туристическите информационни центрове (ТИЦ) в 
Берковица и Годеч. Там е събрана информация за средствата за подслон и местата за 
настаняване, заведенията за хранене и забавления, за местните забележителности и 
атракции и т.н. 

За последните години община Берковица непрекъснато обновява информационните и 
указателни табели на територията. Поставени са подробни карта на града, с адреси на 
всички места за настаняване, GPS координати и информация за туристически 
забележителности. 

Разнообразяването на дейностите в ТИЦ чрез организиране на  изложби, събития, 
демонстрации, обучителни семинари, интерпретация на местното културно и 
природно наследство, както и различни мултимедийни демонстрации са средство за 
привличане на повече туристи. 

Община Берковица участва ежегодно в националните туристически изложения 
„Ваканция” – гр. София, „Културен туризъм” – гр. Велико Търново и други регионални 
туристически борси. 

В община Берковица ежегодно се изработват рекламни материали, свързани с 
туризма: различни видове сувенири – сувенирни чинии, стативи, магнитни и брошури с 
подробна карта на града, адреси на всички места за настаняване, GPS координати и 
информация за други интересни обекти, които могат да се видят в близост. 

Освен ТИЦ на територията действат и консултативни и браншови институции и 
организации, свързани с туризма.  

Към двете общини са сформирани Общински консултативни съвети по въпросите на 
туризма, съгласно чл.10 ал.3 т.2 и чл.10а от Закона за туризма. Организацията на 
работа, числеността и съставът на консултативните съвети са уредени с правилници. 
Съставът на Консултативните съвети се състои от представители на местната 
администрация и представители на туристически сдружения и други юридически лица 
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с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на 
местния бизнес и на потребителите.  

Регионалното сдружение за развитие на туризма „Северозападен Балкан” е 
учредено в началото на 2001 год. от шест общини в Северозападна България: Вършец, 
Берковица, Георги Дамяново, Чипровци, Чупрене и Белоградчик. По-късно в него се 
включва като член община Годеч. Целите на сдружението са да работи за подобряване 
живота и благосъстоянието на хората от този регион в посока развитие на туризма в 
различните му форми и опазване на околната среда, като популяризира района като 
привлекателна туристическа дестинация с уникални природни дадености и да 
разработва и разпространява рекламни и информационни материали за съхраняване 
на природните ресурси в региона. Дейността на Сдружението е опазване на околната 
среда, съхраняване, развитие и възпроизводство на природните ресурси, също така и 
опазване, пропагандиране и туристическо интерпретиране на историческото 
наследство.  Другите дейности са свързани с информационното подпомагане в 
областта на туризма и околната среда – чрез организирането на различни обучителни 
мероприятия; участия в изложения, подготовката на рекламни материали. 

Сдружението събира и предоставя туристическа информация и за всички общини в 
региона. Сдружението е участвало в проекти, свързани с развитието на туризма в 
региона и опазването на околната среда, като е активен партньор с Регионален 
екологичен център за Централна и Източна Европа и Информационен и учебен център 
по екология.   

1.1.4. Проекти, свързани с туристическата инфраструктура, атракции и услуги на 
територията на МИГ - Берковица и Годеч 

В рамките на стратегията за местно развитие на МИГ - Берковица и Годеч за 
програмния период 2007-2013 г. са финасирани и реализирани редица малки по 
размер проекти, които целят да добавят стойност в развитието на туристическия 
продукт на основата на природното и културно наследство на територията. Всеки от 
подпомогнатите проекти има свои специфични цели, но като цяло те са обвързани на 
ниво общи цели от темата за опазване и валоризация на природното и културно 
наследство.  

Проект „Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на 
дървени пластики в парк „Здравец”, град Берковица и подобряване на свързаната с 
него инфраструктура на стойност 88 744, 54 лева. В парка са обособени зони за 
изложение на дървени пластики и зона за отдих на посетителите, включващи 
поставянето на пейки, перголи, кошчета за боклук, беседка, дървена детска къщичка, 
дървено детско комбинирано съоръжение, детски клатушки, информационна табела и 
соларно осветление на къта за отдих и изложените фигури.  

Проект „Подобряване на туристическата инфраструктура водеща към атракции в парк 
"Здравец" - етап 2, на стойност 124 491 лева.  Проектът допринася за обособяване на 
нова туристическа атракция в парк „Здравец”, гр. Берковица, експонираща богатото 
местно културно-историческо наследство: изработка и монтаж на 10 бр. мащабни 
миниатюри, изработени от полимер бетон, експониращи значими културно-
исторически обекти за община Берковица. Обособени са  места за отдих и развлечения 
за посетителите и обновяване на туристическата инфраструктура и съоръженията в 
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парка. Новите атракции популяризират дърворезбата, като значим занаят за 
идентичността на района и спомогне за развитие на културния туризъм. 

Проектът на община Берковица „Разнообразяване и подобряване на туристическата 
инфраструктура чрез изграждане на мрежа от информационни пунктове за отдих и 
развлечение” на стойност 66 486, 68 лева е реализиран в изпълнение на стратегията на 
МИГ Западна Стара планина – Копрен Миджур. По проекта са изработени и монтирани 
в селата Гаганица, Бистрилица, Черешовица, Лесковец, Котеновци, Костенци, Комарево 
и Боровци по 1 брой еднотипни информационни пунктове, а в селата Гаганица и 
Боровци по 1 брой места за отдих и развлечения, даващи възможност на туристите и 
посетителите на целевия район за отдих и информираност за забележителностите на 
района. 

По проект на ,,Нике груп” АД - гр. Годеч , финансиран по мярка 312 от стратегията за 
местно развитие, е закупен специализиран софтуер - ресурсна платформа, разработена 
е на маркетингова стратегия и рекламни материали. Въведена е нова платформа за 
„интелигентен туризъм“ за търсене на места и локации от посетителите на територията 
на МИГ - Берковица и Годеч. 

По Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., в рамките на  
проект “Нов избор и реализация” на община Берковица, са назначени за срок от 1 
година 10 бр. планински водачи, които са обновили маркировки на туристическите 
маршрути в зона “Ком” и придружават туристи при туристически преходи в Балкана.  

С цел развитие на регионалния туризъм чрез ефективен маркетинг и реклама на 
разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги, общините Берковица и 
Годеч реализират съвместен с община Вършец проект „Подкрепа за развитие на 
регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, 
Берковица и Годеч“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 на обща стойност 320 
048,43 лева. Проектът е за създаване и развитие на конкретен регионален туристически 
продукт „Неоткритата тайна на Западна Стара планина“ с цел увеличаване на броя на 
туристите на територията на общините Вършец, Берковица и Годеч. По проекта в ТИЦ 
на трите общини  са доставени хардуерна система и web приложение за консултиране 
на туристи, разработени са печатни  и мултимедийни рекламни продукти. По проекта е 
постигната отлична степен на устойчивост. За периода от стартирането на проекта през 
2012 г. до края на 2016 г. се наблюдава ръст от 34% в приходите от нощувки в 
партньорските общини, ръст от 24% в заетостта на легловата база, ръст от 30% в броя на 
нощувките на територията на партньорските общини и ръст от 18% в броя на 
нощувките извън традиционния за територията туристически сезон, т.е. налице са 
значими резултати по всички индикатори за въздействие.  

 

1.2. Икономически субекти, осъществяващи дейност в сферата на туризма в 
територията 

По данни от публичните регистри на община Берковица и по информация на Общинска 
администрация Берковица към ноември 2017 г. общата леглова база на територията на 
общината е  24 бр. категоризирани обекта и 451 бр. легла. За периода от 2014 г. до 
месец октомври 2017 г. реализираните нощувки са 36 921 броя. Годишната  заетост на 
легловата база за периода  расте от 7, 23 % за 2014 г. до 13,6 % за 2017 г. (до месец 
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октомври).  За сравнение с 2011 г. този процент е 5,65 %. Наблюдава се ръст 
приблизително от 7,95 % в заетостта на легловата база на територията на община 
Берковица. 

По данни на “Музеен комплекс - Берковица” годишно музеите в гр. Берковица се 
посещават от около 7 000 посетители. 

По информация на Общинска  администрация Годеч към ноември 2017 г. общата 
леглова база на територията на общината е 3 бр. категоризирани обекта и 35 бр. легла. 
За периода от 2014 г. до месец октомври 2017 г. реализираните нощувки са 1 272 броя. 
Годишната  заетост на легловата база за периода  расте от 4,44 % за 2014 г. до 5,43 % за 
2017 г. (до месец октомври).  За сравнение с 2011 г. този процент е 4,90 %. Наблюдава 
се ръст приблизително от 0,53 % в заетостта на легловата база на територията на 
община Годеч. 

 
Таблица 1. Обобщена информация за регистрирани обекти за настаняване на територията 
на МИГ - Берковица и Годеч, съгласно категорията  
 

Община 

Категоризирани обекти за 

настаняване/брой/брой 

легла 

1 звезда 2 звезди 3 звезди 

Берковица 

Бунгала 1 (2 легла)   

Мотели 1 (34 легла)   

Почивни станции  1  (85 легла)  

Къщи за гости 6 (51 легла) 6  (63 легла) 1 (18 легла) 

Стаи за гости 2 (10 легла) 2 (9 легла)  

Семеен хотел   2 (55 легла) 

Хижа  2 (144 легла)   

Годеч  Къщи за гости 3 (35 легла)   

Използвани данни: Публични регистри на общините и Министерство на туризма и информация от 

Общинските администрации към 2017г. 

По информация на Общинска  администрация Берковица към ноември 2017 г. на 
територията на община Берковица работят общо 20 категоризирани заведения за 
хранене и развлечения, от които ресторанти – 10 бр., снек-бар-3 бр., кафе-аперитиви – 
5 бр., закусвалня – 2 бр. 

По информация на Общинска  администрация Годеч към ноември 2017 г. на 
територията на община Годеч работят общо 16 категоризирани заведения за хранене и 
развлечения, от които кафе-сладкарници - 2 бр., бистро - 4 бр., кафе-аперитиви – 7 бр., 
кафе-бар -1 бр., закусвалня – 1 бр. и бар-дискотека – 1бр. 
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Таблица 2. Реализирани нощувки в категоризираните места за настаняване на 
територията МИГ - Берковица и Годеч 

Общини Туристи/ 

нощувки 

Реализирани нощувки в категоризираните места за 

настаняване на територията МИГ Берковица и Годеч 

2011 2014 2015 2016 2017 

Берковица 
туристи 15 861 7 640 10 628 15 350 15 240 

нощувки 10 735 5 873 8 176 11 809 11 063 

Годеч  
туристи 402 364 420 400 371 

нощувки 309 280 310 340 342 

Използвани данни на  Общинските администрации 

Данните показват, че реализираните нощувки бележат плавно повишение през целия 
анализиран период.  

За развитието на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на 
конкурентни и търсени атракции, които да допринесат за диверсификацията и 
териториалното разпространение на туризма, община Берковица разчита предимно на 
възможностите на европейското финансиране, допълвайки го със собствен бюджетен 
ресурс, предвиден в Програмата за развитие на туризма на територията на община 
Берковица. За реализиране на дейностите по Програмата годишно се разходват около 
10 000 лева. 

Общо постъпленията от туристически данък в община Берковица за периода 2014 г. – 
2016 г. възлизат на 13 512,45 лв.  

В Програмата за развитие на туризма на територията на община Годеч за периода 2016 
- 2019 г., приета с Решение № 130/30.11.2016 г на Общински съвет – Годеч, са описани 
туристическите ресурси, общата инфраструктура и предоставяните услуги. Основните 
цели, заложени в програмата са община Годеч да се утвърди като туристическа 
дестинация, да се опази чистотата на околната среда в района, да се повиши броят на 
организираните групови и индивидуални туристи в района, да се развият нови и 
алтернативни форми на туризъм. За последните две години (2016 и 2017г.) 
Консултативният съвет по въпросите на туризма е имал една среща. 

Съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредба № 1 от 14.02.2008 г. за 
определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч, размерът 
на данъка за всяка нощувка в категоризираните туристическите обекти е както следва: 

- категория 1 звезди - 0,20 лева;  
- категория 2 звезди - 0,30 лева; 
- категория 3 звезди - 0,40 лева; 
- категория 4 звезди - 0,50 лева; 
- категория 5 звезди – 0,50 лева. 

Анализ на нормативната уредба, която регламентира туристическите дейности, услуги 
и обекти може е представен  в Приложение № 1. 

В Приложение 2 на настоящия доклад се съдържат таблици със списък на 
регистрираните туристически обекти на територията на МИГ – Берковица и Годеч. 
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2. Анализ на формите и моделите на предлаганите туристически услуги и 
атракции, и възможностите за разнообразяване и въвеждане на нови 
алтернативни форми на туризъм 

Анализът на формите и моделите предлагини туристически услуги и актарции, и 
възможностите за разнообразяване и въвеждане на нови и алтернативни форми на 
туризъм отразява информация, мнение и препоръките на местната общност от 
проведено проучване в територията. 

2.1. Проучване и анализиране на формите и моделите на предлаганите 
туристически услуги и атракции 

В периода 15 ноември - 01 декември 2017 г. беше проведно проучване на потенциала 
за развитие на туризма на територията на общините Берковица и Годеч  по 
предварително разработен въпросник (Приложение 3).  80% от въпросите са отворени 
и целят набиране на мнения от територията за оценка на нагласите на 
заинтересованите страни, за осъществяване на дейности, свързани с потенциала за 
развитие на туризма на територията.  

Проведени са 19 интервюта „лице в лице“ и по телефона със заинтересовани страни – 
представители на туристическия бизнес, земеделски стопани, експерти на общинската 
администрация и читалища, и граждани от местната общност. Провеждането на лични 
срещи и интервюта „лице в лице“ от експертите, изготвили проучването, е добра 
възможност за наберане на предложения и препоръки от местните хора за бъдещи 
дейности, които да осигурят ползи за местната общност и за устойчивото развитие на 
туризма в региона. 

От територията на община Годеч са анкетирани 5 души, а от територията на община 
Берковица - 14 души. 

От общо 19 интервюирани лица в територията на МИГ-Берковица и Годеч най-висок 
процент (53%) са граждани от местната общност, 21% са представителите на бизнеса, 
свързан с туризма, земеделските стопани и експрети на общинската администрация - 
по 11%,  и 5% са представителите на читалищата. 
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15 от анкетираните смятат, че територията се посещава от туристи, трима смятат, че не 
са много посетителите, а само един отговаря, че няма туристи. Отрицателните отговори 
са на анкетирани от територията на община Годеч. 

 

 

 

Най-висок процент от анкетираните, 33% смятат, че посетителите на територията идват 
заради пешеходните маршрути, пещерите, минералните води, събирането на билки и 
Берковската духова музика. 31% изразавят мнение, че най-важни за туристите и 
посетителите на територията са историческите и културните забелижителности, 
църквите и манастирите, а 28% изтъкват, че важно за гостите са природните 
забелижителности. Местните храни, обичаи и ритуали се смятат, като възможна 
атракция за превличане на туристи от 8 % от интервюираните. 

 

 

Голяма част (79%) от анкетираните в територията счита, че територията и нейните 
предимства не са добре представени, рекламирани и промотирани за туристи, 
посетители, гости и жители. Само  трима души отговарят, че предимствата на 
територията се рекламират добре. 
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По мнение на анкетираните, предлаганите туристически услуги са преди всичко 
местата за настаняване, басейн, музеи и места за хранене.  

 

Посочените туристически услуги, които се предлагат в територията, са традиционни и 
познати през годините, и всеки от участниците изразява мнение за тяхното развитие.  

Най-висок процент  от аткетираните смятат, че следва да се работи за подобряване на 
инфраструктурата в туризма и общата инфраструктурата в територията – „липсват 
табели; лоша инфраструктура-вътрешните пътища в населените места; по-добра 
инфраструктура и реклама; поддържане на ски съоръженията; свързване на Берковица 
с минералната вода от Бързия; използване на минералните води да туризма; законни 
съоръжения и база за каране на ски и сноуборд, но  за напреднали и състезания; да се 
облагороди мястото около Калето; подобряване на инфраструктурата на екопътеките“.  

Друга важна препоръка от местите жители е насочена към разнообразяване и 
подобряване на туристическите продукти, като се акцентира за предлагане на 
„кулинарство, на местни рецепти и храна от местни производители; подкрепа за 
развитие на ски зона и развитие на балнеологията; използване на миниралната вода за 
туризъм; полагане на грижи и поддържане на природните паркове“. 
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Почти всеки от анкитираните смята, че предимствата, продуктите, услугите на 
територията не се промориат, рекламират и предлагат достатъчно. В тази посока е и 
другата най-повтаряща се препоръка от местните жители да се разнообразят формите 
и да се засили рекламата на територията – „реклама на района; да се посещава от 
известни лица; необходима е по-добра реклама на туристическите продукти“. 

Много важет акцент в препоръките са отделяне на инвестиции и усилия за обучение на 
хората, които развиват и предлагат туристически дейности, поощряване развитието на 
туризма и обединяване на усилията на всички заинтерисовани (туристически бизнес, 
занаятчии, администрация, земеделци, преработватели, граждани) -  „да се намерят 
хора с желание да развиват туризъм; да има повече млади хора; туризмът се спъва от 
местни хора - от възрастни хора и от завист; да се отстранят административните 
пречки“. „От две години, от общината не ми издават разрешение за ползване на 
минерална вода, която е на 150 метра от хотела и ми се налага да пълня басейна с 
цистерни.“ 

 

 

84% от анкетираните смятат, че развитието на трериторията е свързано с развитието на 
туризма, който може да осигури повече заетост и доходи за местните хора. Също така 
се смята, че „по-големият брой  туристи ще повишат търсенето и увеличи пазара на 
местни продукти“ , „ще има повече доходи и ще има повече желаещи да се пренесат 
да живеят в този район“. “Развитието на туризма и развитието на региона са в 
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причинно-следствена връзка. Ако се развива туризмът, то паричните средства, които 
постъпват в даден град или община водят до развитие на региона“. 

Има и анкетирани (11%), които смятат, че развитието на района не е свързано с 
развитие на туризма. „Няма примери за успешно развит край заради туризма.“ „Няма 
хора, хората са бедни“ и „в България туризмът е под всякаква критика, много пречки от 
администрацията и много административни изисквания“. 

 

 

 

2.2. Възможности за разнообразяване и въвеждане на нови форми за туризъм в 
територията  

Основният извод от проучването в територията е, че развитието на туризма на 
територията е пряко свързано с развитието на икономиката в региона и допринася за 
нейното съживяване.  

Анализът на менията от проучването на територията на  МИГ - Берковица и Годеч, във 
връзка с настоящия доклад, ни дава основание да разсъждаваме, че предлаганите 
форми и модели на турустически услуги в територията са традиционни и познати през 
годините – места за настаняване, посещение на музейните сбирки, исторически и 
природни забелижителности. Те са вече развити,  познати за любопитния посетител и 
той ще ги потърси.  Територията посреща туристи и посетители, но има доста 
неизползвани възможности и потенциал за развитие на туризма. Формира се общо 
мнение, че следва непрекъсното да се развиват различни и нови услуги и продукти, да 
се засили рекламата на района, като се търсят разнообразни и достъпни форми на 
представяне на туристическите продукти и услуги.  

Като най-важен аргумент за развитие на нови туристически услуги и тяхното добро 
представяне и рекламиране се отбелязва близостта на територията до София. Тази 
близост е предпоставка за разработване на двудневни или тридневни пакети за 
почвините дни на седмицата - за млади и работещи хора, за семейства с деца, за 
любители на природата и пътешественици, за ски училища, за ценители на местни, 
традиционни и домашно приготвени храни.  
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Анкетираните предлагат възможни форми за туризъм в територията, които да 
разнообразят услугите и да развият района. Най-висок процент (17%)  от участниците в 
поучването смятат, че има възможност от развитие на друг вид туризъм от 
съществуващия за момента -  спортен туризъм за деца, младежи и семейства; 
колоездене до водопада; велосипеден туризъм; творческа дейност, художници; 
здравен туризъм, свързан с минералната вода; да се развие посещението на пещерите; 
религиозен туризъм. 15 % изразяват мнение, че следва да се акцентира към развитие 
на продукти и услуги свързани с екотуризъм, а по 12% посочват необходимост от 
развитие на форми, насочени към пешеходен и културен туризъм. Следващи по тежест 
предложения са за развитие на селски, кулинарен, зимен и ски туризъм, планински 
туризъм, колоездачен, СПА и свързан с минералната вода, фестивален туризъм.   

 

 

 

Потенциалът на територията дава широки възможности за разнообразяване и 
въвеждане на нови форми на туризъм в територията. Наличните ресурси, обекти и 
атракции, следва да бъдат съчетани в адекватна комбинация и да генерират 
привлекателни туристически пакети за различни групи туристи. Но за да се 
капитализират тези възможности и потенциал за нови форми на туризъм следва да се 
направи целенасочено проучване на нагласите на туристите и посетителите за по-дълъг 
период от време. А изработването на туристически услуги и пакети е добре да става 
съгласувано между експерти, местната туристическа гилдия и граждани, за да се 
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приемат, търсят и прилагат, но същевременно да съхраняват и опазват ресурсите в 
територията.  

Предвид потенциала, мненията и препоръките на анкетираните, към настоящия 
момент на територията на МИГ - Берковица и Годеч е възможно обособяването на 
следния тридневен туристически пакет:  

Първи ден: пристигане в Годеч, настаняване, разглеждане на руини на уникален за 
България античен храм и параклис “Св. Никола” край Годеч, Букоровски манастир с 5-те 
църкви,  Разбоишкия манастир, Годечкия манастир, църквите в Годеч, Комщица и 
Гинци, разходка до природни забележителности Котлите край Разбоище и Гинци, 
извора на река Нишава под връх Ком и др. 

Втори ден: пристигане в Берковица, настаняване, разглеждане на града – Часовникова 
кула, чешма Малинарка, Етнографски музей, къща-музей Иван Вазов, Художествена 
галерия, църквите – Рождество на пресвета Богородица, Николай Чудотворец, 
лесопарк – Калето – с останки от късно-антична крепост;  
 
Трети ден: разходка в Берковския балкан и околностите – пешеходни и вело-маршрути 
с осигурен планински водач /ски на Ком/, демонстрация на местни занаяти – 
дървопластика, грънчарство, тъкане на килими, дегустация на берковски малини, 
ягоди, боровинки, арония. 

Възможност за разнообразяването на туристическия пакет е включването на 
допълнителни атракции,  като например: обиколка с коне и магарета по екопътеки в 
региона, разходка с файтон в града, наблюдение и участие на беритба (малини, ягоди, 
горски плодове, билки, гъби, кестени), приготвяне на сладко, наблюдение, 
демонстрация на печено агне в подница, демонстрация на духови инструменти,  
демонстрация на традиционни облекла, оброци; демонстрация на кошничарство и 
съвременни арт изкуства, демонстрации във ферма, участия в събития – фолклорни, 
празници на града, празник на малината и ягодата, дегостиране на кисело мляко,  
дегустация на сирене, кашкавал и „гюбек” (пресен кашкавал). 

3. Анализ на местните и регионални предимства (потенциал) 

Туризмът в община Берковица е структуроопределящ отрасъл, който се развива на 
базата на природно-климатични и културно-исторически предпоставки. Природните 
дадености и географската среда, в която се намира община Берковица - умерен климат 
с мека и слънчева зима и прохладно лято; лековити минерални извори в околностите, 
плувни басейни и спортни съоръжения; поддържани ски - писти под връх Ком и 
живописни местности за пешеходен туризъм; богато културно-историческо наследство 
- манастири, църкви, музеи, археологически обекти, оброчни камъни; съхранени до 
днес традиции при отглеждането на ягодоплодни култури; запазени характерни 
занаятчийски работилници - позволяват развитието на различни видове туризъм 
(културен, балнеоложки, спортно-възстановителен, селски, екологичен).  

Основно местно предимство е и наличие на каптирани минерални извори в общината, 
съчетани с близостта на планината. Успешното реализиране на проект “Изграждане на 
водопровод за минерална вода от сондаж при минерална баня с. Бързия до 
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минералната баня гр. Берковица“, финансиран по Пилотна схема на инвестиционната 
програма минерални води към Национален Доверителен ЕкоФонд (НДЕФ), е шанс за 
съживяване и разнообразяване на местната икономика и туризъм. Това съоръжение 
ще даде възможност общината да предоставя услугата водопренос на минерална вода 
до всички потребители, ползващи минерална вода съгласно издадените от БД 
“Дунавски район“- гр. Плевен разрешителни за водовземане, на потенциалните нови 
потребители, както и на всички физически и юридически лица, ползващи изграденото 
съоръжение. 

Подножието на връх Ком е старо летовище, а днес на разположение на туристите са 
модерен ски-влек с 1500-метрова писта, бегова и алпийска ски-писта,  екопътеки и 
многобройни пешеходни маршрути. Във връзка с повишаване на  посещаемостта на 
региона и с цел развитие на масов планински и ски туризъм,  община Берковица има 
разработен проект за Спортно Туристически Комплекс „Берковски Балкан” и създадено 
дружество „КОМ- 2016“, което търси инвеститори за включване в проекта.  

Община Берковица разполага с плувни басейни и спортно-възстановителен комплекс – 
включващ спортна зала, фитнес-център, тенис кортове, затревени футболно и ръгби 
игрища, които са потенциал за развитие на спортно-възстановителен и колоездачен 
туризъм. 

В община Годеч планинският характер на местностите и природните дадености 
благоприятстват изграждането на вилни зони около града и около селата Гинци, 
Връбница, Туден и др. На територията на общината се намират хижа Малина и хижа 
Петрохан - в землището на с. Гинци, до прохода Петрохан, които се посещават годишно 
от стотици туристи. Горите в района на Чепън и подножията на връх Ком - с. Гинци, с. 
Комщица, с. Губеш, с. Смолча и др., са удобни за пешеходен туризъм и лов. 

Река Нишава, планинските рекички и водоемите до с. Връбница, са подходящи обекти 
за спортен риболов. За тяхното редовно ежегодно зарибяване се грижи Ловно-
рибарското дружество в Годеч.  

Община Годеч залага на местните предимства за развитие на културния туризъм, 
екотуризма и социалната рехабилитация. Изграден е Посетителски център, целта на 
който е да предоставия необходимата туристическа информация. Най-популярните 
туристически атракции на територията на община Годеч са водопад „Котлите“ и 
Разбоишкия манастир, разположен в дефилето на река Нишава в непосредствена 
близост до село Разбоище.  Пътят до двата туристически обекта е указан с табели. 
Интерес за посетителите на община Годеч представляват църквите и манастирите, 
намиращи се в района. Поради запазените множество оброци, гробищни, надгробни 
паметници, манастири и църкви, регионът на Годеч е наречен „Малката Света гора”, 
което е предпоставка за развитието на поклоннически туризъм. Издадено е 
разрешително за строеж на Център за интеграция на възрастни хора с физически 
увреждания (Център за социална интеграция). В с. Гинци е изградена етноферма, в 
която се осъществяват демонстрации на традиционни занаяти, местната кухня и танци.  

Най - важното предимство и потенциал за развитие на туризма в територията на МИГ- 
Берковица и Годеч е близостта до София, Монтана, Враца, Видин, Плевен, което 
скъсява времето и намалява разходите за пътуване.  
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Практикуваните форми на туризъм в територията са без сериозни традиции, но с 
природно-климатични предпоставки за изграждането на пакети и услуги характерни за 
всеки от сезоните. 

4. Анализ на местните и регионални предимства, възможности и заплахи в 
подсектора 

Анализът на местните и регионални предимства, възможности и заплахи е изведен от 
представените данни, информация и изводи от проучването на подсектора. 

Местните предимства, възможности и заплахи се разглеждат за териториите на 
отделните общини Берковица и Годеч, а регионални такива  - за  цялата територия на 
действие на МИГ- Берковица и Годеч. 

Местни и регионални предимства в подсектора 

 Територията е със съхранена природа, с богати ресурси на флора и фауна, 
което предлага  благоприятни условия за разнообразени форми на  туризъм; 

 Благоприятно географско положение, в близост до София и  Република 
Сърбия. 

 Богато и разнообразно културно наследство (история, архитектура, традиции 
и фолклор) от регионален и международен интерес; 

 Наличие на паметници на културата от регионално и национално значение 
(църкви и манастири),  добре уредени музейни сбирки, множество празници 
и обичаи, различни по тема фестивали, развита оброчна система, 
традиционна кухня, традиционни занаяти; 

 Селски райони, съхраняващи културните и наследствените традиции в 
ежедневния живот;  

 Наличие на минерални извори; 

 Рядко природно съчетание между наличието на условия за алтернативни 
видове туризъм – екотуризъм, културен туризъм, ски-туризъм, 
балнеотуризъм, ловен туризъм, селски туриъм, спортен туризъм и др., което е 
силна страна за развитие на интегриран туристически продукт; 

 Наличие на богато биологично разнообразие, интересни природни феномени 
и защитени територии; 

 Изградена база с  достатъчно места за настаняване, заведения за хранене и 
развлечения в община Берковица. 

 Наличие на туристически информационни центрове; 

 Наличие на изяснени и отчасти маркирани и обозначени туристически 
маршрути (вкл. пешеходни – дълги и кратки лъчови) и пр.; 

 Наличие на капацитет и опит  за реализиране на проекти, свързани с туризма; 

 Туризмът в района е основен приоритет, посочен в плановите документи на  
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местно и национално ниво. 

Местни и регионални възможности в подсектора 

 Неусвоеният туристически потенциал на територията предлага възможности 
за дългосрочно развитие и е предпоставка за разработване на разнообразни и 
интегрирани туристически продукти и услуги на територията; 

 Наличие на национални и международни схеми за обучение, обмяна на 
практики и развитие на човешките ресурси в областта на туризма – Дунавска 
програма, програми за трансгранично сътрудничество, програма за развитие 
на човешките ресурси ; 

 Използване на фондовете  на ЕС за финансиране на проекти, свързани с 
устойчивото ползване на природното и културно-историческо наследство, 
разработване на нови продукти, развитие на туристическа инфраструктура и 
услуги, повишаване ефективността на маркетинговите и промоционални 
програми и дейности. 

 Използване на  ПРСР и Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч за 
подпомагане на дейностите, свързани с обмяна на практики, разработване на 
продукти и услуги, изграждане на атракции и съоръжения за туризъм; 

 Непрекъснато обучение, предаване на познания и уменията на повече хора в 
територията на региона за разумно и устойчиво използване и опазване на 
природните ресурси, историческите и архитектурни паметници и развитие на 
туризма; 

 Наличие на опит и умения в художествени занаяти, бижутерски работилници 
и познати местни модели; 

 Увеличаване на местата за настаняване на територията на община Годеч; 

 Осигуряване на целенасочени услуги, които да подпомагат развитието на 
туризма и превръщането им в основа за развитие на малък семеен бизнес; 

Местни и регионални заплахи в подсектора 

 Силното обезлюдяване на територията на МИГ - Берковица и Годеч; 

 Влошена възрастова структура на населенеието; 

 Липсата на квалифицирани кадри в туристическия сектор; 

 Ниско ниво на заплащане на труда и загуба на работна сила с квалификация и 
опит; 

 Конкуренцията на места с развит масов ски туризъм, до извества степен 

ограничава развитието на този вид туризм в територията; 

 Забавено оживление на икономиката; 

 Въздействие на рекламни кампании, насочени към масовия туризъм; 

 Лошо поддържаните исторически и културни паметници и отсъствието на 
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поддържаща инфраструктура и услуги; 

 

Основните проблеми на съвременното развитие на туризма  на територията на МИГ- 
Берковица и Годеч  се свеждат до: липса на финансови възможности и ресурс за 
поддържането на туристическата инфраструктура; ограничени инвестиционни 
възможности в реализацията на нови туристически продукти и обекти; недостатъчни на 
брой съвременни атракционни обекти за туристите; недостатъчна информираност на 
потенциалните туристи за  наличните природни, културни и исторически ресурси и 
слаба разпознаваемост на региона като привлекателна туристическа дестинация; нисък 
дял на организирания туризъм и други.  

5. Препоръки, включително за анимиране на територията на МИГ – 
Берковица и Годеч  

Въз основа на направения преглед и оценка на ресурсите на територията на МИГ- 
Берковица и Годеч могат да бъдат направени следните изводи за развитие на туризма 
на територията: 

 Територията има еднороден характер на природо-географската среда, общ 
ландшафтен облик, придаващ й компактност и визуална обособеност; 

 Територията притежава изключително ценни природни и антропогенни условия и 
ресурси за балнеолечение, климатолечение, планински, селски и религиозен 
туризъм, ски спорт, лов и риболов, както  и възможности за съчетаното им 
използване; 

 На територията не се развиват и не се стимулират форми на туризъм, свързани с 
увреждането на социалната среда, елементите на културното или природно 
наследство; 

 Наличие на транспортно-комуникационната обвързаност на територията и 
туристическите ресурси; 

 Практикуваните форми на туризъм в територия са са без сериозни традиции, но с 
природно-климатични предпоставки за изграждането на пакети и услуги 
характерни за всеки от сезоните. 

 Предлаганите туристически продукти и услуги на територията са свързани с 
наличните ресурси, особености и идентичността на региона; 

 Традиционните обичаи, кухня, занаяти, фолклор са запазени, практикуват се и се 
предлагат като атракции от местните предприемачи; 

 В съществуващите туристически пакети са включени природни и исторически 
забележителности, културните календари на общините, календарите на обичаите и 
вярванията, местния фолклор - песни, танци, обичаи, музикални инструменти, 
приказки и легенди, събори и фестивали. Съществуващите пакети обаче все още 
остават непопулярни, поради различни причини – недостатъчна привлекателност 
на продукта, недостиг на квалифицирани аниматори, недостатъчен финансов 
ресурс за реклама и маркетинг; 
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 Местната общност има нагласа да подкрепя и осъзнава необходимостта от 
опазване на природното и културно наследство и развитието на разнообразни 
форми на туризъм. 

Изведените  и посочени изводи са основание за препоръки към дейността на МИГ-
Берковица и Годеч, които да бъдат включени при изпълнението на стратегия за водено 
от общностите местно развитие. Изведени са препоръки, включително за анимиране на 
територията на МИГ – Берковица и Годеч и към всички заинтересовани страни в 
територията. Надяваме се изпълнението на тези препоръки да окаже въздействие за 
повишаване на местните доходи и подобряване качеството на живот в територията на 
МИГ. 

 Да се работи за създаване на сътрудничество и координация в работата между ТИЦ 
в територията и МИГ; 

 Да се работи за създаване на платформа и за осигуряване на специализирана 
консултантска група от местни лица и експерти в сектора на туризма, които 
периодично да се събират и обсъждат състоянието, да представят текуща и 
актуална информация, да представят новости, практики и иновации в подсектора; 

 Да се провеждат планирано и периодично специализирани информационни срещи 
по населени места в територията със заинтересовани лица в сектора на туризма, за 
да се оцени готовността на различните желаещи да инвестират и да разработват 
проекти по мерките на СВОМР; 

 Да се провеждат планирано и периодично обучения със заинтересовани лица в 
сектора на туризма. Обучението на  местни водачи, които да предлагат информация 
и интерпретация на природното и културно-историческото наследство, ще повиши 
качеството на туристическото предлагане; 

 Да се насърчават и подкрепят кандидати с проекти, които надграждат и добавят 
стойност към традиционния туристически продукт на територията. Да наблегне на 
разнообразяването на туристическите услуги и продукти така, че те да задържат 
туристите в района по-дълго време, предвид общата ориентация на туристическия 
пазар към „активните почивки“; 

 Да се насърчават и подкрепят кандидати с проекти, които предлагат съчетаване на 
различни алтернативни форми на туризъм; 

 Да се планира и осигури специализирана техническа помощ от МИГ и да се 
насърчават местните юридически лица с нестопанска цел и читалища да 
разработват и реализират проекти по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване 
към местното културно, историческо  и природно наследство – Напред към 
наследството - наследството ни обединява“; 

 Да се насърчават и подкрепят кандидати с проекти, които включват иновативно 
популяризиране и реклама на туристическия продукт – създаване на  
информативни маршрути и означителни системи, динамични и интерактивни, чрез 
които посетителят да получава най-новата информация, да резервира и дори да 
закупува билети за други услуги, да бъде стимулиран чрез предложения и 
специални промоции. 
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Основната препоръка към заинтересованите страни в територията е да се създаде 
действащ консултативен орган, който да обсъжда и работи за посрещане на 
потребностите на туристите и да се грижи за анимиране на територията.   При  недостиг 
от налични атракции на територията,  да се „конструират“ нови такива (панаири, 
чествания, демонстрации на местни занаяти, местна кухня или производство), които да 
интерпретират културно-историческото наследство на територията. Развитието на 
туристически атракции, следва да се основава на привличане на експерти в областта на 
туризма, които да работят съвместно с групи от местната общност за разработване 
туристическите продукти. 

От изпълнението на проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт 
и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч“ има изведени 
нагласи и потребности сред туристи и посетители в територията. Съвременният 
посетител запазва предпочитание към традиционния вид туризъм на територия – 
балнеология, планински и ски туризъм и сравнително близки дестинации (туристите на 
територията са главно от София и Северозападна България). Почивките са кратки 
(съботно-неделни) и повече на брой. Всички заинтересовани следва добре да се 
информират и съвместно да работят за посрещане на туриста, който:   

 Има необходимост от интерпретация, комуникация и съприкосновение с местната 
култура, при което туристите очакват да получат шанс да контактуват с местните 
хора и да получат интересна и адекватна информация от местни водачи, която да 
задоволи нуждите и интересите им; 

 Има необходимост почивката да е „приключенска” - включва не само посещение на 
музеи, но и участие в месни празненства, фестивали, чествания; 

 Изкушава се от различни ежедневни дестинации и продукти, търси повече     
туристически продукти и пакети; 

 Има необходимост от съприкосновение с уникална природа – наблюдението на 
интересни растения и животни и птици, на природни феномени и красиви пейзажи 
е една от основните атракции за туристите, привлечени от природата; 

 Търси високо качество на предоставените услуги – като цяло алтернативните 
туристически пакети са по-скъпи от пакетите за конвенционален туризъм, 
следователно туристите очакват да получат по-добро качество на получените услуги 
по отношение на обслужването; 

 Притежава туристически опит, който му позволява да оцени стойността на 
туристическите услуги и да избере най-доброто съотношение качество-цена; 

 Предпочита туризъм на малки групи – за разлика от масовия туризъм, програмите 
за алтернативен туризъм се разработват за по-малки групи, което позволява 
туристите да посещават уязвими природни обекти без да ги увреждат, да получават 
по-голямо лично внимание и информация от гидовете, да отсядат в по-малки 
хотели или къщи за гости, което също увеличава шансовете за културен обмен; 

 Потребители на алтернативните форми на туризъм са туристи от всички възрастови 
групи; 



33 

 

 Съвременният турист ползва разнообразни източници на информация при избора 
на туристическа дестинация, все по-широко решение е Интернет и различните му 
възможности. 

 

Квалифицираните туристически гидове и човешки ресурси като цяло са най-ценният 
актив на всеки туристически район, тъй като те са гаранция за правилното 
интерпретиране на природните дадености и култура на дестинацията и се грижат за 
задоволяване на нуждите от информация за туристите. Много от водещите 
туристически компании  често рекламират даден продукт / програма използвайки 
името и репутацията на гида, съпровождащ групата. От гледна точка на местните 
туристически продукти, би било добре всеки информационен център да разполага с 
няколко компетентни гида, които да може да мобилизира при нужда, тъй като именно 
местните експерти най-добре познават даденостите и особеностите на дестинацията. 

Списък на използвани източници на информация: 

1. Общински план за развитие на община Берковица, 2014-2020 г., приет с решение № 

1130, Протокол  46/08.08.2014 г. на Общински съвет Берковица- 

http://www.berkovitsa.bg/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-2014-2020-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/; 
2. Общински план за развитие на община Годеч, 2014-2020 г. - 

http://www.godech.bg/obshtinski-plan-za-razvitie; 

3. Програма за развитие на туризма в община Берковица за 2017 г. - 

http://www.berkovitsa.bg/programs-of-the-municipality-berkovitsa/; 

4. Програма за развитие на туризма в община Годеч – по информация от Общинска 

администрация Годеч; 

5. Информация от публични регистри от сайта на Министерство на туризма - 

http://ntr.tourism.government.bg/ 

6. Информация от публични регистри от официалния сайт на община Берковица- 

http://www.berkovitsa.bg/category/helpful-reg/; 

7. Информация от официалния сайт на община Годеч - http://www.godech.bg/; 

8. Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ - Берковица и Годеч, 2016-
2020 г. - http://www.mig-bg.org/strategy-for-local-development/svomp/ 

Приложения 

Приложение № 1 - Анализ на нормативната уредба, която регламентира 
туристическите дейности, услуги и обекти; 

Приложение 2  - Таблици със списък на регистрираните туристически обекти на 
територията на МИГ – Берковица и Годеч; 

Приложение 3 – Форма на въпросник за проучване на потенциала за развитие на 

туризма на територията на МИГ - Берковица и Годеч. 

 

http://www.berkovitsa.bg/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-2014-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://www.berkovitsa.bg/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-2014-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://www.berkovitsa.bg/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-2014-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://www.godech.bg/obshtinski-plan-za-razvitie
http://www.berkovitsa.bg/programs-of-the-municipality-berkovitsa/
http://ntr.tourism.government.bg/
http://www.berkovitsa.bg/category/helpful-reg/
http://www.godech.bg/
http://www.mig-bg.org/strategy-for-local-development/svomp/
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Докладът е част от изпълнение на дейностите на Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна 
група-Берковица и Годеч“ във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. http://www.eufunds.bg/; 

 

  

Приложение № 1 

Анализ на нормативната уредба, която регламентира туристическите дейности, 
услуги и обекти 

 

Настоящият анализ разглежда нормативната уредба, която определя правила и норми, 

свързани с туристическите дейности, услуги и обекти, които се съдържат в Закон за  туризма 

(обн. бр.30 от 26 Март 2013 г., посл. изм и доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г.) и Наредба за 

изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда 

за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на 

категорията (приета с ПМС № 217 от 17.08.2015 г., обн. ДВ. бр.65 от 25 Август 2015 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/
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Въведение 

Нормативната уредба относно туристическите дейности, услуги и обекти се съдържа в Закона 
за  туризма и Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за 
хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на 
действието и прекратяване на категорията. 

На категоризиране подлежат всички туристически обекти, с изключение на  заведения за 
хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и 
предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, 
павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане. 

Определянето на категорията на туристическите обекти се извършва от министъра на 
туризма по предложение на Експертната комисия по категоризация и сертификация на 
туристически обекти (ЕККСТО) или от кмета на общината по местонахождението на обекта по 
предложение на съответната общинска експертна комисия по категоризация на туристически 
обекти (ОЕККТО). 

Министърът на туризма определя категорията на обектите с по-висок клас звезди, а Кметът 
на общината,  тези с по-нисък клас, като случаите изчерпателно са посочени в Наредбата за 
изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда 
за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на 
категорията. 

1. Правна и политическа рамка на туризма в България 

Държавната политика в областта на туризма се определя от Министерския съвет.  
Държавната политика за устойчиво развитие на туризма се интегрира в секторните политики 
и се осъществява от министъра на туризма с участието на другите органи на изпълнителната 
власт в рамките на тяхната компетентност. 

Според Закона за туризма Областният управител провежда държавната политика в туризма 
на територията на областта, като организира съвместно с туристическите сдружения 
разработването на стратегия и програми за развитието на туризма и координира тяхното 
изпълнение, като тази стратегия и програмите са част от областния план за регионално 
развитие и се съставят на основата на националните приоритети за развитие на туризма, 
както и на местните и регионалните туристически ресурси и нужди. Той също координира с 
кметовете от областта и с други областни управители в региона реализацията на 
Националната програма за развитие на туризма. 

Общините са ключовите териториално-административни и планиращи единици. Те са 
основата за създаването на условия и среда за развитието на туризма. Конкретно ролята на 
общинските власти за развитието на туризма е да се грижат за: 

 Подобряване на съществуващата техническата и социална инфраструктура; 
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 Осигуряване на местна нормативна база за развитие на отрасъла – разработване и 
приемане на местни нормативни актове, касаещи извършването на дейности върху 
територията на общината; 

 Привличане на инвеститори и осъществяване на партньорства с частния сектор и НПО; 
 Подкрепа за дейностите по рекламата; 
 Включването на туризма като приоритетен отрасъл в програмите на общините за 

развитие на туризма; 
 Опазването на ценния културно-исторически ресурс на територията чрез провеждане 

на местно ръководство и надзор върху паметниците на културата и защитените 
територии с културно наследство. 

Според чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма “Общинският съвет приема програма за развитие 
на туризма на територията на съответната община в съответствие с приоритетите на 
националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности.” 

Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за: 

 Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията 
на общината, включително местните пътища до туристически обекти; 

 Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и 
организация на информационното обслужване на туристите; 

 Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост 
или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината; 

 Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 
допринасят за развитието на туризма; 

 Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината; 
 Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на 

туристически борси и изложения; 
 Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната 

организация за управление на туристическия район; 
 Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти. 

Според изискванията на Закона за туризма, кметът на общината: 

 Създава и ръководи консултативен съвет по въпросите на туризма; 
 Създава общинска експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти, в 

чийто състав половината от членовете са представители на туристически сдружения, 
работещи на територията на общината, ако има такива; 

 Определя категорията на туристическите обекти по чл. 128  по предложение на 
общинската експертна комисия по категоризиране; 

 Създава и поддържа регистър на категоризираните туристически обекти по чл. 167, 
ал. 1 на територията на общината; 

 Заверява регистрите за настанените туристи на лицата, извършващи туристическа 
дейност хотелиерство на територията на общината; 

 Съдейства за рекламата на туристическия продукт на общината; 
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 Организира информационното обслужване на туристите, включително чрез 
създаване на туристически информационни центрове или бюра; 

 Съдейства за поддържането и опазването на природните и културно-историческите 
обекти на територията на общината; 

 Осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи; 
 Съдейства на държавните органи при провеждането на политиката в туризма и 

извършването на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията 
на общината. 

Законът дава значителни права на общините по отношение на развитието на туризма, 
включително да категоризира доставчиците на определени услуги. В много от общинските 
стратегии за развитие туризмът е определен като приоритетен отрасъл в икономиката на 
общината. Усилията, които полагат общините, за да осигурят условия за развитието на 
туризма, са сериозно затруднени от липсата на финансиране. 

Неправителствени организации 

Неправителствените организации, които са заинтересовани страни в процеса на развитието 
на екотуризма, могат да се опишат в следните групи: 

Браншови туристически асоциации – представени в Националния съвет по туризъм. 

Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти, АБТТА е сдружение с 
нестопанска цел, с членове - туристически агенции, осъществяващи продажба на въздушен 
транспорт и акредитирани от  Международната асоциация за въздушен транспорт, ИАТА и 
туристически фирми, регистрирани съгласно българското туристическо законодателство.  

Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) е неправителствена 
организация с нестопанска цел, учредена през 1992 г. с цел да представлява и защитава 
икономическите права и интереси на туроператорите и туристическите агенции, да 
подпомага и насърчава стопанската им активност.  

Българската туристическа камара /БТК/ е юридическо лице с нестопанска цел - 
сдружение, което извършва дейност в обществена полза, съгласно ЗЛЮНЦ. Камарата е 
първата неправителствена организация в туризма.  

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) е сдружение с идеална 
цел. БХРА обединява стотици хотели и някой от най-големите приватизирани туристически 
комплекси. Асоциацията има изградени регионални структури в райони с развит туризъм. 
Сред основните задачи на БХРА са обединяването на професионалистите в туризма и 
подпомагане на тяхната квалификация и обучение, както и осигуряване защита на правата и 
интересите им. Асоциацията участва във всички дебати и работни групи, свързани със 
законодателните инициативи в областта на туристическия бизнес, член е на редица водещи 
органи и комисии, които работят за подобряване условията за развитие на туризма. 

Продуктови туристически асоциации  
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Това са асоциации на доставчици на специализирани туристически продукти. В страната има 
четири такива асоциации. Две от тях имат пряко отношение към екотуризма в страната, а 
другите две не са свързани с него. 

Българската асоциация за алтернативен туризъм е създадена през 1998 г. и понастоящем 
обединява 65 организации – фирми, дирекции на защитени територии, регионални 
туристически сдружения, индивидуални бизнеси и др. Асоциацията се управлява от 
десетчленен Управителен съвет, оглавяван от председател, и тричленен Контролен съвет. 

Българската асоциация за селски и екологичен туризъм е създадена през 1995 г. Тя включва 
25 организации и 83 индивидуални членове със собствен туристически бизнес, които имат 
пряко отношение и много активна роля в процесите на развитие на екотуризма в България. 

Регионални туристически асоциации  

Те представляват мрежи от доставчици на услуги в сферата на туризма в определен регион. 
В момента в страната съществуват няколко такива организации, които постепенно се 
специализират в областта на екологичния туризъм. 

Съществуват още няколко сдружения на регионален принцип, които имат цели, свързани по-
скоро с масовия туризъм, отколкото с екотуризма. 

Местни туристически сдружения са създадени от местни предприемачи, които са обединени 
около конкретна атракция на природата, историческото наследство или културен паметник. 
В повечето случаи, освен предприемачите те включват и представители на местните власти, 
музеи, училища, НПО, ако има такива. Обикновено, тяхната роля е да привличат финансиране 
за разрешаването на местни инфраструктурни проблеми или да разработват идеи и проекти 
за местно развитие на туризма. В много случаи, те се наричат местни туристически съвети, 
тъй като са създадени след приемането на предишния Закон за туризма, който предвижда 
създаването им. 

Важна роля за развитието на туризма у нас могат да играят Националното сдружение на 
общините в България, регионалните сдружения на общини и организации, имащи авторитета 
и ролята на партньори на правителството в областта на местното и регионално развитие и 
управление.  

Ролята на Местните инициативни групи (МИГ) чрез прилагането на подхода Водено от 
общностите местно развитие (ВОМР)  допринася за постигането на цели, свързани с развитие 
и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес, включително в сектора на туризма, 
запазване и развитие на териториалната идентичност и продукти от местен характер. 
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2. Процедура по категоризиране на туристическите обекти 

Кои туристически обекти подлежат на категоризиране и кой е категоризиращият им 
орган? 

На категоризиране по реда на Закона за туризма (ЗТ) подлежат следните туристически 
обекти, независимо от вида на тяхната собственост и начина на стопанисването им: 

 местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения; 
 самостоятелните заведения за хранене и развлечения; 
 туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални и 

прилежащите към тях заведения за хранене. 

Министърът на туризма определя категорията на: 

1. местата за настаняване: 

а) хотели - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към 
тях заведения за хранене и развлечения; 
б) апартаментни туристически комплекси - всички категории; 
в) вилни селища - всички категории; 
г) туристически селища - всички категории; 
д) вили - всички категории; 

2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "четири звезди" и "пет 
звезди"; 

3. туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и 
прилежащите към тях заведения за хранене - всички категории. 

Кметът на съответната община определя категорията на: 

1. местата за настаняване, както следва: 

а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения 
за хранене и развлечения; 
б) мотели - всички категории, и прилежащите към тях заведения за хранене и 
развлечения; 
в) семейни хотели - всички категории; 
г) хостели - всички категории; 
д) пансиони - всички категории; 
е) почивни станции - всички категории; 
ж) стаи за гости - всички категории; 
з) апартаменти за гости - всички категории; 
и) къщи за гости - всички категории; 
к) бунгала - всички категории; 
л) къмпинги - всички категории. 
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2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две 
звезди" и "три звезди"; 

3. заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени 
в близост до брега плавателни съдове - всички категории за съответния вид. 

Не  подлежат на категоризиране по Закон за туризма следните обекти: 

1. заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и 
във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за 
които няма осигурен свободен достъп за външни посетители; 

2. заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени 
с до 12 места за сядане части от търговски обекти; 

3. обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани 
къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само 
на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект; 

4. ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча: ловна резиденция, ловен дом, ловна 
хижа и ловен заслон. 

Процедура по категоризиране на туристическите обекти 

Правно основание за категоризиране на туристическите обекти е Закона за туризма и 
Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и 
развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и 
прекратяване на категорията, Приета с ПМС 217 от 17 август 2015 г., обн. ДВ бр.65 от 
25.08.2015 г. 

Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което: е търговец по смисъла на 
Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да 
извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на 
Европейския съюз; не е в производство по ликвидация или несъстоятелност; има персонал с 
изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се 
изисква и стаж. 

Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в заведения за хранене и 
развлечения, или упълномощено от него лице с пълномощно – оригинал подава заявление 
за категоризиране на туристическия обект и изискуемите документи в деловодството на 
съответната община или в деловодството на  Министерството на туризма: гр. София, ул. 
"Съборна" №1. 

Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) или 
съответната общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО)  
разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването му и след като 
констатира, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, 
предлага на министъра на туризма или кмета на общината да открие процедурата по 
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категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата 
процедура, валидно за срок 4 месеца. Временното удостоверение за откритата процедура се 
изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен 
срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране. В случай че 
ЕККСТО или ОЕККТО констатира нередовности в представените документи, заявителят 
следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях. Ако по независещи от 
него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в 14-дневния срок, той може 
да направи писмено обосновано искане до председателя на ЕККСТО за удължаване на срока. 
Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок. Комисията може да вземе 
решение за удължаване на срока с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено 
мнозинство от присъстващите членове на комисията. ЕККСТО или ОЕККТО с мнозинство от 
две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на 
експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на 
минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, определени в 
приложения № 1, 2 и 3 съобразно заявената категория от Наредба за изискванията към 
местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на 
категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията. 

Експертните работни групи се състоят от председател и членове. Проверките на място се 
извършват от експертните работни групи в състав най-малко трима души. За проверката се 
съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за 
определяне на вид и категория на туристическия обект. Председателите на експертните 
работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на 
констативния протокол изготвят доклад до ЕККСТО или ОЕККТО, който съдържа 
предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне. 
Определянето на вида и категорията на места за настаняване и заведения за хранене и 
развлечения се извършва в срок до четири месеца от датата на откриване на процедура за 
категоризиране със заповед на министъра на туризма по предложение на ЕККСТО или 
ОЕККТО. 

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен 
срок от датата на заповедта. Категорийната символика, включваща удостоверение и табела, 
е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма. Заповедта за 
определената категория може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 

Необходими документи за категоризиране туристическите обекти: 

 Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения – по образец; 
 Заявление за категоризиране  на места за настаняване – по образец; 
 Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да 

извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - 
членка на Европейския съюз; 

 Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци; 
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 Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по 
образец; 

 Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната 
квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на 
туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата. 

 Формуляр за определяне на категорията - по образец; 
 Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от 

друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната 
туристическа дейност в обекта; 

 Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, 
удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за 
устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден 
обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, 
разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни 
съдове; 

 Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник; 
 Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се 

събират по Закона за туризма, както следва: 

За категоризиране на туристически обекти се събират следните такси: 

1. за категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища: 

а) до 30 стаи - 500 лв.; 
б) от 31 до 150 стаи - 1000 лв.; 
в) от 151 до 300 стаи - 1870 лв.; 
г) от 301 до 500 стаи - 2750 лв.; 
д) над 500 стаи - 5000 лв.; 

2. за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, 
самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги: 

а) до 20 стаи - 250 лв.; 
б) от 21 до 40 стаи - 500 лв.; 
в) от 40 до 60 стаи - 940 лв.; 
г) от 61 до 100 стаи - 2500 лв.; 
д) над 100 стаи - 5000 лв.; 
е) за едно легло в самостоятелна стая - 10 лв.; 

3. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за 
бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове: 

а) до 20 места за сядане - 110 лв.; 
б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.; 
в) от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.; 
г) от 151 до 300 места за сядане - 940 лв.; 
д) над 300 места за сядане - 1400 лв. 
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При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при 
получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората 
половина от таксата. 

За вписване на настъпили промени в обстоятелства за регистрираните лица, както и за 
категоризираните обекти се събира такса 150 лв. Процедура по отразяване на промяна в 
обстоятелствата по чл. 68, ал. 3 от Закона за туризма. 

Правата по регистрацията могат да се прехвърлят или преотстъпват, когато регистрираното 
лице се е преобразувало чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната 
форма, при прехвърляне на търговско предприятие или наследяване, ако лицето, на което се 
прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра. 

Процедурата за отразяване на промяната в обстоятелствата в горните случаите   се открива 
по заявление по образец, което се подава в 14-дневен срок от настъпване на промяната до 
министъра на туризма или до оправомощено от него длъжностно лице, към което се 
прилагат: 

 Договор за преобразуване или план за преобразуване, съответно договор за 
прехвърляне на предприятие или удостоверение за наследници, от които да е видно 
съгласието за прехвърляне или преотстъпване на правата по регистрацията или 
поемането им; 

 Справка по образец за местоположението, пригодността и оборудването на 
помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност; 

 Справка по образец за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, 
който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност; 

 Копие на документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова 
квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска 
или туристическа агентска дейност; 

 Декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за 
извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена или 
му е отказана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2; 

 Копие на сключения договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 на името на заявителя - за 
туроператорите; 

 Общи условия за извършване на дейността в съответствие с изискванията на закона; 
 Документ за платена такса съгласно тарифата. 

Новото удостоверение, отразяващо настъпилите промени, се предоставя на лицето само при 
връщане на първоначално издаденото. В случай че първоначално издаденото удостоверение 
е изгубено или унищожено, лицето прилага писмена декларация за обстоятелствата, при 
които то е изгубено или унищожено. 

За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за 
определена категория се събира такса 100 лв.  
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1.Контрол по спазване на регулацията 

Контролът по спазването на закона и по издадените въз основа на него нормативни актове 
се осъществява от: 

 министъра на туризма; 
 Комисията за защита на потребителите; 
  областните управители; 
 кметовете на общини; 
 председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или 

оправомощено от него длъжностно лице. 

Длъжностни лица, осъществяващи контролни дейности имат право: 

 да извършват проверки на място и по документи; 
 на свободен достъп в подлежащите на контрол туристически обекти; 
 да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от 

контролираните лица, като не разгласяват информацията, представляваща служебна 
или търговска тайна, станала им известна при или по повод изпълнение на 
служебните им задължения; 

 да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и 
нарушенията по закона и на издадените въз основа на него нормативни актове; 

 да привличат експерти в съответната област, когато за проверката се изискват 
специални знания или умения. 

2. Приложения –  6 броя формуляра на документи 
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И  1. Вх. № 

 

ДО 
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА 
КМЕТА НА ОБЩИНА…………………….          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

2.1. От (име, презиме, фамилия – собственик, изпълнителен 
директор, управител) 

 

2.2. ЕИК 

2.3. ЕГН 

3.1. Представител на (фирма на търговско дружество, едноличен 
търговец) 

3.2. Данъчен № 

 

4.1. Адрес на управление (община) 

 

4.2. (пощ. код) 

 

4.3. (населено място) 

 

4.4. (ж.к./кв.) 

 

4.5. (булевард/площад/улица) 

 

4.6. (№) 

 

4.7. 
(блок) 

 

4.8. (вход) 

 

4.9. 
(етаж) 

 

4.10. 
(ап.) 

4.11. (телефон/и) 

 

4.12. (факс/телекс) 

 

5.1. Място за настаняване (клас „А“, клас „Б“), подлежащо на категоризиране  

5.2. Адрес на туристическия обект (населено място, булевард/площад/улица, №, телефон/и) 

5.3. Вид на обекта 5.4. Категория, за която се 
кандидатства 

5.5. Брой стаи  

6.1. Приложени документи № / Дата 

6.2.  

6.3.  

6.4.  

6.5.  

7. Дата и място 8. Подпис и печат 
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И  1. Вх. № 

ДО МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА 

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ……………………………. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

2.1. От (име, презиме, фамилия – собственик, изпълнителен 
директор, управител) 

 

2.2. ЕИК 

2.3. ЕГН 

3.1. Представител на (фирма на търговско дружество, едноличен 
търговец) 

 
 

4.1. Адрес на управление (община) 4.2. (пощ. код) 4.3. (населено място) 

4.4. (ж.к./кв.) 4.5. (булевард/площад/улица) 4.6. (№) 

4.7. 
(блок) 

4.8. (вход) 4.9. 
(етаж) 

4.10. 
(ап.) 

4.11. (телефон/и) 4.12. (факс/телекс) 

5.1. Заведение за хранене и развлечения, подлежащо на категоризиране  

 

5.2. Адрес на туристическия обект (населено място, булевард/площад/улица, №, телефон и  
интернет страница) 

 

5.3. Вид на обекта 

 

5.4. Категория, за която се 
кандидатства 

5.5. Общ брой места за сядане 

Брой места на открито 

Брой места на закрито 

6.1. Приложени документи № / Дата 

6.2.  

6.3.  

6.4.  

6.5.  

6.6.  

7. Дата и място 8. Подпис и печат 
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ФОРМУЛЯР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

1. Място за настаняване клас „А“ (наименование): 

хотел  мотел  вила  апартаментен туристически 
комплекс 

 

вилно 
селище 

 туристическо 
селище 

     

2. Място за настаняване клас „Б“(наименование): 

пансион  почивна станция  семеен хотел  хостел  

стая за 
гости 

 къща за 
гости 

 бунгала  апартамент за 
гости 

 къмпинг  

3. Общ брой 
стаи: 

 с едно легло: с две легла: с три легла: с четири легла: 

4. Общ брой легла:                        5. Брой апартаменти:                    

6. Времетраене на работата:  

целогодишно   сезонно  

7. Брой на заведенията за  хранене и развлечение в туристическия 
обект: 

Брой: 

Вид:   

8. Досегашна категория: 

една 
звезда 

 две звезди  три звезди  четири звезди  пет звезди  

9. Категория, за която се кандидатства:  

една 
звезда 

 две звезди  три звезди  четири звезди  пет звезди  

10. Собственик на обекта (наименование, седалище и адрес на 
управление) 

 

ЕИК или ЕГН: 

11. Физическо или юридическо лице, извършващо дейност в обекта 

(наименование, седалище и адрес на управление): 

Данъчен номер: 

 

ЕИК или ЕГН: 

12. Дата, населено място  13. Подпис и печат 
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ФОРМУЛЯР 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗЛЕЧЕНИЯ 

1. Заведение за хранене и развлечения (наименование): 

ресторант  заведение за бързо обслужване  

питейно заведение  кафе-сладкарница  бар  

2. Общ брой места: на закрито:  на открито: 

   

3. Вид на заведението   

самостоятелно  в място за настаняване- клас „А“ в място за настаняване- клас 
„Б“ 

4. Общ брой заети: целогодишно заети:  сезонно заети: 

   

5. Времетраене на работата: 

целогодишно   сезонно  

6. Досегашна категория: 

една звезда  две звезди  три звезди  четири звезди  пет звезди  

7. Категория, за която се кандидатства: 

една звезда  две звезди  три звезди  четири звезди  пет звезди  

8. Собственик на обекта (наименование, седалище и адрес на 
управление): 

 

ЕИК или ЕГН:  

9. Физическо или юридическо лице, извършващо дейност в обекта 

(наименование, седалище и адрес на управление): 

 

ЕИК или ЕГН:  

10. Дата, населено място:  11. Подпис и печат: 
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СПРАВКА 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ  

НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

 

 

 

Длъжност 

 

 

  

Брой 

лица 

Образование  
Езикова 
квалификация 

 ви
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е
 

 ср
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н
о
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о
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к 

б
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 ч
уж

д
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и
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Управител на обекта           

Фронтофис 
Мениджър 

          

Специалист 
маркетинг и 
продажби/ експерт 
маркетинг 

          

Старши 
администратор  

          

Администратор/ 
рецепционист 

          

Ръководител бизнес 
услуги 

          

Старша камериерка           

Камериерка           

Консиерж           

Портиер, пиколо,  
лифтбой 

          

Общ  брой Сезонно заети (бр.)  Целогодишно заети (бр.) 

Дата и място 

 

Име, фамилия, длъжност 

Подпис и печат 
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СПРАВКА 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ 

НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

 

Длъжност 

 

 

  

Брой 

лица 

Образование  
      Езикова 
квалификация 
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о
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о
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Управител на 
заведение 

          

Заместник 
управител 

          

Главен готвач / 
сладкар 

          

Заместник главен 
готвач/ сладкар 

          

Готвач/ сладкар           

Салонен управител           

Сервитьор           

Барман           

Общ  брой 

 

 

Сезонно заети (бр.) 

 

 

Целогодишно заети (бр.) 

 

 

Дата и място 

 

 

Име, фамилия, длъжност 

Подпис и печат 
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Докладът е част от изпълнение на дейностите на Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна 
инициативна група-Берковица и Годеч“ във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. 
по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. 
http://www.eufunds.bg/; 

 

      Приложение 2 

Списъци на категоризираните туристически обекти  на територията 

 на  МИГ – Берковица и Годеч 
 

Таблица 1. Списък на категоризирани туристически обекти на територията на община 

Берковица, към ноември 2017 г. 

№ Вид и 
наименование на 

обекта 

Адрес на обекта, лице за 
контакт, ЕИК по БУЛСТАТ  

 

Категория Брой 
места/стаи/легла 

Места за настаняване 
1 СТАИ ЗА ГОСТИ гр. Берковица,  

ул. Тинтява № 61, Иван Ангелов 
Кръстев 

ДВЕ ЗВЕЗДИ 
 
 

3 стаи, 
6 легла 

 

2 ПОЧИВНА СТАНЦИЯ 
„МОНБАТ“ 
 

с. Бързия, община Берковица 
м. Поплаловица, 
ул. Пръшковица 
„БЪРЗИЯ ХОЛИДЕЙ КЛУБ“ АД, с 
ЕИК: 203733465 

ДВЕ ЗВЕЗДИ 
 
 

39 стаи, 
85 легла 

3 КЪЩА ЗА ГОСТИ 
„БАЛКАНСКИ РАЙ“ 
 

с. Цветкова бара, община 
Берковица 
ул. Главна  № 11 
ЕТ „БАЛКАНСКИ РАЙ – МИЛЕНА 
ТОДОРОВА“, с 
ЕИК: 201156666 
с адрес: гр. Монтана, 
ул. Стефан Стамболов № 2,  
вх. А, ап. 2 

ДВЕ ЗВЕЗДИ 
 

 
 

  8 стаи,  
16 легла 

 

4 КЪЩА ЗА ГОСТИ  
 

с. Цветкова бара, община 
Берковица, м. Врещица 
ул. Главна  № 1 
ЕТ „СТАЛИН-НИКОЛА 
АВРАМОВ“ 
ЕИК: 111011020 
с адрес: гр. Вършец,  
ул. Дико Илиев № 5 

ЕДНА ЗВЕЗДА 8 стаи, 
16 легла 

 

http://www.eufunds.bg/
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5 КЪЩА ЗА ГОСТИ 
„ТВОРЧЕСКА КЪЩА 
ПЕТРОХАН“ 
 

с. Бързия, община Берковица 
местност Петрохан 
„ТВОРЧЕСКА КЪЩА 
ПЕТРОХАН“ ООД, с 
ЕИК: 202650550 
с адрес: гр. Берковица,  
ул. Александровска №78 

ЕДНА ЗВЕЗДА 
 
 

23 легла 
 

6 КЪЩА ЗА ГОСТИ 
„ДОЦОВ“ 
 

с. Бързия, община Берковица 
ул. Артец  №18 
ДАНИЕЛ МИЛЧЕВ ДОЦОВ    
МИХАЕЛА МИЛЧЕВА ДОЦОВА   
с адрес:: гр. Берковица,  
ул. Атанас Кюркчиев  №1, бл. 
Ком, ет. 6, ап. 18 

ДВЕ ЗВЕЗДИ 
 

 
 

  5 стаи,  
12 легла 

 

7 КЪЩА ЗА ГОСТИ 
„КЪЩАТА НА 
ГЕНЕРАЛА“ 
 

гр. Берковица,   
ул. Александровска  №19 
 „ФАТУМ 2001“ ЕООД, с 
ЕИК: 111538371 

ТРИ ЗВЕЗДИ 
 

 
 

  7 стаи,  
18 легла 

 

8 
КЪЩА ЗА ГОСТИ 
"ДИЛЯНА" 

с.Цветкова бара, община 
Берковица, ул. Гороница № 16 
 

ЕДНА ЗВЕЗДА 3 легла 

9 
КЪЩА ЗА ГОСТИ 
"ИВА" 

с.Цветкова бара, община 
Берковица, ул. Гороница № 16 

ЕДНА ЗВЕЗДА 
 

2 легла 

10 
КЪЩА ЗА ГОСТИ 
"КРЪСТЕВА КЪЩА" 

гр. Берковица,   
ул. Шейново  № 3 
 

ДВЕ ЗВЕЗДИ 
 

16 легла 

11 СЕМЕЕН ХОТЕЛ 
"САЛВИЯ" 

гр. Берковица,   
ул. Хризантема  № 8 

ТРИ ЗВЕЗДИ 
 

10 легла 

12 СТАИ ЗА ГОСТИ 
"МАР" 

гр. Берковица,   
ул. Охрид  № 4 
 

ЕДНА ЗВЕЗДА 5 легла 

13 
БУНГАЛО "ЗДРАВЕЦ" 

гр. Берковица,  м. Голема река  ЕДНА ЗВЕЗДА 1 легло 

14 СТАИ ЗА ГОСТИ 
"ДОМ НА ПЕТЪР 
ЛЕВСКИ" 

гр. Берковица,  ул. Малинарка 
№ 2 

ДВЕ ЗВЕЗДИ 
 

3 легла 

15 
МОТЕЛ 
„ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ 

гр. Берковица 
ул. Александровска   № 77 

ЕДНА ЗВЕЗДА 8 легла 

16 КЪЩА ЗА ГОСТИ 
"КАМЕЛИЯ" 

гр. Берковица 
ул. Поручик Савойски   № 3 

ДВЕ ЗВЕЗДИ 
 

4 легла 

17 СТАИ ЗА ГОСТИ 
"НОКТЮРИ" 

гр. Берковица 
ул. Даме Груев   № 16 

ЕДНА ЗВЕЗДА 5 легла 

18 КЪЩА ЗА ГОСТИ 
"ЦВЕТНА ГРАДИНА" 

с. Бокиловци, община 
Берковица 

ДВЕ ЗВЕЗДИ 
 

10 легла 

19 КЪЩА ЗА ГОСТИ гр. Берковица, м. Шалин дол ЕДНА ЗВЕЗДА 2 легла 
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20 
КЪЩА ЗА ГОСТИ 

гр. Берковица  
ул. Добруджа   № 15 

ЕДНА ЗВЕЗДА 5 легла 

21 КЪЩА ЗА ГОСТИ 
"ЙОРДАНОВАТА 
КЪЩА" 

гр. Берковица,  
ул. Берковска река № 1 

ДВЕ ЗВЕЗДИ 
 

5 легла 

22 
СЕМЕЕН ХОТЕЛ 
„ГЕЛОВ“ 

гр. Берковица,   
ул. Александровска  № 28 
 

ТРИ ЗВЕЗДИ 45 легла 

23 
ХИЖА „КОМ“ - НОВА 

гр. Берковица, м. Горна курия ЕДНА ЗВЕЗДА 120 легла 

24 
ХИЖА „КОМ“ - СТАРА 

гр. Берковица, м. Покоя ЕДНА ЗВЕЗДА 22 легла 

25 ХОТЕЛ „ШАТО“ 
СЛАТИНА 

с. Слатина, община Берковица ТРИ ЗВЕЗДИ 30 легла 

Заведения за хранене и развлечения 

1 КАФЕ-АПЕРИТИВ  
 

гр. Берковица,  
ул. Николаевска  № 99 
“ЕДИ 09” ЕООД , с 
ЕИК: 201994623 
адрес: гр. Берковица,  
ж. к. Изгрев, бл.9, ап.2 

ЕДНА ЗВЕЗДА 28 места 

2 КАФЕ-АПЕРИТИВ 
 

с. Бързия, община Берковица 
м. Поплаловица, 
ул. Пръшковица 7 
 „БЪРЗИЯ ХОЛИДЕЙ КЛУБ“ АД, с 
ЕИК: 203733465 

ДВЕ ЗВЕЗДИ 
 

94 места 

3 КАФЕ-АПЕРИТИВ 
„БАСЕЙН“ 
 

с. Бързия, община Берковица 
м. Поплаловица, 
ул. Пръшковица 7 
 „БЪРЗИЯ ХОЛИДЕЙ КЛУБ“ АД, с  
ЕИК: 203733465 

ДВЕ ЗВЕЗДИ 
 

50 места 

4 СНЕК-БАР 
 

с. Бързия, община Берковица 
м. Поплаловица, 
ул. Пръшковица 7 
 „БЪРЗИЯ ХОЛИДЕЙ КЛУБ“ АД, с  
ЕИК: 203733465 

ДВЕ ЗВЕЗДИ 
 

148 места 

5 ЗАКУСВАЛНЯ  
  

гр. Берковица, 
ул. Александровска № 1 - 
базара  
КАТЯ  ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА  

ЕДНА ЗВЕЗДА 50 места 

6 СЕЗОНЕН СНЕК-БАР 
 

с. Бързия, община Берковица 
м. Поплаловица, 
ул. Пръшковица 7 „БЪРЗИЯ 
ХОЛИДЕЙ КЛУБ“ АД 
ЕИК: 203733465 

ДВЕ ЗВЕЗДИ 
 

20 места 

7 КАФЕ-АПЕРИТИВ 
„КОНТАКТ“ 
 

с. Бързия, община Берковица 
ул. Петроханска № 98 
ПК „ПЕТРОХАНСКИ ПРОХОД“ 

ЕДНА ЗВЕЗДА 0 места 
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ЕИК: 000303474 

8 СНЕК-БАР 
„ТВОРЧЕСКА КЪЩА 
ПЕТРОХАН“ 
 

с. Бързия, община Берковица 
местност Петрохан 
„ТВОРЧЕСКА КЪЩА 
ПЕТРОХАН“ ООД  
с ЕИК: 202650550 
адрес: гр. Берковица, 
 ул. Александровска №78 

ЕДНА ЗВЕЗДА 50 места 

9 КАФЕ-АПЕРИТИВ 
 

гр. Берковица 
Парк „Свети Георги 
Победоносец“ 
с ЕИК: 000320559 
адрес: гр. Берковица, 
пл. Йордан Радичков № 4 

ЕДНА ЗВЕЗДА 150 места 

10 ЗАКУСВАЛНЯ 
„ДОЦИН ВИР“ 
 

с. Бързия 
Местност Ленищата 
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ДОЦОВ 
адрес: с. Бързия 
ул. Липа № 32 

ЕДНА ЗВЕЗДА 49 места 

 

Таблица 2. Списък на категоризирани туристически обекти на територията на община 

Годеч, към ноември 2017 г. 

№ Вид и 
наименование на 

обекта 

Адрес на обекта, лице за 
контакт, ЕИК по БУЛСТАТ  

 

Категория Брой 
места/стаи/легла 

Места за настаняване 

1 КЪЩА ЗА ГОСТИ 
"ВАСИЛЬОВАТА 
КЪЩА" 

с. Гинци, община  Годеч ЕДНА ЗВЕЗДА 12 легла 

2 КЪЩА ЗА ГОСТИ 
"ТЕРРА" 

гр. Годеч,  
кв. "Найденова" № 77 

ЕДНА ЗВЕЗДА 7 легла 

3 КЪЩА ЗА ГОСТИ 
"ФОРЕСТ ХАУСИС" 

гр. Годеч,  
ул. "Софийско шосе" 

ЕДНА ЗВЕЗДА 16 легла 

Заведения за хранене и развлечения 

1 КАФЕ- 
СЛАДКАРНИЦА 

"РАЯ" 

гр. Годеч,  
пл. "Свобода" № 11 

 
ЕДНА ЗВЕЗДА 

73 места 

2 КАФЕ-АПЕРАТИВ 
"ПЕПЕТО" 

гр. Годеч,  
ул. "Г. С. Раковски" № 11 

ЕДНА ЗВЕЗДА 32 места 

3 КАФЕ- 
СЛАДКАРНИЦА 
"ПАНОРАМА" 

гр. Годеч, пл. "Свобода" 
№10 

ЕДНА ЗВЕЗДА 20 места 

4 КАФЕ-АПЕРАТИВ 
"ПАНОРАМА" 

гр. Годеч,  
пл. "Свобода" № 11 

ЕДНА ЗВЕЗДА 48 места 
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5 КАФЕ-БАР 
"ИМПЕРИАЛ" 

гр. Годеч,  
ул. "Н. Й. Вапцаров" №1 

ЕДНА ЗВЕЗДА 50 места 

6 БИСТРО  
„СИНХРО“ 

гр. Годеч,  
ул. "Софийско шосе" № 40 

ЕДНА ЗВЕЗДА 20 места 

7  КАФЕ-АПЕРАТИВ 
"ЕПОС" 

гр. Годеч, ул. "Софийско 
шосе" №37 

 
ЕДНА ЗВЕЗДА 

26 места 

8  БИСТРО  
"РЕЛАКС СИТИ" 

гр. Годеч, ул. "Софийско 
шосе" №18 

 
ЕДНА ЗВЕЗДА 

110 места 

9 КАФЕ-АПЕРАТИВ 
"КОДИ" 

гр. Годеч, ул. "Ал. 
Стамболийски" №104 

 
ЕДНА ЗВЕЗДА 

35 места 

10  КАФЕ-АПЕРАТИВ 
"МУРГАШ 2010" 

гр. Годеч, ул. "Ал. 
Стамболийски" №9 

 
ЕДНА ЗВЕЗДА 

20 места 

11  КАФЕ-АПЕРАТИВ 
"ДЖАК-4" 

гр. Годеч, ул. "Ал. 
Стамболийски" №9 

 
ЕДНА ЗВЕЗДА 

20 места 

12 КАФЕ-АПЕРАТИВ 
"СКАЙ" 

гр. Годеч, ул. "Грамада" 
№19 

 
ЕДНА ЗВЕЗДА 

20 места 

13  БИСТРО  
"МЕХАНА" 

гр. Годеч, пл. "Свобода" 
 
ЕДНА ЗВЕЗДА 

40 места 

14 
 БИСТРО 

"ПАНОРАМА" 
гр. Годеч, пл. "Свобода" 

№10 
 
ЕДНА ЗВЕЗДА 

50 места 

15 ЗАКУСВАЛНЯ 
"КРЪЧМЕТО НА 

МИШО" 

гр. Годеч, ул. "Софийско 
шосе" №20 

 
ЕДНА ЗВЕЗДА 

38 места 

16 БАР-ДИСКАТЕКА 
"ЕНИГМА" 

гр. Годеч, пл. "Свобода" ДВЕ ЗВЕЗДИ 50 места 

 



                                  
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014-2020г. 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 

 

Докладът е част от изпълнение на дейностите на Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна 
инициативна група-Берковица и Годеч“ във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-

141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 

2014-2020 г. http://www.eufunds.bg/; 

 

 

Приложение 3 

Въпросник  
За проучване на потенциала  за развитие на туризма на  

 територията на МИГ “Берковица – Годеч“  

 

  община Берковица                        община Годеч                      
 
Haceлено място: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. С какво се занимавате? 

- Земеделски стопанин  - растениевъдство 
- Земеделски стопанин – животновъдство 
- Земеделски стопанин – смесено производство  
- Преработвател на земеделска продукция   
- Неправителствена организация – асоциация, сдружение, др. 
- Читалище  
- Институции – общинска или държавна ____________________________ 
- Бизнес извън земеделието____________________________ 
- друго______________________________________________ 

 

2. Посещава ли се Вашето населено място от туристи? 

ДА                   НЕ    НЕ ЗНАМ 

 

3. Кое от изброените условия привлича най-много туристи във Вашето населено място? 

 Реки, езера 

 Местни обичаи, ритуали 

 Природни забележителности 

 Исторически и културни паметници, църкви, манастири 

 Събиране на билки, боровинки, къпини, гъби 

 Храната от производители 

 Други 

4. Достатъчно ли се промотират предимствата на района? 

ДА                   НЕ     

Ако Не моля посочете какво трябва да се промотира. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

http://www.eufunds.bg/
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Предлага ли някой във Вашето населено място туристически услуги? 

ДА                   НЕ 

Ако Да, моля посочете къде и какви ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Ако Вие предлагате туристически услуги, моля опишете какви?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

  

7. Какъв според Вас туризъм може да се развива във Вашия край? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

8. Какво според Вас е необходимо да се направи за  развитие на туризма във Вашия край? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

9. Според Вас развитието на региона свързано ли е с развитието на туризма във Вашия 

край? 

ДА                   НЕ 

Ако Да, моля посочете защо 

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Благодарим Ви за участието! 


