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среда, включително природа на дестинацията, ценности и начин 
на живот, културно историческо наследство, изкуство, занаяти, 
местни традиции и дейност
посещение на културни събития, музеи, забележителности и 
срещи с местните хора, мотивиран от желанието за изучаване на 
културното разнообразие и „потапяне” в културата на определен 
регион
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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 

ътуване и пребиваване в места, извън пределите на 
постоянното местожителство на пътуващия, за срок не повече от 
12 месеца, с цел получаване на удоволствие и отдих, но без да 
се извършва трудова дейност, която се заплаща на мястото на 
пребиваване 

еки посетител с престой над 24 часа, т.е. реализирал поне 
една нощувка извън постоянната среда на местоживеене и 
пребиваване. За целите на изследването и поради използваната 
методика за регистриране на резултатите от допитването, като 
турист се определя всяко лице, реализирало посещение на 
атракцията 

Съвкупност от туристически услуги, предлагани и/или 
предоставяни в един или няколко туристически обекта

Територия, на която се осъществява туристическа дейност и 
която привлича туристи и съсредоточава по
тяхното време и разходи. Може да бъде група държави, отделна 
страна, регион, град или туристически обект 

Общото впечатление от марката/продукта/услугата/компанията в 
съзнанието на потенциалния потребител, заедно с всички 
функционални и емоционални асоциации 

Измерва в каква степен предоставяните продукти и услуги 
отговарят на или надхвърлят очакванията на потребителя

Форма на туризъм, съсредоточена върху културата и културната 
среда, включително природа на дестинацията, ценности и начин 
на живот, културно историческо наследство, изкуство, занаяти, 
местни традиции и дейности, общности. Може да включва 
посещение на културни събития, музеи, забележителности и 
срещи с местните хора, мотивиран от желанието за изучаване на 
културното разнообразие и „потапяне” в културата на определен 
регион 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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ътуване и пребиваване в места, извън пределите на 
постоянното местожителство на пътуващия, за срок не повече от 
12 месеца, с цел получаване на удоволствие и отдих, но без да 
се извършва трудова дейност, която се заплаща на мястото на 

еки посетител с престой над 24 часа, т.е. реализирал поне 
една нощувка извън постоянната среда на местоживеене и 
пребиваване. За целите на изследването и поради използваната 
методика за регистриране на резултатите от допитването, като 

яко лице, реализирало посещение на 

Съвкупност от туристически услуги, предлагани и/или 
предоставяни в един или няколко туристически обекта 

Територия, на която се осъществява туристическа дейност и 
която привлича туристи и съсредоточава по-голямата част от 
тяхното време и разходи. Може да бъде група държави, отделна 

 

марката/продукта/услугата/компанията в 
съзнанието на потенциалния потребител, заедно с всички 

Измерва в каква степен предоставяните продукти и услуги 
а на потребителя 

Форма на туризъм, съсредоточена върху културата и културната 
среда, включително природа на дестинацията, ценности и начин 
на живот, културно историческо наследство, изкуство, занаяти, 

и, общности. Може да включва 
посещение на културни събития, музеи, забележителности и 
срещи с местните хора, мотивиран от желанието за изучаване на 
културното разнообразие и „потапяне” в културата на определен 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

МАРКЕТИНГ Предвиждане, мениджмънт и за
процеса на размяна с цел печалба; 
предлагане на подходящия продукт, на подходящото място, 
време и цена

МАРКЕТИНГОВА 
СТРАТЕГИЯ 

Определя начина, по който маркетинговият микс ще се използва 
за привличане
постигнат целите

ЦЕЛЕВИ ПАЗАР Определени групи от потребители , които фирмата си е 
поставила за цел да обслужи, или тези нужди, които си е 
поставила за цел да задоволи с определена маркетингова 
програма

ПАЗАРНА 
СЕГМЕНТАЦИЯ 

Процес на поделяне на пазара на разграничими групи от 
потребители  които имат сходно поведение или нужди

ДОБРА ПРАКТИКА Приети набор от ценности, както и безопасна и разумна практика, 
които водят до ефикасно
ресурси за постигане на качествени резултати за бенефециента. 
Приетите добри практики трябва да отразяват стандартите за 
предоставяне на услуги, когато съществуват такив
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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

Предвиждане, мениджмънт и задоволяване на търсенето чрез 
процеса на размяна с цел печалба; Маркетингът е процесът на 
предлагане на подходящия продукт, на подходящото място, 
време и цена 

Определя начина, по който маркетинговият микс ще се използва 
за привличане и задоволяване на целевия пазар и ще се 
постигнат целите 

пределени групи от потребители , които фирмата си е 
поставила за цел да обслужи, или тези нужди, които си е 
поставила за цел да задоволи с определена маркетингова 
програма 

роцес на поделяне на пазара на разграничими групи от 
потребители  които имат сходно поведение или нужди

риети набор от ценности, както и безопасна и разумна практика, 
които водят до ефикасно и ефективно използване на наличните 
ресурси за постигане на качествени резултати за бенефециента. 
Приетите добри практики трябва да отразяват стандартите за 
предоставяне на услуги, когато съществуват такив

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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доволяване на търсенето чрез 
Маркетингът е процесът на 

предлагане на подходящия продукт, на подходящото място, 

Определя начина, по който маркетинговият микс ще се използва 
и задоволяване на целевия пазар и ще се 

пределени групи от потребители , които фирмата си е 
поставила за цел да обслужи, или тези нужди, които си е 
поставила за цел да задоволи с определена маркетингова 

роцес на поделяне на пазара на разграничими групи от 
потребители  които имат сходно поведение или нужди 

риети набор от ценности, както и безопасна и разумна практика, 
и ефективно използване на наличните 

ресурси за постигане на качествени резултати за бенефециента. 
Приетите добри практики трябва да отразяват стандартите за 
предоставяне на услуги, когато съществуват такива 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Маркетинговата стратегия за промотиране на 
комплекс – Калето“, намираща се в община Мездра
на туристическия пазар и потенциал на атракцията.

Основна цел на стратегията е да 
„Калето“. Стратегията дефинира конкретни маркетингови дейности, необходими за 
промотирането на туристическата атракция. Стратегията е разработена във формата на 
програмен документ, който да подпомогне планирането н
администрация Мездра за насърчаване развитието на туристическия сектор в общината.
Стратегията формулира необходимите дейности
„Калето“ и идентифицира подходящи форми за промотиране на 

Стратегията е разработена за период от 5 години (201
стратегията е Плана за действие, който идентифицира конкретни дейности, възможни 
отговорници за провеждането им, срокове и индикативни бюджети.

Стратегията определя заинтересованите страни в процеса на утвърждаване на 
туристическата атракция на пазара на културно

Целеви групи: 

� Населението на град Мездра

� Любителите на културно
„Археологически комплекс „Ка

� Граждани, гости и участници в 
територията на община Мездра

- Традиционни празници на културата “Мездра 
ежегодно от 06.05 до 24.05;

- Национален фолклорен събор “Де е българското” 
комплекс “Дядо Йоцо гледа “с. Очин дол“;

- Международен симпозиум по скулптура, който се провежда в района на 
крепостта “Калето“;

- Регионален фолклорен събор “ Типченица пее ;
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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Маркетинговата стратегия за промотиране на туристическата атракция „Археологически 
Калето“, намираща се в община Мездра е базирана на проведено проучване 

на туристическия пазар и потенциал на атракцията. 

на стратегията е да допринесе за развитието на Археологически комплекс 
. Стратегията дефинира конкретни маркетингови дейности, необходими за 

промотирането на туристическата атракция. Стратегията е разработена във формата на 
програмен документ, който да подпомогне планирането на дейности на общинска 

Мездра за насърчаване развитието на туристическия сектор в общината.
необходимите дейности за развитие наАрхеологически комплекс 

идентифицира подходящи форми за промотиране на туристичес

Стратегията е разработена за период от 5 години (2013 – 2017 г.). Неизменна част от 
стратегията е Плана за действие, който идентифицира конкретни дейности, възможни 
отговорници за провеждането им, срокове и индикативни бюджети. 

определя заинтересованите страни в процеса на утвърждаване на 
туристическата атракция на пазара на културно-историческия туризъм

Населението на град Мездра 

Любителите на културно-познавателния туризъм, посетили 
„Археологически комплекс „Калето” 

Граждани, гости и участници в културните прояви и събития на 
територията на община Мездра, в т.ч.: 

Традиционни празници на културата “Мездра –
ежегодно от 06.05 до 24.05; 

Национален фолклорен събор “Де е българското” 
комплекс “Дядо Йоцо гледа “с. Очин дол“; 

Международен симпозиум по скулптура, който се провежда в района на 
крепостта “Калето“; 

Регионален фолклорен събор “ Типченица пее ; 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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туристическата атракция „Археологически 
е базирана на проведено проучване 

за развитието на Археологически комплекс 
. Стратегията дефинира конкретни маркетингови дейности, необходими за 

промотирането на туристическата атракция. Стратегията е разработена във формата на 
а дейности на общинска 

Мездра за насърчаване развитието на туристическия сектор в общината. 
Археологически комплекс 
туристическата атракция.  

2017 г.). Неизменна част от 
стратегията е Плана за действие, който идентифицира конкретни дейности, възможни 

определя заинтересованите страни в процеса на утвърждаване на 
историческия туризъм:  

познавателния туризъм, посетили 

културните прояви и събития на 

– май”, организиран 

Национален фолклорен събор “Де е българското” – Туристически 

Международен симпозиум по скулптура, който се провежда в района на 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

� Туристите, реализиращи стационарен престой в целевия район на 
въздействие (Общини Мездра,Бяла Слатина, Враца, Роман, Ботевград и 
Своге)  

� Учащите и подрастващите в община Мездра
трудоспособна възраст, 
археологическия комплекс „Калето”

� Студенти, обучаващи се в
в България. 

 

Крайни бенефициенти:

� Населението на община Мездра

� Активните икономически субекта
територията на гр. Мездра и община Мездра

� Всички туристи
район за планиране

� Любителите на културно
 

Очакваните резултати, от изпълнението на маркетинговата стратегия, са:

� Превръщане на туристическата атракция в атрактивна и предпочитана 
дестинация за културно

� Утвърждаване на дестинацията на българския и международния 
туристически пазар;

� Повишен брой посетители на туристическата атракция;

� Повишени приходи от туризъм за местното население на град Мездра и 
общината – приходи от 
сувенири  и др. съпътстващи услуги;

� Подобрено качество на предлагания туристически продукт и създадени 
предпоставки за развитие на туристическия сектор в региона на община 
Мездра; 

� Съхрано културно-историческото богатс

� Създадени икономически стимули за опазване и добро управление на 
културно-историческите ценности от страна на местното население;

� Създадени предпоставки за устойчиво икономическо развитие на региона;

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

Туристите, реализиращи стационарен престой в целевия район на 
(Общини Мездра,Бяла Слатина, Враца, Роман, Ботевград и 

Учащите и подрастващите в община Мездра – населението в под
трудоспособна възраст, за които периодично ще се организират посещения в 
археологическия комплекс „Калето”; 

Студенти, обучаващи се в специалност „Археология” в университети 

Крайни бенефициенти: 

Населението на община Мездра 

Активните икономически субекта, реализиращи дейността си на 
територията на гр. Мездра и община Мездра 

Всички туристи, реализиращи стационарен престой в 
район за планиране 

Любителите на културно-историческия туризъм в национален мащаб

, от изпълнението на маркетинговата стратегия, са:

Превръщане на туристическата атракция в атрактивна и предпочитана 
културно-исторически туризъм; 

Утвърждаване на дестинацията на българския и международния 
туристически пазар; 

Повишен брой посетители на туристическата атракция;

Повишени приходи от туризъм за местното население на град Мездра и 
приходи от нощувки, ресторантьорство, продажба на 

сувенири  и др. съпътстващи услуги; 

Подобрено качество на предлагания туристически продукт и създадени 
предпоставки за развитие на туристическия сектор в региона на община 

историческото богатство на региона;

Създадени икономически стимули за опазване и добро управление на 
историческите ценности от страна на местното население;

Създадени предпоставки за устойчиво икономическо развитие на региона;

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Туристите, реализиращи стационарен престой в целевия район на 
(Общини Мездра,Бяла Слатина, Враца, Роман, Ботевград и 

населението в под-
за които периодично ще се организират посещения в 

специалност „Археология” в университети 

реализиращи дейността си на 

, реализиращи стационарен престой в Северозападния 

историческия туризъм в национален мащаб. 

, от изпълнението на маркетинговата стратегия, са: 

Превръщане на туристическата атракция в атрактивна и предпочитана 

Утвърждаване на дестинацията на българския и международния 

Повишен брой посетители на туристическата атракция; 

Повишени приходи от туризъм за местното население на град Мездра и 
нощувки, ресторантьорство, продажба на 

Подобрено качество на предлагания туристически продукт и създадени 
предпоставки за развитие на туристическия сектор в региона на община 

тво на региона; 

Създадени икономически стимули за опазване и добро управление на 
историческите ценности от страна на местното население; 

Създадени предпоставки за устойчиво икономическо развитие на региона; 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата маркетингова 
Археологически комплекс «Калето» на пазара на културно
разработена в изпълнение на проектBG161PO001
природа – туристическите атракции на община Мезд
ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1
„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”
Оперативна програма „Регионално развитие

Приоритетна ос 3 цели повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие 
и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона 
с висока добавена стойност и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото 
регионално развитие. 

Туризмът се счита за един от приоритетните сектори на българската икономика.Неговият 
потенциал се доказва от приноса му към брутния въ
приходи, както и от създаването на работни места.Анализът на развитието на българския 
туризъм сочи, че в сравнение с конкурентоспособността, качеството и диверсификацията 
на услугите на международния пазар, българският ту
нива на развитие спрямо страните с развит туристически сектор. Това налага:

a) целенасочено и контролирано развитие на всички културни, природни, географски, 
социално-икономически и други ресурси; 
b) развитие на националната, ре
туризма с цел развитие на разнообразни форми на туризъм; 
c) ефективен маркетинг и реклама на българския туризъм и изградения имидж на 
страната като дестинация, предлагаща разнообразни и атрактивни туристически 
в областта на устойчивия туризъм.

Основна цел на операция 3.1
тях инфраструктура” е развитие на интегрирани и специфични туристически продукти на 
базата на конкурентни и търсени атракции, коит
териториалното разпространение на туризма.

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

 стратегия за промотиране на туристическата атракция 
Археологически комплекс «Калето» на пазара на културно-историческия туризъм е 
разработена в изпълнение на проектBG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и 

туристическите атракции на община Мездра”, финансиран по 
ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1: „Подобряване на 
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1

ието на природни, културни и исторически атракции”
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 

цели повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие 
и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти 
с висока добавена стойност и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото 

Туризмът се счита за един от приоритетните сектори на българската икономика.Неговият 
потенциал се доказва от приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и валутните 
приходи, както и от създаването на работни места.Анализът на развитието на българския 
туризъм сочи, че в сравнение с конкурентоспособността, качеството и диверсификацията 
на услугите на международния пазар, българският туризъм се причислява към средните 
нива на развитие спрямо страните с развит туристически сектор. Това налага:

целенасочено и контролирано развитие на всички културни, природни, географски, 
икономически и други ресурси;  

развитие на националната, регионална и местна инфраструктура, свързана с 
туризма с цел развитие на разнообразни форми на туризъм;  

ефективен маркетинг и реклама на българския туризъм и изградения имидж на 
страната като дестинация, предлагаща разнообразни и атрактивни туристически 
в областта на устойчивия туризъм. 

перация 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с 
тях инфраструктура” е развитие на интегрирани и специфични туристически продукти на 
базата на конкурентни и търсени атракции, които допринасят за диверсификацията и 
териториалното разпространение на туризма. 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

 

7 

егия за промотиране на туристическата атракция 
историческия туризъм е 
0001 „История, култура и 

, финансиран по Приоритетна 
операция 3.1: „Подобряване на 

туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 

ието на природни, културни и исторически атракции” на 

цели повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие 
туристически продукти 

с висока добавена стойност и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото 

Туризмът се счита за един от приоритетните сектори на българската икономика.Неговият 
трешен продукт, износа и валутните 

приходи, както и от създаването на работни места.Анализът на развитието на българския 
туризъм сочи, че в сравнение с конкурентоспособността, качеството и диверсификацията 

ризъм се причислява към средните 
нива на развитие спрямо страните с развит туристически сектор. Това налага: 

целенасочено и контролирано развитие на всички културни, природни, географски, 

гионална и местна инфраструктура, свързана с 

ефективен маркетинг и реклама на българския туризъм и изградения имидж на 
страната като дестинация, предлагаща разнообразни и атрактивни туристически продукти 

„Подобряване на туристическите атракции и свързаната с 
тях инфраструктура” е развитие на интегрирани и специфични туристически продукти на 

о допринасят за диверсификацията и 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Основна целна финансиращата проекта схема 
културни и исторически атракции” 
конкурентноспособни туристически атрак
диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната 
концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Конкретни цели на схемата са:

� Да се развият конкурентноспособни природни и културно
и/или групи атракции, способни да привлекат значителен брой посетители;

� Да се подкрепят туристически локализации, притежаващи значителен 
туристически потенциал.

Реализирането на целите на схемата предполага дейности и мерки, които да 
осигурят не само физическата атрактивност на културно
а и стратегическото планиране за позиционирането му на туристическия пазар 
и идентифициране на потенциалните му посетители.

Маркетингова стратегия за развитие на Археологически комплекс „Калето”
изключителна важност за реализиране на проекта, в чийто дейности попада. 
Инфраструкторните дейности за развитие на атракцията трябва да бъдат комплексно 
съчетани с ефективно стратегическо планиране за популяризиране на комплекса и 
позиционирането му на туристическия пазар. В тази връзка идентифицирането на 
целевите пазари е осъществено чрез задълбочено проучване на пазарния потенциал, 
потребителското търсене и нагласи, на което се основават методите, инструметите и 
каналите за реализиране на целите на

Разработването на маркетинг
устойчивост, планиране и залагане на дългосрочни цели и перспективи за промотиране 
на туристически дестинации.
позициониране на туристическата атракция Археологически комплекс „Калето“ 
сасъобразени и отчетени няколко важни пазарни характеристики:

� размер на пазара; 

� динамика на пазара; 

� темпове на промяна на пазара;

� изисквания на потребителското търсене;

� степен на риск; 

� равнище на конкуренция;

Настоящата маркетинговата стратегия

� идентифициране и анализиране на маркетингови възможности; 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

на финансиращата проекта схема „Подкрепа за развитието на природни, 
културни и исторически атракции” е да подкрепи развитието на 
конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за 
диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната 

равномерно разпределение на ползите от туризма.

Конкретни цели на схемата са: 

Да се развият конкурентноспособни природни и културно-исторически
и/или групи атракции, способни да привлекат значителен брой посетители;
Да се подкрепят туристически локализации, притежаващи значителен 
туристически потенциал. 

Реализирането на целите на схемата предполага дейности и мерки, които да 
само физическата атрактивност на културно-историческия обект, 

а и стратегическото планиране за позиционирането му на туристическия пазар 
и идентифициране на потенциалните му посетители. 

аркетингова стратегия за развитие на Археологически комплекс „Калето”
изключителна важност за реализиране на проекта, в чийто дейности попада. 
Инфраструкторните дейности за развитие на атракцията трябва да бъдат комплексно 
съчетани с ефективно стратегическо планиране за популяризиране на комплекса и 

на туристическия пазар. В тази връзка идентифицирането на 
целевите пазари е осъществено чрез задълбочено проучване на пазарния потенциал, 
потребителското търсене и нагласи, на което се основават методите, инструметите и 
каналите за реализиране на целите на маркетинговата стратегия. 

Разработването на маркетингова стратегия е утвърден метод за постигане на 
устойчивост, планиране и залагане на дългосрочни цели и перспективи за промотиране 
на туристически дестинации.При разработването на маркетинговата 
позициониране на туристическата атракция Археологически комплекс „Калето“ 

съобразени и отчетени няколко важни пазарни характеристики: 

 

темпове на промяна на пазара; 

изисквания на потребителското търсене; 

равнище на конкуренция; 

Настоящата маркетинговата стратегия съдържа следните елементи: 

идентифициране и анализиране на маркетингови възможности; 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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„Подкрепа за развитието на природни, 
да подкрепи развитието на 

ции, които допринасят за 
диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната 

равномерно разпределение на ползите от туризма. 

исторически атракции 
и/или групи атракции, способни да привлекат значителен брой посетители; 
Да се подкрепят туристически локализации, притежаващи значителен 

Реализирането на целите на схемата предполага дейности и мерки, които да 
историческия обект, 

а и стратегическото планиране за позиционирането му на туристическия пазар 

аркетингова стратегия за развитие на Археологически комплекс „Калето” е от 
изключителна важност за реализиране на проекта, в чийто дейности попада. 
Инфраструкторните дейности за развитие на атракцията трябва да бъдат комплексно 
съчетани с ефективно стратегическо планиране за популяризиране на комплекса и 

на туристическия пазар. В тази връзка идентифицирането на 
целевите пазари е осъществено чрез задълбочено проучване на пазарния потенциал, 
потребителското търсене и нагласи, на което се основават методите, инструметите и 

стратегия е утвърден метод за постигане на 
устойчивост, планиране и залагане на дългосрочни цели и перспективи за промотиране 

При разработването на маркетинговата стратегия за 
позициониране на туристическата атракция Археологически комплекс „Калето“ 

следните елементи:  

идентифициране и анализиране на маркетингови възможности;  



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

� определяне и сегментация на пазара;

� разработка на маркетингов профил на атракцията; 

� разработка на маркетингова стратегия;

� маркетингов план 

� изграждане на маркетингова система за мониторинг и контрол върху 
изпълнението на маркетинговите дейности.

В резултат от разработването на маркетинговата стратегия
резултати: 

� Формирана визия за развитието на Археологически комплекс „Калето”;

� Сегментиран пазара на целеви групи, с оглед при предлагането да се 
вземат под внимание потребностите, изискванията и предпочитанията 
на всяка от тях; 

� Комплектувани на предлаганите туристически услуги така, че 
потребителите да бъдат максимално задоволявани;

� Идентифицирани най
туристическия продукт, т.е поединично на неорганизирани клиенти или 
на групи, чрез туро

� Анализирани силните и слабите страни, възможностите и заплахите 
пред развитието на туристическата атракция;

� Оптимално комбиниран
/маркетинговата структура/, а именно: формирането на продукта, 
ценообразуването, 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР В 

БЪЛГАРИЯ 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ

В условията на пазарна икономика туризмът заема все по
националното стопанство. Той въздейства положи
върху валутните приходи на България и на нейния платежен баланс, а от друга страна 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

определяне и сегментация на пазара; 

разработка на маркетингов профил на атракцията;  

разработка на маркетингова стратегия; 

маркетингов план – план за реализиране на стратегията; 

изграждане на маркетингова система за мониторинг и контрол върху 
изпълнението на маркетинговите дейности. 

В резултат от разработването на маркетинговата стратегия бяха постигнати следните 

визия за развитието на Археологически комплекс „Калето”;

Сегментиран пазара на целеви групи, с оглед при предлагането да се 
вземат под внимание потребностите, изискванията и предпочитанията 

на предлаганите туристически услуги така, че 
потребителите да бъдат максимално задоволявани; 

най-ефективните канали и методи за реализация на 
туристическия продукт, т.е поединично на неорганизирани клиенти или 
на групи, чрез туроператори; 

силните и слабите страни, възможностите и заплахите 
пред развитието на туристическата атракция; 

Оптимално комбинирани елементите на пазарната политика 
/маркетинговата структура/, а именно: формирането на продукта, 
ценообразуването, стимулирането на увеличаването на туристопотока.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР В 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ 

В условията на пазарна икономика туризмът заема все по-важно място като отрасъл на 
националното стопанство. Той въздейства положително непосредствено от една страна 
върху валутните приходи на България и на нейния платежен баланс, а от друга страна 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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план за реализиране на стратегията;  

изграждане на маркетингова система за мониторинг и контрол върху 

бяха постигнати следните 

визия за развитието на Археологически комплекс „Калето”; 

Сегментиран пазара на целеви групи, с оглед при предлагането да се 
вземат под внимание потребностите, изискванията и предпочитанията 

на предлаганите туристически услуги така, че 

ефективните канали и методи за реализация на 
туристическия продукт, т.е поединично на неорганизирани клиенти или 

силните и слабите страни, възможностите и заплахите 

елементите на пазарната политика 
/маркетинговата структура/, а именно: формирането на продукта, 

стимулирането на увеличаването на туристопотока. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР В 

важно място като отрасъл на 
телно непосредствено от една страна 

върху валутните приходи на България и на нейния платежен баланс, а от друга страна 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

върху обема на покупателните фондове, стоковите фондове и стоковите запаси. 
Успоредно с това международният туризъм влияе върху развитиет
строителство, промишленост, селско стопанство, търговия, транспорт, сферата на 
услугите (хотелиерство, ресторантьорство, здравни услуги и др.), съдейства и за 
изграждането на хармонизирана инфраструктура на селищата около туристическите
комплекси. 

През последните няколко години туризмът е под влияние на общостопанската криза и 
няма реална възможност за широкомащабна дейност. Но, сравнен с други отрасли на 
икономиката ни, той е с много по
печалба в тези условия и да подпомогне излизането от финансовата криза.

Възможното му ускорено развитие не само ще съживи свързаните с него отрасли, но е в 
състояние да доведе до формиране на
за икономическата ефективност натуризма, разглеждан в светлината на новите 
икономически условия, става все по

В България непрекъснато се увеличават и развиват туристическите обекти.Страната ни е 
предпочитана дестинация с благоприятния си климат и възможността за практикуване на 
много и различни видове туризъм.Един от факторите влияещи върху избора на България 
като дестинация е стратегическо
Присъединяването на България към Европейския съюз оказа и ще продължи да оказва 
своето влияние върху развитието на туризма в страната през следващите години. Това 
влияние основно се отнася до утвърждаване имиджа на България като „близка” 
дестинация, предлагаща усещ

Богатият туристически потенциал на България, основаващ се на хилядолетно културно
историческо наследство, красива и разнообразна природа, природни феномени, различни 
климатични условия, минерални извори, авт
гостоприемство  и географска близост до основните емитиращи пазари, са предпоставка 
за създаването на атрактивни туристически продукти, привличащи вниманието на 
различни целеви групи.  

Към настоящия момент българския
разновидности: 

1. Масов туризъм, който е насочен към експлоатация на природните ресурси в морските 
и ски курорти и е включен в голям обем програми, които нямат висока доходност и 
рентабилност; 

2. Специализиран (алтерн
специфичните интереси и потребности на туристите със съхранението на туристическите 
(природните и антропогенни) ресурси.

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

върху обема на покупателните фондове, стоковите фондове и стоковите запаси. 
Успоредно с това международният туризъм влияе върху развитиет
строителство, промишленост, селско стопанство, търговия, транспорт, сферата на 
услугите (хотелиерство, ресторантьорство, здравни услуги и др.), съдейства и за 
изграждането на хармонизирана инфраструктура на селищата около туристическите

През последните няколко години туризмът е под влияние на общостопанската криза и 
няма реална възможност за широкомащабна дейност. Но, сравнен с други отрасли на 
икономиката ни, той е с много по-гъвкава структура и е в състояние бързо да реализи
печалба в тези условия и да подпомогне излизането от финансовата криза.

Възможното му ускорено развитие не само ще съживи свързаните с него отрасли, но е в 
състояние да доведе до формиране на мощна туристическа индустрия. Затова въпросът 
за икономическата ефективност натуризма, разглеждан в светлината на новите 
икономически условия, става все по-актуален.  

В България непрекъснато се увеличават и развиват туристическите обекти.Страната ни е 
дпочитана дестинация с благоприятния си климат и възможността за практикуване на 

много и различни видове туризъм.Един от факторите влияещи върху избора на България 
стратегическотои географско местоположение на картата на Европа. 

яването на България към Европейския съюз оказа и ще продължи да оказва 
своето влияние върху развитието на туризма в страната през следващите години. Това 
влияние основно се отнася до утвърждаване имиджа на България като „близка” 
дестинация, предлагаща усещане за стабилност, надеждност и предсказуемост. 

Богатият туристически потенциал на България, основаващ се на хилядолетно културно
историческо наследство, красива и разнообразна природа, природни феномени, различни 
климатични условия, минерални извори, автентични занаяти и обичаи, вкусна храна, 
гостоприемство  и географска близост до основните емитиращи пазари, са предпоставка 
за създаването на атрактивни туристически продукти, привличащи вниманието на 

Към настоящия момент българският туристически продукт има две основни 

, който е насочен към експлоатация на природните ресурси в морските 
и ски курорти и е включен в голям обем програми, които нямат висока доходност и 

Специализиран (алтернативен) туризъм, комбиниращ в себе си отчитането на 
специфичните интереси и потребности на туристите със съхранението на туристическите 
(природните и антропогенни) ресурси. 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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върху обема на покупателните фондове, стоковите фондове и стоковите запаси. 
Успоредно с това международният туризъм влияе върху развитието на други отрасли: 
строителство, промишленост, селско стопанство, търговия, транспорт, сферата на 
услугите (хотелиерство, ресторантьорство, здравни услуги и др.), съдейства и за 
изграждането на хармонизирана инфраструктура на селищата около туристическите 

През последните няколко години туризмът е под влияние на общостопанската криза и 
няма реална възможност за широкомащабна дейност. Но, сравнен с други отрасли на 

гъвкава структура и е в състояние бързо да реализира 
печалба в тези условия и да подпомогне излизането от финансовата криза. 

Възможното му ускорено развитие не само ще съживи свързаните с него отрасли, но е в 
мощна туристическа индустрия. Затова въпросът 

за икономическата ефективност натуризма, разглеждан в светлината на новите 

В България непрекъснато се увеличават и развиват туристическите обекти.Страната ни е 
дпочитана дестинация с благоприятния си климат и възможността за практикуване на 

много и различни видове туризъм.Един от факторите влияещи върху избора на България 
географско местоположение на картата на Европа. 

яването на България към Европейския съюз оказа и ще продължи да оказва 
своето влияние върху развитието на туризма в страната през следващите години. Това 
влияние основно се отнася до утвърждаване имиджа на България като „близка” 

ане за стабилност, надеждност и предсказуемост.  

Богатият туристически потенциал на България, основаващ се на хилядолетно културно-
историческо наследство, красива и разнообразна природа, природни феномени, различни 

ентични занаяти и обичаи, вкусна храна, 
гостоприемство  и географска близост до основните емитиращи пазари, са предпоставка 
за създаването на атрактивни туристически продукти, привличащи вниманието на 

т туристически продукт има две основни 

, който е насочен към експлоатация на природните ресурси в морските 
и ски курорти и е включен в голям обем програми, които нямат висока доходност и 

, комбиниращ в себе си отчитането на 
специфичните интереси и потребности на туристите със съхранението на туристическите 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Фиг.1 

техния относителен дял в общото предлагане

Прави впечатление, че културно
и е най-силно развит от останалите видове специализиран туризъм (СПА, Еко, Голф и 
др.). 

Нарасналият туристически поток в България се характеризира с висока териториална, 
сезонна и продуктова моноструктурност, като 70 % от дейностите са концентрирани на 
по-малко от 5 % от територията на страната и при големи сезонни флуктуации.

Летният морски и зимният ски
българския туристически продукт и до голяма степен оформят облика на дестинация 
България сред основните целевите групи 
продукт. 

Неексплоатираният все още сериозен потенциал от природни и културни ресурси, с които 
България разполага, е предпоставка за развитието на практически по
т.нар. „специализирани форми
съществено влияние върху промяна на съществуващия в момента имидж на България на 
„дестинация за масов туризъм”, както и
изразената сезонност в потреблението извън активните летен и зимен сезон.

Като част от тези възможности се явяват развитието на: 
туризъм (СПА, уелнес, балнеология); Екотуризъм / природен тур
Делови пътувания и събитиен туризъм; Голф туризъм; Спортен, приключенски и хоби 
туризъм; Ловен и др. 

                                                           

1
Източник: Стратегически план за Стратегия за развитие на българския туризъм 2006
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

Фиг.1 Видове туристически продукти и 

техния относителен дял в общото предлагане1 

Прави впечатление, че културно-историческият туризъм е третата по големина величина 
силно развит от останалите видове специализиран туризъм (СПА, Еко, Голф и 

Нарасналият туристически поток в България се характеризира с висока териториална, 
зонна и продуктова моноструктурност, като 70 % от дейностите са концентрирани на 
малко от 5 % от територията на страната и при големи сезонни флуктуации.

Летният морски и зимният ски-туризъм формират основната част от предлагането на 
ески продукт и до голяма степен оформят облика на дестинация 

България сред основните целевите групи – потребители на масов тип туристически 

Неексплоатираният все още сериозен потенциал от природни и културни ресурси, с които 
предпоставка за развитието на практически по

специализирани форми” на туристически дейности, които биха оказали 
съществено влияние върху промяна на съществуващия в момента имидж на България на 
„дестинация за масов туризъм”, както и биха спомогнали за разрушаване на ясно 
изразената сезонност в потреблението извън активните летен и зимен сезон.

Като част от тези възможности се явяват развитието на: Културен туризъм
туризъм (СПА, уелнес, балнеология); Екотуризъм / природен туризъм; Селски туризъм; 
Делови пътувания и събитиен туризъм; Голф туризъм; Спортен, приключенски и хоби 

                   

Източник: Стратегически план за Стратегия за развитие на българския туризъм 2006
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C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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историческият туризъм е третата по големина величина 
силно развит от останалите видове специализиран туризъм (СПА, Еко, Голф и 

Нарасналият туристически поток в България се характеризира с висока териториална, 
зонна и продуктова моноструктурност, като 70 % от дейностите са концентрирани на 
малко от 5 % от територията на страната и при големи сезонни флуктуации. 

туризъм формират основната част от предлагането на 
ески продукт и до голяма степен оформят облика на дестинация 

потребители на масов тип туристически 

Неексплоатираният все още сериозен потенциал от природни и културни ресурси, с които 
предпоставка за развитието на практически по-голямата част от 

” на туристически дейности, които биха оказали 
съществено влияние върху промяна на съществуващия в момента имидж на България на 

биха спомогнали за разрушаване на ясно 
изразената сезонност в потреблението извън активните летен и зимен сезон. 

Културен туризъм, Здравен 
изъм; Селски туризъм; 

Делови пътувания и събитиен туризъм; Голф туризъм; Спортен, приключенски и хоби 

Източник: Стратегически план за Стратегия за развитие на българския туризъм 2006-2009 г. 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ 

ТЕНДЕНЦИИ 

България е на третомясто по културно наследство в Европа. Страната н
място след Италия и Гърция по брой и разнообразие на културни 
от 40 хил.са регистрираните недвижими 
музеи се съхраняват повече от 5 млн. движими
наследство обаче има някои много сериозни проблеми:

• липса на модерно и адекватно законодателство;

• липсват и правила и регулация за частните колекционери и собственици;

• държавата като собственик на културно 
разполага с достатъчен ресурс за поддържане на културно
наследство и развитие на културно

• недостатъчно е поддържането, социализирането и използването на 
археологическите и историческите обект

• липсата на средства за възстановяване и поддържане, за изграждане на 
адекватна и съвременна инфраструктура, както и за реклама на дестинациите са 
само част от основните проблеми в този бранш от години.

Пазарът на културния туризъм 
организация по Туризъм (СОТ) понастоящем на културния туризъм се падат около 37 % 
от всички туристически пътувания и търсенето нараства с 15 % годишно.Това показва 
значимостта на пазара на културно
предизвикателство задължава културните институции да търсят начини за увеличаване 
на посещаемостта и приходите и същевременно с това търсят начини и за контрол върху 
разходите.Тези културни институции са принудени
инициативи и действия, като запазят своето културно наследство и обичаи.Трябва да 
съществува баланс между държавното, търговското и доброволното 
финансиране.Туроператорите и хотелиерите се насочват към инициативи в областта на 
културните атракции.Това се дължи на тежкото икономическо състояние на страната и 
спадът в много традиционни за България туристически пазари.Инициативите за развитие 
на културните атракции водят до положителни икономически резултати.Чуждестранните 
туристи представляват сериозен целеви пазар, който оказва икономическо влияние върху 
градското стопанство.Това е една от причините за стремежа на много градове да 
развиват културен туризъм.
наследство и туристическите атракции в специфична културна среда (автентични 
български обичаи, народни празници, съвременни културни събития в музеи и галерии, 
традиционни фолклорни и певчески и фестивали, кулинарни конкурси и др.), са в 
основата на своеобразния календар за П
целогодишно чуждестранните и българските туристи. Използването на културните 
ресурси – паметници на културата, музеи, фестивали, археологически и етнографски 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

ИСТОРИЧЕСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ –

място по културно наследство в Европа. Страната н
място след Италия и Гърция по брой и разнообразие на културни ценност
от 40 хил.са регистрираните недвижими културни ценности, а в държавните и общинските 
музеи се съхраняват повече от 5 млн. движими културни ценности. Богатото културно 
наследство обаче има някои много сериозни проблеми: 

липса на модерно и адекватно законодателство; 

липсват и правила и регулация за частните колекционери и собственици;

държавата като собственик на културно – историческото богатство на България не 
разполага с достатъчен ресурс за поддържане на културно
наследство и развитие на културно-историческия туризъм; 

недостатъчно е поддържането, социализирането и използването на 
археологическите и историческите обекти и паметници; 

липсата на средства за възстановяване и поддържане, за изграждане на 
адекватна и съвременна инфраструктура, както и за реклама на дестинациите са 
само част от основните проблеми в този бранш от години. 

Пазарът на културния туризъм непрекъснато се разширява. По изчисления на Световната 
организация по Туризъм (СОТ) понастоящем на културния туризъм се падат около 37 % 
от всички туристически пътувания и търсенето нараства с 15 % годишно.Това показва 
значимостта на пазара на културно-историческия туризъм. Времето на икономическо 
предизвикателство задължава културните институции да търсят начини за увеличаване 
на посещаемостта и приходите и същевременно с това търсят начини и за контрол върху 
разходите.Тези културни институции са принудени да приемат предприемачески 
инициативи и действия, като запазят своето културно наследство и обичаи.Трябва да 
съществува баланс между държавното, търговското и доброволното 
финансиране.Туроператорите и хотелиерите се насочват към инициативи в областта на 
ултурните атракции.Това се дължи на тежкото икономическо състояние на страната и 
спадът в много традиционни за България туристически пазари.Инициативите за развитие 
на културните атракции водят до положителни икономически резултати.Чуждестранните 

редставляват сериозен целеви пазар, който оказва икономическо влияние върху 
градското стопанство.Това е една от причините за стремежа на много градове да 
развиват културен туризъм.Рекламирането и промоцирането на културно

ческите атракции в специфична културна среда (автентични 
български обичаи, народни празници, съвременни културни събития в музеи и галерии, 
традиционни фолклорни и певчески и фестивали, кулинарни конкурси и др.), са в 
основата на своеобразния календар за ПР събития, които могат да привличат 
целогодишно чуждестранните и българските туристи. Използването на културните 

паметници на културата, музеи, фестивали, археологически и етнографски 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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– ПОТЕНЦИАЛ И 

място по културно наследство в Европа. Страната ни е на трето 
ценности, като повече 

, а в държавните и общинските 
културни ценности. Богатото културно 

липсват и правила и регулация за частните колекционери и собственици; 

ото богатство на България не 
разполага с достатъчен ресурс за поддържане на културно-историческото 

недостатъчно е поддържането, социализирането и използването на 

липсата на средства за възстановяване и поддържане, за изграждане на 
адекватна и съвременна инфраструктура, както и за реклама на дестинациите са 

непрекъснато се разширява. По изчисления на Световната 
организация по Туризъм (СОТ) понастоящем на културния туризъм се падат около 37 % 
от всички туристически пътувания и търсенето нараства с 15 % годишно.Това показва 

Времето на икономическо 
предизвикателство задължава културните институции да търсят начини за увеличаване 
на посещаемостта и приходите и същевременно с това търсят начини и за контрол върху 

да приемат предприемачески 
инициативи и действия, като запазят своето културно наследство и обичаи.Трябва да 
съществува баланс между държавното, търговското и доброволното 
финансиране.Туроператорите и хотелиерите се насочват към инициативи в областта на 
ултурните атракции.Това се дължи на тежкото икономическо състояние на страната и 
спадът в много традиционни за България туристически пазари.Инициативите за развитие 
на културните атракции водят до положителни икономически резултати.Чуждестранните 

редставляват сериозен целеви пазар, който оказва икономическо влияние върху 
градското стопанство.Това е една от причините за стремежа на много градове да 

Рекламирането и промоцирането на културно-историческото 
ческите атракции в специфична културна среда (автентични 

български обичаи, народни празници, съвременни културни събития в музеи и галерии, 
традиционни фолклорни и певчески и фестивали, кулинарни конкурси и др.), са в 

Р събития, които могат да привличат 
целогодишно чуждестранните и българските туристи. Използването на културните 

паметници на културата, музеи, фестивали, археологически и етнографски 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

комплекси, могат да активизират туристическата индустрия като 
елементи на националната икономическа стратегия; да постигнат устойчиво 
икономическо развитие в цялата територия на страната, дори в райони и области, бедни 
на икономически ресурси, но богати на културно

Туризмът в България има огромен потенциал за развитие
приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и от 
създаването на работни места. Анализът на развитието на българския туризъм сочи, че в 
сравнение с конкурентоспособността, качеството и диверсификацията на услугите на 
международния пазар, българският туризъм се причислява към средните нива на 
развитие спрямо страните с развит туристически сектор. Това налага:

1. целенасочено и контролирано развитие на всички културни
социално-икономически и други ресурси; 

2. развитие на националната, регионална и местна инфраструктура, свързана с 
туризма с цел развитие на разнообразни форми на туризъм; 

3. ефективен маркетинг и реклама на българския туризъм и изграде
страната като дестинация, предлагаща разнообразни и атрактивни туристически 
продукти в областта на устойчивия туризъм.

Анализът на предимствата и недостатъците в развитието на културно
туризъм в страната може да се обобощи както с

Предимства: 

Богатство на културно
наследство: 

Около 40 000 паметници на културата от 
различни исторически епохи; 

7 културни и 2 природни обекти в Списъка на 
ЮНЕСКО за световното културно наследство;

43 резервата; 

Над 160 източно-православни манастира, 
много църкви и култови паметници на други 
религии; 

Над 330 музея и галерии; 

Богата фестивална и празнична традиция;

Съхранено етнографско наследство;

Икономическа рентабилност 
посетителите на обекти от културния 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

комплекси, могат да активизират туристическата индустрия като 
елементи на националната икономическа стратегия; да постигнат устойчиво 
икономическо развитие в цялата територия на страната, дори в райони и области, бедни 
на икономически ресурси, но богати на културно-историческо наследство.

България има огромен потенциал за развитие, което 
приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и от 
създаването на работни места. Анализът на развитието на българския туризъм сочи, че в 

особността, качеството и диверсификацията на услугите на 
международния пазар, българският туризъм се причислява към средните нива на 
развитие спрямо страните с развит туристически сектор. Това налага:

целенасочено и контролирано развитие на всички културни, природни, географски, 
икономически и други ресурси;  

развитие на националната, регионална и местна инфраструктура, свързана с 
туризма с цел развитие на разнообразни форми на туризъм;  
ефективен маркетинг и реклама на българския туризъм и изграде
страната като дестинация, предлагаща разнообразни и атрактивни туристически 
продукти в областта на устойчивия туризъм. 

Анализът на предимствата и недостатъците в развитието на културно
туризъм в страната може да се обобощи както следва: 

Недостатъци: 

Богатство на културно-историческо 

Около 40 000 паметници на културата от 

7 културни и 2 природни обекти в Списъка на 
ЮНЕСКО за световното културно наследство; 

православни манастира, 
много църкви и култови паметници на други 

Богата фестивална и празнична традиция; 

Съхранено етнографско наследство; 

Икономическа рентабилност – 
посетителите на обекти от културния 

Културно-историческият туризъм у нас не е 
изведен като приоритет на държавната политика 
по туризъм; 

Липса на актуална статистическа и адекватна 
оперативна информация; 

Недостатъчна и слабо развита инфраструктура, 
обезпечаваща достъп до културно
наследство на страната; 

Недостатъчен брой квалифициран туристически 
персонал; 

Липса на интерпретационни табла и надписи на 
чужди езици в голяма част от музеите в страната;

Недостатъчни средства за рекламна и 
информационна кампания за развитието на 
културен туризъм в България;

Липса на обвързаност между приходите от 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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комплекси, могат да активизират туристическата индустрия като един от основните 
елементи на националната икономическа стратегия; да постигнат устойчиво 
икономическо развитие в цялата територия на страната, дори в райони и области, бедни 

историческо наследство. 

, което  се доказва от 
приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и от 
създаването на работни места. Анализът на развитието на българския туризъм сочи, че в 

особността, качеството и диверсификацията на услугите на 
международния пазар, българският туризъм се причислява към средните нива на 
развитие спрямо страните с развит туристически сектор. Това налага: 

, природни, географски, 

развитие на националната, регионална и местна инфраструктура, свързана с 

ефективен маркетинг и реклама на българския туризъм и изградения имидж на 
страната като дестинация, предлагаща разнообразни и атрактивни туристически 

Анализът на предимствата и недостатъците в развитието на културно-историческия 

туризъм у нас не е 
изведен като приоритет на държавната политика 

Липса на актуална статистическа и адекватна 

або развита инфраструктура, 
обезпечаваща достъп до културно-историческото 

Недостатъчен брой квалифициран туристически 

Липса на интерпретационни табла и надписи на 
чужди езици в голяма част от музеите в страната; 

ни средства за рекламна и 
информационна кампания за развитието на 
културен туризъм в България; 

Липса на обвързаност между приходите от 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

туризъм разходват на място значително 
повече средства от туристите за ваканция

В общ план, за подпомагането на културни атракции (съгласно националната 

стратегия за развитие на културния туризъм

осъществят мерки в следните направления:

� Разработване на програма за съвременно развитие и туристическа адаптация на 
музеите и галериите;

� Правно регламентиране развитието на т.нар. “тематичен туризъм” (тематични 
паркове-етнографски музеи и комплекси на открито, паркове за 
славяните, Аспарухова България);

� Разработване на съвременна адекватна на потенциала на страната маркетингова 
концепция за представяне и налагане положителния образ на България като 
туристическа дестинация за културно

� Извършване на оценка и осъществяване на промени (осъвременяване) на музейни 
експозиции с цел увеличаване на атрактивността им;

� Ангажиране на местни НПО, общински ръководства и бизнес организации в 
разработването и осъществяването на проекти на културния туризъм, 
финансирани със средства по различни програми;

� Насърчаване развитието на сувенирната индустрия;

� Насърчаване развитието на събитийните форми на туризъм като основни 
туристически продукти /
туризъм като елемент на
конферентни прояви;

� Организиране на обучение и преквалификация на кадри за работа в сферата на 
културния туризъм: организатори, аниматори, мениджъри, уредници др.;

� Насърчаване издаването на специализирана т
адаптирани преводи, с оглед културния и ценностен капацитет на основните 
целеви групи туристи;

� Обвързване на местните планове за инфраструктурни проекти, финансирането на 
дребния и среден бизнес, преквалификацията и пр. с конкретно
проекти за развитие на културния туризъм;
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www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

разходват на място значително 
повече средства от туристите за ваканция. 

туризма и финансирането на дейности, свързани 
с опазването и социализирането на културно
историческото наследство; 

Силна централизация на финансовите средства, 
невъзможност за пряка регионална активност.

В общ план, за подпомагането на културни атракции (съгласно националната 

за развитие на културния туризъм) е необходимо и се планира да се 

следните направления: 

Разработване на програма за съвременно развитие и туристическа адаптация на 
музеите и галериите; 

Правно регламентиране развитието на т.нар. “тематичен туризъм” (тематични 
етнографски музеи и комплекси на открито, паркове за 

славяните, Аспарухова България); 

Разработване на съвременна адекватна на потенциала на страната маркетингова 
концепция за представяне и налагане положителния образ на България като 
туристическа дестинация за културно-исторически туризъм; 

е на оценка и осъществяване на промени (осъвременяване) на музейни 
експозиции с цел увеличаване на атрактивността им; 

Ангажиране на местни НПО, общински ръководства и бизнес организации в 
разработването и осъществяването на проекти на културния туризъм, 

нансирани със средства по различни програми; 

Насърчаване развитието на сувенирната индустрия; 

Насърчаване развитието на събитийните форми на туризъм като основни 
туристически продукти /фестивали, традиционни празници
туризъм като елемент на допълнителните програми в рамките на конгресни и 
конферентни прояви; 

Организиране на обучение и преквалификация на кадри за работа в сферата на 
културния туризъм: организатори, аниматори, мениджъри, уредници др.;

Насърчаване издаването на специализирана туристическа литература и 
адаптирани преводи, с оглед културния и ценностен капацитет на основните 
целеви групи туристи; 

Обвързване на местните планове за инфраструктурни проекти, финансирането на 
дребния и среден бизнес, преквалификацията и пр. с конкретно
проекти за развитие на културния туризъм; 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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туризма и финансирането на дейности, свързани 
с опазването и социализирането на културно-

 

централизация на финансовите средства, 
невъзможност за пряка регионална активност. 

В общ план, за подпомагането на културни атракции (съгласно националната 

) е необходимо и се планира да се 

Разработване на програма за съвременно развитие и туристическа адаптация на 

Правно регламентиране развитието на т.нар. “тематичен туризъм” (тематични 
етнографски музеи и комплекси на открито, паркове за траките, 

Разработване на съвременна адекватна на потенциала на страната маркетингова 
концепция за представяне и налагане положителния образ на България като 

е на оценка и осъществяване на промени (осъвременяване) на музейни 

Ангажиране на местни НПО, общински ръководства и бизнес организации в 
разработването и осъществяването на проекти на културния туризъм, 

Насърчаване развитието на събитийните форми на туризъм като основни 
фестивали, традиционни празници/ и на културния 
допълнителните програми в рамките на конгресни и 

Организиране на обучение и преквалификация на кадри за работа в сферата на 
културния туризъм: организатори, аниматори, мениджъри, уредници др.; 

уристическа литература и 
адаптирани преводи, с оглед културния и ценностен капацитет на основните 

Обвързване на местните планове за инфраструктурни проекти, финансирането на 
дребния и среден бизнес, преквалификацията и пр. с конкретно формулирани 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

� Създаване на националната мрежа на културни туристически маршрути и 
коридори и тяхното интегриране в мрежата на европейските културни маршрути и 
културни коридори; участие на страната в международните 
Югозападна Европа -
Византия. Чрез културните коридори балканските страни да предложат общ 
туристически продукт и да се наложат на пазара с нов туристически имидж;

� Насърчаване въвеждането на модерни информационни технологии при 
представяне и маркетиране на културното наследство;

� Подобряване достъпността до обектите на културно

� Разработване и разпространение на информационни и на рекламни материали, 
провеждане на и участие в семинари, кръгли маси, конференции, туристически 
изложения и други PR, рекламни и маркетингови кампании и др. инициативи, 
посветени на развитието на културния туризъм.

Сред чуждестранните туристи, практикували специализиран вид туризъм
много са посетили страната, за да осъществят културен туризъм
устойчивата удовлетвореност на посетителите
само чуждестранните) оценяват като най
инфраструктура множеството културно

Общото мнение, що се отнася до недостатъците на този тип туристически дестинации е, 
че най-негативно впечатление правят лошото състояние на инфраструктурата и пътнат
мрежа, мръсотията, липсата на достатъчно информация за България.

Най-значимите глобални тенденции, които ще формират новата пазарна среда и 
бъдещето на българския културен туризъм и развитието на този тип атракции са:

� Продължаващият процес на глобализаци
концентрация и диверсификация на капиталите в туризма;

� Ръст на международните туристически пътувания и приходите от туризъм, по
висок от ръста на брутния вътрешен продукт на глава от населението;

� Засилване на конкурентната б
пътувания и за разместване на пазарните позиции;

� Адаптиране на туристическия продукт съобразно промените в начина на труд и 
живот на обществото, към поведението, очакванията и предпочитанията на 
туристите; 

                                                           

2
Източник: “Проучвания на чуждестранните посетители в 

страната” - Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3
национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”, 
проект BG161PO001/3.3-01/2008/001
"Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг“

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

Създаване на националната мрежа на културни туристически маршрути и 
коридори и тяхното интегриране в мрежата на европейските културни маршрути и 
културни коридори; участие на страната в международните културни коридори на 

- Пътят на водата, Наследството на траките, Наследството на 
Византия. Чрез културните коридори балканските страни да предложат общ 
туристически продукт и да се наложат на пазара с нов туристически имидж;

ъвеждането на модерни информационни технологии при 
представяне и маркетиране на културното наследство; 

Подобряване достъпността до обектите на културно-историческото наследство;

Разработване и разпространение на информационни и на рекламни материали, 
ждане на и участие в семинари, кръгли маси, конференции, туристически 

изложения и други PR, рекламни и маркетингови кампании и др. инициативи, 
посветени на развитието на културния туризъм. 

Сред чуждестранните туристи, практикували специализиран вид туризъм
много са посетили страната, за да осъществят културен туризъм2(Фигура 3)

устойчивата удовлетвореност на посетителите(Фигура 2).Приоритетно, туристите (не 
само чуждестранните) оценяват като най-голям плюс на българската туристи
инфраструктура множеството културно-исторически обекти и богатата история и култура.

Общото мнение, що се отнася до недостатъците на този тип туристически дестинации е, 
негативно впечатление правят лошото състояние на инфраструктурата и пътнат

мрежа, мръсотията, липсата на достатъчно информация за България.

значимите глобални тенденции, които ще формират новата пазарна среда и 
бъдещето на българския културен туризъм и развитието на този тип атракции са:

Продължаващият процес на глобализация, на вертикална и хоризонтална 
концентрация и диверсификация на капиталите в туризма; 

Ръст на международните туристически пътувания и приходите от туризъм, по
висок от ръста на брутния вътрешен продукт на глава от населението;

Засилване на конкурентната борба за преразпределение на туристическите 
пътувания и за разместване на пазарните позиции; 

Адаптиране на туристическия продукт съобразно промените в начина на труд и 
живот на обществото, към поведението, очакванията и предпочитанията на 

                   

Източник: “Проучвания на чуждестранните посетители в България и пътуванията на българите в 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен 
национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”, 

01/2008/001-1  
"Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг“

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Създаване на националната мрежа на културни туристически маршрути и 
коридори и тяхното интегриране в мрежата на европейските културни маршрути и 

културни коридори на 
Пътят на водата, Наследството на траките, Наследството на 

Византия. Чрез културните коридори балканските страни да предложат общ 
туристически продукт и да се наложат на пазара с нов туристически имидж; 

ъвеждането на модерни информационни технологии при 

историческото наследство; 

Разработване и разпространение на информационни и на рекламни материали, 
ждане на и участие в семинари, кръгли маси, конференции, туристически 

изложения и други PR, рекламни и маркетингови кампании и др. инициативи, 

Сред чуждестранните туристи, практикували специализиран вид туризъм в България, най-
(Фигура 3).Характерна е 

.Приоритетно, туристите (не 
голям плюс на българската туристическа 

исторически обекти и богатата история и култура. 

Общото мнение, що се отнася до недостатъците на този тип туристически дестинации е, 
негативно впечатление правят лошото състояние на инфраструктурата и пътната 

мрежа, мръсотията, липсата на достатъчно информация за България. 

значимите глобални тенденции, които ще формират новата пазарна среда и 
бъдещето на българския културен туризъм и развитието на този тип атракции са: 

я, на вертикална и хоризонтална 

Ръст на международните туристически пътувания и приходите от туризъм, по-
висок от ръста на брутния вътрешен продукт на глава от населението; 

орба за преразпределение на туристическите 

Адаптиране на туристическия продукт съобразно промените в начина на труд и 
живот на обществото, към поведението, очакванията и предпочитанията на 

България и пътуванията на българите в 

01/2008 „Подкрепа за ефективен 
национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”, 

"Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг“ 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

� Преориентацията от „икономика на услугите” към „икономика на преживяванията” 
извежда на преден план туристическите атракции, анимацията и предлагането на 
национални туристически специфики. Поставя се акцент на автентичното, на 
типично националното начало по цялат

� Нарастване на търсенето на специализираните видове туризъм;

� Разширяване на мрежата от хотели, включени в хотелски вериги;

� Използване на туризма като средство за съхранение и оценка на природните 
ресурси, за комерсиали

В бъдеще най-сериозното предизвикателство в туризма ще бъде балансирането 
между опазване на околната среда и икономическите ползи от туристическата 
дейност; 

� Утвърждаване на информационните и комуникационни 
за драстична промяна в търговската и обслужващата дейност в туризма.

 

  Фиг.2 Удовлетвореност                              Фиг.3 Видове практикуван туризъм                              

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

нтацията от „икономика на услугите” към „икономика на преживяванията” 
извежда на преден план туристическите атракции, анимацията и предлагането на 
национални туристически специфики. Поставя се акцент на автентичното, на 
типично националното начало по цялата верига на туристическото предлагане;

Нарастване на търсенето на специализираните видове туризъм;

Разширяване на мрежата от хотели, включени в хотелски вериги;

Използване на туризма като средство за съхранение и оценка на природните 
ресурси, за комерсиализация и социализация на културното наследство.

сериозното предизвикателство в туризма ще бъде балансирането 
между опазване на околната среда и икономическите ползи от туристическата 

Утвърждаване на информационните и комуникационни технологии като средство 
за драстична промяна в търговската и обслужващата дейност в туризма.

Фиг.2 Удовлетвореност                              Фиг.3 Видове практикуван туризъм                              

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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нтацията от „икономика на услугите” към „икономика на преживяванията” 
извежда на преден план туристическите атракции, анимацията и предлагането на 
национални туристически специфики. Поставя се акцент на автентичното, на 

а верига на туристическото предлагане; 

Нарастване на търсенето на специализираните видове туризъм; 

Разширяване на мрежата от хотели, включени в хотелски вериги; 

Използване на туризма като средство за съхранение и оценка на природните 
зация и социализация на културното наследство. 

сериозното предизвикателство в туризма ще бъде балансирането 
между опазване на околната среда и икономическите ползи от туристическата 

технологии като средство 
за драстична промяна в търговската и обслужващата дейност в туризма. 

Фиг.2 Удовлетвореност                              Фиг.3 Видове практикуван туризъм                               



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

В пилотния проект за изготвяне на 
в България”3, страната е разделена на 13 зони за културен туризъм
ЛоКуСи (съкращение от локална културна система). Това са „Велика София“, „Долината 
на царете“, „Възрожденският град“,
столици“, „По бреговете на Черно море“, „Странджа планина“, „Мечът и кръстът“, 
„Пловдив и Римската империя“, „Портата на Родопите“, „Големите планини“ и 
„Вкаменената гора“. Подчертава се, че това са зони,
потенциал на туристическо развитие, както и границите им не бива да се смятат за 

строго определени.За всеки локус е направен анализ на културните ресурси, на 
инфраструктурата, на наличието на хотели, на възможността за привли
посетители. 

Документът отчита, че ако от европейските фондове се насочат 250 млн.евро 
за културен туризъм, ще се генерира възвращаемост от 1 милиард евро и около 
30 хиляди нови работни места.

Фиг

                                                           

3
Вж. „Стратегически план за развитието на културния туризъм в България”, Неапол
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В пилотния проект за изготвяне на „Стратегически план за развитие на културния туризъм 
, страната е разделена на 13 зони за културен туризъм(Фигура 4)

и (съкращение от локална културна система). Това са „Велика София“, „Долината 
на царете“, „Възрожденският град“, „По бреговете на Дунав“, „Каменно сърце“, „Старите 
столици“, „По бреговете на Черно море“, „Странджа планина“, „Мечът и кръстът“, 
„Пловдив и Римската империя“, „Портата на Родопите“, „Големите планини“ и 

Подчертава се, че това са зони, различни по състав, ресурси и 

потенциал на туристическо развитие, както и границите им не бива да се смятат за 

.За всеки локус е направен анализ на културните ресурси, на 
инфраструктурата, на наличието на хотели, на възможността за привли

Документът отчита, че ако от европейските фондове се насочат 250 млн.евро 
за културен туризъм, ще се генерира възвращаемост от 1 милиард евро и около 
30 хиляди нови работни места. 

Фиг.4 Разделение на страната по локуси 

                   

Вж. „Стратегически план за развитието на културния туризъм в България”, Неапол

2013 
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при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

 

17 

„Стратегически план за развитие на културния туризъм 
(Фигура 4), наречени 

и (съкращение от локална културна система). Това са „Велика София“, „Долината 
„По бреговете на Дунав“, „Каменно сърце“, „Старите 

столици“, „По бреговете на Черно море“, „Странджа планина“, „Мечът и кръстът“, 
„Пловдив и Римската империя“, „Портата на Родопите“, „Големите планини“ и 

различни по състав, ресурси и 

потенциал на туристическо развитие, както и границите им не бива да се смятат за 

.За всеки локус е направен анализ на културните ресурси, на 
инфраструктурата, на наличието на хотели, на възможността за привличане на 

Документът отчита, че ако от европейските фондове се насочат 250 млн.евро 
за културен туризъм, ще се генерира възвращаемост от 1 милиард евро и около 

 

Вж. „Стратегически план за развитието на културния туризъм в България”, Неапол-София 2009 г. 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

 

На картата на „локалната културна система“ на България, град Мездра попада в ЛоКуС 13 
„Вкаменената гора“. Според анализа на ЛоКуС 13 в Стратегическия план за развитието на 
културния туризъм в България, 
може да позволи незабавното валоризиране на атрактивните ресурси и да 
увеличи капацитета на предлаганите услуги.

 

РАЗДЕЛ I 

ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНО
ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ В РАЙОНА НА ОБЩИНА 
МЕЗДРА 

1. ПРЕГЛЕД НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

РАЗВИТИЕ 

1.1. ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА МЕЗДРА

 

Културният потенциал на община Мездрае продиктуван от
уникални исторически архитектурни обекти
туризма.Запознаването с историята и
туристите, оказващ влияние върху поведението им.
исторически ресурси, общината притежава и природни забележителности, които се 
радват на голям интерес и посещаемост.

На територията на община Мездра попадат 5 000 хектара от 
Балкан“. В рамките на парка има над 500 пещери, 700 вида растителност, 90 вида птици. 
Туристическа пътека свърза живописното Искърско дефиле с Балкана. Пътеката започва 
от с. Очин дол и завършва до хижа „Пършевица“. Маршрутът преминава през известния 
етнографски комплекс „Дядо Йоцо гледа“. В общината има голям брой културни 
паметници – църкви, манастири, новооткрити пещери, скални рисунки от преди повече от 
5 000 години. Недвижими културни це
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да позволи незабавното валоризиране на атрактивните ресурси и да 
увеличи капацитета на предлаганите услуги. 

ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНО
ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ В РАЙОНА НА ОБЩИНА 

ПРЕГЛЕД НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА МЕЗДРА 

община Мездрае продиктуван от нейната история.Наличието на 
уникални исторически архитектурни обекти, предопределя успешното развитие на 
туризма.Запознаването с историята и историческите обекти е най
туристите, оказващ влияние върху поведението им. Освен богатсвото от културно
исторически ресурси, общината притежава и природни забележителности, които се 
радват на голям интерес и посещаемост. 

а община Мездра попадат 5 000 хектара от Природен парк „Врачански 
. В рамките на парка има над 500 пещери, 700 вида растителност, 90 вида птици. 

Туристическа пътека свърза живописното Искърско дефиле с Балкана. Пътеката започва 
ршва до хижа „Пършевица“. Маршрутът преминава през известния 

етнографски комплекс „Дядо Йоцо гледа“. В общината има голям брой културни 
църкви, манастири, новооткрити пещери, скални рисунки от преди повече от 

5 000 години. Недвижими културни ценности от национално и местно значение са:

2013 
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На картата на „локалната културна система“ на България, град Мездра попада в ЛоКуС 13 
„Вкаменената гора“. Според анализа на ЛоКуС 13 в Стратегическия план за развитието на 

реализацията на едно специфично събитие в района 
да позволи незабавното валоризиране на атрактивните ресурси и да 

ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ В РАЙОНА НА ОБЩИНА 

ПРЕГЛЕД НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИТОРИЯТА НА 

нейната история.Наличието на 
предопределя успешното развитие на 

историческите обекти е най-силният мотив за 
Освен богатсвото от културно-

исторически ресурси, общината притежава и природни забележителности, които се 

Природен парк „Врачански 
. В рамките на парка има над 500 пещери, 700 вида растителност, 90 вида птици. 

Туристическа пътека свърза живописното Искърско дефиле с Балкана. Пътеката започва 
ршва до хижа „Пършевица“. Маршрутът преминава през известния 

етнографски комплекс „Дядо Йоцо гледа“. В общината има голям брой културни 
църкви, манастири, новооткрити пещери, скални рисунки от преди повече от 

нности от национално и местно значение са: 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

№ обект 
местонахож

дение

1.  Крепост 
"Калето" 

Гр. Мездра

2.  Късно-
антична 
крепост от 
IV-VI век 

с. Люти дол, 
община 
Мездра, 
местност 
Градище

3.  Тракийска 
надгробна 
могила– 
Сеньова 
могила 

с. Горна 
Кремена
община 
Мездра,      
на 2 км от 
селото  

4.  Тракийска 
надгробна 
могила – 
Йонина 
могила 

с. Долна 
Кремена
община 
Мездра, 
3 км източно 
от селото

5.  Праисториче
ско селище 
“Заминец” 

Местност  
“Заминец”
между 
селата 
Върбешница 
и Горна 
Кремена, 
община  
Мездра 

6.  Средновеко
вната 

До село 
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местонахож
дение 

кратко описание на обекта 

р. Мездра Крепостта до град Мездра пази останки от 
времето на Праисторията до Късната 
Античност. Основите на крепостните стени 
са положени върху останки от Халколитната 
епоха. Върху римската крепост е бил 
изграден византийски отбранителен пункт. 
Археологическите разкопки тук разкриват 
останки от различни периоди - жилища, 
предмети, части от уличната мрежа. 

с. Люти дол, 

Мездра, 
местност 
Градище 

Запазена е част от укрепителната система 
на крепостта. - основите на зидове, 
направени от ломен камък с хоросанова 
спойка. Крепостта не е проучвана. 

с. Горна 
Кремена, 

      
на 2 км от 

 

Проведени са археологически разкопки през 
1981 г. и е разкрита зидана каменна 
гробница. 

 

с. Долна 
Кремена, 

,       
3 км източно 
от селото 

Това е втората по големина тракийска 
надгробна могила в област Враца. Не са 
провеждани археологически разкопки. 

Местност  
“Заминец”, 

Върбешница 

Кремена, 
 
 

Селище от Късния Халколит застроено 
върху естествено защитено и 
труднодостъпно възвишение, разположено в 
близост до  извор.  Укрепено допълнително 
със землени валове, ровове, каменни стени 
и дървени палисади. .  Открити предмети от 
бита, култови предмети, средства за отбрана 
и примитивни оръжия. 

В най-северната и най-висока част на 
Ритлите личат останки от крепостен зид, 

2013 
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категория на 
обекта 

Крепостта до град Мездра пази останки от 

стени 
са положени върху останки от Халколитната 

изграден византийски отбранителен пункт. 
Археологическите разкопки тук разкриват 

жилища, 

Недвижима 
културна 
ценност от 
национално 
значение  

ДВ бр.90 от 
1965г. 

Запазена е част от укрепителната система 

направени от ломен камък с хоросанова 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

Проведени са археологически разкопки през Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

надгробна могила в област Враца. Не са 
 

Недвижима 
културна 
ценност от 
национално 
значение 

Селище от Късния Халколит застроено 

труднодостъпно възвишение, разположено в 
близост до  извор.  Укрепено допълнително 
със землени валове, ровове, каменни стени 
и дървени палисади. .  Открити предмети от 
бита, култови предмети, средства за отбрана 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

Ритлите личат останки от крепостен зид, 
Недвижима 
културна 
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атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

крепост 
"Ритлите"  

 

Люти брод

общ. Мездра

7.  Средновеко
вни графити  

 

На около 2 
км 
югозападно 
от село 
Царевец в 
местността 
"Говедарник
а", община
Мездра 

Други забележителности, които предствляват интерес за туристите са: 

Ска
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

Люти брод 

общ. Мездра 

граден с ломени камъни, споени с бял 
хоросан, с дебелина около 2,80м. Стената
проследява на приблизително 10м. Вътре се 
очертават основи на сгради. По терена има 
фрагменти предимно от средновековни 
керамични съдове, характерни за периода 
ХІІ – ХІV век. Между самите “ Ритли “ могат 
да се видят останки от сгради, също градени 
от ломени камъни. 

На около 2 

югозападно 

Царевец в 
местността 
"Говедарник

община 
 

Графитите са в пещери, вдълбани в скален 
масив. Рисунките, издълбани с остър 
предмет изобразяват животни, човешки 
фигури, тайнствени знаци, конници. Много от 
рисунките са придружени с надписи. 

Рисунките при с.Царевец са най-голямото 
находище от времето на ХVІ-ХVІІв. Тук са 
открити голям брой изображения, 
придружени с текстове и отразяващи 
конкретни исторически събития: татарски 
нашествия, природни бедствия, епидемии и 
др.  

Други забележителности, които предствляват интерес за туристите са: 

Скалният феномен «Ритлите» 

Възникването на тези скални 
форми вероятно се е случила 
преди 120 милиона години, когато 
тук е било дъно на море. В 
миналото римляните са 
използвали скалните стени като 
естествени укрепления срещу 
нашествениците. Част от ритлите 
са били използвани като част от 
крепостните стени на 
средновековната крепост 
Коритенград. Градът се е 
простирал до реката, а при 
археологически разкопки там са 
открити останки от 9 църкви.
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хоросан, с дебелина около 2,80м. Стената се 
проследява на приблизително 10м. Вътре се 
очертават основи на сгради. По терена има 
фрагменти предимно от средновековни 
керамични съдове, характерни за периода 

ХІV век. Между самите “ Ритли “ могат 
да се видят останки от сгради, също градени 

ценност от 
национално 
значение  

ДВ бр.91 от 
1979г. 

 

Графитите са в пещери, вдълбани в скален 

предмет изобразяват животни, човешки 
фигури, тайнствени знаци, конници. Много от 

голямото 
ХVІІв. Тук са 

конкретни исторически събития: татарски 
нашествия, природни бедствия, епидемии и 

Недвижима 
културна 
ценност от 
национално 
значение  

ДВ бр.91 от 
1979г. 

Други забележителности, които предствляват интерес за туристите са:  

Възникването на тези скални 
форми вероятно се е случила 
преди 120 милиона години, когато 
тук е било дъно на море. В 
миналото римляните са 
използвали скалните стени като 

твени укрепления срещу 
нашествениците. Част от ритлите 
са били използвани като част от 
крепостните стени на 
средновековната крепост 
Коритенград. Градът се е 
простирал до реката, а при 
археологически разкопки там са 
открити останки от 9 църкви. 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Не добре известни, но притежаващи голяма атрактивност са:
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Комплекс «Дядо Йоцо» 

Не са много често срещани паметниците посветени 
на литературни герои. Във 
Очиндол обаче може да  бъде открит един такъв 
дядо Йоцо. Монументът се намира на края на селото 
на една канара надвиснала над река Искър и 
споменатата във Вазовия разказ железница. 
Проектът за паметника е дело на скулпторите 
Моника Игаренска и Георги Тишков, а цялостната 
идея и основните средства са осигурени от Огнян 
Христов Петров, роден в селото. Скулпурата на дядо 
Йоцо е висока 5 метра, изработена е от бял 
врачански камък и е поставена през 2005 година. 
Около паметника ежегодно се организира 
международен фолклорен фестивал
„Де е българското?”. По този начин още веднъж се 
утвърждава патриотизмът, олицетворен от Вазовия 
герой и се дава възможност на много българи да се 
докоснат до искрената любов към Родината, така 
присъща на балканджиите. 

Ежегодно, по време на фестивала, комплексът се 
радва на хиляди посетители от цялата страна, 
Сърбия, Румъния и Молдова. 

Черепишки манастир 

Основан по време на Втората българска държава, по 
време на управлението на Цар Иван Шишман (1371
1393 г.), но е бил разрушен при нахлуването на 
османлиите. Възстановен е през 1660 г. Наименуването 
на много от околностите с името на цар Иван Шишман 
дава основание да се предполага, че тук са станали 
стълкновения между неговата войска и завоевателите.

Под сводовете на манастирската църква, Иван Вазов е 
написал едни от най-хубавите си произведения 
българка“ и „Дядо Йоцо гледа“. Вазовиоят кът и до днес 
събира любители на литературата и историята.

Не добре известни, но притежаващи голяма атрактивност са: 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

 

21 

Не са много често срещани паметниците посветени 
на литературни герои. Във мездренското село 

бъде открит един такъв – на 
дядо Йоцо. Монументът се намира на края на селото 
на една канара надвиснала над река Искър и 

вия разказ железница. 
Проектът за паметника е дело на скулпторите 
Моника Игаренска и Георги Тишков, а цялостната 
идея и основните средства са осигурени от Огнян 
Христов Петров, роден в селото. Скулпурата на дядо 
Йоцо е висока 5 метра, изработена е от бял 
рачански камък и е поставена през 2005 година. 

Около паметника ежегодно се организира 
международен фолклорен фестивал с названието 
„Де е българското?”. По този начин още веднъж се 
утвърждава патриотизмът, олицетворен от Вазовия 

а много българи да се 
докоснат до искрената любов към Родината, така 

Ежегодно, по време на фестивала, комплексът се 
радва на хиляди посетители от цялата страна, 

Втората българска държава, по 
време на управлението на Цар Иван Шишман (1371-
1393 г.), но е бил разрушен при нахлуването на 
османлиите. Възстановен е през 1660 г. Наименуването 
на много от околностите с името на цар Иван Шишман 

ага, че тук са станали 
стълкновения между неговата войска и завоевателите. 

Под сводовете на манастирската църква, Иван Вазов е 
хубавите си произведения – „Една 

българка“ и „Дядо Йоцо гледа“. Вазовиоят кът и до днес 
тературата и историята. 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

� Връх Косматица в местността Кременски веслец край с. Кален;

� Местността “Рашов дол” край с. Люти брод 
сражавали ботевите четници и оброчище 
етнографско значение;

� Праисторическата крепост “Мажинград” край с. Ребърково;

� Праисторическо селище “Пещерата 

� Селище “Стълпина” в м. Стола край село Цаконица;

Красивата природа, културните и 
община Мездра, притежават голям потенциал за привличане на туристи, което 
ще подпомогне устойчивото развитие на туризма. Културно
туризъм може да бъде движещата сила за развитие на туристическия сектор в
общината, защото уникалността на Археологически комплекс „Калето“ го 
нарежда на първо място по потенциал за развитие и утвърждаване като 
конкурентоспособна туристическа атракция.

1.2. ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОНА

Северозападният регион, макар и д
туризма, разполага с изключително разнообразно културно
наследство.Основната част от туристическата инфраструктура е съсредоточена в 
Враца. Манастирите, музеите, галериите, паметниците на кул
археологическа и художествена стойност от местно и национално значение, 
представляват интерес за гостите и посетителите на област Враца.

Гордост за област Враца са петте туристически обекта, включени в каталога на 
Българския туристически съюз 

� Пещерата “Леденика”

� Регионален исторически музей град Враца

� Лобното място на Христо Ботев

� Национален музей “Параход Радецки”

� Паметник на Христо Ботев и неговата чета в град Козлодуй. 

Обектите, категоризирани като 
национално значение са: 
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Връх Косматица в местността Кременски веслец край с. Кален;

Местността “Рашов дол” край с. Люти брод - историческо място, където са се 
сражавали ботевите четници и оброчище от ломен камък с архитектурно и 
етнографско значение; 

Праисторическата крепост “Мажинград” край с. Ребърково; 

Праисторическо селище “Пещерата – Пещ” край с. Старо село;

Селище “Стълпина” в м. Стола край село Цаконица; 

Красивата природа, културните и исторически ценности на територията на 
община Мездра, притежават голям потенциал за привличане на туристи, което 
ще подпомогне устойчивото развитие на туризма. Културно
туризъм може да бъде движещата сила за развитие на туристическия сектор в
общината, защото уникалността на Археологически комплекс „Калето“ го 
нарежда на първо място по потенциал за развитие и утвърждаване като 
конкурентоспособна туристическа атракция. 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОНА

Северозападният регион, макар и да е определян като маргинален по отношения на 
туризма, разполага с изключително разнообразно културно
наследство.Основната част от туристическата инфраструктура е съсредоточена в 

. Манастирите, музеите, галериите, паметниците на културата с историческа, 
археологическа и художествена стойност от местно и национално значение, 
представляват интерес за гостите и посетителите на област Враца. 

Гордост за област Враца са петте туристически обекта, включени в каталога на 
ски съюз “100 туристически обекта”:  

Пещерата “Леденика”; 

Регионален исторически музей град Враца; 

Лобното място на Христо Ботев - връх Околчица; 

Национален музей “Параход Радецки”; 

Паметник на Христо Ботев и неговата чета в град Козлодуй.  

оризирани като недвижими културни ценности от местно и 

2013 
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C0001 „История, култура и природа – туристическите 
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Връх Косматица в местността Кременски веслец край с. Кален; 

историческо място, където са се 
от ломен камък с архитектурно и 

Пещ” край с. Старо село; 

исторически ценности на територията на 
община Мездра, притежават голям потенциал за привличане на туристи, което 
ще подпомогне устойчивото развитие на туризма. Културно-историческият 
туризъм може да бъде движещата сила за развитие на туристическия сектор в 
общината, защото уникалността на Археологически комплекс „Калето“ го 
нарежда на първо място по потенциал за развитие и утвърждаване като 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОНА 

а е определян като маргинален по отношения на 
туризма, разполага с изключително разнообразно културно-историческо 
наследство.Основната част от туристическата инфраструктура е съсредоточена в област 

турата с историческа, 
археологическа и художествена стойност от местно и национално значение, 

Гордост за област Враца са петте туристически обекта, включени в каталога на 

недвижими културни ценности от местно и 
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№ обект 
местонахож

дение

1.Праисториче
ско селище 
от началото 
на ранната 
новокаменна 
епоха 
(монохромен 
неолит) – 
първите 
столетия на 
VI 
хилядолетие 
пр. Хр. 

с. Оходен, 
общ. Враца, 
местността 
Долните 
лъки (или 
Валога) 

2.  Праисториче
ско селище 
от ранната 
новокаменна 
епоха – 
първата 
половина на 
VI 
хилядолетие 
пр. Хр. 

с. Баница, 
община 
Враца, в 
центъра на 
селото 
около 
църквата

3.  Късно-
антична 
крепост от IV-
VI в. И ранно 
средновековн
о селище - 
VII-X в 

с. Чирен, 
община 
Враца, 
местността 
“Градище”

4.  Антично 
селище 

с. Паволче, 
община 
Враца, 
местността 
Ливадите

5.  
Тракийско 
селище от V-I 
в. пр.Хр. 

 

гр. Враца

В района на 
Алпийския 
дом до 
прохода 
Вратцата
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местонахож
дение 

кратко описание на обекта 

ОБЩИНА ВРАЦА 

с. Оходен, 
общ. Враца, 
местността 
Долните 
лъки (или 

 

Единствен по рода си праисторически обект 
от периода на възникване на най-ранната 
земеделска култура в Северозападна 
България. От 2002 г. се провеждат 
археологически разкопки с минимални 
средства. Открито е сакрално съоръжение и 
гроб без паралел в България с погребан 
индивид от периода на Монохромния неолит 
(около 5820 г. пр. Хр).  

с. Баница, 

Враца, в 
центъра на 

църквата 

Археологически проучвания не са 
извършвани. Обектът е в непосредствена 
близост до селището от Монохромния 
неолит край с. Оходен 

с. Чирен, 

местността 
“Градище” 

Запазена е част от южната укрепителна 
система на крепостта - основите на зидове, 
направени от ломен камък с хоросанова 
спойка. Крепостта не е проучвана 

с. Паволче, 

местността 
Ливадите 

При провеждане на археологически 
разкопки през 2005-2006 г. бе разкрито 
антично жилище. Селището е населявано от 
каменоделци, работещи в близката кариера 
за добив на бигор 

гр. Враца 

района на 
Алпийския 

прохода 
Вратцата 

При строежа на Алпийския дом са разкрити 
основите от жилища и тракийски монети

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

 

23 

категория на 
обекта 

Единствен по рода си праисторически обект 
ранната 

земеделска култура в Северозападна 
ровеждат 

археологически разкопки с минимални 
средства. Открито е сакрално съоръжение и 
гроб без паралел в България с погребан 
индивид от периода на Монохромния неолит 

Недвижима 
културна 
ценност от 
национално 
значение  

ДВ бр.90 от 
1965г. 

Археологически проучвания не са 
извършвани. Обектът е в непосредствена 

от Монохромния 

Недвижима 
културна 
ценност от 
национално 
значение 

Запазена е част от южната укрепителна 
основите на зидове, 

направени от ломен камък с хоросанова 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

При провеждане на археологически 
2006 г. бе разкрито 

антично жилище. Селището е населявано от 
каменоделци, работещи в близката кариера 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

При строежа на Алпийския дом са разкрити 
основите от жилища и тракийски монети 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 
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6.  
Антично и 
средновековн
о селище 

гр. Враца до 
прохода 
Вратцата, 
крепостта 
Градището

7.  
Тракийско 
селище от VI 
в. пр.Хр. 

гр. Враца, 
местността 
Гламея до 
язовира 

8.  Праисториче
ско селище  

с. Лиляче, 
общ. Враца, 
местността 
Божия мост

9.  Тракийско 
светилище, 
посветено на 
бога Силван 
– бог на 
горите и 
дивата 
природа 

с. Лиляче, 
общ. Враца, 
местността 
Кадин вир

10. Праисториче
ско селище 

 

с. Галатин, 
на юг от 
селото в 
местността 
“Чуката” 

11. Римска вила 
с мавзолей и 
гробници 

с. Уровене, 
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гр. Враца до 
прохода 
Вратцата, 
крепостта 
Градището 

Проведени са археологически разкопки през 
1985 г. и са разкрити материали от късната 
античност и българското средновековие

гр. Враца, 
местността 
Гламея до 

 

Разкрити са случайно основи на жилища и 
керамични фрагменти 

с. Лиляче, 
общ. Враца, 
местността 
Божия мост 

Селище втория период на медно-каменната 
епоха - втората половина на V хилядолетие 
пр. Хр, римски кастел от IV-VI в. и 
средновековна крепост от VII-X в. 

Проведени са археологически разкопки и е 
реставрирана от Регионален исторически 
музей – Враца южната страна на крепостта. 

с. Лиляче, 
общ. Враца, 
местността 
Кадин вир 

От светилището произхождат мраморни 
оброчни плочки с изображение на 
божеството. Светилището е почитано в 
предримската и римската епохи. Проведе
са археологически разкопки от Иван 
Венедиков. Венедиков, И. 1952. 
Светилището при Лиляче - Известия на 
Археологическия институт, 18 

ОБЩИНА КРИВОДОЛ 

с. Галатин, 
на юг от 
селото в 
местността 

 

От края на медно-каменната епоха - края на 
IV хилядолетие пр. Хр.  и началото на 
бронзовата епоха - началото на III 
хилядолетие пр. Хр. Проведени са 
археологически разкопки на селището и са 
разкрити жилища 

с. Уровене,  На север от селото са разкрити римски 
гробници и мавзолей от II в. Мавзолеят 
представлява осмоъгълна каменна 
постройка с крипта, която има 
полусферичен свод и три полуцилиндрични 
погребални ниши. В местността “Росненец” 
е проучена римска вила рустика, състояща 
се от една представителна сграда и баня за 
робовладелеца и неговото семейство. Тази 
вила е съществувала от II до IV век и е била 
разрушена през второто готско нашествие в 
378 г. Гробниците, мавзолеят и вилата са 
проучени, но резултатите не са 
публикувани. Представителната постройка 
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Проведени са археологически разкопки през 
1985 г. и са разкрити материали от късната 
античност и българското средновековие 

Недвижима 
културна 
ценност от 
национално 
значение 

са случайно основи на жилища и Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

каменната 
втората половина на V хилядолетие 

VI в. и 

Проведени са археологически разкопки и е 
реставрирана от Регионален исторически 

Враца южната страна на крепостта.  

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

От светилището произхождат мраморни 
оброчни плочки с изображение на 
божеството. Светилището е почитано в 
предримската и римската епохи. Проведени 
са археологически разкопки от Иван 
Венедиков. Венедиков, И. 1952. 

Известия на 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

края на 
IV хилядолетие пр. Хр.  и началото на 

началото на III 
Проведени са 

археологически разкопки на селището и са 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

На север от селото са разкрити римски 
гробници и мавзолей от II в. Мавзолеят 
представлява осмоъгълна каменна 
постройка с крипта, която има 
полусферичен свод и три полуцилиндрични 
погребални ниши. В местността “Росненец” 
е проучена римска вила рустика, състояща 
се от една представителна сграда и баня за 
робовладелеца и неговото семейство. Тази 
вила е съществувала от II до IV век и е била 
разрушена през второто готско нашествие в 

г. Гробниците, мавзолеят и вилата са 
проучени, но резултатите не са 
публикувани. Представителната постройка 

Недвижима 
културна 
ценност от 
национално 
значение 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

12. Късно-
антична и 
средновековн
а крепост от 
IV-X в 

с. Ботуня, 
върху 
високата 
скална 
тераса над 
селото 

13. Тракийско 
селище с 
могилен 
некропол от 
V-I в. пр. Хр., 
и 
късноантично 
селище от  

IV-VI в 

гр. Криводол,  
на брега на 
река Ботуня

14. Праисториче
ско селище  
от втория 
период на 
медно-
каменната 
епоха (V хил 
пр.Хр) и 
античен 
кастел от IV-
VI в 

гр. Криводол

местността 
“Градище”

15. Късноантиче
н кастел от 
IV-VI в 

с. Краводер, 
местността 
“Трънчово 
кале” 

16. Праисториче
ско селище и 
некропол 

с. Борован, 
местността 
“Лапчовец”

17. Праисториче
ско селище и 

с. Малорад, 
местността 
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на вилата и банята са реставрирани. 
Мавзолеят е консервиран, чрез засипване с 
пръст и не може да се види 

с. Ботуня, 

високата 

тераса над 

Личат на повърхността на терена останки от 
зидове и се намира керамика. 

Крепостта не е проучвана 

гр. Криводол,  
на брега на 
река Ботуня 

На терена се откроява надгробна могила, 
която е една от най-големите в България. В 
същата местност през късната античност IV
VI в. е съществувало голямо селище. В него 
е намерен епиграфски паметник, от който 
става ясно какво е било името на селището 
- Тавтиомозис. Проучена е една от 
могилите, резултатите не са публикувани. 
Информацията за селището и некропола се 
черпи от случайни находки 

гр. Криводол 

местността 
“Градище” 

Селището и кастелът са разположени на 
естествено защитена височина. Извършени 
са археологически проучвания  през 1946, 
1977, 2001 г. Откритите материали дават 
възможност праисторическото селище да 
бъде определено за епоним на 
къснохалколитната култура Криводол 

с. Краводер, 
местността 
“Трънчово 

На повърхността на терена укрепителната 
система на кастела. Не са извършвани 
археологически проучвания 

ОБЩИНА БОРОВАН 

с. Борован, 
местността 
“Лапчовец” 

Селище от началото на каменно-медната 
епоха (началото на V хил.пр.Хр.), което 
принадлежи към култура “Градешница”. При 
археологическо проучване са открити 
глинени човешки фигурки и съдове с 
врязани пиктограми и идеограми, считени за 
най-ранните писмени знаци.  

с. Малорад, 
местността 

Селище от края на каменно-медната епоха 
(втората половина на V хил.пр.Хр.), което 
принадлежи към култура “Криводол”. 
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на вилата и банята са реставрирани. 
Мавзолеят е консервиран, чрез засипване с 

Личат на повърхността на терена останки от Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

На терена се откроява надгробна могила, 
големите в България. В 

същата местност през късната античност IV-
в. е съществувало голямо селище. В него 

е намерен епиграфски паметник, от който 
става ясно какво е било името на селището 

Тавтиомозис. Проучена е една от 
могилите, резултатите не са публикувани. 
Информацията за селището и некропола се 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

Селището и кастелът са разположени на 
височина. Извършени 

са археологически проучвания  през 1946, 
1977, 2001 г. Откритите материали дават 
възможност праисторическото селище да 
бъде определено за епоним на 

 

Недвижима 
културна 
ценност от 
национално 
значение 

На повърхността на терена укрепителната 
система на кастела. Не са извършвани 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

медната 
епоха (началото на V хил.пр.Хр.), което 
принадлежи към култура “Градешница”. При 
археологическо проучване са открити 
глинени човешки фигурки и съдове с 

рами и идеограми, считени за 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

медната епоха 
(втората половина на V хил.пр.Хр.), което 
принадлежи към култура “Криводол”. 

Недвижима 
културна 
ценност от 
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светилище “Пчелиня”

18. Античен 
кастел 
Вариана – II-
VI в. 
 

с. Лесковец

 

19. Античен 
кастел 
Августа – II-VI 
в 

с.Хърлец

 

20. Гърбавият 
мост 

с. Липница

21. Праисториче
ско селище и 
средновекове
н некропол 

с.Камено 
поле 

 

22. Средновеков
на крепост 

с. Камено 
поле, 
местността 
„Камарата”

23. Средновеков с. Камено 
поле, 
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“Пчелиня” Археологически проучвания не са 
провеждани. Обектът е разположен върху 
естествено защитена височина, в основата 
на която е регистрирано прщ
светилище от същия период, без паралел в 
България 

ОБЩИНА ОРЯХОВО 

с. Лесковец При археологическо проучване през 2004 г 
са разкрити зидове от антични сгради и два 
римски гроба, изградени от тухли 

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 

с.Хърлец При археологически проучвания е разкрита 
укрепителната система 

ОБЩИНА МИЗИЯ 

с. Липница Мостът се намира на река Бързина, близо до 
главен път Враца – Оряхово. Част е то 
мемориалния комплекс“ Ботев път “ – Враца. 
Мостът е на 350 г. и е строен от българи по 
време на робството и през 2005г. се срути в 
реката 

ОБЩИНА РОМАН 

с.Камено Намира се в местността „Селището” 

с. Камено 

местността 
„Камарата” 

 

 

с. Камено  
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Археологически проучвания не са 
провеждани. Обектът е разположен върху 
естествено защитена височина, в основата 
на която е регистрирано прщерно 
светилище от същия период, без паралел в 

местно 
значение 

При археологическо проучване през 2004 г 
са разкрити зидове от антични сгради и два 

Недвижима 
културна 
ценност от 
национално 
значение 

При археологически проучвания е разкрита Недвижима 
културна 
ценност от 
национално 
значение 

Археологиче
ски резерват 

Мостът се намира на река Бързина, близо до 
Оряхово. Част е то 

Враца. 
Мостът е на 350 г. и е строен от българи по 

робството и през 2005г. се срути в 

Недвижима 
културна 
ценност от 
национално 
значение 
 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

Недвижима 
културна 
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на крепост местността 
„Калето” 

24. Антична 
крепост 

с. Караш, 
местността 
„Калето” 

25. Антично и 
средновековн
о селище с 
некропол 

гр. Роман

местността 
„Селището”

26. Средновеков
на крепост –
„Романова 
крепост” 

Гр. Роман

 

27. Тракийско 
селище 

с. Кунино

 

28. Тракийско 
селище 
„Викус 
трулензиум” 
и антична 
крепост 

с. Кунино

Намират се 
над селото

29. Праисториче
ско селище в 
пещерата 
„Провъртенка
” 

с. Кунино,

 

30. Антична 
крепост 

с. Синьо 
бърдо, 
Местността 
„Селището”

31. Средновеков
на крепост 

с. Струпец
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местността 
 

с. Караш, 
местността 

 

 

гр. Роман 

местността 
„Селището” 

 

Гр. Роман Вероятно днешният град Роман носи името 
си от тази разрушена при падането под 
османско робство римска крепост.За 
романизацията на тракийското население в 
района говори намерения граничен камък, 
отбелязвал границите между римските 
провинции Тракия и Мизия от времето на 
римския император Адриан/117-138г./ 

с. Кунино Намира се на 1,5 км. североизточно от 
селото 

Кунино 

Намират се 
над селото 

 

с. Кунино,  

с. Синьо 

Местността 
„Селището” 

 

с. Струпец  
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ценност от 
местно 
значение 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

Роман носи името 
си от тази разрушена при падането под 

романизацията на тракийското население в 
района говори намерения граничен камък, 
отбелязвал границите между римските 
провинции Тракия и Мизия от времето на 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

Намира се на 1,5 км. североизточно от Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

Недвижима 
културна 
ценност от 
национално 
значениеДВ,
бр.25/1969 г. 

Недвижима 
културна 
ценност от 
национално 
значение 
ДВ,бр.25/196
9г. 

Недвижима 
културна 
ценност от 
местно 
значение 

Недвижима 
културна 
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съдържанието се носи от Община Мездра и 

„Калето” 

Гордост за област Враца са петте туристически обекта, включени в каталога на 
Българския туристически съюз 

� Пещерата “Леденика”
� Регионален исторически музей град Враца
� Лобното място на Христо Ботев
� Национален музей “Параход Радецки”
� Паметник на Христо Ботев и неговата чета в град Козлодуй. 

Регионален исторически музей град Враца

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

Гордост за област Враца са петте туристически обекта, включени в каталога на 
Българския туристически съюз “100 туристически обекта”:  

Пещерата “Леденика”; 
Регионален исторически музей град Враца; 
Лобното място на Христо Ботев - връх Околчица; 

зей “Параход Радецки”; 
Паметник на Христо Ботев и неговата чета в град Козлодуй.  

Пещера «Ледениика»  

Намира се в Природен парк «Врачански Балкан»
на 830 м надморска височина в Северозападния 
Стрешерски дял на Врачанската планина. Леденика 
отваря врати за посетители през 1961 г., а през 2005 г. 
инфраструктурата й е изцяло обновена. В нея живеят 
53 животински вида, сред които и насекомото 
Светломразец, което се е адаптирало толкова добре 
към тъмнината, че ако излезе на светлина, умира. 
Името си Леденика носи от ледените сталагмити, 
сталактити и сталактони, които се образуват през 
зимата в началото близо до входа. В пещерата има 
малко, немного дълбоко синтрово езеро, което според 
едно поверие изпълнява желанието на всеки, който 
потопи ръката си в него. 

Регионален исторически музей град Враца 

Наследник на традиция, чието начало е положено 
непосредствено след ръкополагането на Св. Софроний 
за епископ Врачански. Като професионален институт 
съществува от 1953 год.Основният и спомагателен 
фонд на РИМХГ надхвърля 100 000 единици (от които 
2200 са на Художествената галерия). В РИМХГ могат 
да се видят експозициите на едни от най
най-древните тракийски съкровища 
могила и Рогозенското съкровище, състоящо се от 165 
сребърни позлатени съда- вази, фиали и чаши. В 
РИМХГ е изложен и последния намерен от врачанските 
археолози експонат – скелет на жена на 9 хиляди 
години. Музеят има лапидариум и
възрожденски комплекс, разполагащ със 
самостоятелни сгради.  

2013 
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ценност от 
местно 
значение 

Гордост за област Враца са петте туристически обекта, включени в каталога на 

Намира се в Природен парк «Врачански Балкан», 
на 830 м надморска височина в Северозападния - 
Стрешерски дял на Врачанската планина. Леденика 

рати за посетители през 1961 г., а през 2005 г. 
инфраструктурата й е изцяло обновена. В нея живеят 
53 животински вида, сред които и насекомото 
Светломразец, което се е адаптирало толкова добре 
към тъмнината, че ако излезе на светлина, умира. 

ика носи от ледените сталагмити, 
сталактити и сталактони, които се образуват през 
зимата в началото близо до входа. В пещерата има 
малко, немного дълбоко синтрово езеро, което според 
едно поверие изпълнява желанието на всеки, който 

Наследник на традиция, чието начало е положено 
непосредствено след ръкополагането на Св. Софроний 
за епископ Врачански. Като професионален институт 
съществува от 1953 год.Основният и спомагателен 

надхвърля 100 000 единици (от които 
2200 са на Художествената галерия). В РИМХГ могат 
да се видят експозициите на едни от най-красивите и 

древните тракийски съкровища – от Могиланската 
могила и Рогозенското съкровище, състоящо се от 165 

вази, фиали и чаши. В 
РИМХГ е изложен и последния намерен от врачанските 

скелет на жена на 9 хиляди 
години. Музеят има лапидариум и   Етнографско-
възрожденски комплекс, разполагащ със 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Лобното място на 

Национален м

 Паметник на Христо Ботев и неговата чета 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

Лобното място на Христо Ботев – Врачански Балкан

 

На Околчица на 2 юни 1876 г. се разиграва 
последната битка на Ботевата чета.
На връх Околчица през 1936
увековечаване подвига на Христо Ботев и 
неговата чета е издигнат 35
опълченски кръст. В падината Йолковица, 
естествена канара с издълбан върху нея надпис 
бележи лобното място на поета
Всяка година на 2 юни в района се провеждат 
национални тържества в чест на Христо Ботев и 
всички паднали за свободата на България. 

Национален музей “Параход Радецки” 

Австрийският параход Радецки е построен през 1851 г. 
във корабостроителница "Обуда" 
Австроунгария). Бил е собственост на първо 
привилигировано имперско и кралско дунавско 
дружество (наименование до 1918 г. ). Носи името на 
фелдмаршал Йозеф Венцеслав Радецки
словак по произход. В центъра на Виена има негов 
паметник.В чест на 90 годишнината от героичната 
гибел на Христо Ботев 1 200 000 български деца 
събират средства за построяването на точно копие на 
легендарния за нашата история параход. Така 
възстановеният параход Радецки е пуснат на вода на 
28 май 1966 г. и на 30 май акустира на Козлодуйския 
бряг. 

Паметник на Христо Ботев и неговата чета – гр. Козлодуй

Сред просторния и приветлив Ботев парк над 
пристанището е изправил чело 20
монументален паметник обелиск, изграден от 
железобетонна конструкция и облицован с бял 
врачански камък. На лицевата страна е 
изработен профилът на Войводата. 
Паметникът се отличава с оригиналното си 
решение и с опростените си линии, 
съчетаващи значимостта 
околната среда. До него е притихнал старият 
оброчищен кръст. По всяко време на годината 
на отсрещния успореден на реката Крушовски 
баир се зеленеят изписаните с дръвчета 
огромни букви "Хр. Б." 
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Врачански Балкан 

На Околчица на 2 юни 1876 г. се разиграва 
последната битка на Ботевата чета. 
На връх Околчица през 1936-1939 г. за 
увековечаване подвига на Христо Ботев и 
неговата чета е издигнат 35-метров паметник с 

падината Йолковица, 
естествена канара с издълбан върху нея надпис 
бележи лобното място на поета-революционер.  
Всяка година на 2 юни в района се провеждат 
национални тържества в чест на Христо Ботев и 
всички паднали за свободата на България.  

Радецки е построен през 1851 г. 
във корабостроителница "Обуда" - Будапеща (Тогава 
Австроунгария). Бил е собственост на първо 
привилигировано имперско и кралско дунавско 
дружество (наименование до 1918 г. ). Носи името на 
фелдмаршал Йозеф Венцеслав Радецки, славянин, 
словак по произход. В центъра на Виена има негов 
паметник.В чест на 90 годишнината от героичната 
гибел на Христо Ботев 1 200 000 български деца 
събират средства за построяването на точно копие на 
легендарния за нашата история параход. Така 

тановеният параход Радецки е пуснат на вода на 
28 май 1966 г. и на 30 май акустира на Козлодуйския 

гр. Козлодуй 

Сред просторния и приветлив Ботев парк над 
пристанището е изправил чело 20-метровият 
монументален паметник обелиск, изграден от 
железобетонна конструкция и облицован с бял 
врачански камък. На лицевата страна е 
изработен профилът на Войводата. 
Паметникът се отличава с оригиналното си 
решение и с опростените си линии, 
съчетаващи значимостта на подвига с 
околната среда. До него е притихнал старият 
оброчищен кръст. По всяко време на годината 
на отсрещния успореден на реката Крушовски 
баир се зеленеят изписаните с дръвчета 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Родната къща на Никола Войводов – град Враца

 

Враца е известна пред цяла 
България, като градът на 
ботевата слава, но малцина днес 
знаят, че в националната ни 
история врачанинът Никола 
Войводов е предшественик на 
саможертвата на Христо Ботев. 
Той пръв стига до идеята да се 
използва кораб за революционн
акция. 

Къща-музей «Баба Илийца» 

Според жителите на селото, баба 
Илийца е вървяла по тази пътека, а 
малко по-надолу е прекосила с лодка 
река Искър.104 години по
потомците на легендарната българка 
ще почетат паметта й с 
построяването на 
бъде изградена на мястото, където 
преди повече от век е живяла 
Вазовата героиня. Пра
на баба Илийца Василка Манчева е 
кмет на село Челопек."
истинска героиня, която е спасила 
ботевия четник при разгрома на 
четата му от връх Околчица. Не е 
измислен образ, просто тя е истинска 
жена", каза Василка Манчева. 
Къщата на баба Илийца е 
възстановена изцяло в 
първоначалния й вид. Днес 
правнучката на баба Илийца Василка 
Манчева е кмет на село Челопек.
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град Враца 

Враца е известна пред цяла 
България, като градът на 
ботевата слава, но малцина днес 
знаят, че в националната ни 
история врачанинът Никола 
Войводов е предшественик на 
саможертвата на Христо Ботев. 
Той пръв стига до идеята да се 
използва кораб за революционна 

Според жителите на селото, баба 
Илийца е вървяла по тази пътека, а 

надолу е прекосила с лодка 
река Искър.104 години по-късно, 
потомците на легендарната българка 
ще почетат паметта й с 
построяването на къща-музей. Тя ще 
бъде изградена на мястото, където 
преди повече от век е живяла 
Вазовата героиня. Пра-пра внучката 
на баба Илийца Василка Манчева е 
кмет на село Челопек." Това е 
истинска героиня, която е спасила 
ботевия четник при разгрома на 

връх Околчица. Не е 
измислен образ, просто тя е истинска 
жена", каза Василка Манчева. 
Къщата на баба Илийца е 
възстановена изцяло в 
първоначалния й вид. Днес 
правнучката на баба Илийца Василка 
Манчева е кмет на село Челопек. 
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Струпецки манастир

Природен парк „В
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бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 
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Струпецки манастир – с.Струпец, община Роман

Струпецкият манастир е основан през 
Второто българско царство, като е бил 
известен и с името Тържишки. В един 
манастирски тефтер се споменава, че 
по време на османското нашествие 
обителта е разрушена. Най
сграда, съхранена днес в манастира, е 
съборната му църква, построена през 
16 в. През 1824 г. започва 
възстановяването на Струпецкият 
манастир по инициатива на Димитраки 
Хаджи Тошев, който оглавявал 
борбата за църковна независимост във 
Врачанския край. 

Природен парк „Врачански Балкан“ 

 

 

 

„Врачански Балкан” е обявен за народен парк 
през 1989 г., а със заповед № 987/13.11.2003 г. е 
обявен за природен парк. Обхваща обширна 
територия в Северозападна България и почти 
цялата Врачанска планина. 

Територията на природния парк, простираща се 
на площ от 28 844 хектара, е богата на 
животински и растителни видове. В Червената 
книга на България (списък със застрашени, 
изчезващи и изчезнали биологични видове, 
живеещи на територията на страната) попадат 57 
вида висши растения от установените на 
територията на парка. От тях 8 вида са с 
категория “застрашен от изчезване“.

В природния парк преобладават дъбовите и 
буковите гори. Тук има над 180 вида птици, 157 
от които са защитени от Закона за биологичното 
разнообразие.  

През май и юни на територията на „Врачански 
Балкан” могат да бъдат видени над 
водопада, като от тях целогодишно вода имат 
17. „Скакля” е най-високият непостоянно 
течащ водопад в България 
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с.Струпец, община Роман 

Струпецкият манастир е основан през 
Второто българско царство, като е бил 
известен и с името Тържишки. В един 
манастирски тефтер се споменава, че 
по време на османското нашествие 
обителта е разрушена. Най-старата 

нена днес в манастира, е 
съборната му църква, построена през 
16 в. През 1824 г. започва 
възстановяването на Струпецкият 
манастир по инициатива на Димитраки 
Хаджи Тошев, който оглавявал 
борбата за църковна независимост във 

„Врачански Балкан” е обявен за народен парк 
през 1989 г., а със заповед № 987/13.11.2003 г. е 
обявен за природен парк. Обхваща обширна 
територия в Северозападна България и почти 

природния парк, простираща се 
844 хектара, е богата на 

животински и растителни видове. В Червената 
книга на България (списък със застрашени, 
изчезващи и изчезнали биологични видове, 
живеещи на територията на страната) попадат 57 

астения от установените на 
територията на парка. От тях 8 вида са с 
категория “застрашен от изчезване“. 

В природния парк преобладават дъбовите и 
буковите гори. Тук има над 180 вида птици, 157 
от които са защитени от Закона за биологичното 

ез май и юни на територията на „Врачански 
Балкан” могат да бъдат видени над 170 

като от тях целогодишно вода имат 
високият непостоянно 

течащ водопад в България - 141 м. Намира се 
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на около 10 км северно от град Своге. Водопадът 
е обявен за природна забележителност и е 
включен в Регистъра на защитените територии и 
защитените зони в България. Друг интересен 
водопад е „Боров камък”
височина от 63 м и се намира в района на село 
Згориград. 

На територията на парка се нам
забележителност „Вратцата
скално образувание - 400
варовикови скали - най-високите на Балканския 
полуостров. Тук се намират и останките от 
средновековната крепост Вратица
Вратцата) (Х - ХІІ век) За достъпа до скалите има 
ограничителен режим. През прохода Вратцата 
минава и шосето, водещо за пещерата Леденика. 
По отвесните скали на Вратцата са трасирани 
над 140 алпийски маршрута (за катерене) с 
различна трудност. 

С разнообразния си релеф и близостта си д
град Враца и множеството малки населени места 
на територията му, природен парк „Врачански 
Балкан” е едно от предпочитаните места за еко и 
планински туризъм. Срещу село Лютиброд се 
намира природната забележителност 
Това са четири успоредни една н
стени. Местните хора са ги оприличили на ритли 
(страничните прегради на волска кола), а по 
зъберите им личат останки от крепостни стени
В близост до Ритлите е местността Рашов дол
историческо място, свързано с Априлското 
въстание срещу османската власт от 1876 г. В 
горната част на поляната се пази автентичната 
кошара, край която се е водило сражението, до 
нея има параклис, а по-надолу е поставена 
мемориалната плоча в памет на загиналите 
въстаници. 

Лакатнишките скали са друга защитена мест
в парка с много алпийски маршрути за катерене. 
Скалите се намират на левия бряг на река Искър. 
В този район се намират пещерите Темната 
дупка и Ръжишката пещера. 

На около 4 км от село Осеновлаг се 
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на около 10 км северно от град Своге. Водопадът 
е обявен за природна забележителност и е 
включен в Регистъра на защитените територии и 
защитените зони в България. Друг интересен 

„Боров камък”. Водопадът има 
височина от 63 м и се намира в района на село 

На територията на парка се намира природната 
забележителност „Вратцата”. Това е естествено 

400-метрови отвесни 
високите на Балканския 

полуостров. Тук се намират и останките от 
крепост Вратица (или 

стъпа до скалите има 
ограничителен режим. През прохода Вратцата 
минава и шосето, водещо за пещерата Леденика. 
По отвесните скали на Вратцата са трасирани 
над 140 алпийски маршрута (за катерене) с 

С разнообразния си релеф и близостта си до 
град Враца и множеството малки населени места 
на територията му, природен парк „Врачански 
Балкан” е едно от предпочитаните места за еко и 
планински туризъм. Срещу село Лютиброд се 
намира природната забележителност Ритлите. 
Това са четири успоредни една на друга каменни 
стени. Местните хора са ги оприличили на ритли 
(страничните прегради на волска кола), а по 

останки от крепостни стени. 
местността Рашов дол - 

историческо място, свързано с Априлското 
сманската власт от 1876 г. В 

горната част на поляната се пази автентичната 
кошара, край която се е водило сражението, до 

надолу е поставена 
мемориалната плоча в памет на загиналите 

Лакатнишките скали са друга защитена местност 
в парка с много алпийски маршрути за катерене. 
Скалите се намират на левия бряг на река Искър. 
В този район се намират пещерите Темната 

На около 4 км от село Осеновлаг се 
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Възможността за създаването на общи маршрути за туристически посещения със 
съседните на община Мездра общини, предполага разглеждането на 
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Мездра са община Своге и община Ботевград
Забележителностите в двете общини, които представляват интерес за туристите са: 
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намираОсеновлашкият манастир „Света 
Богородица”, известен още и като 
престола. Смята се, че манастирът е създаден 
по времето на Второто българско царство (1185 
1393 г.). Според легенда манастирът е основан 
от седем боляри или седем братя. В църквата на 
манастира има седем отделни олтара, това е и 
единственият храм в България с подобно 
архитектурно решение. Манастирът предлага и 
настаняване. 
В квартал Бистрец на Враца се намира друг 
манастир - „Св.Иван Пусти”, познат е още с името 
Бистрешки манастир. 
На връх Околчица (1048 м), който също е на 
територията на природния парк, се издига 
каменен кръст в памет на подвига на Христо 
Ботев (1848 г. – 1876 г.) и неговата чета по време 
на Априлското въстание от 1876 г. На 2 км от 
връх Околчица, в местността Йолковица, на връх 
Камарата е лобното място на Христо Бо
На територията на природен парк „Врачански 
Балкан” са обозначени 
маршрута, преминаващи през различни 
територии и природни забележителности. 
Разработени са и 8 опознавателни маршрута 
всеки един от тях са монтирани информационни 
табла според темата на маршрута 
екологията”, „Планинарство за начинаещи”, 
„Горска пътека на приказките”, „Войводинов дол 
Скакля – гр. Враца”, „Карст и биологично 
разнообразие”, „Гората - място за живот и прием”, 
„По стъпките на Ботевата чета”,
Средновековна Вратица”. Във Врачански Балкан 
има и три обозначени веломаршрута с различна 
трудност. 

Възможността за създаването на общи маршрути за туристически посещения със 
съседните на община Мездра общини, предполага разглеждането на 
целевия регион, включващ общините, имащи общи териториални граници с община 
Мездра. Освен горепосочените общини, попадащи в област Враца, съседни на община 

община Своге и община Ботевград, попадащи в област София. 
в двете общини, които представляват интерес за туристите са: 
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намираОсеновлашкият манастир „Света 
тен още и като Седемте 

. Смята се, че манастирът е създаден 
по времето на Второто българско царство (1185 - 
1393 г.). Според легенда манастирът е основан 
от седем боляри или седем братя. В църквата на 
манастира има седем отделни олтара, това е и 

инственият храм в България с подобно 
архитектурно решение. Манастирът предлага и 

В квартал Бистрец на Враца се намира друг 
„Св.Иван Пусти”, познат е още с името 

На връх Околчица (1048 м), който също е на 
ята на природния парк, се издига 

каменен кръст в памет на подвига на Христо 
1876 г.) и неговата чета по време 

на Априлското въстание от 1876 г. На 2 км от 
връх Околчица, в местността Йолковица, на връх 
Камарата е лобното място на Христо Ботев. 
На територията на природен парк „Врачански 
Балкан” са обозначени 16 туристически 

, преминаващи през различни 
територии и природни забележителности. 
Разработени са и 8 опознавателни маршрута - по 
всеки един от тях са монтирани информационни 

ла според темата на маршрута - „В света на 
екологията”, „Планинарство за начинаещи”, 
„Горска пътека на приказките”, „Войводинов дол – 

гр. Враца”, „Карст и биологично 
място за живот и прием”, 

„По стъпките на Ботевата чета”, „Антична и 
Средновековна Вратица”. Във Врачански Балкан 
има и три обозначени веломаршрута с различна 

Възможността за създаването на общи маршрути за туристически посещения със 
съседните на община Мездра общини, предполага разглеждането на възможности в 
целевия регион, включващ общините, имащи общи териториални граници с община 
Мездра. Освен горепосочените общини, попадащи в област Враца, съседни на община 

, попадащи в област София. 
в двете общини, които представляват интерес за туристите са:  
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ОБЩИНА СВОГЕ  

Искърският пролом 

 

Величествен и живописен е старопланинският Искърски 
пролом – неповторимо дело на природата. Река Искър 
като огромен трион е проломила планината, нейните 
млечнобели, сиви и пъстроцветни скали.Според 
легенди районът на Своге някога е бил дъно на голямо 
езеро. Водите на това езеро изведнъж пресъхнали, 
когато страшна буря преобърнала лодката на младия 
рибар Истър и той изчезнал за винаги. Днес реката и 
проломът носят неговото име.  
предлага прекрасни гледки, различни интересни скални 
образувания, както и карстови форми. Дължината на 
Искърското дефиле е около 156 километра. То за почва 
от Софийското поле и завършва в около град Червен 
бряг. 
Водопад „Скакля“ 

 

Водопадът „Скакля“, наречен на едноименната река, 
спуска водите си в източната част на планината Понор, 
близо до гара Бов. Дъното на долината на реката се 
затваря от внушителен подковообразен варовиков 
венец висок 120 м. От него скачат водите на водопада в 
трискадно разположени скока, най –
около 85 м. Долината на водопада е заета от ливади. 
Малко по на север се намира скалата Златния 
камък.  Мястото е приятно за разходки и пикник. Около 
водопада е изградена екопътека, която носи името на 
великия български поет Иван Вазов. Екопътеката 
свързва село Бов и село Заселе. 

Природен феномен „Джуглата“ 

 

Скалното образование Джуглата е разположено на 8 
км. северно от град Своге, в района на с. Церово. 
Високо е 18 м., с причудливи форми, образувало се е 
при изветрянето на хоризонталните ръждиво 
триаски пясъчници, характерни за Искърското дефиле в 
района. „Джуглата“ е обявен за природна 
забележителност през 1964 година.

Лакатнишки скали 
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Величествен и живописен е старопланинският Искърски 
неповторимо дело на природата. Река Искър 

като огромен трион е проломила планината, нейните 
млечнобели, сиви и пъстроцветни скали.Според 
легенди районът на Своге някога е бил дъно на голямо 
езеро. Водите на това езеро изведнъж пресъхнали, 
когато страшна буря преобърнала лодката на младия 
рибар Истър и той изчезнал за винаги. Днес реката и 

  Искърският пролом 
предлага прекрасни гледки, различни интересни скални 
образувания, както и карстови форми. Дължината на 
Искърското дефиле е около 156 километра. То за почва 
от Софийското поле и завършва в около град Червен 

Водопадът „Скакля“, наречен на едноименната река, 
спуска водите си в източната част на планината Понор, 
близо до гара Бов. Дъното на долината на реката се 
затваря от внушителен подковообразен варовиков 

водите на водопада в 
– високият от които е 

около 85 м. Долината на водопада е заета от ливади. 
Малко по на север се намира скалата Златния 

Мястото е приятно за разходки и пикник. Около 
, която носи името на 

великия български поет Иван Вазов. Екопътеката 

Скалното образование Джуглата е разположено на 8 
км. северно от град Своге, в района на с. Церово. 

причудливи форми, образувало се е 
при изветрянето на хоризонталните ръждиво – червени 
триаски пясъчници, характерни за Искърското дефиле в 
района. „Джуглата“ е обявен за природна 
забележителност през 1964 година. 
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който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
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исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

 

Лакатнишките скали са свързани неразделно с 
историята на българския алпинизъм. Първото 
алпинистко изкачване с въжета и клинове е 
било през извършено през 1931 година. На 
отвесните Лакатнишки стени, на 600 м. 
Надморска височина е построен от 
алпинистите – катерачи след непосилен 
няколкомесечен труд малък алпийски заслон 
„Орлово гнездо“. Той представлява дървена 
постройка, кацнала върху железни греди, 
забити направо в скалата на около 300 м. над 
р. Искър. 

Пещера „Темната дупка“ 

 

Пещерата е една от най
планина (5 600 метра). Отворът на пещерата личи 
като голямо черно петно по отвесните скали 
северно от гара Лакатник. Намира се на 52 км. от 
гр. София и на 27 м. над река Искър. Големият 
вход на пещерата започва с лек 
скални колони на дъното. Пещерата е съставена от 
две основни галерии, съединени помежду си, и 
много напречни, като цялата система е 
разположена на 4 етажа. Особени 
забележителности на пещерата са напречните 
профили по хода на галериите.

Изворът „Житолюб“ 

 

Намира се на входа на пещерата „Темната дупка“. 
Водите му не се използват. Извира от едно от 
многото подземни езера в пещерата на име 
Жековото езеро. 

Ръжишка пещера  

2013 
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Лакатнишките скали са свързани неразделно с 
историята на българския алпинизъм. Първото 
алпинистко изкачване с въжета и клинове е 
било през извършено през 1931 година. На 
отвесните Лакатнишки стени, на 600 м. 
Надморска височина е построен от 

атерачи след непосилен 
няколкомесечен труд малък алпийски заслон – 
„Орлово гнездо“. Той представлява дървена 
постройка, кацнала върху железни греди, 
забити направо в скалата на около 300 м. над 

Пещерата е една от най-дългите в Стара 
Отворът на пещерата личи 

като голямо черно петно по отвесните скали 
северно от гара Лакатник. Намира се на 52 км. от 
гр. София и на 27 м. над река Искър. Големият 
вход на пещерата започва с лек наклон на запад и 
скални колони на дъното. Пещерата е съставена от 
две основни галерии, съединени помежду си, и 
много напречни, като цялата система е 
разположена на 4 етажа. Особени 
забележителности на пещерата са напречните 
профили по хода на галериите. 

Намира се на входа на пещерата „Темната дупка“. 
Водите му не се използват. Извира от едно от 
многото подземни езера в пещерата на име 
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Часовниковата кула 

 

Кулата е символ на града и присъства в герба му. Кулата е построена 
през 1862
майсторът е известен 
механизъм се
Етъра, като частите са внесени от чужбина.

Кулата е един от 100

Паметник
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Намира се близо до гара Лакатник, на 140 м. над р. 
Искър. Дълга е 316 метра. Сталактитните 
образувания се по свода на пещерата, а не по 
стените, както е обикновено.
широките пукнатини. Пещерата през зимата се 
обитава от прилепи, а  археоло
са установили, че тук някога са обитавали хора от 
желязната епоха. Красива и
пещерата се обитава от над 32 вида различни 
организми. 

Пещера „Елата“ 

 

Намира се на около 2 км. Южно от с. Зимевица в 
малък скален венец от юрски варовици. Входът и е 
малък и води отвесно надолу до 18 м. От дъното й 
през тесен проход между наносите се влиза в 
широка, немного висока галерия, низходяща и с 
няколко прага. Пещерата е плътно изпълнена с 
образования снеописуеми форми, предимно 
сталагмити, синтрови прегради, колонки и чудесни 
аномалии. Сталагмитите са накацали навсякъде, 
даже един върху друг, което придава фантастичен 
изглед на всичко наоколо. Синтровите езерца са 
прекрасни с кристалните си дъна и са изпълнени с 
разнообразни бисери.  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

Часовниковата кула – град Ботевград 

Кулата е символ на града и присъства в герба му. Кулата е построена 
през 1862-64 година. Името на архитекта не е запазено, но 
майсторът е известен — Вуно Марков. Оригиналният часовников 
механизъм се пази в музея, а сегашният е направен от майстори в 
Етъра, като частите са внесени от чужбина. 

Кулата е един от 100-те национални туристически обекта.

Паметник-костница на Ботевите четници 

2013 
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Намира се близо до гара Лакатник, на 140 м. над р. 
Искър. Дълга е 316 метра. Сталактитните 
образувания се по свода на пещерата, а не по 
стените, както е обикновено. Това се дължи на 
широките пукнатини. Пещерата през зимата се 

археологическите находки 
са установили, че тук някога са обитавали хора от 
желязната епоха. Красива и много интересна, 
пещерата се обитава от над 32 вида различни 

Намира се на около 2 км. Южно от с. Зимевица в 
юрски варовици. Входът и е 

малък и води отвесно надолу до 18 м. От дъното й 
през тесен проход между наносите се влиза в 
широка, немного висока галерия, низходяща и с 
няколко прага. Пещерата е плътно изпълнена с 
образования снеописуеми форми, предимно 

гмити, синтрови прегради, колонки и чудесни 
аномалии. Сталагмитите са накацали навсякъде, 
даже един върху друг, което придава фантастичен 
изглед на всичко наоколо. Синтровите езерца са 
прекрасни с кристалните си дъна и са изпълнени с 

Кулата е символ на града и присъства в герба му. Кулата е построена 
64 година. Името на архитекта не е запазено, но 

Вуно Марков. Оригиналният часовников 
пази в музея, а сегашният е направен от майстори в 

те национални туристически обекта. 
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Направения преглед на всички 
показва, че региона има значителен потенциал за устойчиво развитие на туризма. В 
предвид по-тежкото икономическо състояние на региона в сравнение с останалите 
региони в България, развитието на туристическ
подобряване на икономиката. 

2. СЕГМЕНТАЦИЯ НА ПАЗАРА

2.1. ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ

Изборът на целеви пазари зависи от няколко основни положения: 

� туристическият пазар се подчинява на действието на икономическите закони на 
стоковото производст

� представлява сфера на реализация на услуги, задоволяващи обществената 
потребност от туризъм, и получава на тази основа относителна самостоятелност;

� туристическият пазар е съвкупност от икономически отношения и механизми, 
свързана с участниците, мястото, времето, условията и обхвата на тази 
реализация. 

Изборът на целеви пазар в туризма е тясно свързан с изпълняваната от дестинацията 
мисия на туристическия пазар. Той определя възможните начини за обвързв
интересите на дестинацията с тези на 

В този смисъл маркетинговите усилия обхващат следните дейности: 
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Костницата е един от 100-те национални
обекта. 
Паметник-костница на Ботевите
единствена в България и тя дава основание
г. Орхание да се преименува в Ботевград.
От тленните останки в костницата
идентифициран е черепът на Георги

Направения преглед на всички забележителности – природни и културно
показва, че региона има значителен потенциал за устойчиво развитие на туризма. В 

тежкото икономическо състояние на региона в сравнение с останалите 
региони в България, развитието на туристическия сектор е добра възможност за 
подобряване на икономиката.  

СЕГМЕНТАЦИЯ НА ПАЗАРА 

ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ 

Изборът на целеви пазари зависи от няколко основни положения:  

туристическият пазар се подчинява на действието на икономическите закони на 
стоковото производство и стоковото обръщение;  

представлява сфера на реализация на услуги, задоволяващи обществената 
потребност от туризъм, и получава на тази основа относителна самостоятелност;

туристическият пазар е съвкупност от икономически отношения и механизми, 
с участниците, мястото, времето, условията и обхвата на тази 

Изборът на целеви пазар в туризма е тясно свързан с изпълняваната от дестинацията 
пазар. Той определя възможните начини за обвързв

интересите на дестинацията с тези на туристите при определени обстоятелства. 

В този смисъл маркетинговите усилия обхващат следните дейности:  

2013 
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национални туристически 

Ботевите четници е 
основание през 1934 

Ботевград. 
костницата единственият 
Георги Апостолов.  

природни и културно-исторически, 
показва, че региона има значителен потенциал за устойчиво развитие на туризма. В 

тежкото икономическо състояние на региона в сравнение с останалите 
ия сектор е добра възможност за 

туристическият пазар се подчинява на действието на икономическите закони на 

представлява сфера на реализация на услуги, задоволяващи обществената 
потребност от туризъм, и получава на тази основа относителна самостоятелност; 

туристическият пазар е съвкупност от икономически отношения и механизми, 
с участниците, мястото, времето, условията и обхвата на тази 

Изборът на целеви пазар в туризма е тясно свързан с изпълняваната от дестинацията 
пазар. Той определя възможните начини за обвързване на 

при определени обстоятелства.  
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

� Създаване на туристически 
потребности и характеристики на 

� Разработване на цени, които съответстват на платежните 
възможности и на бюджета на разходите на 

� Достъпност и условия за 
� Обвързване на рекламните съобщения, на каналите и средствата за 

тяхното разпрост

При избора на целеви пазари са взети предвид и допълнителни критерии за 
сегментиране, като: 

� оценките, вкусовете и предпочитанията на 
� личностните характеристики на потребителя;
� създадени връзки между к

продажбите;
� начинът на регистриране на цените и на рекламата;
� начинът на възприемане на продукта: според търговската марка, с 

която се лансира на пазара или заради неговите собствени качества и 
достойнства.

2.2. ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ ЗА
ТУРИСТИЧЕСК

Същността на туристическата атракция 
създават добри предпоставки за реализирането и на 
пазар на: 

� Културно-историческия туризъм;
� Археологически туризъм;
� Природо-познавателен туризъм;

Принадлежността на България към вътрешния пазар на Европейския съюз създава 
допълнителни благоприятни предпоставки  за насочване на  постоянен туристически 
поток към България.  Териториалната близост на
значителен потенциал като Русия, Украйна и Турция също  благоприятства привличането 
на туристи. 

Сегментирането на потенциалните потребители е процес на анализ на вероятността за 
посещение на различните групи туристи. Пров
информация за сегментиране на целевите потребители и то е както следва:

Признак 

Възраст •

•
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туристически продукт, отговарящ на специфичните 
потребности и характеристики на туристите, формиращи целия пазар;
Разработване на цени, които съответстват на платежните 
възможности и на бюджета на разходите на туристите
Достъпност и условия за туристически посещения; 
Обвързване на рекламните съобщения, на каналите и средствата за 
тяхното разпространение с традициите и културата

При избора на целеви пазари са взети предвид и допълнителни критерии за 

оценките, вкусовете и предпочитанията на туристите
личностните характеристики на потребителя; 
създадени връзки между клиенти и посредници, осигуряващи 
продажбите; 
начинът на регистриране на цените и на рекламата;
начинът на възприемане на продукта: според търговската марка, с 
която се лансира на пазара или заради неговите собствени качества и 
достойнства. 

ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ 

Същността на туристическата атракция - културно-историческа и археологическа ценност, 
създават добри предпоставки за реализирането и на българския национален целеви 

историческия туризъм; 
Археологически туризъм; 

познавателен туризъм; 
Принадлежността на България към вътрешния пазар на Европейския съюз създава 
допълнителни благоприятни предпоставки  за насочване на  постоянен туристически 
поток към България.  Териториалната близост на пазари извън Европейския съюз със 
значителен потенциал като Русия, Украйна и Турция също  благоприятства привличането 

Сегментирането на потенциалните потребители е процес на анализ на вероятността за 
посещение на различните групи туристи. Проведеното проучване дава необходимата 
информация за сегментиране на целевите потребители и то е както следва:

Целеви потребители 

• До 25 години; 

• От 26 до 35 години; 

2013 
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продукт, отговарящ на специфичните 
рмиращи целия пазар; 

Разработване на цени, които съответстват на платежните 
туристите; 

Обвързване на рекламните съобщения, на каналите и средствата за 
ранение с традициите и културата на региона. 

При избора на целеви пазари са взети предвид и допълнителни критерии за 

туристите; 

лиенти и посредници, осигуряващи 

начинът на регистриране на цените и на рекламата; 
начинът на възприемане на продукта: според търговската марка, с 
която се лансира на пазара или заради неговите собствени качества и 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

историческа и археологическа ценност, 
българския национален целеви 

Принадлежността на България към вътрешния пазар на Европейския съюз създава 
допълнителни благоприятни предпоставки  за насочване на  постоянен туристически 

пазари извън Европейския съюз със 
значителен потенциал като Русия, Украйна и Турция също  благоприятства привличането 

Сегментирането на потенциалните потребители е процес на анализ на вероятността за 
еденото проучване дава необходимата 

информация за сегментиране на целевите потребители и то е както следва: 

Причини за избор  

Проведено пазарно 
проучване 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Социален статус •

•

Местоживеене •

Туристи от цялата 
предпочитания към:

•

•

•

Чужденци •

•

•

•

3. ДОБРИ ПРАКТИКИ

 

3.1. Местност Хорезу
на алтернативен туризъм и промотиране на местните 
занаяти, бит и култура)

варовикови образувания, проломи и пещери.
Манастирът на Хурез, Манастирът Бистрита (датиращ от преди 500 години) и укрепените 
къщи в Малдарещи са местни туристически атракции, представящи местната 
архитектура, етнография и фолкло
Лековитите минерални води на село Костещи са предпоставка за изграждането на 
минерални бани и развитието на балнеологията в района. Друга местна атракция е 
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• Студенти и учащи от професионално  
направление: история и археология 
приложни изкуства, живопис или 
фотография; 

• Работещи; 

• Населението на общините от област 
Враца, община Ботевград и община 
Своге; 

Туристи от цялата страна с 
предпочитания към: 

• Културно-историческия туризъм; 

• Археологическия туризъм; 

• Природо-познавателния туризъм 

• Украйна; 

• Сърбия; 

• Румъния; 

• Молдова 

ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Местност Хорезу – Румъния (Добра практика за развитие 
на алтернативен туризъм и промотиране на местните 
занаяти, бит и култура) 

 
Местността Хорезу включва 5 местности 
прилежащите му села, Костещи, Малдарещи, Ваидени и 
Слатиоара. Тя е разположена в подножието на 
Карпатите. Територията има изключително културно и 
природно богатство – 93 природни и исторически 
паметника и редица природни забележителности. 
Територията се отличава с планински релеф, гори и 
пасища. В нейните граници има редица ручеи, 

варовикови образувания, проломи и пещери. 
Манастирът на Хурез, Манастирът Бистрита (датиращ от преди 500 години) и укрепените 
къщи в Малдарещи са местни туристически атракции, представящи местната 
архитектура, етнография и фолклорно изкуство. 
Лековитите минерални води на село Костещи са предпоставка за изграждането на 
минерални бани и развитието на балнеологията в района. Друга местна атракция е 

2013 
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Проведено пазарно 
проучване 

Проведено пазарно 
проучване 
 

Проведено пазарно 
проучване; 
Посещения на 
чужденци в община 
Мездра 

Румъния (Добра практика за развитие 
на алтернативен туризъм и промотиране на местните 

Местността Хорезу включва 5 местности – град Хорезу и 
прилежащите му села, Костещи, Малдарещи, Ваидени и 
Слатиоара. Тя е разположена в подножието на 
Карпатите. Територията има изключително културно и 

93 природни и исторически 
паметника и редица природни забележителности.  
Територията се отличава с планински релеф, гори и 

граници има редица ручеи, 

Манастирът на Хурез, Манастирът Бистрита (датиращ от преди 500 години) и укрепените 
къщи в Малдарещи са местни туристически атракции, представящи местната 

Лековитите минерални води на село Костещи са предпоставка за изграждането на 
минерални бани и развитието на балнеологията в района. Друга местна атракция е 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

посещението на прилеповата пещера Liliecilor. Музеят в Костещи е природен резерват, 
обсипан с огромни песъкливи скални образувания, които са с научен и туристически 
интерес поради своите размери и зооморфия.
Керамичните изделия от областта Хорезу са уникални със своите цветове и флорални 
мотиви, характерни за региона. Тези изделия съхранява
византийското влияние върху занаятите от местността. Характерни елементи в украсата 
на керамичните изделия са цветята, спиралите, венците, точките и прочутият хорезки 
петел.  
На територията се пресичат две древни етно
(обитаващи Северните Карпати).

3.2. Румъния 
практика за развитие на културно

Туристическият потенциал на Хатег се определя от природните, историческите и 
културните дадености. Живописността на областта се определя от минералните и 
термалните извори, ловни резервати, както и с разнообразните архитектурни и 
фолклорни елементи. Със своята надморска височина от 
от най-добрите примери за развит
изградена съвременна пътна мрежа, водеща до всички по
Национален парк Ретезат се намира в близост до градовете Петросани и Дева. Той е 
единственият национален парк в Румъния, заемащ площ 
му има над 80 високопланински езера
Културни забележителности в областта са Рисуваните манастири в Буковина, дървените 
къщи в Марамуреш и укрепените саксонски села в Трансилвания. В местността и до ден 
днешен мога да се срещнат фермери, орящи на ръка, овчари с овчи ямурлуци и 
занаятчии. 
На територията на Хатег е разположен архитектурният паметник Colonia Ulpia Traiana 
Augusta Dacica Sarmizegetusa, изграден през 106
Това е най-значимият религиозен и културен метрополис в провинция Дачия. От него 
могат да се видят амфитеатъра и останки от останалите постройки. Други архитектурни 
забележителности в областта са:

• Замъкът в Сантамария Орлеа изграден в бароков стил през 1782 г. и 
реконструиран през 19 век; 

• Крепостта в Налатвад; 

• Църквата Сантамария Орлеа, изградена в готически стил през 13 век; 

• Манастирът Прислоп. 
 
За туристите се предлагат следните атракции: 

• Планински - 
дейности (планински преходи със ски), водни спортове (кану, рафтинг, плаване 
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посещението на прилеповата пещера Liliecilor. Музеят в Костещи е природен резерват, 
сипан с огромни песъкливи скални образувания, които са с научен и туристически 

интерес поради своите размери и зооморфия. 
Керамичните изделия от областта Хорезу са уникални със своите цветове и флорални 
мотиви, характерни за региона. Тези изделия съхраняват местните традиции и разкриват 
византийското влияние върху занаятите от местността. Характерни елементи в украсата 
на керамичните изделия са цветята, спиралите, венците, точките и прочутият хорезки 

На територията се пресичат две древни етно-култури – Олтения и Мергинимеа 
(обитаващи Северните Карпати). 

Румъния - Област Хатег и Национален парк Ретезат (Добра 
практика за развитие на културно-исторически туризъм)

Туристическият потенциал на Хатег се определя от природните, историческите и 
дености. Живописността на областта се определя от минералните и 

термалните извори, ловни резервати, както и с разнообразните архитектурни и 
фолклорни елементи. Със своята надморска височина от 300-400 метра, регионът е един 

добрите примери за развитие на планинския еко-туризъм. На територията е 
изградена съвременна пътна мрежа, водеща до всички по-големи зимни курорти.
Национален парк Ретезат се намира в близост до градовете Петросани и Дева. Той е 
единственият национален парк в Румъния, заемащ площ от 140 000 акра. На територията 
му има над 80 високопланински езера. 
Културни забележителности в областта са Рисуваните манастири в Буковина, дървените 
къщи в Марамуреш и укрепените саксонски села в Трансилвания. В местността и до ден 

срещнат фермери, орящи на ръка, овчари с овчи ямурлуци и 

На територията на Хатег е разположен архитектурният паметник Colonia Ulpia Traiana 
Augusta Dacica Sarmizegetusa, изграден през 106-271 г. пр. Хр. от римските заселници. 

т религиозен и културен метрополис в провинция Дачия. От него 
могат да се видят амфитеатъра и останки от останалите постройки. Други архитектурни 
забележителности в областта са: 

Замъкът в Сантамария Орлеа изграден в бароков стил през 1782 г. и 
н през 19 век;  

Крепостта в Налатвад;  

Църквата Сантамария Орлеа, изградена в готически стил през 13 век; 

Манастирът Прислоп.  

За туристите се предлагат следните атракции:  

 туристически преходи, велосипедизъм, конна езда, зимни 
дейности (планински преходи със ски), водни спортове (кану, рафтинг, плаване 
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посещението на прилеповата пещера Liliecilor. Музеят в Костещи е природен резерват, 
сипан с огромни песъкливи скални образувания, които са с научен и туристически 

Керамичните изделия от областта Хорезу са уникални със своите цветове и флорални 
т местните традиции и разкриват 

византийското влияние върху занаятите от местността. Характерни елементи в украсата 
на керамичните изделия са цветята, спиралите, венците, точките и прочутият хорезки 

Олтения и Мергинимеа 

Област Хатег и Национален парк Ретезат (Добра 
исторически туризъм) 

Туристическият потенциал на Хатег се определя от природните, историческите и 
дености. Живописността на областта се определя от минералните и 

термалните извори, ловни резервати, както и с разнообразните архитектурни и 
400 метра, регионът е един 

туризъм. На територията е 
големи зимни курорти. 

Национален парк Ретезат се намира в близост до градовете Петросани и Дева. Той е 
000 акра. На територията 

Културни забележителности в областта са Рисуваните манастири в Буковина, дървените 
къщи в Марамуреш и укрепените саксонски села в Трансилвания. В местността и до ден 

срещнат фермери, орящи на ръка, овчари с овчи ямурлуци и 

На територията на Хатег е разположен архитектурният паметник Colonia Ulpia Traiana 
271 г. пр. Хр. от римските заселници. 

т религиозен и културен метрополис в провинция Дачия. От него 
могат да се видят амфитеатъра и останки от останалите постройки. Други архитектурни 

Замъкът в Сантамария Орлеа изграден в бароков стил през 1782 г. и 

Църквата Сантамария Орлеа, изградена в готически стил през 13 век;  

туристически преходи, велосипедизъм, конна езда, зимни 
дейности (планински преходи със ски), водни спортове (кану, рафтинг, плаване 
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атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

със сал), наблюдаване на птици (над 320 различни видове птици), 
наблюдаване на диви животни, разглеждане на пещери; за лю
скалното катерене има маршрути от всякаква степен на трудност. Организират 
се летни лагери за деца и други младежки инициативи.
• Културни – опит в занаятчийски дейности, разглеждане на средновековни 
селища. 

За популяризиране на дестинацията е из
както за местността и всички предлагани възможности за туризъм, така и съдържащ 
контакти на местните фирми, предлагащи туристически услуги. Удобството за 
потенциалните потребители е, че след всяка атракция е прил
информация на организациите, които я предлагат.

На територията на Геопарк Хатег се развива и модерен туризъм, в който са заложени 
инфраструктурни мерки (изграждане на агро
информационни пунктове) и предлагане
атракции, най-съществена е създаването на открит музей на динозаврите, обитавали 
местността Хатег, който включва техни репродукции в реални размери.

3.3. Ирландия 
организиране 

 

коли, лодки по наем, СПА, 
областта има редица природни забележителности, сред които са местностите „Седемте 
глави” и „Разходките на Клонакилти”. Посетителите могат да наемат колело за цял ден, 
голфът е много добре поддържан,
бряг. В общинската камара се предлага туристически наръчник, съдържащ 50 местни 
атракции. 
Фестивалите на занаятите са редовни събития в общината. На улица в сърцето на град 
Клонакилти се намират редица зан
атракция е фермерският пазар, където се продава голямо разнообразие от местни 
продукти като риба, хляб, сирене, занаятчийски изделия, произведения на изкуството и 
др. По тези пазари често могат да се срещнат 
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съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

със сал), наблюдаване на птици (над 320 различни видове птици), 
наблюдаване на диви животни, разглеждане на пещери; за лю
скалното катерене има маршрути от всякаква степен на трудност. Организират 
се летни лагери за деца и други младежки инициативи. 

опит в занаятчийски дейности, разглеждане на средновековни 

За популяризиране на дестинацията е изграден интернет портал, съдържащ информация 
както за местността и всички предлагани възможности за туризъм, така и съдържащ 
контакти на местните фирми, предлагащи туристически услуги. Удобството за 
потенциалните потребители е, че след всяка атракция е прил
информация на организациите, които я предлагат. 

На територията на Геопарк Хатег се развива и модерен туризъм, в който са заложени 
инфраструктурни мерки (изграждане на агро-туристически пансиони, пътища и 
информационни пунктове) и предлагането на нови туристически атракции. Сред новите 

съществена е създаването на открит музей на динозаврите, обитавали 
местността Хатег, който включва техни репродукции в реални размери.

Ирландия – община Клонакилти (Добра практика по 
организиране на събития, свързани с местни занаяти)

Област Клонакилти се намира в Югоизточна Ирландия и 
има около 3500 жители и над 4000 леглова база (през 
1996 г. е имало едва 400 легла). Областта включва 20 
града, 10 галерии, 50 барове и кръчми, 10 туристически 
маршрута, 2 голф игрища, 2 конни бази, 50 ресторанта, 
10 риболовни кътчета, сърф училища, възможности за 
морски риболов и др.  
За туристите се предлага пълен набор от услуги като: 
банки, църкви, медицински услуги, магазини, таксита, 

коли, лодки по наем, СПА, кино, театър, туристически гидове и др. На територията на 
областта има редица природни забележителности, сред които са местностите „Седемте 
глави” и „Разходките на Клонакилти”. Посетителите могат да наемат колело за цял ден, 
голфът е много добре поддържан, за развитието на риболов има езеро, река и морски 
бряг. В общинската камара се предлага туристически наръчник, съдържащ 50 местни 

Фестивалите на занаятите са редовни събития в общината. На улица в сърцето на град 
Клонакилти се намират редица занаятчийски и художествени магазини. Друга голяма 
атракция е фермерският пазар, където се продава голямо разнообразие от местни 
продукти като риба, хляб, сирене, занаятчийски изделия, произведения на изкуството и 
др. По тези пазари често могат да се срещнат разказвачи на местни митове и легенди. 
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със сал), наблюдаване на птици (над 320 различни видове птици), 
наблюдаване на диви животни, разглеждане на пещери; за любителите на 
скалното катерене има маршрути от всякаква степен на трудност. Организират 

опит в занаятчийски дейности, разглеждане на средновековни 

граден интернет портал, съдържащ информация 
както за местността и всички предлагани възможности за туризъм, така и съдържащ 
контакти на местните фирми, предлагащи туристически услуги. Удобството за 
потенциалните потребители е, че след всяка атракция е приложена контактна 

На територията на Геопарк Хатег се развива и модерен туризъм, в който са заложени 
туристически пансиони, пътища и 

то на нови туристически атракции. Сред новите 
съществена е създаването на открит музей на динозаврите, обитавали 

местността Хатег, който включва техни репродукции в реални размери. 

община Клонакилти (Добра практика по 
на събития, свързани с местни занаяти) 

Област Клонакилти се намира в Югоизточна Ирландия и 
има около 3500 жители и над 4000 леглова база (през 
1996 г. е имало едва 400 легла). Областта включва 20 
града, 10 галерии, 50 барове и кръчми, 10 туристически 

шрута, 2 голф игрища, 2 конни бази, 50 ресторанта, 
10 риболовни кътчета, сърф училища, възможности за 

За туристите се предлага пълен набор от услуги като: 
банки, църкви, медицински услуги, магазини, таксита, 

кино, театър, туристически гидове и др. На територията на 
областта има редица природни забележителности, сред които са местностите „Седемте 
глави” и „Разходките на Клонакилти”. Посетителите могат да наемат колело за цял ден, 

за развитието на риболов има езеро, река и морски 
бряг. В общинската камара се предлага туристически наръчник, съдържащ 50 местни 

Фестивалите на занаятите са редовни събития в общината. На улица в сърцето на град 
аятчийски и художествени магазини. Друга голяма 

атракция е фермерският пазар, където се продава голямо разнообразие от местни 
продукти като риба, хляб, сирене, занаятчийски изделия, произведения на изкуството и 

разказвачи на местни митове и легенди.  
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атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Общинската камара на Клонакилти е добър пример за изграждане на мрежа между 
различни участници, предоставящи туристически продукти. Камарата има представители 
на всички сектори в областта, а не само на имащите пряк т
позволява на всички членове да представят идеи и проекти, като това разширява 
предлагането и развитието на туристически продукти. В частност, това са представители 
на Камарата, които се грижат за интересите на туристическите предс
границите на областта. В бъдеше се предвижда да се разширят пакетите от предлаганите 
почивки. 
Развитието на местностите „Седемте глави” и „Разходките на Клонакилти” са пример за 
подчертаване на селското, природното и културното наследство ка
предимство.Разработени са и планове за запазване на местното блато, обитавано от 
голямо разнообразие от живи организми.
Като практика за развитието на устойчив туризъм е създадено село с Модели на 
влакчета. То е изградено на територия край м
масивно строителство е била използвана за сметище. Ежегодно увеличаващият се брой 
на посетителите е доказателство за предвидливостта на всички участници в неговото 
конструиране. Като резултат от успеха на селището
заглавие ‘Choo Choo Train’, който върви от село с Модели на влакчета в град Клонакилти 
и прилежащите му територии. 
Исторически забележителности в областта са Центърът Майкъл Колинс/ Arigideen 
Heritage Park, реконструкция
пръстенообразно военно укрепление от 10 век (единственият подобен исторически обект 
в Ирландия, възстановен на оригиналното си място) и др. 
В областта се провеждат редица събития, като Фестивал „След 5
октомври и рали West Cork в средата на март. Областната управа полага усилия да 
удължи продължителността туристическия сезон.
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Общинската камара на Клонакилти е добър пример за изграждане на мрежа между 
различни участници, предоставящи туристически продукти. Камарата има представители 
на всички сектори в областта, а не само на имащите пряк туристически интерес. Това 
позволява на всички членове да представят идеи и проекти, като това разширява 
предлагането и развитието на туристически продукти. В частност, това са представители 
на Камарата, които се грижат за интересите на туристическите предс
границите на областта. В бъдеше се предвижда да се разширят пакетите от предлаганите 

Развитието на местностите „Седемте глави” и „Разходките на Клонакилти” са пример за 
подчертаване на селското, природното и културното наследство ка
предимство.Разработени са и планове за запазване на местното блато, обитавано от 
голямо разнообразие от живи организми. 
Като практика за развитието на устойчив туризъм е създадено село с Модели на 
влакчета. То е изградено на територия край морето, която поради своята непригодност за 
масивно строителство е била използвана за сметище. Ежегодно увеличаващият се брой 
на посетителите е доказателство за предвидливостта на всички участници в неговото 
конструиране. Като резултат от успеха на селището е стартиран надграждащ проект със 
заглавие ‘Choo Choo Train’, който върви от село с Модели на влакчета в град Клонакилти 
и прилежащите му територии.  
Исторически забележителности в областта са Центърът Майкъл Колинс/ Arigideen 
Heritage Park, реконструкцията на древното селище Lios Na gCon, възстановяване на 
пръстенообразно военно укрепление от 10 век (единственият подобен исторически обект 
в Ирландия, възстановен на оригиналното си място) и др.  
В областта се провеждат редица събития, като Фестивал „След 5
октомври и рали West Cork в средата на март. Областната управа полага усилия да 
удължи продължителността туристическия сезон. 

2013 
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исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Общинската камара на Клонакилти е добър пример за изграждане на мрежа между 
различни участници, предоставящи туристически продукти. Камарата има представители 

уристически интерес. Това 
позволява на всички членове да представят идеи и проекти, като това разширява 
предлагането и развитието на туристически продукти. В частност, това са представители 
на Камарата, които се грижат за интересите на туристическите представители извън 
границите на областта. В бъдеше се предвижда да се разширят пакетите от предлаганите 

Развитието на местностите „Седемте глави” и „Разходките на Клонакилти” са пример за 
подчертаване на селското, природното и културното наследство като конкурентно 
предимство.Разработени са и планове за запазване на местното блато, обитавано от 

Като практика за развитието на устойчив туризъм е създадено село с Модели на 
орето, която поради своята непригодност за 

масивно строителство е била използвана за сметище. Ежегодно увеличаващият се брой 
на посетителите е доказателство за предвидливостта на всички участници в неговото 

е стартиран надграждащ проект със 
заглавие ‘Choo Choo Train’, който върви от село с Модели на влакчета в град Клонакилти 

Исторически забележителности в областта са Центърът Майкъл Колинс/ Arigideen 
та на древното селище Lios Na gCon, възстановяване на 

пръстенообразно военно укрепление от 10 век (единственият подобен исторически обект 

В областта се провеждат редица събития, като Фестивал „След 50-те” през месец 
октомври и рали West Cork в средата на март. Областната управа полага усилия да 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

РАЗДЕЛ II 

МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА 
АТРАКЦИЯ 

 

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположението на атракцията 
Археологически комплекс „Калето“ и превръщането му в предпочитана дестинация за 
любителите на културно-историческия туризъм
община Мездра, област Враца, Северозападе
наследник на антична култура
В този период римляните построяват крепостта „Калето”. Преди построяването на 
крепостта, на това място е съществувало укрепено селищ
време на турското нашествие в края на ХІV век били унищожени голяма част от селищата 
в района. Оцелялото население е търсело спасение в труднодостъпните околности. 
Самата Мездра през Средновековието съществува под името Торба
селище също унищожено в края на ХХІV век. Едва през ХІХ век пастири от околните села 
се заселват в местността Принчовец по течението на река Каменица на 2 км западно от 
днешния град. Преломна за развитието на Мездра се оказва 1893 година, 
строителството на ж.п. линията София 
опознаят този откъснат дотогава край от родината са Иван Вазов и Алеко Константинов.

Днешният град Мездра е административен 
център на община, разположена на терито
от 519 дка, която включва 28 населени 
места.Територията на общината предствлява  
14% от територията на облас Враца, като  
общината се нарежда на трето място в 
областта по брой жители. Населението и е 
21 748 души, като в общинския център 
Мездра живеят близо половината от тях 
10 918 души.  
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

атракцията е една от предпоставките за развитието на 
Археологически комплекс „Калето“ и превръщането му в предпочитана дестинация за 

историческия туризъм. Комплексът се намира в град Мездра, 
община Мездра, област Враца, Северозападен район за планиране. 
наследник на антична култура, като първите данни за него датират от 
В този период римляните построяват крепостта „Калето”. Преди построяването на 
крепостта, на това място е съществувало укрепено селище от медно-
време на турското нашествие в края на ХІV век били унищожени голяма част от селищата 
в района. Оцелялото население е търсело спасение в труднодостъпните околности. 
Самата Мездра през Средновековието съществува под името Торба

в края на ХХІV век. Едва през ХІХ век пастири от околните села 
се заселват в местността Принчовец по течението на река Каменица на 2 км западно от 
днешния град. Преломна за развитието на Мездра се оказва 1893 година, 
строителството на ж.п. линията София – Роман. Сред първите туристи, жадни да 
опознаят този откъснат дотогава край от родината са Иван Вазов и Алеко Константинов.

Днешният град Мездра е административен 
център на община, разположена на територя 
от 519 дка, която включва 28 населени 
места.Територията на общината предствлява  
14% от територията на облас Враца, като  
общината се нарежда на трето място в 
областта по брой жители. Населението и е 

748 души, като в общинския център – град 
веят близо половината от тях – 
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финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА 

е една от предпоставките за развитието на 
Археологически комплекс „Калето“ и превръщането му в предпочитана дестинация за 

Комплексът се намира в град Мездра, 
н район за планиране. Град Мездра е 

, като първите данни за него датират от ІІ – ІІІ в. от н.е. 
В този период римляните построяват крепостта „Калето”. Преди построяването на 

-каменната епоха. По 
време на турското нашествие в края на ХІV век били унищожени голяма част от селищата 
в района. Оцелялото население е търсело спасение в труднодостъпните околности. 
Самата Мездра през Средновековието съществува под името Торбарица – крепост и 

в края на ХХІV век. Едва през ХІХ век пастири от околните села 
се заселват в местността Принчовец по течението на река Каменица на 2 км западно от 
днешния град. Преломна за развитието на Мездра се оказва 1893 година, когато започва 

Роман. Сред първите туристи, жадни да 
опознаят този откъснат дотогава край от родината са Иван Вазов и Алеко Константинов. 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Структуроопределящ отрасъл за общината към момета е промишлеността, но има 
сериозни предпоставки за устойчиво развитие на туристическия сектор. Красивата и 
запазена природа, множеството природни забележителности
ценности, както и съхранената култура, определят потенциала на общината за развитие 
на културен, исторически, еко и селски туризъм. 

2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ

вградени вътрешни и външни кули, следващи конфигурацията на терена. Самият град 
Мездра е наследник на античната култура. Първи
век от новата ера, когато римляните построяват крепостта „Калето”. По време на 
Великото преселение на народите крепостта и градът са разрушавани и в последствие 
възстановявани многократно по време на Рим, Византия, 
царство. Последното възстановяване е от заселилите се тук през VI век славяни. 
Крепостта е защитавала естествената връзка между Южна и Северна България и 
прилежащите й територии. 

Археологическият обект “Калето” има една особенос
сложен и интересен за археологически изследвания. Тя се състои в няколкото наслоени 
културни пласта от каменно
век пр.Хр), римската епоха (II
средновековие (IX-XI век). Благодарение на това паметникът със своите движими и 
недвижими културни ценности дава един увлекателен разказ за миналото на 
Мездренския край през последните 6300 години. Върху цялата площ на крепо
археологически разкопки през 70
ранносредновековни постройки, които са частично консервирани. Обектът е проучван 
системно през периода 1974 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

Структуроопределящ отрасъл за общината към момета е промишлеността, но има 
сериозни предпоставки за устойчиво развитие на туристическия сектор. Красивата и 
запазена природа, множеството природни забележителности, културните и исторически 
ценности, както и съхранената култура, определят потенциала на общината за развитие 
на културен, исторически, еко и селски туризъм.  

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ

Археологическа крепост 
недвижима културна ценност от
национално значение от вид 
архитектурно-строителен
от Античността и Средновековието, 
обявена като такава в ДВ, бр. 90/1965 г.

Изследванията на „Калето” край Мездра 
разкриват праисторическо укрепено селище 
от края на каменно-медн
късноантична крепостна архитектура без 
аналог в България, изградена със 
съчетаване на висока крепостна стена, 

вградени вътрешни и външни кули, следващи конфигурацията на терена. Самият град 
Мездра е наследник на античната култура. Първите данни за селището датират от II
век от новата ера, когато римляните построяват крепостта „Калето”. По време на 
Великото преселение на народите крепостта и градът са разрушавани и в последствие 
възстановявани многократно по време на Рим, Византия, Първото и Второто българско 
царство. Последното възстановяване е от заселилите се тук през VI век славяни. 
Крепостта е защитавала естествената връзка между Южна и Северна България и 

 

Археологическият обект “Калето” има една особеност, която го прави едновременно 
сложен и интересен за археологически изследвания. Тя се състои в няколкото наслоени 
културни пласта от каменно-медната епоха (V хил.пр.Хр.), ранножелязната епоха (VIII
век пр.Хр), римската епоха (II-IV век), византийския период (V-VI век) до българското 

XI век). Благодарение на това паметникът със своите движими и 
недвижими културни ценности дава един увлекателен разказ за миналото на 
Мездренския край през последните 6300 години. Върху цялата площ на крепо
археологически разкопки през 70-те и 80-те години на XX век са разкрити късноантични и 
ранносредновековни постройки, които са частично консервирани. Обектът е проучван 
системно през периода 1974 –1990 г. Разкопани са средновековния и късноантичен 
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при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Структуроопределящ отрасъл за общината към момета е промишлеността, но има 
сериозни предпоставки за устойчиво развитие на туристическия сектор. Красивата и 

, културните и исторически 
ценности, както и съхранената култура, определят потенциала на общината за развитие 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ 

Археологическа крепост „Калето” е 
ултурна ценност от 

национално значение от вид 
строителен паметник 

от Античността и Средновековието, 
обявена като такава в ДВ, бр. 90/1965 г. 

Изследванията на „Калето” край Мездра 
разкриват праисторическо укрепено селище 

медната епоха, римска и 
късноантична крепостна архитектура без 
аналог в България, изградена със 
съчетаване на висока крепостна стена, 

вградени вътрешни и външни кули, следващи конфигурацията на терена. Самият град 
те данни за селището датират от II – III 

век от новата ера, когато римляните построяват крепостта „Калето”. По време на 
Великото преселение на народите крепостта и градът са разрушавани и в последствие 

Първото и Второто българско 
царство. Последното възстановяване е от заселилите се тук през VI век славяни. 
Крепостта е защитавала естествената връзка между Южна и Северна България и 

т, която го прави едновременно 
сложен и интересен за археологически изследвания. Тя се състои в няколкото наслоени 

медната епоха (V хил.пр.Хр.), ранножелязната епоха (VIII-VI 
VI век) до българското 

XI век). Благодарение на това паметникът със своите движими и 
недвижими културни ценности дава един увлекателен разказ за миналото на 
Мездренския край през последните 6300 години. Върху цялата площ на крепостта при 

те години на XX век са разкрити късноантични и 
ранносредновековни постройки, които са частично консервирани. Обектът е проучван 

1990 г. Разкопани са средновековния и късноантичен 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

пластове върху цялата площ на обекта. Частично е изяснена укрепителната система, 
архитектурата и градоустройството на крепостта.

Местността „Калето” се намира върху скалист рид с надморска височина около 230м в 
югозападния край на град Мездра. Скалният мас
която мие южния и източния му отвесни склонове. Хълмът е естествено защитен и 
разположен на място, където се пресичат основни пътища, използвани от дълбока 
древност до днес. На него върху площ от 2750 кв.м са разположен
на римска, късноантична и средновековна крепост, които в отделни участъци са запазени 
във височина до шест метра.

Крепостта е охранявала достъпа към проходите на Стара планина. На север от нея се е 
простирало селище, върху чиито 
От тук в древността е минавал пътят, свързващ римския град Ескус със Сердика. 

Основите на крепостните стени на 
епоха. Върху римската крепост е бил изгра
късно крепостта е била нееднократно достроявана и поправяна. Сега върху 
непристъпния скален масив могат да се видят крепостните стени, изградени през 
Римската, Византийнската епоха и българското Средновековие. Археол
разкопки разкриват останки от различни периоди 
мрежа. Предметите, разкрити при археологическите проучвания свидетелстват за 
богатството и просперитета на жителите на древния град. Последно в района на 
крепостта е била разкрита отбранителна кула от времето на Римската епоха. Тя е била 
разрушена в средата на ІІІ в. 

Археологическият обект „Калето” представя строителни техники на праисторически 
глинобитни укрепителни съоръжения, на дървено
крепостно строителство с особеностите и техниките на градеж характерни за римската, 
късноантичната, византийска и ранносредновековни епохи.

Откритите в „Калето” край Мездра 
самобитни керамични ателиета 
представят достиженията на местните 
грънчарски школи през каменно
медната, римската и късноантичната 
епохи. Те са доказателство, че в района 
е функционирал високо развит 
керамичен занаятчийски център от 
праисторическите периоди до ранното 
средновековие. В къснохалколитна 
сграда-ателие е открита кол
находка от специализирани инструменти 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

пластове върху цялата площ на обекта. Частично е изяснена укрепителната система, 
архитектурата и градоустройството на крепостта. 

Местността „Калето” се намира върху скалист рид с надморска височина около 230м в 
югозападния край на град Мездра. Скалният масив лежи на левия бряг на река Искър, 
която мие южния и източния му отвесни склонове. Хълмът е естествено защитен и 
разположен на място, където се пресичат основни пътища, използвани от дълбока 
древност до днес. На него върху площ от 2750 кв.м са разположени каменните остатъци 
на римска, късноантична и средновековна крепост, които в отделни участъци са запазени 
във височина до шест метра. 

Крепостта е охранявала достъпа към проходите на Стара планина. На север от нея се е 
простирало селище, върху чиито развалини сега е построен съвременният град Мездра. 
От тук в древността е минавал пътят, свързващ римския град Ескус със Сердика. 

Основите на крепостните стени на „Калето” са положени върху останки от Халколитната 
епоха. Върху римската крепост е бил изградена византийски отбранителен пункт. По
късно крепостта е била нееднократно достроявана и поправяна. Сега върху 
непристъпния скален масив могат да се видят крепостните стени, изградени през 
Римската, Византийнската епоха и българското Средновековие. Археол
разкопки разкриват останки от различни периоди – жилища, предмети, части от уличната 
мрежа. Предметите, разкрити при археологическите проучвания свидетелстват за 
богатството и просперитета на жителите на древния град. Последно в района на 

тта е била разкрита отбранителна кула от времето на Римската епоха. Тя е била 
разрушена в средата на ІІІ в.  

Археологическият обект „Калето” представя строителни техники на праисторически 
глинобитни укрепителни съоръжения, на дървено-землена жилищна конст
крепостно строителство с особеностите и техниките на градеж характерни за римската, 
късноантичната, византийска и ранносредновековни епохи. 

Откритите в „Калето” край Мездра 
самобитни керамични ателиета 
представят достиженията на местните 

ски школи през каменно-
медната, римската и късноантичната 
епохи. Те са доказателство, че в района 
е функционирал високо развит 
керамичен занаятчийски център от 
праисторическите периоди до ранното 
средновековие. В къснохалколитна 

ателие е открита колективна 
находка от специализирани инструменти 

2013 
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финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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пластове върху цялата площ на обекта. Частично е изяснена укрепителната система, 

Местността „Калето” се намира върху скалист рид с надморска височина около 230м в 
ив лежи на левия бряг на река Искър, 

която мие южния и източния му отвесни склонове. Хълмът е естествено защитен и 
разположен на място, където се пресичат основни пътища, използвани от дълбока 

и каменните остатъци 
на римска, късноантична и средновековна крепост, които в отделни участъци са запазени 

Крепостта е охранявала достъпа към проходите на Стара планина. На север от нея се е 
развалини сега е построен съвременният град Мездра. 

От тук в древността е минавал пътят, свързващ римския град Ескус със Сердика.  

са положени върху останки от Халколитната 
дена византийски отбранителен пункт. По-

късно крепостта е била нееднократно достроявана и поправяна. Сега върху 
непристъпния скален масив могат да се видят крепостните стени, изградени през 
Римската, Византийнската епоха и българското Средновековие. Археологическите 

жилища, предмети, части от уличната 
мрежа. Предметите, разкрити при археологическите проучвания свидетелстват за 
богатството и просперитета на жителите на древния град. Последно в района на 

тта е била разкрита отбранителна кула от времето на Римската епоха. Тя е била 

Археологическият обект „Калето” представя строителни техники на праисторически 
землена жилищна конструкция, на 

крепостно строителство с особеностите и техниките на градеж характерни за римската, 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

за цветна декорация на керамичните съдове представяща високо ниво на технически 
познания, виртуозни умения и естетически усет на праисторическите занаятчии
художници.  

3. ТРАНСПОРТНА ДОСТЪПНОСТ

Важна предпоставка за успешното позициониране на Археологически комплекс 
„Калето“на туристическия пазар 
„Калето” се намира в самия град Мездра, като е разположен в началото на града. Град 
Мездра е разположен в Северозападна България и е една от съставните общини на 
област Враца. През територията на общината минават важни пътни и железопътни 
транспортни връзки, които се включват в мрежата на паневропейските транспортни 
коридори. 

През общината и покрай самия град 
свързва Гърция със Западна Европа. Той е част от европейски транспортен коридор № 4, 
който представлява връзка между Западна Европа и Турция и е един от интензивно 
натоварените европейски пътища. Път Е79 предс
за достъп до града. Той се включва в автомагистрала „Хемус”, която минава през цялата 
северна част на страната и свързва град София с град Варна. От общината има достъп и 
до европейски коридор № 7, който свързва Северн
канал Рейн – Майн – Дунав. Достъпността до град Мездра и съответно до архитектурен 
комплекс „Калето” ще се повиши и улесни много след завършване на строежа на Дунав 
мост 2, свързващ българския град Видин с румънския град Кал
паневропейски транспортен коридор № 4 и има ключово значение за цялата Югоизточна 
транспортна ос на Европа. На по
областният град Враца, от който тръгва и 
до Ферибот Оряхово и Бекет от румънска страна. 

Международен път Е79 свързва Мездра директно с разположения на север от него в 
непосредствена близост град Враца, след него град Монтана и град Видин. На юг, пътят 
се явява директна връзка между Ме
Благоевград, Сандански, както и останалите градове, разположени по негово протежение. 
Освен това, достъп до град Мездра се осъществява и от неговите съседни градове 
посредством мрежа от второкласни и третокласни пъти
близко разположените общини Роман, Луковит, Червен бряг, Ябланица и други. 
Общинската пътната мрежа обхваща общо 132 км.

Голяма част от националните автобусни линии
достъп до града. Град Мездра п
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бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

за цветна декорация на керамичните съдове представяща високо ниво на технически 
познания, виртуозни умения и естетически усет на праисторическите занаятчии

ТРАНСПОРТНА ДОСТЪПНОСТ 

Важна предпоставка за успешното позициониране на Археологически комплекс 
„Калето“на туристическия пазар е добре развитата транспортна мрежа. 
„Калето” се намира в самия град Мездра, като е разположен в началото на града. Град 

Северозападна България и е една от съставните общини на 
област Враца. През територията на общината минават важни пътни и железопътни 
транспортни връзки, които се включват в мрежата на паневропейските транспортни 

През общината и покрай самия град минава първокласен международен път Е79, 
свързва Гърция със Западна Европа. Той е част от европейски транспортен коридор № 4, 
който представлява връзка между Западна Европа и Турция и е един от интензивно 
натоварените европейски пътища. Път Е79 представлява основната транспортна артерия 
за достъп до града. Той се включва в автомагистрала „Хемус”, която минава през цялата 
северна част на страната и свързва град София с град Варна. От общината има достъп и 
до европейски коридор № 7, който свързва Северно море с Черно море чрез речния 

Дунав. Достъпността до град Мездра и съответно до архитектурен 
комплекс „Калето” ще се повиши и улесни много след завършване на строежа на Дунав 
мост 2, свързващ българския град Видин с румънския град Калафат, който е част от 
паневропейски транспортен коридор № 4 и има ключово значение за цялата Югоизточна 
транспортна ос на Европа. На по-малко от 20 км. от град Мездра е разположен 
областният град Враца, от който тръгва и международен път Е 79 –
до Ферибот Оряхово и Бекет от румънска страна.  

Международен път Е79 свързва Мездра директно с разположения на север от него в 
непосредствена близост град Враца, след него град Монтана и град Видин. На юг, пътят 
се явява директна връзка между Мездра и град Ботевград, столицата София, 
Благоевград, Сандански, както и останалите градове, разположени по негово протежение. 
Освен това, достъп до град Мездра се осъществява и от неговите съседни градове 
посредством мрежа от второкласни и третокласни пътища. Такива свързват Мездра с 
близко разположените общини Роман, Луковит, Червен бряг, Ябланица и други. 
Общинската пътната мрежа обхваща общо 132 км. 

националните автобусни линии преминават през общината и имат 
достъп до града. Град Мездра поддържа редовни автобусни линии до близко 
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за цветна декорация на керамичните съдове представяща високо ниво на технически 
познания, виртуозни умения и естетически усет на праисторическите занаятчии-

Важна предпоставка за успешното позициониране на Археологически комплекс 
е добре развитата транспортна мрежа. Комплекс 

„Калето” се намира в самия град Мездра, като е разположен в началото на града. Град 
Северозападна България и е една от съставните общини на 

област Враца. През територията на общината минават важни пътни и железопътни 
транспортни връзки, които се включват в мрежата на паневропейските транспортни 

първокласен международен път Е79, който 
свързва Гърция със Западна Европа. Той е част от европейски транспортен коридор № 4, 
който представлява връзка между Западна Европа и Турция и е един от интензивно 

тавлява основната транспортна артерия 
за достъп до града. Той се включва в автомагистрала „Хемус”, която минава през цялата 
северна част на страната и свързва град София с град Варна. От общината има достъп и 

о море с Черно море чрез речния 
Дунав. Достъпността до град Мездра и съответно до архитектурен 

комплекс „Калето” ще се повиши и улесни много след завършване на строежа на Дунав 
афат, който е част от 

паневропейски транспортен коридор № 4 и има ключово значение за цялата Югоизточна 
малко от 20 км. от град Мездра е разположен 

– ІІ - 15 и който стига 

Международен път Е79 свързва Мездра директно с разположения на север от него в 
непосредствена близост град Враца, след него град Монтана и град Видин. На юг, пътят 

здра и град Ботевград, столицата София, 
Благоевград, Сандански, както и останалите градове, разположени по негово протежение. 
Освен това, достъп до град Мездра се осъществява и от неговите съседни градове 

ща. Такива свързват Мездра с 
близко разположените общини Роман, Луковит, Червен бряг, Ябланица и други. 

преминават през общината и имат 
оддържа редовни автобусни линии до близко 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

разположения областен град Враца, както и до Ботевград, Монтана, Вършец, София, 
Видин и други по-малки селища в района.

Град Мездра представлява 
такъв, той поддържа редовни железопътни линии със София, Варна, Русе, Горна 
Оряховица, Враца, Видин, Лом и други градове. Основно значение за развитие на 
местната икономика имат ж.п. линиите София 
Варна, както и София – Мездра 

Град Мездра има удобен и бърз достъп до летище София, разположен на разстояние от 
около 100 км до столицата, като до него се стига директно само по път Е79. Освен това, 
посредством същия път и автомагистрала „Хе
разстояние 154 км) и нейното летище, както и пристанище. Град Мездра има лесна 
достъпност и до пристанищата по река Дунав, които представляват връзка със северната 
ни съседка Румъния – на 83 км от града се намира реч
разположено пристанище Оряхово.

Самият археологически комплекс 
река Искър. Основният автомобилен поток минава от южната страна, посредством 
свързващ мост, изграден от уникалн
трасето Враца-София от международен път Е79 комплексът се разкрива над моста. 
Пътят, по който е достъпен комплекса, е отклонение от това трасе преди влизането в 
града.  

От северната страна на крепостта минава жел
посетителите от страната на град Мездра е предвиден достъп посредством 
съществуващия от северната страна подлез под железопътната линия.

4. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТОЦИ

На територията на област Враца и
културата) с категория „национално значение”

значение”. 

Такива са множество манастири, музеи, галерии и други паметници на културата с 
историческа, археологическа и 
цялата страна в областта. Тези обекти са по
околни райони”. Местоположението на град Мездра и лесната транспортна достъпност до 
съседни населени места и общини п
мрежа от второкласни и третокласни пътища позволява съчетаването на посещение на 
няколко туристически обекта в един туристически маршрут. Такъв маршрут може да 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

разположения областен град Враца, както и до Ботевград, Монтана, Вършец, София, 
малки селища в района. 

Град Мездра представлява един от основните железопътни възли на страната.
ържа редовни железопътни линии със София, Варна, Русе, Горна 

Оряховица, Враца, Видин, Лом и други градове. Основно значение за развитие на 
местната икономика имат ж.п. линиите София – Мездра – Горна Оряховица 

Мездра – Видин (по линията на европейски коридор № 4). 

Град Мездра има удобен и бърз достъп до летище София, разположен на разстояние от 
около 100 км до столицата, като до него се стига директно само по път Е79. Освен това, 
посредством същия път и автомагистрала „Хемус” се стига лесно и до град Варна (на 
разстояние 154 км) и нейното летище, както и пристанище. Град Мездра има лесна 
достъпност и до пристанищата по река Дунав, които представляват връзка със северната 

на 83 км от града се намира речно пристанище Лом, а на 90 км е 
разположено пристанище Оряхово. 

рхеологически комплекс „Калето” е разположен в непосредствена близост до 
река Искър. Основният автомобилен поток минава от южната страна, посредством 
свързващ мост, изграден от уникална метална конструкция. При преминаването по 

София от международен път Е79 комплексът се разкрива над моста. 
Пътят, по който е достъпен комплекса, е отклонение от това трасе преди влизането в 

От северната страна на крепостта минава железопътната линия София
посетителите от страната на град Мездра е предвиден достъп посредством 
съществуващия от северната страна подлез под железопътната линия.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТОЦИ

На територията на област Враца има 45 недвижими културни ценности (паметници на 
културата) с категория „национално значение” и множество с категория „местно 

Такива са множество манастири, музеи, галерии и други паметници на културата с 
историческа, археологическа и художествена стойност, които привличат посетители от 
цялата страна в областта. Тези обекти са по-подробно описани в т. 8 

. Местоположението на град Мездра и лесната транспортна достъпност до 
съседни населени места и общини посредством първокласен път Е79 и изградената 
мрежа от второкласни и третокласни пътища позволява съчетаването на посещение на 
няколко туристически обекта в един туристически маршрут. Такъв маршрут може да 
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разположения областен град Враца, както и до Ботевград, Монтана, Вършец, София, 

един от основните железопътни възли на страната. Като 
ържа редовни железопътни линии със София, Варна, Русе, Горна 

Оряховица, Враца, Видин, Лом и други градове. Основно значение за развитие на 
Горна Оряховица – Каспичан – 

дин (по линията на европейски коридор № 4).  

Град Мездра има удобен и бърз достъп до летище София, разположен на разстояние от 
около 100 км до столицата, като до него се стига директно само по път Е79. Освен това, 

мус” се стига лесно и до град Варна (на 
разстояние 154 км) и нейното летище, както и пристанище. Град Мездра има лесна 
достъпност и до пристанищата по река Дунав, които представляват връзка със северната 

но пристанище Лом, а на 90 км е 

„Калето” е разположен в непосредствена близост до 
река Искър. Основният автомобилен поток минава от южната страна, посредством 

а метална конструкция. При преминаването по 
София от международен път Е79 комплексът се разкрива над моста. 

Пътят, по който е достъпен комплекса, е отклонение от това трасе преди влизането в 

езопътната линия София-Видин. За 
посетителите от страната на град Мездра е предвиден достъп посредством 
съществуващия от северната страна подлез под железопътната линия. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТОЦИ 

45 недвижими културни ценности (паметници на 

и множество с категория „местно 

Такива са множество манастири, музеи, галерии и други паметници на културата с 
художествена стойност, които привличат посетители от 

подробно описани в т. 8 „Взаимодействие с 
. Местоположението на град Мездра и лесната транспортна достъпност до 

осредством първокласен път Е79 и изградената 
мрежа от второкласни и третокласни пътища позволява съчетаването на посещение на 
няколко туристически обекта в един туристически маршрут. Такъв маршрут може да 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

преминава през няколко съседни общини, като започва
Мездра и археологически комплекс 

Археологически комплекс
централно местоположение от гледа точка на туристическите потоци и 
търсения, насочени именно към намиращите
ценности.  

Освен това, община Мездра има стратегическо 
местоположение и от гледна точка на туристическите 
потоци, преминаващи по маршрута на първокласен път 
Е79, стигащи до южната му точка Петрич или северната 
Видин от българска страна. 

Всички туристически потоци от южна България и голяма 
част от северна, ползват международния път Е79 за 
достъп до едни от най-значимите туристически обекти в 
страната, в т.ч. Белоградчишките скали и крепостта 
„Баба Вида” във Видин. На практика, кр
се намира непосредствено на техния маршрут по пътя 
към тези две значими национални забележителности. 

Статистиката за посетителите на тези два обекта за 2009 г. е:

• 300 000 души – за Белоградчишките скали;

• 44 000 души – за крепостта Баба Ви

Град Видин например, който се намира на 150 км от Мездра, привлича многобройни 
туристи от страната и чужбина с известната крепост „Баба Вида”, разположена край брега 
на р. Дунав. Тази крепост е сред Стоте национални туристически обекта на Българския 
туристически съюз и поради тази причина привлича голяма част от туристопотока в 
страната. Град Мездра и конкретно археологическа крепост „Калето” се намират буквално 
покрай първокласен път Е79, по който се осъществява основната транспортна 
достъпност до Видин, от което следва, че туристическите потоци, насочени към 
северният град неизбежно преминават покрай град Мездра. Освен това, крепостта „Баба 
Вида” се доближава по своите характеристики на археологическа крепост „Калето”, като 
този факт, както и лесната т
благоприятни обстоятелства за включването им в един общ туристически маршрут на 
исторически крепости в страната. Във Видин се намира и т.нар. „Градска крепост”, 
изградена за да осъществява защитата на града
център и столица на Видинското царство на 
почитатели на културно-историческия туризъм в страната.
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преминава през няколко съседни общини, като започва, преминава или завършва в град 
Мездра и археологически комплекс „Калето”. 

Археологически комплекс „Калето”, се намира в град Мездра, има ключово и 
централно местоположение от гледа точка на туристическите потоци и 
търсения, насочени именно към намиращите се в област Враца културни 

Освен това, община Мездра има стратегическо 
местоположение и от гледна точка на туристическите 
потоци, преминаващи по маршрута на първокласен път 
Е79, стигащи до южната му точка Петрич или северната 

страна.  

Всички туристически потоци от южна България и голяма 
част от северна, ползват международния път Е79 за 

значимите туристически обекти в 
страната, в т.ч. Белоградчишките скали и крепостта 
„Баба Вида” във Видин. На практика, крепостта „Калето” 
се намира непосредствено на техния маршрут по пътя 
към тези две значими национални забележителности.  

Статистиката за посетителите на тези два обекта за 2009 г. е: 

за Белоградчишките скали; 

за крепостта Баба Вида. 

Град Видин например, който се намира на 150 км от Мездра, привлича многобройни 
туристи от страната и чужбина с известната крепост „Баба Вида”, разположена край брега 
на р. Дунав. Тази крепост е сред Стоте национални туристически обекта на Българския 
ристически съюз и поради тази причина привлича голяма част от туристопотока в 

страната. Град Мездра и конкретно археологическа крепост „Калето” се намират буквално 
покрай първокласен път Е79, по който се осъществява основната транспортна 

н, от което следва, че туристическите потоци, насочени към 
северният град неизбежно преминават покрай град Мездра. Освен това, крепостта „Баба 
Вида” се доближава по своите характеристики на археологическа крепост „Калето”, като 
този факт, както и лесната транспортна достъпност между двата града, създават 
благоприятни обстоятелства за включването им в един общ туристически маршрут на 
исторически крепости в страната. Във Видин се намира и т.нар. „Градска крепост”, 
изградена за да осъществява защитата на града като важен военен и административен 
център и столица на Видинското царство на Иван Срацимир, която също привлича 

историческия туризъм в страната. 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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, преминава или завършва в град 

град Мездра, има ключово и 
централно местоположение от гледа точка на туристическите потоци и 

се в област Враца културни 

Град Видин например, който се намира на 150 км от Мездра, привлича многобройни 
туристи от страната и чужбина с известната крепост „Баба Вида”, разположена край брега 
на р. Дунав. Тази крепост е сред Стоте национални туристически обекта на Българския 
ристически съюз и поради тази причина привлича голяма част от туристопотока в 

страната. Град Мездра и конкретно археологическа крепост „Калето” се намират буквално 
покрай първокласен път Е79, по който се осъществява основната транспортна 

н, от което следва, че туристическите потоци, насочени към 
северният град неизбежно преминават покрай град Мездра. Освен това, крепостта „Баба 
Вида” се доближава по своите характеристики на археологическа крепост „Калето”, като 

ранспортна достъпност между двата града, създават 
благоприятни обстоятелства за включването им в един общ туристически маршрут на 
исторически крепости в страната. Във Видин се намира и т.нар. „Градска крепост”, 

като важен военен и административен 
Иван Срацимир, която също привлича 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Град Мездра се намира на маршрута и на туристическите потоци, насочени към 
областния център Враца, който е разположен само на 17 км от града. Във Враца са 
разположени редица културни обекти, които привличат туристи от цялата страна, като 
част от тях са Регионален исторически музей, Етнографско
„Свети Софроний Врачански
балкан, Кулата на Мешчиите, която датира от 16в
забележителности на града най
посещаваните пещери в България. Обект на търсене от
са и Ботевите дни, посветени на Ботев и неговата чета, които се честват ежегодно от 14 
май до 2 юни в града, а Международния младежки театрален фестивал „Време” привлича 
посетители както от страната, така и от чужбина. Тези,
обекти в областния град Враца, привличат голяма част от туристическите потоци, които 
неизбежно преминават покрай град Мездра, разположен на международен път Е79.

Разположен на пътя за София от Видин, и само на 100 км от стол
комплекс „Калето” се намира на отлично местоположение от гледна точка на 
туристическите потоци, насочени към столицата от северозападната част на страната. 
Голяма част от Стоте национални туристически обекта се намират в София, които 
привлича огромен брой туристи от страната и чужбина. Част от значимите културни 
обекти в София са Национален исторически музей, Храм
Национален църковен историко
дворец на културата, Национална художествена галерия при БАН, Етнографски институт 
с музей при БАН, Национален музей "Земята и хората", Национален природонаучен 
музей при БАН, Археологически институт с музей при БАН, Софийска синагога и 
исторически музей към нея и още

Археологически комплекс „Калето” има ключово местоположение и от гледна 
точка на туристопотока, насочен от северозападна България към 
югозападната част на страната и по
разположени в градовете Благоевград,
други.  

Може да се обобщи, че разположението на археологическа крепост „Калето” покрай 
самия път Е79 й дава отлично местоположение от 
гледан точка на туристическите потоци, които 
преминават по първокласен път Е79 от 
Петрич и обратното. Освен това, пътят се включва в 
автомагистрала „Хемус” в района на град Ботевград, 
което означава, че крепостта има добро 
местоположение и от гледан точка на туристическите 
потоци, насочени от северозападната част на 
страната към културните и природни 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

Град Мездра се намира на маршрута и на туристическите потоци, насочени към 
ентър Враца, който е разположен само на 17 км от града. Във Враца са 

разположени редица културни обекти, които привличат туристи от цялата страна, като 
част от тях са Регионален исторически музей, Етнографско-възрожденски комплекс 
„Свети Софроний Врачански”, комплекс „Вестителят” в подножието на Врачанския 
балкан, Кулата на Мешчиите, която датира от 16век, и други. От природните 
забележителности на града най-много се отличава Пещерата Леденика, една от най
посещаваните пещери в България. Обект на търсене от туристическите потоци в страна 
са и Ботевите дни, посветени на Ботев и неговата чета, които се честват ежегодно от 14 
май до 2 юни в града, а Международния младежки театрален фестивал „Време” привлича 
посетители както от страната, така и от чужбина. Тези, както и още много туристически 
обекти в областния град Враца, привличат голяма част от туристическите потоци, които 
неизбежно преминават покрай град Мездра, разположен на международен път Е79.

Разположен на пътя за София от Видин, и само на 100 км от столицата, археологически 
комплекс „Калето” се намира на отлично местоположение от гледна точка на 
туристическите потоци, насочени към столицата от северозападната част на страната. 
Голяма част от Стоте национални туристически обекта се намират в София, които 
привлича огромен брой туристи от страната и чужбина. Част от значимите културни 
обекти в София са Национален исторически музей, Храм-паметник "Александър Невски", 
Национален църковен историко-археологически музей при "Светия Синод", Национален 

лтурата, Национална художествена галерия при БАН, Етнографски институт 
с музей при БАН, Национален музей "Земята и хората", Национален природонаучен 
музей при БАН, Археологически институт с музей при БАН, Софийска синагога и 
исторически музей към нея и още много други. 

Археологически комплекс „Калето” има ключово местоположение и от гледна 
точка на туристопотока, насочен от северозападна България към 
югозападната част на страната и по-конкретно към туристическите обекти, 
разположени в градовете Благоевград, Банско, Сандански, Мелник, Петрич и 

Може да се обобщи, че разположението на археологическа крепост „Калето” покрай 
самия път Е79 й дава отлично местоположение от 
гледан точка на туристическите потоци, които 
преминават по първокласен път Е79 от Видин до 
Петрич и обратното. Освен това, пътят се включва в 
автомагистрала „Хемус” в района на град Ботевград, 
което означава, че крепостта има добро 
местоположение и от гледан точка на туристическите 
потоци, насочени от северозападната част на 

м културните и природни 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Град Мездра се намира на маршрута и на туристическите потоци, насочени към 
ентър Враца, който е разположен само на 17 км от града. Във Враца са 

разположени редица културни обекти, които привличат туристи от цялата страна, като 
възрожденски комплекс 

”, комплекс „Вестителят” в подножието на Врачанския 
, и други. От природните 

много се отличава Пещерата Леденика, една от най-
туристическите потоци в страна 

са и Ботевите дни, посветени на Ботев и неговата чета, които се честват ежегодно от 14 
май до 2 юни в града, а Международния младежки театрален фестивал „Време” привлича 

както и още много туристически 
обекти в областния град Враца, привличат голяма част от туристическите потоци, които 
неизбежно преминават покрай град Мездра, разположен на международен път Е79. 

ицата, археологически 
комплекс „Калето” се намира на отлично местоположение от гледна точка на 
туристическите потоци, насочени към столицата от северозападната част на страната. 
Голяма част от Стоте национални туристически обекта се намират в София, които 
привлича огромен брой туристи от страната и чужбина. Част от значимите културни 

паметник "Александър Невски", 
археологически музей при "Светия Синод", Национален 

лтурата, Национална художествена галерия при БАН, Етнографски институт 
с музей при БАН, Национален музей "Земята и хората", Национален природонаучен 
музей при БАН, Археологически институт с музей при БАН, Софийска синагога и 

Археологически комплекс „Калето” има ключово местоположение и от гледна 
точка на туристопотока, насочен от северозападна България към 

конкретно към туристическите обекти, 
Банско, Сандански, Мелник, Петрич и 

Може да се обобщи, че разположението на археологическа крепост „Калето” покрай 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

забележителности в морската столица Варна и останалите градове, покрай които 
преминава магистралата. 

Важно обстоятелство е и фактът, че международен път Е79 е част от 
транспортен коридор № 4 (на картата в дясно), връзка 
който е един от интензивно натоварените европейски пътища, като минава конкретно 
през градовете Дрезден/ Нюрнберг 
Будапеща — Арад — Букурещ 
Хасково — Истанбул. Съответно може да се направи заключението, че туристическите 
потоци, които преминават по еврокоридор № 4 в българската му част, преминават в една 
или друга посока в участъка покрай град Мездра и съответно поставят крепостта „Калето” 
в изключително благоприятно местоположение от гледна точка на тези туристически 
потоци, като те могат да бъдат не само насочени към чужбина, но и да идват от 
европейските страни, през 
които преминава 
еврокоридора. От 
изброените градове обект 
на засилено търсене от 
туристите са особено 
Прага, Виена, Будапеща, 
Солун, Истанбул. Също 
така, град Мездра има 
лесна и бърза достъпност и 
до европейски коридор № 
7, който свързва Северно 
море с Черно море чрез 
речния канал Рейн – Майн 
– Дунав.  

5. УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ 

ИНФРАСТРУКТУРА
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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

забележителности в морската столица Варна и останалите градове, покрай които 

Важно обстоятелство е и фактът, че международен път Е79 е част от 
транспортен коридор № 4 (на картата в дясно), връзка между Западна Европа и Турция, 
който е един от интензивно натоварените европейски пътища, като минава конкретно 

Дрезден/ Нюрнберг — Прага — Виена — Братислава 
Букурещ — Констанца / Крайова — София —
Съответно може да се направи заключението, че туристическите 

потоци, които преминават по еврокоридор № 4 в българската му част, преминават в една 
или друга посока в участъка покрай град Мездра и съответно поставят крепостта „Калето” 
в изключително благоприятно местоположение от гледна точка на тези туристически 
потоци, като те могат да бъдат не само насочени към чужбина, но и да идват от 
европейските страни, през 
които преминава 
еврокоридора. От 
изброените градове обект 

рсене от 
туристите са особено 
Прага, Виена, Будапеща, 
Солун, Истанбул. Също 
така, град Мездра има 
лесна и бърза достъпност и 
до европейски коридор № 
7, който свързва Северно 
море с Черно море чрез 

Майн 

УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПОСЕЩЕНИЯ – 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Археологически комплекс „Калето” се 
състои от самата археологическа крепост, 
която се намира в началото на град Мездра, 
извисява се над коритото на река Искър и 
се вижда от международен път Е79 в 
отсечката си край Мездра. Освен това, до 
самата крепост има построени две сгради, 
които към момента не функционират, но 
след изпълнението на проекта на община 
Мездра „История, култура и природа 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 
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“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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забележителности в морската столица Варна и останалите градове, покрай които 

Важно обстоятелство е и фактът, че международен път Е79 е част от европейски 
между Западна Европа и Турция, 

който е един от интензивно натоварените европейски пътища, като минава конкретно 
Братислава — Дьор — 

— Солун / Пловдив — 
Съответно може да се направи заключението, че туристическите 

потоци, които преминават по еврокоридор № 4 в българската му част, преминават в една 
или друга посока в участъка покрай град Мездра и съответно поставят крепостта „Калето” 
в изключително благоприятно местоположение от гледна точка на тези туристически 
потоци, като те могат да бъдат не само насочени към чужбина, но и да идват от 

 ТУРИСТИЧЕСКА 

Археологически комплекс „Калето” се 
състои от самата археологическа крепост, 
която се намира в началото на град Мездра, 
извисява се над коритото на река Искър и 
се вижда от международен път Е79 в 

ездра. Освен това, до 
самата крепост има построени две сгради, 
които към момента не функционират, но 
след изпълнението на проекта на община 
Мездра „История, култура и природа – 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

туристическите атракции на община Мездра”,

монетосечене, а в друга част ще се помещават информационен център, книжарница
магазин за сувенири. 

След приключването на проекта на община Мездра „История, култура и природа 
туристическите атракции на община Мездра”, туристическата атракция ще бъде изцяло 
пригодена за туристически посещения. Наред с информационния център, 
експозиционната зала и обслужващата сграда, състоянието на атракцията и 
съпътстващата инфраструктура ще бъде подобрено. Ще бъде извършено 
реконструиране на съществуващ паркинг, включително обособяване на паркомест
лица с увреждания. Щ бъде 
поставено на декоративно осветление, пейки, озеленяване, изгражде
осветление в целия Археологически комплекс „Калето”.
отсечка и мост между главен път Е79 и крепостта „Калето”, както и реконстру
пешеходен подлез, свързващ комплекса с града, където 
лица с увреждания. Всички реставрационни, консервационни, ремонтни и др. дейности, 
ще създадат подходящи условия за туристически посещения на 
туристическа атракция Археологически комплекс „Калето”.

6. МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В РАЙОНА НА АТРАКЦИЯТА

Средствата за подслон в по
са 171, а местата за настаняване са 
средства за подслон, разполагащи с общ капацитет на легловата база 
места4.В община Мездра се намират 5 средства за подслон.

                                                           

4
НСИ – Дейност за средствата за подслон и местата за настаняване 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

туристическите атракции на община Мездра”, те ще осигурят нормалното функционир
на атракцията. Едната 
експозиционна зала, в която ще бъдат 
представени всички археологически 
находки, уникални предмети и останки от 
5-те различни исторически периода, през 
които е преминала през своето 
съществуване крепостта. Другата 
ще бъде обслужваща зала с различни 
помещения. Една част от тях ще 
изпълняват ролята на ателиета и ще 
бъдат отдавани под наем на местни 
занаятчии,занимаващи се с керамика и 

монетосечене, а в друга част ще се помещават информационен център, книжарница

След приключването на проекта на община Мездра „История, култура и природа 
туристическите атракции на община Мездра”, туристическата атракция ще бъде изцяло 
пригодена за туристически посещения. Наред с информационния център, 

озиционната зала и обслужващата сграда, състоянието на атракцията и 
съпътстващата инфраструктура ще бъде подобрено. Ще бъде извършено 
реконструиране на съществуващ паркинг, включително обособяване на паркомест

Щ бъде рехабилитирана парковата зона в района на крепостта, 
на декоративно осветление, пейки, озеленяване, изгражде

рхеологически комплекс „Калето”. Ще бъде реконстру
отсечка и мост между главен път Е79 и крепостта „Калето”, както и реконстру
пешеходен подлез, свързващ комплекса с града, където ще бъде изградена

Всички реставрационни, консервационни, ремонтни и др. дейности, 
дадат подходящи условия за туристически посещения на 

туристическа атракция Археологически комплекс „Калето”. 

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В РАЙОНА НА АТРАКЦИЯТА

Средствата за подслон в по-широк диапазон – Северозападен район за планиране 
та за настаняване са 7 686. В област Враца се намират общо 30 

средства за подслон, разполагащи с общ капацитет на легловата база 
.В община Мездра се намират 5 средства за подслон. 

                   

Дейност за средствата за подслон и местата за настаняване – четвърто тр
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нормалното функциониране 
на атракцията. Едната ще се превърне в 
експозиционна зала, в която ще бъдат 
представени всички археологически 
находки, уникални предмети и останки от 
те различни исторически периода, през 

които е преминала през своето 
съществуване крепостта. Другата сграда 

бъде обслужваща зала с различни 
помещения. Една част от тях ще 
изпълняват ролята на ателиета и ще 
бъдат отдавани под наем на местни 
занаятчии,занимаващи се с керамика и 

монетосечене, а в друга част ще се помещават информационен център, книжарница и 

След приключването на проекта на община Мездра „История, култура и природа – 
туристическите атракции на община Мездра”, туристическата атракция ще бъде изцяло 
пригодена за туристически посещения. Наред с информационния център, 

озиционната зала и обслужващата сграда, състоянието на атракцията и 
съпътстващата инфраструктура ще бъде подобрено. Ще бъде извършено разширяване и 
реконструиране на съществуващ паркинг, включително обособяване на паркоместа за 

парковата зона в района на крепостта, 
на декоративно осветление, пейки, озеленяване, изграждено на художествено 

реконструирана пътна 
отсечка и мост между главен път Е79 и крепостта „Калето”, както и реконструиран 

ще бъде изградена рампа за 
Всички реставрационни, консервационни, ремонтни и др. дейности, 

дадат подходящи условия за туристически посещения на уникалната 

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В РАЙОНА НА АТРАКЦИЯТА 

Северозападен район за планиране 
7 686. В област Враца се намират общо 30 

средства за подслон, разполагащи с общ капацитет на легловата база – 1039 

четвърто тримесечие на 2011 г.  
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Хотел „Родина” – намира се в град Мездра и
заетост на съществуващата настанителна база е 30%. Разполага със заведение за 
хранене и развлечения със 120 места, пицария с 50 места, конферентна зала, банков 
офис, фризьорски салон, стоматологичен и детски педиатричен кабинет като 
допълнителни услуга.  

Хотелски комплекс  "Долче вита"
Археологически комплекс „Калето“.
категория „една звезда”. Средната заетост на легловата им база е 40%. От хотела 
популяризират активно крепост „Калето” сред посетителите, а предлагат следните 
допълнителни услуги на своите гости 

Хотелски комплекс "Оазис"
е на 20 км от общинския цент
легловата база е 60%. Хотелът е с категория три звезди. Комплексът се намира в 
живописното Искърско дефиле на 30 метра от брега на река Искър. Разполага с хотелска 
част, ресторант, басейни, детски кът, бит
валявица.  

Хотел „Липите“ –намира се в 
легла, като заетостта на легловата има база е 30%. Хотелът разполага с бистро с 50 
места като услуга за гостите си

Семеен хотел - село Горна Бешовица
Хотелът разполага с 28 легла, като заетостта на легловата му база е 40%. Като 
допълнителна услуга хотелът предлага ресторант с 80 места, както и сауна и фитнес 
зала. Хотелът е с категория „две звезди”. 

Освен хотелите, в околните на град Мездра села 
привлекателни средства за подслон на туристите в общината
„Галиени” в село Зверино, 
които предлагат 10 легла; Туристическа спалня 

В съседство с Мездра се намира 
км от град Мездра. Близкото разположение и лесната и бърза транспортна достъпност 
позволява посещението на Мездра и Враца в рамките на един ден, например при 
съчетаване на туристически обекти в един общ туристически маршрут. Така например, 
ако посещението на археологическа крепост „Калето” е за по
нощувка, туристите могат да се отправят до съседния град Враца, където да нощуват. По 
данни на НСИ от 2008г., градът разполага с 9 хотела, които предоставят общо 381 легла. 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

намира се в град Мездра иразполага с 52 легла,
заетост на съществуващата настанителна база е 30%. Разполага със заведение за 
хранене и развлечения със 120 места, пицария с 50 места, конферентна зала, банков 
офис, фризьорски салон, стоматологичен и детски педиатричен кабинет като 

"Долче вита"- град Мездра, намира се на 500 м от 
Археологически комплекс „Калето“. Той разполага с 33 легла, като е оценен като хотел в 
категория „една звезда”. Средната заетост на легловата им база е 40%. От хотела 

изират активно крепост „Калето” сред посетителите, а предлагат следните 
допълнителни услуги на своите гости – външен басейн, ресторант и кафе

отелски комплекс "Оазис" –намира се в село Зверино, община Мездра.
е на 20 км от общинския център. Разполага с 20 легла, като средната заетост на 
легловата база е 60%. Хотелът е с категория три звезди. Комплексът се намира в 
живописното Искърско дефиле на 30 метра от брега на река Искър. Разполага с хотелска 
част, ресторант, басейни, детски кът, битов кът с етнографски експонати, рибарник и 

намира се в село Типченица, на 15 км от град Мездра
легла, като заетостта на легловата има база е 30%. Хотелът разполага с бистро с 50 
места като услуга за гостите си. 

село Горна Бешовица. Селото се намира на 14 км от град Мездра. 
разполага с 28 легла, като заетостта на легловата му база е 40%. Като 

допълнителна услуга хотелът предлага ресторант с 80 места, както и сауна и фитнес 
атегория „две звезди”.  

околните на град Мездра села се намираткъщи за гости
привлекателни средства за подслон на туристите в общината

в село Зверино, разполага с 12 места; Самостоятелни стаи в същото се
Туристическа спалня – с. Очин дол, и още редица други.

В съседство с Мездра се намира община Враца, като град Враца е на отстояние само 17 
Близкото разположение и лесната и бърза транспортна достъпност 

лява посещението на Мездра и Враца в рамките на един ден, например при 
съчетаване на туристически обекти в един общ туристически маршрут. Така например, 
ако посещението на археологическа крепост „Калето” е за по-кратък период и не изисква 

е могат да се отправят до съседния град Враца, където да нощуват. По 
данни на НСИ от 2008г., градът разполага с 9 хотела, които предоставят общо 381 легла. 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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разполага с 52 легла, като средната 
заетост на съществуващата настанителна база е 30%. Разполага със заведение за 
хранене и развлечения със 120 места, пицария с 50 места, конферентна зала, банков 
офис, фризьорски салон, стоматологичен и детски педиатричен кабинет като 

, намира се на 500 м от 
Той разполага с 33 легла, като е оценен като хотел в 

категория „една звезда”. Средната заетост на легловата им база е 40%. От хотела 
изират активно крепост „Калето” сред посетителите, а предлагат следните 

външен басейн, ресторант и кафе-бар. 

Зверино, община Мездра. Село Зверино 
Разполага с 20 легла, като средната заетост на 

легловата база е 60%. Хотелът е с категория три звезди. Комплексът се намира в 
живописното Искърско дефиле на 30 метра от брега на река Искър. Разполага с хотелска 

ов кът с етнографски експонати, рибарник и 

на 15 км от град Мездра. Разполага с 36 
легла, като заетостта на легловата има база е 30%. Хотелът разполага с бистро с 50 

Селото се намира на 14 км от град Мездра. 
разполага с 28 легла, като заетостта на легловата му база е 40%. Като 

допълнителна услуга хотелът предлага ресторант с 80 места, както и сауна и фитнес 

къщи за гости, които са 
привлекателни средства за подслон на туристите в общината -къща за гости 

Самостоятелни стаи в същото село, 
с. Очин дол, и още редица други. 

като град Враца е на отстояние само 17 
Близкото разположение и лесната и бърза транспортна достъпност 

лява посещението на Мездра и Враца в рамките на един ден, например при 
съчетаване на туристически обекти в един общ туристически маршрут. Така например, 

кратък период и не изисква 
е могат да се отправят до съседния град Враца, където да нощуват. По 

данни на НСИ от 2008г., градът разполага с 9 хотела, които предоставят общо 381 легла.  



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

7. ПОСЕЩАЕМОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ

Официални данни за сегашната посещаемост на 
предоставени от община Мездра, дирекция „Икономическо развитие и хуманитарни 
дейности”. Техните наблюдения и констатации за годишния брой на посетителите на 
комплекса се обуславят от набелязаните в културния календар на Мездра различни 
мероприятия: 

� Традиционни празници на културата „Мездра
06.05. до 24.05., като това са дни, наситени с концерти и спектакли, изложби, 
литературни четения, спортни прояви, които се посещават от изтъкнати дейци на 
науката, изкуството и спорта и общо над 5

� Национален фолклорен събор „Де е българското”
туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” в с. Очин дол, което се намира 
непосредствено до град Мездра. Този събор се посещава от над 3
годишно; 

� Международен симпозиум по скулптура
„Калето”, като през този период обектът се посещава от над 1
на град Мездра; 

� Ежегодни археологически разкопки на крепостта „Калето” 
периода 15 юли – 15 септември, като се посещават от над 1
в общината; 

� Регионален фолклорен събор „Типченица пее” 

Тези културни събития се организират ежегодно в град Мездра и привличат участници и 
посетители от цялата страна. Основната част от участниците в мероприятията и гостите 
на града посещават крепостта „Калето” или повишават осведомеността си за 
археологическия обект.  

На базата на тези данни е изведена оценката надирекция „Икономическо развитие и 
хуманитарни дейности” на общината, според  която приблизително 
посещават крепостта. 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

ПОСЕЩАЕМОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ 

Официални данни за сегашната посещаемост на Археологическико
предоставени от община Мездра, дирекция „Икономическо развитие и хуманитарни 
дейности”. Техните наблюдения и констатации за годишния брой на посетителите на 

се обуславят от набелязаните в културния календар на Мездра различни 

Традиционни празници на културата „Мездра-май” – провеждат се ежегодно от 
06.05. до 24.05., като това са дни, наситени с концерти и спектакли, изложби, 
литературни четения, спортни прояви, които се посещават от изтъкнати дейци на 

твото и спорта и общо над 5 000 участника годишно;

Национален фолклорен събор „Де е българското” 
туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” в с. Очин дол, което се намира 
непосредствено до град Мездра. Този събор се посещава от над 3

Международен симпозиум по скулптура – провежда се в района на крепостта 
„Калето”, като през този период обектът се посещава от над 1

Ежегодни археологически разкопки на крепостта „Калето” 
15 септември, като се посещават от над 1 200 жители и туристи 

Регионален фолклорен събор „Типченица пее” – събира над 1

Тези културни събития се организират ежегодно в град Мездра и привличат участници и 
цялата страна. Основната част от участниците в мероприятията и гостите 

на града посещават крепостта „Калето” или повишават осведомеността си за 

На базата на тези данни е изведена оценката надирекция „Икономическо развитие и 
рни дейности” на общината, според  която приблизително 8

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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икомплекс „Калето” са 
предоставени от община Мездра, дирекция „Икономическо развитие и хуманитарни 
дейности”. Техните наблюдения и констатации за годишния брой на посетителите на 

се обуславят от набелязаните в културния календар на Мездра различни 

провеждат се ежегодно от 
06.05. до 24.05., като това са дни, наситени с концерти и спектакли, изложби, 
литературни четения, спортни прояви, които се посещават от изтъкнати дейци на 

000 участника годишно; 

 – провежда се в 
туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” в с. Очин дол, което се намира 
непосредствено до град Мездра. Този събор се посещава от над 3 000 души 

провежда се в района на крепостта 
„Калето”, като през този период обектът се посещава от над 1 000 жители и гости 

Ежегодни археологически разкопки на крепостта „Калето” – провеждат се в 
200 жители и туристи 

събира над 1 200 посетители. 

Тези културни събития се организират ежегодно в град Мездра и привличат участници и 
цялата страна. Основната част от участниците в мероприятията и гостите 

на града посещават крепостта „Калето” или повишават осведомеността си за 

На базата на тези данни е изведена оценката надирекция „Икономическо развитие и 
8 000 души годишно 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

8. ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ И ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ

АТРАКЦИЯ 

8.1. ИЗПОЛЗВАНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ

 

Изследването е базирано на първичен анализ на резултати от проведено допитване и 
вторичен анализ на данни от различни източници 
представителни проучвания на туристическия сектор в България, печатни издания и 
Интернет. Размерът на изва
полустандартизирано анкетиране на респондента при посещение на туристическата 
атракция. Допитването е проведено в периода 01.01
проучването е разработена интерактивна онла
за набирането на анализираните първични данни. Анкетата съдържа 20 въпроса, 
разделени в два основни блока 

Проучването сред лицата, посетили туристическата атракция 
поради ограничения брой на анкетираните респонденти и неопределена генерална 
съвкупност. Планирани са и са изпълнени 100 ефективни онлайн анкети (коректно 
попълнени анкетни карти от респондент от целевата група). За набиране на 
информацията от анкетите е използван 
респондентите. 

 

8.2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ

 

8.2.1. СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ И ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ ТУРИСТИЧЕСКАТА 

ИЗПОЛЗВАНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ 

базирано на първичен анализ на резултати от проведено допитване и 
вторичен анализ на данни от различни източници – Национален статистически институт, 
представителни проучвания на туристическия сектор в България, печатни издания и 
Интернет. Размерът на извадката от допитването е 100 лица. Методът на регистрация е 
полустандартизирано анкетиране на респондента при посещение на туристическата 
атракция. Допитването е проведено в периода 01.01-28.02.2011 г. За целите на 
проучването е разработена интерактивна онлайн анкета, която е основният инструмент 
за набирането на анализираните първични данни. Анкетата съдържа 20 въпроса, 
разделени в два основни блока – профил на респондента и нагласи към атракцията.

Проучването сред лицата, посетили туристическата атракция не
поради ограничения брой на анкетираните респонденти и неопределена генерална 
съвкупност. Планирани са и са изпълнени 100 ефективни онлайн анкети (коректно 
попълнени анкетни карти от респондент от целевата група). За набиране на 

та от анкетите е използван стохастичен метод

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ 

ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ

Основната част от изследваната съвкупн
респонденти попадат във възрастовата 
група от 46 до 65 години 
изразен превес на някоя от възрастовите 
групи – лицата от 26 до 35 годишна възраст 
също са в процентната граница от 30%.

 

 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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ТУРИСТИЧЕСКАТА 

ИЗПОЛЗВАНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ 

 

базирано на първичен анализ на резултати от проведено допитване и 
Национален статистически институт, 

представителни проучвания на туристическия сектор в България, печатни издания и 
дката от допитването е 100 лица. Методът на регистрация е 

полустандартизирано анкетиране на респондента при посещение на туристическата 
28.02.2011 г. За целите на 

йн анкета, която е основният инструмент 
за набирането на анализираните първични данни. Анкетата съдържа 20 въпроса, 

профил на респондента и нагласи към атракцията. 

не е представително 
поради ограничения брой на анкетираните респонденти и неопределена генерална 
съвкупност. Планирани са и са изпълнени 100 ефективни онлайн анкети (коректно 
попълнени анкетни карти от респондент от целевата група). За набиране на 

стохастичен метод на подбор на 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ 

 

ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ 

Основната част от изследваната съвкупност 
респонденти попадат във възрастовата 
група от 46 до 65 години – 35 %. Няма силно 
изразен превес на някоя от възрастовите 

лицата от 26 до 35 годишна възраст 
също са в процентната граница от 30%. 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

20%

5%
5%

15%

 

Социалният статус на анкетираните се 
определя в следващия въпрос. Превес тук 
имат изследваните лица, определили себе 
си като „Работещ” – 85 %. Малка част се 
определят, като студенти – 
лицата са пенсионери. Видно е, че обекта се 
посещава основно от лица, активни на 
пазара на труда, с постоянни доходи.

 

 

Анализът на данните за местожителството на анкетираните субекти, показва, че 
основният туристически поток, съсредоточен в района на гр. Мездра, идва от 
Северозападния и Югозападния район на с
местожителство гр. Враца 
ситуирани изследваните атракции и се намира в непосредствена близост до община 
Мездра. Жителите на община Мездра са на второ място по 
тях атракции – 20% от участниците в проучването. По

население към туристическите обекти, разположени в непосредствена близост (в 
сравнение с представителите на съседната община Враца) може да се отдаде
непопулярния имидж на атракцията/иите сред тези лица и необходимостта от изпълнение 
на мерки за повишаване на атрактивността и достъпността обектите на местно ниво.

� Демографските характеристики на изследваните респонденти са разнообразни, 
като преобладават лицата, попадащи във възрасотвата група от 46 до 65 години. 
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Работещ
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Статус на посетителите
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25%

10%5%

Местожителство

Социалният статус на анкетираните се 
определя в следващия въпрос. Превес тук 
имат изследваните лица, определили себе 

85 %. Малка част се 
 10%; едва 5% от 

лицата са пенсионери. Видно е, че обекта се 
овно от лица, активни на 

пазара на труда, с постоянни доходи. 

Анализът на данните за местожителството на анкетираните субекти, показва, че 
основният туристически поток, съсредоточен в района на гр. Мездра, идва от 
Северозападния и Югозападния район на страната. С най-голям дял са респондентите с 
местожителство гр. Враца – 25%. Враца е областен център на региона в който са 
ситуирани изследваните атракции и се намира в непосредствена близост до община 
Мездра. Жителите на община Мездра са на второ място по посещаемост на местните за 

20% от участниците в проучването. По-слабият интерес от местното 

население към туристическите обекти, разположени в непосредствена близост (в 
сравнение с представителите на съседната община Враца) може да се отдаде
непопулярния имидж на атракцията/иите сред тези лица и необходимостта от изпълнение 
на мерки за повишаване на атрактивността и достъпността обектите на местно ниво.

ИЗВОДИ: 
 

Демографските характеристики на изследваните респонденти са разнообразни, 
преобладават лицата, попадащи във възрасотвата група от 46 до 65 години. 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 
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Анализът на данните за местожителството на анкетираните субекти, показва, че 
основният туристически поток, съсредоточен в района на гр. Мездра, идва от 

голям дял са респондентите с 
25%. Враца е областен център на региона в който са 

ситуирани изследваните атракции и се намира в непосредствена близост до община 
посещаемост на местните за 

слабият интерес от местното 

население към туристическите обекти, разположени в непосредствена близост (в 
сравнение с представителите на съседната община Враца) може да се отдаде на 
непопулярния имидж на атракцията/иите сред тези лица и необходимостта от изпълнение 
на мерки за повишаване на атрактивността и достъпността обектите на местно ниво. 

Демографските характеристики на изследваните респонденти са разнообразни, 
преобладават лицата, попадащи във възрасотвата група от 46 до 65 години. 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Пътеводите
л/географск
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литература
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Предишен 
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Интернет 
страници

10%

Предишен 
опит, 

Интернет 
страници, 

Вестници/сп
исания
5%

Препоръка 
от 

приятели/ро
днини
35%

От къде научихте за Археологически 
комплекс „Калето” и мястото, в което сте 

отседнали?

Налице е нисък интерес от страна на по
разпределение е балансирано, с лек превес на жените.

� В голямата си част, респондентите определят своя 
„Работещ” – посетителите са активно заети лица. Липсата на интерес към обекта 
от ученици и лица с увреждания, както и от възрастни хора, предполага крайната 
необходимост да се вземат мерки за осигуряване на подходящи инфраструктурни 
условия и тематично насочени информационни кампании за осъществяване на 
визити от този тип лица.

� Географското разпределение на туристическия поток е позиционирано основно в 
съседните региони 
ориентиран от центъра (населените места в непосредствена близост) към 
периферията (крайните области на съседните региони). Атракциите и обектите от 
района на „Калето” са ниско популярни сред жителите на останалите райони за 
планиране - Северен централен, Южен централен,
както и сред чуждестранните туристи. Крайно необходими са адекватни мерки за 
адресиране на тези проблеми чрез активно информиране на тези групи.

 

8.2.2 ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

„Археологически комплекс 
„Калето” предлага – 75% 
определят информацията 
като недостатъчна. 

Малка част от анкетираните, 
определят наличната 
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комплекс „Калето” и мястото, в което сте 

отседнали?
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Как бихте оценили достъпната информация за 
Археологически комплекс „Калето”?

Налице е нисък интерес от страна на по-възрастни хора (над 65 години). Половото 
разпределение е балансирано, с лек превес на жените. 
В голямата си част, респондентите определят своя социален статус като 

посетителите са активно заети лица. Липсата на интерес към обекта 
от ученици и лица с увреждания, както и от възрастни хора, предполага крайната 
необходимост да се вземат мерки за осигуряване на подходящи инфраструктурни 
ловия и тематично насочени информационни кампании за осъществяване на 

визити от този тип лица. 
Географското разпределение на туристическия поток е позиционирано основно в 
съседните региони – Северозападен и Югозападен. Туристическият поток е 

центъра (населените места в непосредствена близост) към 
периферията (крайните области на съседните региони). Атракциите и обектите от 
района на „Калето” са ниско популярни сред жителите на останалите райони за 

Северен централен, Южен централен, Югоизточен и Североизточен, 
както и сред чуждестранните туристи. Крайно необходими са адекватни мерки за 
адресиране на тези проблеми чрез активно информиране на тези групи.

8.2.2 ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

 

На въпроса „От къде научихте за 
Археологически комплекс „Калето” и 

мястото, в което сте отседнали?”

основната част от респондентите 
(35%), отговаря, че техни близки са 
информационният източник. Като 
следващ по важност източник на 
информация са определени интернет 
сайтовете – 20 %, както 
опит на анкетираните 
отношение на информационната 
осигуреност за обектите, основната 
част от изследваната съвкупност 
посочва, че не е налице цялата 
необходима информация за 
възможностите, които атракцията 

„Археологически комплекс 
75% 

определят информацията 

Малка част от анкетираните, 
определят наличната 
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Как бихте оценили достъпната информация за 
Археологически комплекс „Калето”?

Информацията е 
достатъчна

Информацията е 
недостатъчна

Няма никаква 
информация

възрастни хора (над 65 години). Половото 

социален статус като 
посетителите са активно заети лица. Липсата на интерес към обекта 

от ученици и лица с увреждания, както и от възрастни хора, предполага крайната 
необходимост да се вземат мерки за осигуряване на подходящи инфраструктурни 
ловия и тематично насочени информационни кампании за осъществяване на 

Географското разпределение на туристическия поток е позиционирано основно в 
Северозападен и Югозападен. Туристическият поток е 

центъра (населените места в непосредствена близост) към 
периферията (крайните области на съседните региони). Атракциите и обектите от 
района на „Калето” са ниско популярни сред жителите на останалите райони за 

Югоизточен и Североизточен, 
както и сред чуждестранните туристи. Крайно необходими са адекватни мерки за 
адресиране на тези проблеми чрез активно информиране на тези групи. 

От къде научихте за 

рхеологически комплекс „Калето” и 

мястото, в което сте отседнали?”, 
основната част от респондентите 
(35%), отговаря, че техни близки са 
информационният източник. Като 
следващ по важност източник на 
информация са определени интернет 

20 %, както и предишния 
опит на анкетираните – 15%. По 
отношение на информационната 
осигуреност за обектите, основната 
част от изследваната съвкупност 
посочва, че не е налице цялата 
необходима информация за 
възможностите, които атракцията 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

информация като достатъчна 
информация за обекта. 

 

 

 

� Основен източник на информация за посетителите на комплекса са приятелите и 
роднините, както и интернет. Информационните източници, получили най
отговори са сериозен недостатък за популяризирането на туристическата атракция. В 
бъдеща рекламна стратегия за популяризирането на „Археологически комплекс „Калето” 
като атрактивен туристически обект, трябва да бъде предвидено разпространението на 
информация в тези източници. Фактът, че най голям процент от отговорите са „препоръка 
от приятели/ роднини”, означава, че липсва информация за туристическата атракция в 
масовите информационни средства и всички те трябва да бъдат включени в 
целенасочена рекламна стратегия за ефективно разпространение.

� Наличната информация е оценена 
увеличи, за да се създадат възможности за привличане на повече туристи и повишаване 
популярността на атракцията.
 

8.2.3. ПОСЕЩАЕМОСТ 
 

 

Най-голям процент от реализираните 
посещения на обекта са с цел 
удоволствие/почивка – 30%. От всички 
запитани, 20% са посетили обекта за да 
вземат участие в събитие от културния 
календар на община Мездра. Също 
толкова (20%) са били там по работа. 
Останалите 15% просто са преминавали 
през района, а едва 5% са осъществили 
визита с цел „Развлечение”. За да се 
срещнат със свои приятели или 
роднини, обекта са посетили 10% от 
участниците в запитването. 
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Каква беше целта на посещението Ви?

информация като достатъчна – 20%. Едва 5% от всички смятат, че изобщо няма никаква 

ИЗВОДИ: 
 

Основен източник на информация за посетителите на комплекса са приятелите и 
роднините, както и интернет. Информационните източници, получили най
отговори са сериозен недостатък за популяризирането на туристическата атракция. В 

стратегия за популяризирането на „Археологически комплекс „Калето” 
като атрактивен туристически обект, трябва да бъде предвидено разпространението на 
информация в тези източници. Фактът, че най голям процент от отговорите са „препоръка 

и”, означава, че липсва информация за туристическата атракция в 
масовите информационни средства и всички те трябва да бъдат включени в 
целенасочена рекламна стратегия за ефективно разпространение. 

Наличната информация е оценена като недостатъчна и е необхо
, за да се създадат възможности за привличане на повече туристи и повишаване 

популярността на атракцията. 

голям процент от реализираните 
посещения на обекта са с цел 

30%. От всички 
, 20% са посетили обекта за да 

вземат участие в събитие от културния 
календар на община Мездра. Също 
толкова (20%) са били там по работа. 
Останалите 15% просто са преминавали 
през района, а едва 5% са осъществили 
визита с цел „Развлечение”. За да се 

т със свои приятели или 
роднини, обекта са посетили 10% от 
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По работа
20%

Просто 
преминава

м
15%

Развлечен
ие
5%

Среща с 
роднини/пр

иятели
10%

Каква беше целта на посещението Ви?

20%. Едва 5% от всички смятат, че изобщо няма никаква 

Основен източник на информация за посетителите на комплекса са приятелите и 
роднините, както и интернет. Информационните източници, получили най-малък процент 
отговори са сериозен недостатък за популяризирането на туристическата атракция. В 

стратегия за популяризирането на „Археологически комплекс „Калето” 
като атрактивен туристически обект, трябва да бъде предвидено разпространението на 
информация в тези източници. Фактът, че най голям процент от отговорите са „препоръка 

и”, означава, че липсва информация за туристическата атракция в 
масовите информационни средства и всички те трябва да бъдат включени в 

като недостатъчна и е необходимо да се 
, за да се създадат възможности за привличане на повече туристи и повишаване 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Категорично да

Колкото да, толкова и не

По-скоро да

По-скоро не

Бихте ли посетили повторно Археологически 
комплекс „Калето”?

първоначалната си визита са едва 5% от цялата съвкупност. Никой от участниците в 
изследването не е заявили категорично отказа си да посети отново обекта 
„Категорично не” не е сред резултатите. Същото се отнася и за участниците, които са с 
неясни намерения - „0” отговора „Не мога да преценя”.

� Комплекс „Калето” е широко известен и популярен сред населението на местно ниво 
65% от хората са посещавали обекта и преди.
� Причините са посещение на комплекса не са изцяло с насоченост към туристическата 
атракция – необходима е допълнителна популяризация и привличане на туристи.
� Посетителите на комплекса са доволни от своята визита 
дошли отново. 
� Рекламните дейности свързани с обекта са основна причина за осъществяването на 
посещения – необходима е диверсификация в рекламата и установяване на траен, 
положителен имидж. 
 

8.2.4. СЪСТОЯНИЕ НА АТРАКЦИЯТА

Следващите няколко въпроса имат за цел да откроят пазарните настроения на 
потребителите спрямо атракцията и съпътстващите обекти за настаняване в околността. 
На въпроса „Как оценявате съществуващата настанителна база на територията на 
община Мездра?”, 40% от запитаните дават положителна оценка на достъпната 
настанителна база и я определят като „Отлична”. Мненията са двупосочни 
респондентите – 40%, определят съществуващата база като „Незадоволителна”. 
Останалите 20%, смятат, че достъпни

70%

20%

3 5

Колко лева бихте заплатили за достъп 
до Археологически комплекс „Калето”?
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60%

10%

25%

5%

Бихте ли посетили повторно Археологически 
комплекс „Калето”?

Голяма част от хората, 
които са посетили веднъж 
атракцията, категорично 
биха го сторили отново 
60%. 25% от запитаните са 
отговорили с „По
а 10 % се колебая
„Колкото да, толкова и не”. 
Респондентите, които по
скоро не биха искали да 
посетят обекта след 

първоначалната си визита са едва 5% от цялата съвкупност. Никой от участниците в 
изследването не е заявили категорично отказа си да посети отново обекта 
„Категорично не” не е сред резултатите. Същото се отнася и за участниците, които са с 

„0” отговора „Не мога да преценя”. 

ИЗВОДИ: 
 

Комплекс „Калето” е широко известен и популярен сред населението на местно ниво 
посещавали обекта и преди. 

Причините са посещение на комплекса не са изцяло с насоченост към туристическата 
необходима е допълнителна популяризация и привличане на туристи.

Посетителите на комплекса са доволни от своята визита – 60% категорично

Рекламните дейности свързани с обекта са основна причина за осъществяването на 
необходима е диверсификация в рекламата и установяване на траен, 

4. СЪСТОЯНИЕ НА АТРАКЦИЯТА 

Следващите няколко въпроса имат за цел да откроят пазарните настроения на 
потребителите спрямо атракцията и съпътстващите обекти за настаняване в околността. 

„Как оценявате съществуващата настанителна база на територията на 

, 40% от запитаните дават положителна оценка на достъпната 
настанителна база и я определят като „Отлична”. Мненията са двупосочни 

40%, определят съществуващата база като „Незадоволителна”. 
Останалите 20%, смятат, че достъпните бази са сравнително в добро състояние.

По отношение на самия комплекс 
„Калето” и размера на средствата, 
които биха отделили за посещение 
на атракцията, основната част от 
анкетираните (70%) определят 
сумата от 3 лв. за достатъчна. 

20%
10%

10

Колко лева бихте заплатили за достъп 
до Археологически комплекс „Калето”?
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Голяма част от хората, 
които са посетили веднъж 
атракцията, категорично 
биха го сторили отново – 
60%. 25% от запитаните са 
отговорили с „По-скоро да”, 
а 10 % се колебаят – 
„Колкото да, толкова и не”. 
Респондентите, които по-
скоро не биха искали да 
посетят обекта след 

първоначалната си визита са едва 5% от цялата съвкупност. Никой от участниците в 
изследването не е заявили категорично отказа си да посети отново обекта – отговорът 
„Категорично не” не е сред резултатите. Същото се отнася и за участниците, които са с 

Комплекс „Калето” е широко известен и популярен сред населението на местно ниво – 

Причините са посещение на комплекса не са изцяло с насоченост към туристическата 
необходима е допълнителна популяризация и привличане на туристи. 

60% категорично биха 

Рекламните дейности свързани с обекта са основна причина за осъществяването на 
необходима е диверсификация в рекламата и установяване на траен, 

Следващите няколко въпроса имат за цел да откроят пазарните настроения на 
потребителите спрямо атракцията и съпътстващите обекти за настаняване в околността. 

„Как оценявате съществуващата настанителна база на територията на 

, 40% от запитаните дават положителна оценка на достъпната 
настанителна база и я определят като „Отлична”. Мненията са двупосочни – друга част от 

40%, определят съществуващата база като „Незадоволителна”. 
те бази са сравнително в добро състояние. 

По отношение на самия комплекс 
„Калето” и размера на средствата, 
които биха отделили за посещение 
на атракцията, основната част от 
анкетираните (70%) определят 
сумата от 3 лв. за достатъчна. 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

5%

5%
5%

5%

20%

5%
5%

5%

Кой от следните обекти сте посещавали?

"Околчица" във Вр.Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Струпешки манастир, Черепишки манастир, Регионален исторически музей 
"Ритлите"
Комплекс "Дядо Йоцо"

Комплекс "Дядо Йоцо", Черепишки манастир, Регионален исторически музей 

Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Струпешки манастир, Черепишки манастир, Регионале
гр.Враца
Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Черепишки манастир, Регионален исторически музей 
"Баба Илийца", Скални образувания "Ритлите"
Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", "Околчица" във Вр.Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Стр
Черепишки манастир, Регионален исторически музей 
Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Карстовия феномен "Божия мост", "
Комплекс "Дядо Йоцо", Струпешки манастир, Черепишки манастир, Регионален исторически музей 
Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Карстовия феномен "Божия мост", "
Черепишки манастир, Регионален исторически музей 
Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Карстовия феномен "Божия мост", "
Черепишки манастир, Регионален исторически музей 
Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Комплекс "Дядо Йоцо", Регионален 
гр.Враца
Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", карстовия феномен "Божия мост", Къща

Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Регионален исторически музей 

Регионален исторически музей - гр.Враца

Струпешки манастир

Само 20% от запитаните, смятат, че биха отделили поне 5 лв. за да получат достъп до 
атракцията, останалите 10%, биха заплатили 10 лв.

В следващиявъпрос са разгледани други обекти на територията на община Мездра и 
нивото на реализираните посещения 

С по-голям дял на посещение (20%) са забележителностите Пещера "Леденика", 
намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Карстовия 
феномен "Божия мост", "Околчица" във Вр.Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Струпешки 
манастир, Черепишки манастир, Регионален исторически музей 
"Баба Илийца", Скални образувания "Ритлите". Със същия дял 
иобектите Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", 
карстовия феномен "Божия мост", Къща
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5%
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Кой от следните обекти сте посещавали?

"Околчица" във Вр.Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Струпешки манастир, Черепишки манастир, Регионален исторически музей 

Комплекс "Дядо Йоцо", Черепишки манастир, Регионален исторически музей - гр.Враца, Къща-музей "Баба Илийца", Скални образувания 

Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Струпешки манастир, Черепишки манастир, Регионале

Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Черепишки манастир, Регионален исторически музей 

Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", "Околчица" във Вр.Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Стр
Черепишки манастир, Регионален исторически музей - гр.Враца, Къща-музей "Баба Илийца", Скални образувания "Ритлите
Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Карстовия феномен "Божия мост", "
Комплекс "Дядо Йоцо", Струпешки манастир, Черепишки манастир, Регионален исторически музей - гр.Враца, Къщ
Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Карстовия феномен "Божия мост", "
Черепишки манастир, Регионален исторически музей - гр.Враца, Къща-музей "Баба Илийца"
Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Карстовия феномен "Божия мост", "
Черепишки манастир, Регионален исторически музей - гр.Враца, Скални образувания "Ритлите"
Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Комплекс "Дядо Йоцо", Регионален 

Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", карстовия феномен "Божия мост", Къща-музей "Баба Илийц

Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Регионален исторически музей - гр.Враца, Скални образувания "Ритлите"

, смятат, че биха отделили поне 5 лв. за да получат достъп до 
атракцията, останалите 10%, биха заплатили 10 лв. 

В следващиявъпрос са разгледани други обекти на територията на община Мездра и 
нивото на реализираните посещения - Кой от следните обекти сте по

голям дял на посещение (20%) са забележителностите Пещера "Леденика", 
намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Карстовия 
феномен "Божия мост", "Околчица" във Вр.Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Струпешки 

, Черепишки манастир, Регионален исторически музей - гр.Враца, Къща
"Баба Илийца", Скални образувания "Ритлите". Със същия дял – 20% посещаемост, са 
иобектите Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", 

"Божия мост", Къща-музей "Баба Илийца". 

 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

 

59 

"Околчица" във Вр.Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Струпешки манастир, Черепишки манастир, Регионален исторически музей - гр.Враца, Скални образувания 

музей "Баба Илийца", Скални образувания "Ритлите"

Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Струпешки манастир, Черепишки манастир, Регионален исторически музей -

Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Черепишки манастир, Регионален исторически музей - гр.Враца, Къща-музей 

Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", "Околчица" във Вр.Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Струпешки манастир, 

Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Карстовия феномен "Божия мост", "Околчица" във Вр.Балкан, 

Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Карстовия феномен "Божия мост", "Околчица" във Вр.Балкан, 

Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Карстовия феномен "Божия мост", "Околчица" във Вр.Балкан, 

Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Комплекс "Дядо Йоцо", Регионален исторически музей -

музей "Баба Илийца"

гр.Враца, Скални образувания "Ритлите"

, смятат, че биха отделили поне 5 лв. за да получат достъп до 

В следващиявъпрос са разгледани други обекти на територията на община Мездра и 
Кой от следните обекти сте посещавали? 

голям дял на посещение (20%) са забележителностите Пещера "Леденика", 
намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Карстовия 
феномен "Божия мост", "Околчица" във Вр.Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Струпешки 

гр.Враца, Къща-музей 
20% посещаемост, са 

иобектите Пещера "Леденика", намираща се във Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

� Нагласите по отношение на настанителната база, достъпна на територията на 
община Мездра и пряко свързана с арехеологическия комплекс са двупосочни 
запитаните, определят условията като крайно нез
наличните бази като „отлични”. Необходими са ефективни мерки за разнообразяването и 
реновирането на тези обекти, с цел да се адресират нуждите от средства за подслон на 
потенциалните туристи и да се гарантира устойчивос

� За достъп до „Калето” мнозинството от посетители биха заплатили до 3 лв.; едва 
20% от запитаните биха отделили поне 5 лв. а, останалите 10%, биха заплатили 10 лв. 
По-висока цена за достъп до комплекса от 10 лв. би ограничила
и посещаемостта на атракцията.

� „Калето” е туристическа атракция, добре позиционирана и интегрирана в комплекса 
от регионални и местни забележителности като Пещера "Леденика", намираща се във 
Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", В
мост", "Околчица" във Вр.Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Струпешки манастир, 
Черепишки манастир, Регионален исторически музей 
Илийца", Скални образувания "Ритлите". Всички от забележителн
известни в региона и често посещавани. Налице са възможности за формиране на 
цялостен интегриран регионален туристически продукт, основна атракция 
археологическикомплекс „Калето”.
 

8.2.5. УСЛУГИ - ПАЗАР 

Следващият блок от въпроси дава 
желани основни услуги/стоки, които посетителите на археологическия комплекс желаят 
да потребяват. Сред възможните отговори на въпроса „
услуги/стоки бихте ползвали срещу заплащане?

Информационни материали; Анимация, пресъздаване на исторически събития; 
Информационни услуги от туристически информационен център; Организирани 
презентации на археологически находки. 

� Пазарът на услуги и стоки на територията на атракцията е многообразен и 
балансиран – потенциалните потребители биха се възползвали от широка гама от 
предоставени възможности 
Анимация, пресъздаване на истори
туристически информационен център, Организирани презентации на археологически 
находки и др. 
 

8.2.6. УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ 
ПРЕСТОЯ. АТРАКТИВНОСТ И 
ПОТЕНЦИАЛ 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

5%

55%
15%

25%

Удовлетвореност от престоя:

ИЗВОДИ: 
 

Нагласите по отношение на настанителната база, достъпна на територията на 
община Мездра и пряко свързана с арехеологическия комплекс са двупосочни 
запитаните, определят условията като крайно незадоволителни; също толкова определят 
наличните бази като „отлични”. Необходими са ефективни мерки за разнообразяването и 
реновирането на тези обекти, с цел да се адресират нуждите от средства за подслон на 
потенциалните туристи и да се гарантира устойчивостта на туристическото развитие.

За достъп до „Калето” мнозинството от посетители биха заплатили до 3 лв.; едва 
20% от запитаните биха отделили поне 5 лв. а, останалите 10%, биха заплатили 10 лв. 

висока цена за достъп до комплекса от 10 лв. би ограничила значително интереса към 
и посещаемостта на атракцията. 

„Калето” е туристическа атракция, добре позиционирана и интегрирана в комплекса 
от регионални и местни забележителности като Пещера "Леденика", намираща се във 
Врачанския Балкан, Прохода "Вратцата", Водопад "Скакля", Карстовия феномен "Божия 
мост", "Околчица" във Вр.Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Струпешки манастир, 
Черепишки манастир, Регионален исторически музей - гр.Враца, Къща
Илийца", Скални образувания "Ритлите". Всички от забележителн
известни в региона и често посещавани. Налице са възможности за формиране на 
цялостен интегриран регионален туристически продукт, основна атракция 
археологическикомплекс „Калето”. 

Следващият блок от въпроси дава възможност да анализираме най
желани основни услуги/стоки, които посетителите на археологическия комплекс желаят 
да потребяват. Сред възможните отговори на въпроса „Кои от долупосочените 
услуги/стоки бихте ползвали срещу заплащане?” са: Екскурзовод; Сувенири; 
Информационни материали; Анимация, пресъздаване на исторически събития; 
Информационни услуги от туристически информационен център; Организирани 
презентации на археологически находки.  

ИЗВОДИ: 
 

Пазарът на услуги и стоки на територията на атракцията е многообразен и 
потенциалните потребители биха се възползвали от широка гама от 

предоставени възможности - Екскурзовод, Сувенири, Информационни материали, 
Анимация, пресъздаване на исторически събития, Информационни услуги от 
туристически информационен център, Организирани презентации на археологически 

6. УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ 
ПРЕСТОЯ. АТРАКТИВНОСТ И 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Удовлетвореност от престоя:

Колкото съм 
удовлетворен, толкова 
съм и неудовлетворен

Напълно съм 
удовлетворен

Не мога да преценя

По-скоро съм 
удовлетворен

Нагласите по отношение на настанителната база, достъпна на територията на 
община Мездра и пряко свързана с арехеологическия комплекс са двупосочни – 40 % от 

адоволителни; също толкова определят 
наличните бази като „отлични”. Необходими са ефективни мерки за разнообразяването и 
реновирането на тези обекти, с цел да се адресират нуждите от средства за подслон на 

тта на туристическото развитие. 
За достъп до „Калето” мнозинството от посетители биха заплатили до 3 лв.; едва 

20% от запитаните биха отделили поне 5 лв. а, останалите 10%, биха заплатили 10 лв. 
значително интереса към 

„Калето” е туристическа атракция, добре позиционирана и интегрирана в комплекса 
от регионални и местни забележителности като Пещера "Леденика", намираща се във 

одопад "Скакля", Карстовия феномен "Божия 
мост", "Околчица" във Вр.Балкан, Комплекс "Дядо Йоцо", Струпешки манастир, 

гр.Враца, Къща-музей "Баба 
Илийца", Скални образувания "Ритлите". Всички от забележителностите са добре 
известни в региона и често посещавани. Налице са възможности за формиране на 
цялостен интегриран регионален туристически продукт, основна атракция 

възможност да анализираме най-предпочитаните и 
желани основни услуги/стоки, които посетителите на археологическия комплекс желаят 

Кои от долупосочените 

скурзовод; Сувенири; 
Информационни материали; Анимация, пресъздаване на исторически събития; 
Информационни услуги от туристически информационен център; Организирани 

Пазарът на услуги и стоки на територията на атракцията е многообразен и 
потенциалните потребители биха се възползвали от широка гама от 

Екскурзовод, Сувенири, Информационни материали, 
чески събития, Информационни услуги от 

туристически информационен център, Организирани презентации на археологически 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Повече от половината посетители на комплекса изразяват своето з
посещението на атракцията 
Положителни са нагласите също и на 25 % от останалите респонденти 
са „По-скоро удовлетворени”.
удовлетвореност, а едва 5 % от участниците в допитването отговарят с „
удовлетворен, толкова съм и неудовлетворен”. 

респондент не е отговорил негативно на въпроса 
удовлетвореност като „По-скоро не съм удовлетворен”

Археологически комплекс „Калето” е оценен като много атрактивен от посетителите. 

Останалите 35% я определят като „достатъчно атра
твърдят, че комплексът „по
„изобщо не е атрактивен”. 

50%

5%
10%

Как оценявате атрактивността на 
Археологически комплекс "Калето"?

10%

40%

Смятате ли, че Археологически комплекс 
"Калето" има потенциал да допринесе за 

развитието на устойчив туризъм в района?

Категорично да

По-скоро да

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

Повече от половината посетители на комплекса изразяват своето з
посещението на атракцията – 55% от анкетираните, са „Напълно удовлетворени”. 
Положителни са нагласите също и на 25 % от останалите респонденти 

скоро удовлетворени”. Останалите 15% не могат да преценят своята 
реност, а едва 5 % от участниците в допитването отговарят с „

удовлетворен, толкова съм и неудовлетворен”. Прави впечатление, че нито един 
респондент не е отговорил негативно на въпроса – никой не е определил степента си на 

скоро не съм удовлетворен” и „Изобщо не съм удовлетворен”.

Археологически комплекс „Калето” е оценен като много атрактивен от посетителите. 

На въпроса 
атрактивността на 

Археологически комплекс 

"Калето"?, 

отговори: Комплексъ
атрактивен; Комплексът е 

достатъчно атрактивен; 

Комплексът по

атрактивен; Комплексът 

изобщо не е атрактивен

респондентите категорично 
определят атракцията като 
„много атрактивна” (50%). 

Останалите 35% я определят като „достатъчно атрактивна”. Едва 10% от запитаните 
твърдят, че комплексът „по-скороне е атрактивен”, а само 5%, смятат, че комплексът 

Потенциалът
Археологически комплекс 
„Калето” да допринесе за 
развитието на устойчив туризъм 
в района е оценен от 
анкетираните и в следващия 
въпрос: „Смятате ли, че 

Археологически комплекс 

„Калето” има потенциал да 

допринесе за развитието на 

устойчив туризъм в райо

50% от анкетираните смятат, че 
туристическата атракция има 
потенциал да допринесе за 
развитието на устойчив туризъм 

35%

Как оценявате атрактивността на 
Археологически комплекс "Калето"?

Комплексът е 
достатъчно 
атрактивен
Комплексът е много 
атрактивен

Комплексът изобщо 
не е атрактивен

Комплексът по-
скоро не е 
атрактивен

50%

Смятате ли, че Археологически комплекс 
"Калето" има потенциал да допринесе за 

развитието на устойчив туризъм в района?

Колкото да, толкова и не

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Повече от половината посетители на комплекса изразяват своето задоволство от 
Напълно удовлетворени”. 

Положителни са нагласите също и на 25 % от останалите респонденти – те заявяват, че 
Останалите 15% не могат да преценят своята 

реност, а едва 5 % от участниците в допитването отговарят с „Колкото съм 
Прави впечатление, че нито един 

никой не е определил степента си на 
„Изобщо не съм удовлетворен”. 

Археологически комплекс „Калето” е оценен като много атрактивен от посетителите.  

На въпроса Как оценявате 
атрактивността на 

Археологически комплекс 

"Калето"?, при възможни 
Комплексът е много 

атрактивен; Комплексът е 

достатъчно атрактивен; 

Комплексът по-скоро не е 

атрактивен; Комплексът 

изобщо не е атрактивен, 
респондентите категорично 
определят атракцията като 
„много атрактивна” (50%). 

ктивна”. Едва 10% от запитаните 
скороне е атрактивен”, а само 5%, смятат, че комплексът 

Потенциалът на 
Археологически комплекс 
„Калето” да допринесе за 
развитието на устойчив туризъм 
в района е оценен от 
анкетираните и в следващия 

„Смятате ли, че 

Археологически комплекс 

„Калето” има потенциал да 

допринесе за развитието на 

устойчив туризъм в района?” 

от анкетираните смятат, че 
туристическата атракция има 
потенциал да допринесе за 
развитието на устойчив туризъм 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

в района, а 40% са на същото мнение, но изказват леко колебание. Това показва 
осъзнаването на анкетираните на значението на атракцията 
Мнението на обществеността по този въпрос е от изключителна важност, защото те са 
основна целева група в реализирането на проекта на община Мездра.

За изследването на потенциала на атракцията за привличане на туристи е необходимо 
разглеждането на обекта в контекста на културно
респондентите бяха попитани какъв вид туризъм практикуват и какъв биха желали да 
практикуват. В унисон със световните тенденции за практикуван вид туризъм, 
анкетираните поставиха на първо място културно
са го посочили в отговорите си. Морският туризъм е отбелязан, като практикуван вид в 
20% от анкетните карти. Предпочитанието на анкетираните да практикуват културно
исторически туризъм е още една добра предпоставка за развитието на туристическата 
атракция, тъй като доказва още веднъж, че Археологически комплекс „Калето” има 
потенциал да привлича туристи, освен със своята уникалност от историческа и 
археологическа гледна точна, и със своят ха
исторически туризъм. 

Преди изборът на маркетинговите мерки и инструменти е важно мнението на 
обществеността, защото именно към нея е насочена стратегията. В тази връзка, по време 
на проучването от респондентите 
бъдат най-ефективни за промотирането на атракцията. 

Винен туризъм

Културнo-исторически туризъм

Културнo-исторически 

Културнo-исторически 

Културнo-исторически 

Морски туризъм

Практикуване на екстремни 

Приключенски туризъм

(blank)

Практикуван вид туризъм и желание за практикуване на други 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

в района, а 40% са на същото мнение, но изказват леко колебание. Това показва 
осъзнаването на анкетираните на значението на атракцията за развитието на туризма. 
Мнението на обществеността по този въпрос е от изключителна важност, защото те са 
основна целева група в реализирането на проекта на община Мездра.

За изследването на потенциала на атракцията за привличане на туристи е необходимо 
разглеждането на обекта в контекста на културно-историческия туризъм. С тази цел, 
респондентите бяха попитани какъв вид туризъм практикуват и какъв биха желали да 
практикуват. В унисон със световните тенденции за практикуван вид туризъм, 

виха на първо място културно-историческия туризъм, като 35% от тях 
са го посочили в отговорите си. Морският туризъм е отбелязан, като практикуван вид в 
20% от анкетните карти. Предпочитанието на анкетираните да практикуват културно

е една добра предпоставка за развитието на туристическата 
атракция, тъй като доказва още веднъж, че Археологически комплекс „Калето” има 
потенциал да привлича туристи, освен със своята уникалност от историческа и 
археологическа гледна точна, и със своят характер – обект за практикуване на културно

Преди изборът на маркетинговите мерки и инструменти е важно мнението на 
обществеността, защото именно към нея е насочена стратегията. В тази връзка, по време 
на проучването от респондентите се искаше да определят кои инструменти според тях ще 

ефективни за промотирането на атракцията.  

0 2 4 6 8

Винен туризъм

исторически туризъм

исторически …

исторически …

исторически …

Морски туризъм

Практикуване на екстремни …

Приключенски туризъм

(blank)

5%

35%

5%

5%

10%

20%

10%

5%

5%

Практикуван вид туризъм и желание за практикуване на други 
видове туризъм:

Винен туризъм

Културнo-исторически туризъм

Културнo-исторически туризъм, 
Винен туризъм, Морски туризъм

Културнo-исторически туризъм, 
Морски туризъм

Културнo-исторически туризъм, 
Приключенски туризъм

Морски туризъм

Практикуване на екстремни 
спортове

Приключенски туризъм

(blank)

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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в района, а 40% са на същото мнение, но изказват леко колебание. Това показва 
за развитието на туризма. 

Мнението на обществеността по този въпрос е от изключителна важност, защото те са 
основна целева група в реализирането на проекта на община Мездра. 

За изследването на потенциала на атракцията за привличане на туристи е необходимо 
историческия туризъм. С тази цел, 

респондентите бяха попитани какъв вид туризъм практикуват и какъв биха желали да 
практикуват. В унисон със световните тенденции за практикуван вид туризъм, 

историческия туризъм, като 35% от тях 
са го посочили в отговорите си. Морският туризъм е отбелязан, като практикуван вид в 
20% от анкетните карти. Предпочитанието на анкетираните да практикуват културно-

е една добра предпоставка за развитието на туристическата 
атракция, тъй като доказва още веднъж, че Археологически комплекс „Калето” има 
потенциал да привлича туристи, освен със своята уникалност от историческа и 

обект за практикуване на културно-

 

Преди изборът на маркетинговите мерки и инструменти е важно мнението на 
обществеността, защото именно към нея е насочена стратегията. В тази връзка, по време 

се искаше да определят кои инструменти според тях ще 

Практикуван вид туризъм и желание за практикуване на други 

Винен туризъм

исторически туризъм

исторически туризъм, 
Винен туризъм, Морски туризъм

исторически туризъм, 
Морски туризъм

исторически туризъм, 
Приключенски туризъм

Морски туризъм

Практикуване на екстремни 

Приключенски туризъм



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

� Повече от половината посетители на комплекса изразяват своето задоволство от 
посещението на атракцията 
Положителни са нагласите също и на 25 % от останалите респонденти 
са „По-скоро удовлетворени”.

� Археологически комплекс „Калето” е оценен като много атрактивен от посетителите. 
На въпроса Как оценявате атрактивността на Архе
при възможни отговори: Комплексът е много атрактивен; Комплексът е достатъчно 
атрактивен; Комплексът по

Включване на атракцията в утвърдени туристически маршрути, Реклама в интернет пространството

Включване на атракцията в утвърдени туристически маршрути, Създаване на дълготрайни отношения с туроператори и туристически 
агенции

Включване на атракцията в утвърдени туристически маршрути, Създаване на дълготрайни отношения с туроператори и туристически 
агенции, Реклама в интернет пространството

Организиране на събития с културна и историческа насоченост в района на атракцията, Включване на атракцията в утвърдени 
туристически маршрути

Организиране на събития с културна и историческа насоченост в района на атракцията, Включване на атракцията в утвърдени 
туристически маршрути, Реклама в интернет пространството

Организиране на събития с културна и историческа насоченост в района на атракцията, Включване на атракцията в утвърдени 
туристически маршрути, Създаване на дълготрайни отношения с туроператори и туристически агенции, Реклама в интернет 
пространството, Рекл
Организиране на събития с културна и историческа насоченост в района на атракцията, Създаване на дълготрайни отношения с 
туроператори и туристически агенции, Реклама в интернет пространството

Организиране на събитя с културна и историческа насоченост в района на атракцията

Какво смятате, че е необходимо за превръщането на атракцията в туристически обект с 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

ИЗВОДИ: 
 

Повече от половината посетители на комплекса изразяват своето задоволство от 
посещението на атракцията – 55% от анкетираните, са „Напълно у
Положителни са нагласите също и на 25 % от останалите респонденти 

скоро удовлетворени”. 
Археологически комплекс „Калето” е оценен като много атрактивен от посетителите. 

Как оценявате атрактивността на Археологически комплекс "Калето"?, 
Комплексът е много атрактивен; Комплексът е достатъчно 

атрактивен; Комплексът по-скоро не е атрактивен; Комплексът изобщо не е 

5%

10%

15%

20%

5%

5%

20%

5%

Включване на атракцията в утвърдени туристически маршрути, Реклама в интернет пространството

Включване на атракцията в утвърдени туристически маршрути, Създаване на дълготрайни отношения с туроператори и туристически 

Включване на атракцията в утвърдени туристически маршрути, Създаване на дълготрайни отношения с туроператори и туристически 
агенции, Реклама в интернет пространството

Организиране на събития с културна и историческа насоченост в района на атракцията, Включване на атракцията в утвърдени 

Организиране на събития с културна и историческа насоченост в района на атракцията, Включване на атракцията в утвърдени 
туристически маршрути, Реклама в интернет пространството

Организиране на събития с културна и историческа насоченост в района на атракцията, Включване на атракцията в утвърдени 
туристически маршрути, Създаване на дълготрайни отношения с туроператори и туристически агенции, Реклама в интернет 

Организиране на събития с културна и историческа насоченост в района на атракцията, Създаване на дълготрайни отношения с 
туроператори и туристически агенции, Реклама в интернет пространството

Организиране на събитя с културна и историческа насоченост в района на атракцията

че е необходимо за превръщането на атракцията в туристически обект с 
висока посещаемост?   

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Повече от половината посетители на комплекса изразяват своето задоволство от 
Напълно удовлетворени”. 

Положителни са нагласите също и на 25 % от останалите респонденти – те заявяват, че 

Археологически комплекс „Калето” е оценен като много атрактивен от посетителите. 
ологически комплекс "Калето"?, 

Комплексът е много атрактивен; Комплексът е достатъчно 
скоро не е атрактивен; Комплексът изобщо не е 

5%

10%

15%

Включване на атракцията в утвърдени туристически маршрути, Създаване на дълготрайни отношения с туроператори и туристически 

Включване на атракцията в утвърдени туристически маршрути, Създаване на дълготрайни отношения с туроператори и туристически 

Организиране на събития с културна и историческа насоченост в района на атракцията, Включване на атракцията в утвърдени 

Организиране на събития с културна и историческа насоченост в района на атракцията, Включване на атракцията в утвърдени 

Организиране на събития с културна и историческа насоченост в района на атракцията, Включване на атракцията в утвърдени 
туристически маршрути, Създаване на дълготрайни отношения с туроператори и туристически агенции, Реклама в интернет 

Организиране на събития с културна и историческа насоченост в района на атракцията, Създаване на дълготрайни отношения с 

че е необходимо за превръщането на атракцията в туристически обект с 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

атрактивен, респондентите категорично определят атракцията като „много атра
(50%). 

� При разработването на маркетингова стратегия за промотиране на атракцията 
трябва да се обърне внимание на всички мерки, включени в анкетата, като 
приоритетно трябва да се разгледат възможностите за включването на 
Археологически комплекс „Кал
дълготрайни отношения с т5уристически агенции и туроператори. 

 

9. SWOTАНАЛИЗ – СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ

За разработването на ефективна маркетингова стратегия за развитие на туристическата 
атракция Археологически комплекс «Калето» е необходимо изследване на силните, 
слабите страни, възможностите и заплахите на дестинацията. Резултатите от т.нар. 
SWAT анализ ще дадат насоки за идентифициране на реално изпълнима стратегия за 
развитие на атракцията. Атрактивността, богатото историческо минало и условията, които 
туристическата атракция притежава отразяват реалния и потенциал за развитие като 
конкурентоспособна дестинация на туристическия пазар. 

Целта на настоящия анализ е да се дадат насоки за избора на стратегия за развитие на 
туристическата атракция, чрез която силните страни и възможностите на дестинацията да 
бъдат максимизирани за сметка на слабите страни и з
представляват: 

� Силни страни - съществуващи позитивни фактори, които б
реализирането на целта на стратегията;

� Слаби страни - съществуващи негативни вътрешни фактори от гледна точка 
реализацията на целта на страт

� Възможности - положителни външни фактори, които благоприятстват 
реализирането нацелта на стратегията;

� Заплахи - негативни външни фактори за реализацията на целта на стратегията.
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, респондентите категорично определят атракцията като „много атра

При разработването на маркетингова стратегия за промотиране на атракцията 
трябва да се обърне внимание на всички мерки, включени в анкетата, като 
приоритетно трябва да се разгледат възможностите за включването на 
Археологически комплекс „Калето” в туристически маршрути и създаването на 
дълготрайни отношения с т5уристически агенции и туроператори. 

СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ 

За разработването на ефективна маркетингова стратегия за развитие на туристическата 
атракция Археологически комплекс «Калето» е необходимо изследване на силните, 
слабите страни, възможностите и заплахите на дестинацията. Резултатите от т.нар. 

ще дадат насоки за идентифициране на реално изпълнима стратегия за 
развитие на атракцията. Атрактивността, богатото историческо минало и условията, които 
туристическата атракция притежава отразяват реалния и потенциал за развитие като 

стинация на туристическия пазар.  

Целта на настоящия анализ е да се дадат насоки за избора на стратегия за развитие на 
туристическата атракция, чрез която силните страни и възможностите на дестинацията да 
бъдат максимизирани за сметка на слабите страни и заплахите. Елементите на анализа 

съществуващи позитивни фактори, които б
реализирането на целта на стратегията; 

съществуващи негативни вътрешни фактори от гледна точка 
целта на стратегията; 

положителни външни фактори, които благоприятстват 
реализирането нацелта на стратегията; 

негативни външни фактори за реализацията на целта на стратегията.
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при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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, респондентите категорично определят атракцията като „много атрактивна” 

При разработването на маркетингова стратегия за промотиране на атракцията 
трябва да се обърне внимание на всички мерки, включени в анкетата, като 
приоритетно трябва да се разгледат възможностите за включването на 

ето” в туристически маршрути и създаването на 
дълготрайни отношения с т5уристически агенции и туроператори.  

За разработването на ефективна маркетингова стратегия за развитие на туристическата 
атракция Археологически комплекс «Калето» е необходимо изследване на силните, 
слабите страни, възможностите и заплахите на дестинацията. Резултатите от т.нар. 

ще дадат насоки за идентифициране на реално изпълнима стратегия за 
развитие на атракцията. Атрактивността, богатото историческо минало и условията, които 
туристическата атракция притежава отразяват реалния и потенциал за развитие като 

Целта на настоящия анализ е да се дадат насоки за избора на стратегия за развитие на 
туристическата атракция, чрез която силните страни и възможностите на дестинацията да 

аплахите. Елементите на анализа 

съществуващи позитивни фактори, които благоприятстват 

съществуващи негативни вътрешни фактори от гледна точка 

положителни външни фактори, които благоприятстват 

негативни външни фактори за реализацията на целта на стратегията. 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 
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Силни 

• Стратегическо местоположение и от гледна 
точка на транспортна достъпност и 
разположение спрямо
преминаващи по маршрута на първокласен път 
Е79, стигащи до южната му точка Петрич или 
северната Видин от българска страна

• Популярност на атракцията на регионално 
ниво; 

• Богата културна и историческа стойност на 
атракцията – недвижима културна ценност от 
национално значение

• Уникалност на атракцията в археологически 
план – неповторими останки от петте 
исторически епохи 
хил.пр.Хр.), ранножелязната епоха (VIII
пр.Хр), римската епоха (II
период (V-VI век) до българското средновековие 
(IX-XI век); 

• Изградена подходяща инфраструктура и 
условия за туристически посещения;

• Интерпретационни и анимационни дейности в 
комплекса; 

• Наличие на достатъчна и добре 
категоризирана настанителна база в района на 
атракцията; 

• Запазена околна среда;

• Район, изключително богат на културно
исторически и природни забележителности;

• Условия за развит
форми на туризъм. 
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официалното становище на ЕС и УО. 

Положителни Отрицателни

Силни страни 

тратегическо местоположение и от гледна 
транспортна достъпност и 

разположение спрямо туристическите потоци, 
преминаващи по маршрута на първокласен път 
Е79, стигащи до южната му точка Петрич или 
северната Видин от българска страна; 

Популярност на атракцията на регионално 

Богата културна и историческа стойност на 
недвижима културна ценност от 

национално значение; 

Уникалност на атракцията в археологически 
неповторими останки от петте 

 - каменно-медната епоха (V 
хил.пр.Хр.), ранножелязната епоха (VIII-VI век 
пр.Хр), римската епоха (II-IV век), византийския 

VI век) до българското средновековие 

Изградена подходяща инфраструктура и 
условия за туристически посещения; 

ерпретационни и анимационни дейности в 

Наличие на достатъчна и добре 
категоризирана настанителна база в района на 

Запазена околна среда; 

Район, изключително богат на културно-
исторически и природни забележителности; 

Условия за развитието на алтернативни 
 

Слаби страни

• Недостатъчна реклама на 
туристическата атракция общината 
като туристическа дестинация;

• Недостатъчна популярност на 
атракцията на национално и 
международно ниво;

• Липса на работа с туроператори и 
туристически агенции;

• Липса на единен маркетинг подход и 
комплексен туристически продукт, 
който да популяризира цялата 
територия 
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Отрицателни 

Слаби страни 

Недостатъчна реклама на 
туристическата атракция общината 
като туристическа дестинация; 

Недостатъчна популярност на 
атракцията на национално и 
международно ниво; 

Липса на работа с туроператори и 
ски агенции; 

Липса на единен маркетинг подход и 
комплексен туристически продукт, 
който да популяризира цялата 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 
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Възможности

• Превръщане на туризма в значим сектор от 
икономиката на общината;

• Развитие на съпътстващите туризма
и услуги; 

• Включване на атракцията в интегриран 
регионален туристически продукт или маршрути 
за културно-познавателен и туризъм;

• Повишаване конкурентоспособността на 
алтернативните форми на туризъм;

• Утвърждаване на община Мездра като 
атрактивна и позната туристическа дестинация 
на национално ниво;

• Утвърждаване на Архитектурен комплекс 
„Калето” като водеща локация културно
познавателни посещения.

 

Доминирането на положителните фактори в анализа, дава изключително добра 
перспектива за развитието на Археологически комплекс «Калето». От направения 
анализ е видно, че Археологически комплекс „Калето” има огромен потенциал да
превърне в конкурентоспособна туристическа атракция, не само в региона, а на 
национално ниво. Нейната уникалност и значимост като 
от национално значение, 
откриват ммного възможности за реализация на археологическия комплекс на 
туристическия пазар. Възможността за включване на атракцията в интегриран регионален 
туристически продукт трябва да бъде разработена до етап на идентифициране на 
маршрути на общинско и надобщинск
реализиране на туристическия продукт на пазара.

Отрицателните фактори не бива да бъдат пренебрегвани, тъй като слабите страни на 
атракцията основно засягат популяризирането и утвърждаването на археологическия 
комплекс на туристическия пазар. 

Последиците от икономическата криза неизбежно ще дадат отражение върху туризма, но 
и тук се отварят възможностите за по
туристически продукт, за устойчиво развитие на туризма в о
туризъм. 
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Възможности 

Превръщане на туризма в значим сектор от 
икономиката на общината; 

Развитие на съпътстващите туризма дейности 

Включване на атракцията в интегриран 
регионален туристически продукт или маршрути 

познавателен и туризъм; 

Повишаване конкурентоспособността на 
алтернативните форми на туризъм; 

Утвърждаване на община Мездра като 
позната туристическа дестинация 

на национално ниво; 

Утвърждаване на Архитектурен комплекс 
„Калето” като водеща локация културно-
познавателни посещения. 

• Интензивното развитие на туризма 
може да нанесе непоправими щети на 
околната среда;

• Бавно реализ
на туристическия пазар;

• Неуспешно популяризиране на 
дестинацията и невъзможност за 
привличане на български и 
чуждестранни туристи;

• Колебания в интензитета на 
туристическото търсене;

• Последиците от финансовата и 
икономическа криза за тер
към момента. 

Доминирането на положителните фактори в анализа, дава изключително добра 
перспектива за развитието на Археологически комплекс «Калето». От направения 
анализ е видно, че Археологически комплекс „Калето” има огромен потенциал да
превърне в конкурентоспособна туристическа атракция, не само в региона, а на 
национално ниво. Нейната уникалност и значимост като недвижима културна ценност 
от национално значение, неповторимите останки от култура, наслоена през пет епохи, 

ого възможности за реализация на археологическия комплекс на 
туристическия пазар. Възможността за включване на атракцията в интегриран регионален 
туристически продукт трябва да бъде разработена до етап на идентифициране на 
маршрути на общинско и надобщинско ниво. Това ще даде повече възможности за 
реализиране на туристическия продукт на пазара. 

Отрицателните фактори не бива да бъдат пренебрегвани, тъй като слабите страни на 
атракцията основно засягат популяризирането и утвърждаването на археологическия 

лекс на туристическия пазар.  

Последиците от икономическата криза неизбежно ще дадат отражение върху туризма, но 
и тук се отварят възможностите за по-доброто му развитие, за предлагане на конкретен 
туристически продукт, за устойчиво развитие на туризма в общата рамка на европейския 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Заплахи 

Интензивното развитие на туризма 
може да нанесе непоправими щети на 
околната среда; 

Бавно реализиране на атракцията 
на туристическия пазар; 

Неуспешно популяризиране на 
дестинацията и невъзможност за 
привличане на български и 
чуждестранни туристи; 

Колебания в интензитета на 
туристическото търсене; 

Последиците от финансовата и 
икономическа криза за територията 

 

 

Доминирането на положителните фактори в анализа, дава изключително добра 
перспектива за развитието на Археологически комплекс «Калето». От направения SWAT 
анализ е видно, че Археологически комплекс „Калето” има огромен потенциал да се 
превърне в конкурентоспособна туристическа атракция, не само в региона, а на 

недвижима културна ценност 
неповторимите останки от култура, наслоена през пет епохи, 

ого възможности за реализация на археологическия комплекс на 
туристическия пазар. Възможността за включване на атракцията в интегриран регионален 
туристически продукт трябва да бъде разработена до етап на идентифициране на 

о ниво. Това ще даде повече възможности за 

Отрицателните фактори не бива да бъдат пренебрегвани, тъй като слабите страни на 
атракцията основно засягат популяризирането и утвърждаването на археологическия 

Последиците от икономическата криза неизбежно ще дадат отражение върху туризма, но 
доброто му развитие, за предлагане на конкретен 

бщата рамка на европейския 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Стратегията за промотиране на атракцията трябва да идентифицира най
канали и мерки и активното й и целево промотиране в страната и чужбина, което ще 
доведе до оползотворяване на нейния огромен потенциал.

 

РАЗДЕЛ III 

СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА 
ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ

 

1. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Заинтересованите страни, които са идентифицирани в процеса на разработване на 
стратегията са от особена важност за нейното реализиране. 
Стратегия за промотиране на Археологически комплекс „Калето” е 
налагането на туристическия пазар на туристическата атракция, 
предполага включването на широк кръг от заинтересовани страни в областта на 
развитието на туристически
развитието на местната и регионална икономика. За максимална ефективност на 
настоящата стратегия, определянето на заинтересованите страни трябва да бъде основа 
за полагане взаимоотношения, имащи за 
туристическата атракция Археологически комплекс „Калето” на туристическия пазар. 
Идентификацията на заинтересованите страни е направена на база определяне на 
интересите на различните групи, като включването им в процеса 
археологическия комплекс е обобщено в следната таблица:
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Стратегията за промотиране на атракцията трябва да идентифицира най
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СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА 
ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

Заинтересованите страни, които са идентифицирани в процеса на разработване на 
стратегията са от особена важност за нейното реализиране. Основната цел
Стратегия за промотиране на Археологически комплекс „Калето” е популяризирането и 
налагането на туристическия пазар на туристическата атракция, 
предполага включването на широк кръг от заинтересовани страни в областта на 
развитието на туристическия сектор, опазване на културно-историческото наследство и 
развитието на местната и регионална икономика. За максимална ефективност на 
настоящата стратегия, определянето на заинтересованите страни трябва да бъде основа 
за полагане взаимоотношения, имащи за цел да подпомогнат реализирането на 
туристическата атракция Археологически комплекс „Калето” на туристическия пазар. 
Идентификацията на заинтересованите страни е направена на база определяне на 
интересите на различните групи, като включването им в процеса 
археологическия комплекс е обобщено в следната таблица: 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 
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Стратегията за промотиране на атракцията трябва да идентифицира най-подходящите 
канали и мерки и активното й и целево промотиране в страната и чужбина, което ще 

СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА 

Заинтересованите страни, които са идентифицирани в процеса на разработване на 
Основната цел на 
популяризирането и 

налагането на туристическия пазар на туристическата атракция, което 
предполага включването на широк кръг от заинтересовани страни в областта на 

историческото наследство и 
развитието на местната и регионална икономика. За максимална ефективност на 
настоящата стратегия, определянето на заинтересованите страни трябва да бъде основа 

цел да подпомогнат реализирането на 
туристическата атракция Археологически комплекс „Калето” на туристическия пазар. 
Идентификацията на заинтересованите страни е направена на база определяне на 
интересите на различните групи, като включването им в процеса на промотиране на 
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Заинтер
есовани 
страни 

Представители на 
заинтересованите 

страни 

П
У
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И
Ч
Н
И
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Р
Г
А
Н
И
 

Общинска 
администрация Мездра

Общинска 
администрация Враца

Областна 
администрация Враца

Общинска 
администрация Своге

Общинска 
администрация 
Ботевград  

Общинска 
администрация Роман

Регионален 
исторически музей –
Враца 

Библиотека при НЧ 
„Просвета 1925 
Мездра” 

Регионална библиотека 
„Христо Ботев” Враца

П
Р
Е
Д
С
Т
А
В
И
Т
Е
Л
И
 

Н
А
 Б
И
З
Н
Е
С
А

 

Туристически агенции 
и туристически агенти

Хотели в община 
Мездра и град Враца
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Представители на 
заинтересованите 

Роля в процеса на 
реализиране на 
стратегията 

Начин на 
взаимодействие

администрация Мездра 

администрация Враца 

администрация Враца 

администрация Своге 

администрация Роман 

– 

Библиотека при НЧ 

Регионална библиотека 
„Христо Ботев” Враца 

 
Обособяване на 
общи туристически 
маршрути, 
включващи 
забележителности, 
намиращи се в две 
и повече общини; 
Съдействие за 
разпространението 
на информация за 
събития, 
провеждани в 
района на 
туристическата 
атракция 

Установяване на 
трайни 
взаимоотношения 
между 
администрациите, 
с цел генериране 
на идеи и общи 
инициативи за 
развитие на 
туризма в района

Туристически агенции 
и туристически агенти 

Включване на 
атракцията в 
предлаганите от 
туристическите 
агенции 
дестинации; 
Популяризиране на 
атракцията 

Установяване на 
контакти и трайни 
взаимоотношения, 
с цел 
промотиране на 
атракцията и 
разпространение 
на рекламни 
материали 

Мездра и град Враца 

Промотиране на 
атракцията сред 
гостите на хотелите 

Установяване на 
контакти с цел 
разпространение 
на рекламни 
материали 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 
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взаимодействие 

Причини за избора 
на 

заинтересованите 
страни 

Установяване на 

взаимоотношения 

администрациите, 
с цел генериране 

туризма в района 

 
Развитието на 
туристическата 
атракция, 
включването и в 
регионален 
туристически 
продукт или 
утвърдени 
туристически 
маршрути в 
региона, ще 
допринесе за 
устойчиво развитие 
туризъм в региона и 
увеличаване 
ползите от него  

Установяване на 
контакти и трайни 
взаимоотношения, 

промотиране на 

разпространение 

 
 
Разнообразяването 
на предлаганите 
дестинации ще 
повиши приходите 
от дейността на 
агенциите 

Установяване на 

разпространение 

Развитието на 
атракцията ще 
повиши заетостта 
на настанителната 
база 
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съдържанието се носи от Община Мездра и 

Заинтер
есовани 
страни 

Представители на 
заинтересованите 

страни 

Ресторанти в района

Н
П
О

 

Българска 
туристическа камара

Българско 
Археологическо 
сдружение 
Асоциация на 
екскурзоводите в 
България 

Български 
туристически съюз 

Българска асоциация 
за алтернативен 
туризъм 

Асоциация на 
българските 
туроператори и 
туристически агенти

Българска Хотелиерска 
и Ресторантьорска 
Асоциация 

Съюз на инвеститорите 
в туризма 

Българската 
федерация по катерене 
и алпинизъм 
Българска асоциация 
за културен, 
екологичен и селски 
туризъм 

Туристически 
информационни 
центрове 
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Роля в процеса на 
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стратегията 

Начин на 
взаимодействие

Ресторанти в района 
Популяризиране на 
атракцията 

Установяване на 
контакти с цел 
разпространение 
на рекламни 
материали 

туристическа камара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Популяризиране на 
атракцията 

Установяване на 
контакти и трайни 
взаимоотношения, 
с 
идентифициранит
е организации, с 
цел промотиране 
на атракцията  

 

Българска асоциация 

туристически агенти 

Българска Хотелиерска 

Съюз на инвеститорите 

 

федерация по катерене 

Българска асоциация 

екологичен и селски 
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взаимодействие 

Причини за избора 
на 

заинтересованите 
страни 

Установяване на 

разпространение 

Развитието на 
атракцията ще 
повиши приходите 
от стопанската им 
дейност 

Установяване на 
контакти и трайни 
взаимоотношения, 

идентифициранит
е организации, с 
цел промотиране 

Идентифицираните 
неправителствени 
организации, 
развиват своята 
дейност в сфери, 
имащи отношение 
към туристическата 
атракция, 
предлагащите се в 
нея услуги или  
развитието на 
атракцията би 
донесло ползи за 
техния сектор 
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съдържанието се носи от Община Мездра и 

Заинтер
есовани 
страни 

Представители на 
заинтересованите 

страни 

НПО от региона, 
извършващи дейност в 
в сферата на: туризма; 
археологията; 
опазване на природата; 
опазване на културно
историческото 
наследство 

Д
Р
У
Г
И
 

Висши училища 

Професионални 
гимназии 

Студентски 
организации 
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Представители на 
заинтересованите 

Роля в процеса на 
реализиране на 
стратегията 

Начин на 
взаимодействие

извършващи дейност в 
в сферата на: туризма; 

опазване на природата; 
опазване на културно-

Популяризиране 
на атракцията  

Създаване на 
контакти с ВУЗ
ове и студентски 
организации 
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взаимодействие 

Причини за избора 
на 

заинтересованите 
страни 

Създаване на 
контакти с ВУЗ-
ове и студентски 

ВУЗ и 
професионални 
гимназии, които 
имат акредитация 
за професионално  
направление: 
история и 
археология биха 
могли да 
организират 
обучителни 
посещение на 
Археологическия 
комплекс; 
ВУЗ и 
професионални 
гимназии, със 
специалност 
приложни изкуства, 
живопис или 
фотография, биха 
могли да 
организират 
пленери 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

2. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС 

„КАЛЕТО“ 

Археологически комплекс „Калето“ е много 
археологическа и историческа стойност. Той има потенциал да се превърне в основа за 
устойчиво развитие на туристическия сектор в общината и в района. Развитието и 
утвърждаването на Археологически комплекс „Калето“
привлекателна, уникална и атрактивна за туристите ще подпомогне за:

� Повишаване популярността и привлекателността на община Мездра като 
туристическа локализация;

� Насърчаване на туристическия отрасъл в Община Мездра и региона 
създаване на условия за устойчиво развитие на културно
туризъм и допълнителни туристически услуги;

� Опазване и устойчиво управление на археологическото и културно
историческо наследство в община Мездра.

Визията за развитието на туристическ
година е постепенно тя да се превърне в утвърдена културно

атракция на националния туристически пазар, а община Мездра в разпознаваема 
туристическа дестинация, привличаща значителен брой туристи годишно.

Във връзка с пет годишния период на настоящата стратегия, конкретните маркетингови 
цели трябва да бъдат измерими във времето, това предполага поставяне на конкретни 
срокове за реализиране на целите на стратегията.

3. МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ

 

Определянето на маркетин
основни моменти:  

� Разпознаваемост на атракцията и община Мездра като туристическа дестинация; 
� Подобряване на продуктите и тяхното качество; 
� Опит на атракцията и община Мездра като туристическа дестина

Основна цел на настоящата стратегия е 
Археологически комплекс „Калето“
Археологически комплекс „Калето” като конкурентоспособна туристическа атракция, 
маркетинговите цели са структурирани като 
и мониторингови, целящо реализиране на основната цел на стратегията.
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ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС 

Археологически комплекс „Калето“ е много атрактивен и привлекателен обект, с висока 
археологическа и историческа стойност. Той има потенциал да се превърне в основа за 
устойчиво развитие на туристическия сектор в общината и в района. Развитието и 
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Повишаване популярността и привлекателността на община Мездра като 
туристическа локализация; 

Насърчаване на туристическия отрасъл в Община Мездра и региона 
създаване на условия за устойчиво развитие на културно
туризъм и допълнителни туристически услуги; 

Опазване и устойчиво управление на археологическото и културно
историческо наследство в община Мездра. 

Визията за развитието на туристическата атракция в периода от 2013 до 2018 
година е постепенно тя да се превърне в утвърдена културно

атракция на националния туристически пазар, а община Мездра в разпознаваема 
туристическа дестинация, привличаща значителен брой туристи годишно.

ъв връзка с пет годишния период на настоящата стратегия, конкретните маркетингови 
цели трябва да бъдат измерими във времето, това предполага поставяне на конкретни 
срокове за реализиране на целите на стратегията. 

МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ 

Определянето на маркетинговите цели изисква да се обърне внимание на следните 

Разпознаваемост на атракцията и община Мездра като туристическа дестинация; 
Подобряване на продуктите и тяхното качество;  
Опит на атракцията и община Мездра като туристическа дестина

на настоящата стратегия е да допринесе за развитието на 
Археологически комплекс „Калето“. Разглеждайки всички възможности за развитие на 
Археологически комплекс „Калето” като конкурентоспособна туристическа атракция, 

структурирани като продуктови, рекламни, дистрибуционни 
, целящо реализиране на основната цел на стратегията.

2013 
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ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС 

атрактивен и привлекателен обект, с висока 
археологическа и историческа стойност. Той има потенциал да се превърне в основа за 
устойчиво развитие на туристическия сектор в общината и в района. Развитието и 

като дестинация с добър имидж, 
привлекателна, уникална и атрактивна за туристите ще подпомогне за: 

Повишаване популярността и привлекателността на община Мездра като 

Насърчаване на туристическия отрасъл в Община Мездра и региона чрез 
създаване на условия за устойчиво развитие на културно-познавателен 

Опазване и устойчиво управление на археологическото и културно-

ата атракция в периода от 2013 до 2018 
година е постепенно тя да се превърне в утвърдена културно-историческа 

атракция на националния туристически пазар, а община Мездра в разпознаваема 
туристическа дестинация, привличаща значителен брой туристи годишно. 

ъв връзка с пет годишния период на настоящата стратегия, конкретните маркетингови 
цели трябва да бъдат измерими във времето, това предполага поставяне на конкретни 

говите цели изисква да се обърне внимание на следните 

Разпознаваемост на атракцията и община Мездра като туристическа дестинация;  

Опит на атракцията и община Мездра като туристическа дестинация. 
допринесе за развитието на 

Разглеждайки всички възможности за развитие на 
Археологически комплекс „Калето” като конкурентоспособна туристическа атракция, 

продуктови, рекламни, дистрибуционни 
, целящо реализиране на основната цел на стратегията. 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

ПРОДУКТОВИ ЦЕЛИ 

ЦЕЛ 1:включване на Археологически комплекс „Калето” в общи маршрути за 
туристически посещения с други туристически

ЦЕЛ 2:Опазване на културно
„Калето” 

РЕКЛАМНИ ЦЕЛИ 

ЦЕЛ 3:Създаване и поддържане на добър имидж на Археологически комплекс 
„Калето” като разпознаваема културно

ЦЕЛ 4: Повишаване популярността и посещаемостта на Археологически комплекс 
„Калето” и община Мездра като туристическа дестинация

ДИСТРИБУЦИОННИ ЦЕЛИ 

ЦЕЛ 5: Ефективно използване на възможностите на дистрибуционните канали за 
достигане до максимален брой потенциалн
туристическа атракция Археологически комплекс „Калето”

МОНИТОРИНГОВИ ЦЕЛИ 

ЦЕЛ 6: Ефективно и ефикасно изпълнение на заложените мерки в стратегията и 
постигането на основната и цел

За постигане целите на стратегията е необходим 
микс стратегии, които да осигурят успешното промотиране на туристическата атракция на 
туристическия пазар. В тази връзка настоящата стратегия съдържа необходимите 
маркетинг микс стратегии за навлизането на нов туристичес
утвърждаването му като предпочитана туристическа дестинация.

4. МАРКЕТИНГ МИКС 

4.1. ПРОДУКТОВА СТРАТЕГИЯ

Продуктовата стратегия цели да определи Археологически комплекс „Калето” като 
продукт, който да се предложи на туристическия
атракция може да се разглежда като обект за културно
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е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

включване на Археологически комплекс „Калето” в общи маршрути за 
туристически посещения с други туристически атракции в региона

Опазване на културно-историческата ценност Археологически комплекс 

Създаване и поддържане на добър имидж на Археологически комплекс 
„Калето” като разпознаваема културно-историческа атракция 

Повишаване популярността и посещаемостта на Археологически комплекс 
„Калето” и община Мездра като туристическа дестинация 

 

Ефективно използване на възможностите на дистрибуционните канали за 
достигане до максимален брой потенциални туристи на информацията за 
туристическа атракция Археологически комплекс „Калето” 

фективно и ефикасно изпълнение на заложените мерки в стратегията и 
постигането на основната и цел 

За постигане целите на стратегията е необходим разработването на отделни маркетинг 
микс стратегии, които да осигурят успешното промотиране на туристическата атракция на 
туристическия пазар. В тази връзка настоящата стратегия съдържа необходимите 
маркетинг микс стратегии за навлизането на нов туристически продукт на пазара и 
утвърждаването му като предпочитана туристическа дестинация. 

МАРКЕТИНГ МИКС - СТРАТЕГИИ 

ПРОДУКТОВА СТРАТЕГИЯ 

Продуктовата стратегия цели да определи Археологически комплекс „Калето” като 
продукт, който да се предложи на туристическия пазар. В тази връзка туристическата 
атракция може да се разглежда като обект за културно-исторически туризъм

2013 
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включване на Археологически комплекс „Калето” в общи маршрути за 
атракции в региона 

историческата ценност Археологически комплекс 

Създаване и поддържане на добър имидж на Археологически комплекс 
 

Повишаване популярността и посещаемостта на Археологически комплекс 

Ефективно използване на възможностите на дистрибуционните канали за 
и туристи на информацията за 

фективно и ефикасно изпълнение на заложените мерки в стратегията и 

разработването на отделни маркетинг 
микс стратегии, които да осигурят успешното промотиране на туристическата атракция на 
туристическия пазар. В тази връзка настоящата стратегия съдържа необходимите 

ки продукт на пазара и 

Продуктовата стратегия цели да определи Археологически комплекс „Калето” като 
пазар. В тази връзка туристическата 

исторически туризъм. За страната 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

този вид туризъм има най
туристическата атракция да се утвърди на туристическия паз
международно ниво. 

4.1.1. Разглеждане на Археологически комплекс „Калето” като самостоятелен 
туристически продукт 

Археологически комплекс „Калето” включва следните възможности при туристически 
посещения: 

� Туристическа обиколка с екску
туристическата атракция по специално създадената екскурзоводска зона за. По 
време на обиколката, беседите на екскурзоводите ще запознават туристите с 
историята на археологическия обект; 

� Посещение на експозиционна зала
ще играе ролята на Информационен център, предлагащ подробна информация за 
туристическия обект.
пазара е необходимо служителите от туристическия информационен ц
следят промените в търсенето на пазара. Участието на служителите във форуми 
за алтернативен туризъм 
ще бъде от полза за развитието на туристическата атракция; 

� Отдаване на наем на площи за засне
� Провеждане на анимационно събитие 

средновековната крепост „Калето” и другите културни периоди, идентифицирани в 
процеса на проучване на обекта;

� Организиране на научен семинар, посветен
археологическите находки в „Археологически комплекс „Калето”

� Тематична книжарница и магазин за сувенири, от където туристите могат да 
закупят информационни материали и сувенири.

Необходимо е създаването на добър имидж на туристичес
възможно при поддържане на високо качество на услугите, които комплекса предлага. 
Наред с това от най-голямо значение е опазването на архитектурно
ценност и правилното поддържане на туристическата инфраструктура.

4.1.2. Включване на Археологически комплекс „Калето” в маршрути за 
алтернативен туризъм в региона

Анализът на забележителностите на региона, които имат потенциал да допринесат за 
устойчиво развитие на туристическия сектор, дава възможност да се подберат 
туристически атракции, с близък до археологическия комплекс характер. Обособяването 
им в общи маршрути ще увеличи възможностите на туристическата атракция за 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
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исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

този вид туризъм има най-голям потенциал за развитие и това е предпоставка 
туристическата атракция да се утвърди на туристическия пазар не само в страната, а и на 

Разглеждане на Археологически комплекс „Калето” като самостоятелен 
 

Археологически комплекс „Калето” включва следните възможности при туристически 

Туристическа обиколка с екскурзовод - услугата включва обиколка на 
туристическата атракция по специално създадената екскурзоводска зона за. По 
време на обиколката, беседите на екскурзоводите ще запознават туристите с 
историята на археологическия обект;  
Посещение на експозиционна зала в Археологически комплекс „Калето” 
ще играе ролята на Информационен център, предлагащ подробна информация за 
туристическия обект. За успешната реализация на туристическия продукт на 
пазара е необходимо служителите от туристическия информационен ц
следят промените в търсенето на пазара. Участието на служителите във форуми 
за алтернативен туризъм – културно-исторически и природо-
ще бъде от полза за развитието на туристическата атракция;  
Отдаване на наем на площи за заснемане на видеоклипове и видеофилми;
Провеждане на анимационно събитие – драматизация, представяща живота в 
средновековната крепост „Калето” и другите културни периоди, идентифицирани в 
процеса на проучване на обекта; 
Организиране на научен семинар, посветен на популяризирането на 
археологическите находки в „Археологически комплекс „Калето”
Тематична книжарница и магазин за сувенири, от където туристите могат да 
закупят информационни материали и сувенири. 

Необходимо е създаването на добър имидж на туристическия продукт, което ще бъде 
възможно при поддържане на високо качество на услугите, които комплекса предлага. 

голямо значение е опазването на архитектурно
ценност и правилното поддържане на туристическата инфраструктура.

лючване на Археологически комплекс „Калето” в маршрути за 
алтернативен туризъм в региона 

Анализът на забележителностите на региона, които имат потенциал да допринесат за 
устойчиво развитие на туристическия сектор, дава възможност да се подберат 

и атракции, с близък до археологическия комплекс характер. Обособяването 
им в общи маршрути ще увеличи възможностите на туристическата атракция за 
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голям потенциал за развитие и това е предпоставка 
не само в страната, а и на 

Разглеждане на Археологически комплекс „Калето” като самостоятелен 

Археологически комплекс „Калето” включва следните възможности при туристически 

услугата включва обиколка на 
туристическата атракция по специално създадената екскурзоводска зона за. По 
време на обиколката, беседите на екскурзоводите ще запознават туристите с 

в Археологически комплекс „Калето” – залата 
ще играе ролята на Информационен център, предлагащ подробна информация за 

За успешната реализация на туристическия продукт на 
пазара е необходимо служителите от туристическия информационен център да 
следят промените в търсенето на пазара. Участието на служителите във форуми 

-познавателни и др., 
 

мане на видеоклипове и видеофилми; 
драматизация, представяща живота в 

средновековната крепост „Калето” и другите културни периоди, идентифицирани в 

на популяризирането на 
археологическите находки в „Археологически комплекс „Калето”; 
Тематична книжарница и магазин за сувенири, от където туристите могат да 

кия продукт, което ще бъде 
възможно при поддържане на високо качество на услугите, които комплекса предлага. 

голямо значение е опазването на архитектурно-историческата 
ценност и правилното поддържане на туристическата инфраструктура. 

лючване на Археологически комплекс „Калето” в маршрути за 

Анализът на забележителностите на региона, които имат потенциал да допринесат за 
устойчиво развитие на туристическия сектор, дава възможност да се подберат 

и атракции, с близък до археологическия комплекс характер. Обособяването 
им в общи маршрути ще увеличи възможностите на туристическата атракция за 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

навлизане на туристическия пазар. Настоящата продуктова стратегия идентифицира 
създаването на следните пример
 

Маршрут Обект за 
посещение, 

Местоположение 

Пътуване 
през пет 
исторически 
епохи 

Археологически 
комплекс 
„Калето” 
Град Мездра, 
община Мездра 

История, 
култура и 
природа 

Археологически 
комплекс 
„Калето” 
Град Мездра, 
община Мездра 

История, 
култура и 
Вазовите 
герои 

Археологически 
комплекс 
„Калето” 
Град Мездра, 
община Мездра 

История, 
култура и 
Вазовите 
герои 

Археологически 
комплекс 
„Калето” 
Град Мездра, 
община Мездра 

От каменно-
медната 
епоха до 
българскит
е 
революцион
ни герои 

Археологически 
комплекс 
„Калето” 
Град Мездра, 
община Мездра 

Културно-
исторически

Археологически 
комплекс 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
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исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

навлизане на туристическия пазар. Настоящата продуктова стратегия идентифицира 
създаването на следните примерни туристически маршрути: 

Местоположение  

Разстояние 
до следващ 
обект от 
маршрута/ 

км 

Обект за 
посещение, 
Местополож

ение 

Разстояние 
до следващ 
обект от 

маршрута / 
км 

Археологически 5 км Тракийска 
надгробна 
могила 
с.Д.Кремена, 
община 
Мездра 

12 км

Археологически 6 км Природен 
феномен 
„Ритлите” 
с.Ребърково 
община 
Мездра 

4 км

Археологически 11 км Историческа 
местност 
„Рашов дол” 
с.Люти брод 
община 
Мездра 

7 км

Археологически 35 км Комплекс 
„Дядо Йоцо” 
с.Очин дол, 
община 
Мездра 

 

Археологически 17 км Регионален 
исторически 
музей 
Град Враца 
община 
Враца 

1 км

Археологически 33 км Тракийско 
селище 
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навлизане на туристическия пазар. Настоящата продуктова стратегия идентифицира 

Разстояние 
до следващ 
обект от 

маршрута / 
 

Обект за 
посещение, 

Местоположен
ие 

12 км Средновековн
и графити 
с.Царевец, 
община Мездра 

4 км Черепишки 
манастир  
с.Черепиш, 
община Мездра 

7 км Комплекс 
„Баба Илийца” 
с.Челопек, 
община Враца 

1 км Родната къща 
на Никола 
Войводов 
Град Враца 
община Враца 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Маршрут Обект за 
посещение, 

Местоположение 

те 
ценности на 
две общини 

„Калето” 
Град Мездра, 
община Мездра 

4.2. ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ

Ценовата стратегия е от особена важност при 
на пазара. Конкурентоспособността на туристическите атракции се изразява освен в 
услугите, които предлагат, и в ценовите им условия. Целта на ценовата стратегия е да 
определи допустими ценови граници за посещение на а
услугите. С цел постигане на устойчива ценова политика, цените на основните и 
допълните услуги, трябва да бъдат определени според социалния статус на посетителите 
– ученик, студент, пенсионер, работещ, лице в неравностойно полож
цени за различните социални групи туристи, както и намаляване на 
определената цена, при по
определяне на крайната цена за услугите.

За определяне на препоръчителни цени за услугите в Археолог
„Калето” е направен сравнителен анализна други туристически атракции
сходни характеристики. Като най
идентифицираниСредновековен замък “Баба Вида”
Архитектурно - музеен резерват 

Наименование на 
туристическата атракция 

Местоположение 

Описание 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

Местоположение  

Разстояние 
до следващ 
обект от 
маршрута/ 

км 

Обект за 
посещение, 
Местополож

ение 

Разстояние 
до следващ 
обект от 

маршрута / 
км 

„Викус 
трулензиум” 
и антична 
крепост 
с.Кунино 
община 
Роман 

ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ 

Ценовата стратегия е от особена важност при реализирането на туристическия продукт 
на пазара. Конкурентоспособността на туристическите атракции се изразява освен в 
услугите, които предлагат, и в ценовите им условия. Целта на ценовата стратегия е да 
определи допустими ценови граници за посещение на атракцията и за предлаганите 
услугите. С цел постигане на устойчива ценова политика, цените на основните и 
допълните услуги, трябва да бъдат определени според социалния статус на посетителите 
ученик, студент, пенсионер, работещ, лице в неравностойно полож

цени за различните социални групи туристи, както и намаляване на 
определената цена, при по-големи групи туристи трябва да бъдат водещи при 
определяне на крайната цена за услугите. 

определяне на препоръчителни цени за услугите в Археолог
„Калето” е направен сравнителен анализна други туристически атракции

. Като най-подходящи в това отношение са 
Средновековен замък “Баба Вида”, Белоградчишката крепост
музеен резерват „Царевец”. 

Замък „Баба Вида” 

Град Видин 

Крепостта Бабини Видини кули, или по
Баба Вида се издига на брега на река Дунав в 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Разстояние 
до следващ 
обект от 

маршрута / 
 

Обект за 
посещение, 

Местоположен
ие 

реализирането на туристическия продукт 
на пазара. Конкурентоспособността на туристическите атракции се изразява освен в 
услугите, които предлагат, и в ценовите им условия. Целта на ценовата стратегия е да 

тракцията и за предлаганите 
услугите. С цел постигане на устойчива ценова политика, цените на основните и 
допълните услуги, трябва да бъдат определени според социалния статус на посетителите 
ученик, студент, пенсионер, работещ, лице в неравностойно положение. Различните 

цени за различните социални групи туристи, както и намаляване на 
големи групи туристи трябва да бъдат водещи при 

определяне на препоръчителни цени за услугите в Археологически комплекс 
„Калето” е направен сравнителен анализна други туристически атракции, със 

подходящи в това отношение са 
Белоградчишката крепост и 

Бабини Видини кули, или по-известна като 

се издига на брега на река Дунав в 
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Замък „Баба Вида” 

 

североизточната част на град Видин. Тя е 

изцяло запазен средновековен замък в България, играл 

едновременно роля като отбранително съоръжение и 

като владетелски замък. Историята й е на повече от 

2000 години, като преминава през различни строителни 

периоди. Нейният строеж е започнал пр

това на нейно място е имало римски наблюдателен 

пункт. Крепостта е служела за защита на град Видин 

през средновековието. Баба Вида е силно разширена и 
укрепена по времето на цар Иван Срацимир. Голяма част 

от сградите построени по това вр

неразрушени. В днешния си вид крепостта 
двор с площ над 5 декара и се състои от две основни 

стени и четири кули. В края на 18 век крепостта служи 

предимно за оръжеен склад и за затвор. Днес в нея се 

съхраняват редица находки и сведения за историята на 

крепоста. 

Входна такса за възрастни 

Входна такса за учащи/ пенсионери 

Беседа 

Белоградчишка крепост 

Град Белоградчик 

Построена е по времето, когато околните територии 

са били в пределите на Римската империя. При 

построяването на някогашната римска крепост са 

използвани изключително естествените скални форми, 

които се намират в непосредствена близост. На 

практика крепостни стени са построени само от 

северозапад и югоизток. От останалите страни 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 
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при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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североизточната част на град Видин. Тя е единственият 

изцяло запазен средновековен замък в България, играл 

едновременно роля като отбранително съоръжение и 

като владетелски замък. Историята й е на повече от 

2000 години, като преминава през различни строителни 

периоди. Нейният строеж е започнал през 10 век, а преди 

това на нейно място е имало римски наблюдателен 

пункт. Крепостта е служела за защита на град Видин 

е силно разширена и 

укрепена по времето на цар Иван Срацимир. Голяма част 

от сградите построени по това време са останали 

крепостта разполага с 
двор с площ над 5 декара и се състои от две основни 

стени и четири кули. В края на 18 век крепостта служи 

предимно за оръжеен склад и за затвор. Днес в нея се 

ведения за историята на 

4,00 лв. 

2,00 лв. 

20,00 лв. 

по времето, когато околните територии 

са били в пределите на Римската империя. При 

построяването на някогашната римска крепост са 

използвани изключително естествените скални форми, 

които се намират в непосредствена близост. На 

и стени са построени само от 

северозапад и югоизток. От останалите страни 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
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Белоградчишка крепост 

 

крепостният двор е преграден от естествени скални 

масиви с височина над 70 метра. Първоначално 

Белоградчишкото кале е имало предимно наблюдателни 

функции, а не строго отбранителни. В

укреплението е разширено, изградени са крепостни 

гарнизони пред съществуващите преградни скални 

масиви, превръщайки се в едно от основните по важност 

укрепления в региона, като отстъпва само на 

Видинската крепост. От Института по анализи и 

оценки в туризма определят обекта като нововъзникнал 

културен паметник, отчел небивал интерес.

Входна такса за възрастни 

Входна такса за учащи/ пенсионери 

Беседа 

Хълм Царевец 

Град Велико Търново 

 

Хълмът Царевец във Велико Търново има 

петхилядолетна история. Той е бил обитаван още през 

каменно-медната епоха, като първото селище на него 

датира от 4200г.пр.Хр. То продължило своето 

съществуване през бронзовата и се разрастнало през 

желязната епоха, когато негови обитатели били 

траките. През 1187г., когато Търново е провъзгласено 

официално за столица на Второто българско царство, 

Царевец е превърнат в нейно главно укрепление и 

аристократичен квартал. Повече от 200 години градът 

бил център на политическия, стопанския и културния 

живот на българската държава, а също и най

непревземаемата крепост. По своята площ и численост 

2013 
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крепостният двор е преграден от естествени скални 

масиви с височина над 70 метра. Първоначално 

Белоградчишкото кале е имало предимно наблюдателни 

функции, а не строго отбранителни. В последствие 

укреплението е разширено, изградени са крепостни 

гарнизони пред съществуващите преградни скални 

масиви, превръщайки се в едно от основните по важност 

укрепления в региона, като отстъпва само на 

Видинската крепост. От Института по анализи и 

нки в туризма определят обекта като нововъзникнал 

културен паметник, отчел небивал интерес. 

4,00 лв. 

 2,00 лв. 

5,00 лв. 

Хълмът Царевец във Велико Търново има 

петхилядолетна история. Той е бил обитаван още през 

медната епоха, като първото селище на него 

датира от 4200г.пр.Хр. То продължило своето 

през бронзовата и се разрастнало през 

желязната епоха, когато негови обитатели били 

траките. През 1187г., когато Търново е провъзгласено 

официално за столица на Второто българско царство, 

Царевец е превърнат в нейно главно укрепление и 

ал. Повече от 200 години градът 

бил център на политическия, стопанския и културния 

живот на българската държава, а също и най-

непревземаемата крепост. По своята площ и численост 
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атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Наименование на 
туристическата атракция 

Услуги/ цени 

 

Спецификата на всеки обект определя различните видове услуги, от които посетителите 
могат да се възползват –
Белоградчишките скали въвеждат такси за заснемане и реклама, а „Царевец” организират 
различни мероприятия като сватбени тържества и др.

За нуждите на анализа, можем да определим Археологически комплекс „Калето” 
като туристическа атракция, все още не толкова популярна като 
Белоградчишките скали и Царевец, но със сходни характеристики и потенциал 
като „Баба Вида”.  

Препоръчителните цени за услугите в комплекса, на база сравнителния анализ 
на цените в подобни атракци са както следва:

Вход за студенти и работещи

Вход за учащи, хора в е неравностойно положение и хора в 

пенсионна възраст 

Цена на беседа 

Цена за заснемане на видеофилми и видеоклипове (на ден)

 

4.3. РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ

За да се достигне до по-
чуждестранния пазар, е необходимо да се приложат 
да демонстрират привлекателността на туристическата атракция по максимално 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

Хълм Царевец 

той бил един от най-големите в европейския югоизток.

Входна такса за възрастни 

Входна такса за учащи/ пенсионери 

Беседа 

Спецификата на всеки обект определя различните видове услуги, от които посетителите 
– така например като допълнителен източник на приход, 

Белоградчишките скали въвеждат такси за заснемане и реклама, а „Царевец” организират 
ероприятия като сватбени тържества и др. 

За нуждите на анализа, можем да определим Археологически комплекс „Калето” 
като туристическа атракция, все още не толкова популярна като 
Белоградчишките скали и Царевец, но със сходни характеристики и потенциал 

Препоръчителните цени за услугите в комплекса, на база сравнителния анализ 
на цените в подобни атракци са както следва: 

Вид услуга 

Вход за студенти и работещи 

Вход за учащи, хора в е неравностойно положение и хора в 

Цена за заснемане на видеофилми и видеоклипове (на ден) 

РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ 

-голям кръг туристи – не само на националния, но и на 
чуждестранния пазар, е необходимо да се приложат успешни рекламни способи
да демонстрират привлекателността на туристическата атракция по максимално 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 
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финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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големите в европейския югоизток. 

4,00 лв. 

 2,00 лв. 

5,00 лв. 

Спецификата на всеки обект определя различните видове услуги, от които посетителите 
така например като допълнителен източник на приход, 

Белоградчишките скали въвеждат такси за заснемане и реклама, а „Царевец” организират 

За нуждите на анализа, можем да определим Археологически комплекс „Калето” 
като туристическа атракция, все още не толкова популярна като 
Белоградчишките скали и Царевец, но със сходни характеристики и потенциал 

Препоръчителните цени за услугите в комплекса, на база сравнителния анализ 

Цена/ лв. 

3.00 

1.50 

5.00 

800 

не само на националния, но и на 
успешни рекламни способи, които 

да демонстрират привлекателността на туристическата атракция по максимално 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

ефективен начин и да постигнат трайна социализация на атракцията, която да увеличи 
броя на посетителите.  

Средства за 
реклама 

Реклама в 
интернет 
пространството 
 

Създаването на интернет сайт на туристическата атракция е от 
изключителна важност за популяризирането на дестинацията. 
Интернет е най
информация за туристите и интернет страница на природн
забележителности ще спомогне за устойчив ръст на туристите в 
региона. Информацията в интернет е от изключителна важност за 
привличането на туристи и се очаква ефектът върху увеличаване 
ръста на посещенията да бъде увеличен. 
достигнат до тази информация чрез интернет, посредством компютри, 
мобилни телефони и други.

Рекламен клип 
 

Рекламният клип е задължителна част от целенасочената рекламна 
дейност. Създаването на рекламен клип е от особено значение за 
привличането на туристи на регионално ниво. Клипът може да бъде 
излъчван по местни кабелни телевизии, промотирайки атракциите 
сред местното население, а при наличен ресурс, рекламен клип може 
да бъде излъчван и по национални телевизии.

Рекламни 
брошури 
 

Разпространяването на традиционния вид рекламни материали 
клипове, брошури и др. трябва да се разпространяват приоритетно 
във всички места за настаняване в региона (хотели, къщи за гости и 
др.), ресторанти и туристически информационни центрове на 
територията на региона, както и сред туристически дружества и 
туроператорски фирми на територията на цялата страна. Чрез този 
рекламен спо
трайно в туристически маршрути на любителите на културно
историческия туризъм и археологията в региона и в страната като 
цяло, превръщайки се в предпочитано място за посещение.

Работа с 
медиите 

Резултат от тази дейност е журналистически материал, който може да 
повлияе върху решението на потенциалния турист да се възползва от 
предлаганите туристически услуги. Изграденият положителен образ 
на туристическата дестинация е ценен нематериален актив. Сл
да се идентифицират най
желаната информация чрез медиите:
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
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ефективен начин и да постигнат трайна социализация на атракцията, която да увеличи 

Описание 

Създаването на интернет сайт на туристическата атракция е от 
изключителна важност за популяризирането на дестинацията. 
Интернет е най-мощният комуникационен канал и източник за 
информация за туристите и интернет страница на природн
забележителности ще спомогне за устойчив ръст на туристите в 
региона. Информацията в интернет е от изключителна важност за 
привличането на туристи и се очаква ефектът върху увеличаване 
ръста на посещенията да бъде увеличен. Туристите могат да 
достигнат до тази информация чрез интернет, посредством компютри, 
мобилни телефони и други. 

Рекламният клип е задължителна част от целенасочената рекламна 
дейност. Създаването на рекламен клип е от особено значение за 
привличането на туристи на регионално ниво. Клипът може да бъде 
излъчван по местни кабелни телевизии, промотирайки атракциите 

местното население, а при наличен ресурс, рекламен клип може 
да бъде излъчван и по национални телевизии. 

Разпространяването на традиционния вид рекламни материали 
клипове, брошури и др. трябва да се разпространяват приоритетно 

чки места за настаняване в региона (хотели, къщи за гости и 
др.), ресторанти и туристически информационни центрове на 
територията на региона, както и сред туристически дружества и 
туроператорски фирми на територията на цялата страна. Чрез този 
рекламен способ Археологически комплекс „Калето” ще се наложи 
трайно в туристически маршрути на любителите на културно
историческия туризъм и археологията в региона и в страната като 
цяло, превръщайки се в предпочитано място за посещение.

Резултат от тази дейност е журналистически материал, който може да 
повлияе върху решението на потенциалния турист да се възползва от 
предлаганите туристически услуги. Изграденият положителен образ 
на туристическата дестинация е ценен нематериален актив. Сл
да се идентифицират най-подходящите форми за комуникиране на 
желаната информация чрез медиите: 
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C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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ефективен начин и да постигнат трайна социализация на атракцията, която да увеличи 

Създаването на интернет сайт на туристическата атракция е от 
изключителна важност за популяризирането на дестинацията. 

мощният комуникационен канал и източник за 
информация за туристите и интернет страница на природните 
забележителности ще спомогне за устойчив ръст на туристите в 
региона. Информацията в интернет е от изключителна важност за 
привличането на туристи и се очаква ефектът върху увеличаване 

Туристите могат да 
достигнат до тази информация чрез интернет, посредством компютри, 

Рекламният клип е задължителна част от целенасочената рекламна 
дейност. Създаването на рекламен клип е от особено значение за 
привличането на туристи на регионално ниво. Клипът може да бъде 
излъчван по местни кабелни телевизии, промотирайки атракциите 

местното население, а при наличен ресурс, рекламен клип може 

Разпространяването на традиционния вид рекламни материали – 
клипове, брошури и др. трябва да се разпространяват приоритетно 

чки места за настаняване в региона (хотели, къщи за гости и 
др.), ресторанти и туристически информационни центрове на 
територията на региона, както и сред туристически дружества и 
туроператорски фирми на територията на цялата страна. Чрез този 

соб Археологически комплекс „Калето” ще се наложи 
трайно в туристически маршрути на любителите на културно-
историческия туризъм и археологията в региона и в страната като 
цяло, превръщайки се в предпочитано място за посещение. 

Резултат от тази дейност е журналистически материал, който може да 
повлияе върху решението на потенциалния турист да се възползва от 
предлаганите туристически услуги. Изграденият положителен образ 
на туристическата дестинация е ценен нематериален актив. Следва 

подходящите форми за комуникиране на 
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атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

4.4. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Комуникационната стратегия има за цел да определи каналите за дистрибуция на 
туристическия продукт. Правилният избор на дистрибуционни канали
успешното изпълнение на рекламната стратегия. Дистрибуцията на продукта трябва да 
осигури разпознаваемостта му на национално и международно ниво.

ДИСТРИБУЦИОНЕН КАНАЛ 1: Туроператори и туристически агенти

Най-голямо влияние на туристическия п
агенции. По тази причина е от особена важност промотирането на туристическата 
атракция да включва разпространението на информация за Археологически комплекс 
„Калето” сред тези представители на туристическия би
Включването на туристическата атракция към предлаганите от туристическите агенции и 
агенти дестинации трябва да премина през следните стъпки:

 

1. Идентифициране на поне 5 туристически агенции и туристически агенти, 
предлагащи дестинации от цялата страна;

2. Идентифициране на туристическите агенции и туристически агенти от региона 
необходимо е да се направи преглед на агенциите, регистрирани във всички 
общини в област Враца, както и в двете общини Своге и Ботевград от област 
София, с които община Мездра има обща териториална граница;

3. Организиране на демонстрационни пътувания за представители на 
идентифицираните туристически агенции и туристически агенти, на които те да се 
запознаят с атракцията и предлаганите услуги;
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� Съобщение до медиите – утвърдена и предпочитана 
форма за контакт, когато е необходимо да се съобщи 
важна и нова информация в процеса на развитие на 
атракцията; 

� График на разпространение на информацията
посланията да се разпределят чрез различни медии във 
времето, като се вземат в предвид бизнес цикъла и 
туристическото търсене; 

� Други форми на работа с медиите
журналистически пътувания, покани 
журналисти. 

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ 

Комуникационната стратегия има за цел да определи каналите за дистрибуция на 
туристическия продукт. Правилният избор на дистрибуционни канали
успешното изпълнение на рекламната стратегия. Дистрибуцията на продукта трябва да 
осигури разпознаваемостта му на национално и международно ниво. 

ДИСТРИБУЦИОНЕН КАНАЛ 1: Туроператори и туристически агенти

голямо влияние на туристическия пазар имат туристическите агенти и туристически 
агенции. По тази причина е от особена важност промотирането на туристическата 
атракция да включва разпространението на информация за Археологически комплекс 
„Калето” сред тези представители на туристическия бизнес на национално ниво. 
Включването на туристическата атракция към предлаганите от туристическите агенции и 
агенти дестинации трябва да премина през следните стъпки: 

Идентифициране на поне 5 туристически агенции и туристически агенти, 
дестинации от цялата страна; 

Идентифициране на туристическите агенции и туристически агенти от региона 
необходимо е да се направи преглед на агенциите, регистрирани във всички 
общини в област Враца, както и в двете общини Своге и Ботевград от област 

я, с които община Мездра има обща териториална граница;

Организиране на демонстрационни пътувания за представители на 
идентифицираните туристически агенции и туристически агенти, на които те да се 
запознаят с атракцията и предлаганите услуги; 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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утвърдена и предпочитана 
форма за контакт, когато е необходимо да се съобщи 
важна и нова информация в процеса на развитие на 

График на разпространение на информацията – 
посланията да се разпределят чрез различни медии във 
времето, като се вземат в предвид бизнес цикъла и 

Други форми на работа с медиите – организирани 
журналистически пътувания, покани към отделни 

Комуникационната стратегия има за цел да определи каналите за дистрибуция на 
туристическия продукт. Правилният избор на дистрибуционни канали ще гарантира 
успешното изпълнение на рекламната стратегия. Дистрибуцията на продукта трябва да 

 

ДИСТРИБУЦИОНЕН КАНАЛ 1: Туроператори и туристически агенти 

азар имат туристическите агенти и туристически 
агенции. По тази причина е от особена важност промотирането на туристическата 
атракция да включва разпространението на информация за Археологически комплекс 

знес на национално ниво. 
Включването на туристическата атракция към предлаганите от туристическите агенции и 

Идентифициране на поне 5 туристически агенции и туристически агенти, 

Идентифициране на туристическите агенции и туристически агенти от региона – 
необходимо е да се направи преглед на агенциите, регистрирани във всички 
общини в област Враца, както и в двете общини Своге и Ботевград от област 

я, с които община Мездра има обща териториална граница; 

Организиране на демонстрационни пътувания за представители на 
идентифицираните туристически агенции и туристически агенти, на които те да се 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

4. Провеждане на работни срещи с представителите на туристически агенции и 
туристическите агенти, за обсъждане на възможностите за включване на 
Археологически комплекс „Калето” в предлаганите от тях дестинации.

Туристическите агенции и туристически агенти са добра възможн
туристическата атракция, тъй като те вече имат своите пазарни ниши и включването на 
атракцията в предлаганите от тях дестинации за посещения ще ускори навлизането на 
археологическия комплекс на туристическия пазар.

ДИСТРИБУСИОНЕН КАНА

Създаването на трайни взаимоотношения с националните туристически информационни 
центрове е задължителна стъпка в процеса на промотиране на туристическата атракция. 
В България има два национални туристически информац

НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИЕТ
град София. Той предоставя безплатна информация за всички дестинации на 
територията на страната, участие в международни и национални туристически изложения 
и представяне на туристическия потенциал на страната в национални и международни 
форуми. НТИЦ на МИЕТ поддържа уеб базиран каталог за промотиране на всички 
атрактивни дестинации на територията на страната 
България. 

Контакти: град София 1040
/ 933-58-21, GSM: 0882 / 80
docs@mee.government.bg

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА БТС
обекти на БТС /хижи, къмпинги, хотели/ 
пункт, цени за нощувки и храна, забележителности в близост до обекта и др. Из
индивидуални маршрути по ваше желание
организира ученически екскурзии до 100
екскурзионни летувания в планините на България.

Контакти:град София 1040, бул. "Васил Лев
палата), телефон: 02 / 980
0896 / 68-83-20, факс: 02 / 987
centerbts@btsbg.org; 
center.html. 

Регионални туристически информационни центрове:

� Враца – природозащитен център „Натура”
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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

работни срещи с представителите на туристически агенции и 
туристическите агенти, за обсъждане на възможностите за включване на 
Археологически комплекс „Калето” в предлаганите от тях дестинации.

Туристическите агенции и туристически агенти са добра възможност за промотиране на 
туристическата атракция, тъй като те вече имат своите пазарни ниши и включването на 
атракцията в предлаганите от тях дестинации за посещения ще ускори навлизането на 
археологическия комплекс на туристическия пазар. 

ДИСТРИБУСИОНЕН КАНАЛ 2: Туристически информационни центрове

Създаването на трайни взаимоотношения с националните туристически информационни 
центрове е задължителна стъпка в процеса на промотиране на туристическата атракция. 
В България има два национални туристически информационни центрове.

НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИЕТ
град София. Той предоставя безплатна информация за всички дестинации на 
територията на страната, участие в международни и национални туристически изложения 

ристическия потенциал на страната в национални и международни 
форуми. НТИЦ на МИЕТ поддържа уеб базиран каталог за промотиране на всички 
атрактивни дестинации на територията на страната – Официален туристически портал на 

рад София 1040, пл. "Света Неделя" № 1, телефон: 02 / 933
21, GSM: 0882 / 80-02-59, 0882 / 80-02-70; факс: 02 / 989

docs@mee.government.bg, официална интернет страница - http://bulgariatravel.org.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА БТСпредоставя безплатно информация 
обекти на БТС /хижи, къмпинги, хотели/ - надморска височина, транспорт до изходния 
пункт, цени за нощувки и храна, забележителности в близост до обекта и др. Из
индивидуални маршрути по ваше желание на клиентите. Информационният център 
организира ученически екскурзии до 100-те Национални туристически обекта, походи и 
екскурзионни летувания в планините на България. 

град София 1040, бул. "Васил Левски" № 75 (в подлеза пред Спортната 
палата), телефон: 02 / 980-12-85, GSM: 0882 / 96-63-19, GSM: 0882 / 96

20, факс: 02 / 987-69-41, e-mail: infotourbts@gmail.com
; официална интернет страница - http://www.btsbg.org/info

Регионални туристически информационни центрове: 

природозащитен център „Натура” 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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работни срещи с представителите на туристически агенции и 
туристическите агенти, за обсъждане на възможностите за включване на 
Археологически комплекс „Калето” в предлаганите от тях дестинации. 

ост за промотиране на 
туристическата атракция, тъй като те вече имат своите пазарни ниши и включването на 
атракцията в предлаганите от тях дестинации за посещения ще ускори навлизането на 

Л 2: Туристически информационни центрове 

Създаването на трайни взаимоотношения с националните туристически информационни 
центрове е задължителна стъпка в процеса на промотиране на туристическата атракция. 

ионни центрове. 

НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИЕТ се намира в 
град София. Той предоставя безплатна информация за всички дестинации на 
територията на страната, участие в международни и национални туристически изложения 

ристическия потенциал на страната в национални и международни 
форуми. НТИЦ на МИЕТ поддържа уеб базиран каталог за промотиране на всички 

Официален туристически портал на 

, пл. "Света Неделя" № 1, телефон: 02 / 933-58-11, 02 
70; факс: 02 / 989-69-39;e-mail: e-

http://bulgariatravel.org. 

предоставя безплатно информация за всички 
надморска височина, транспорт до изходния 

пункт, цени за нощувки и храна, забележителности в близост до обекта и др. Изработват 
. Информационният център 

те Национални туристически обекта, походи и 

ски" № 75 (в подлеза пред Спортната 
19, GSM: 0882 / 96-63-20, GSM: 

infotourbts@gmail.com; 
http://www.btsbg.org/info-



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Контакти: град Враца 3000,
18, e-mail: naturacenter@abv.bg
balkan.net/index.php?lang=bg&x=informatsionen

� Mонтана – туристически инф

Контакти: рад Монтана 3400, 
51-56. 

� Видин – природозащитен туристически информационен център

Контакти: град Видин 3700, ул. "Баба Вида" № 4, 
0885 / 71-47-86, e-mail: collaboration.vidin@gmail.com, 
официална интернет страница 

ДИСТРИБУСИОНЕН КАНАЛ 3: Партньорство и членства в организации

Добро партньорство с адекватни към продукта организации, би могло да се реализира 
посредством членство в някои от тях. За целта са идентифицирани следните 
организации: 

Българска асоциация за алтернативен туризъм
„Александър Стамболийски”20

Българска асоциация за културен, екологичен и селски туризъм
1463, бул. „Витоша”62-а, тел. 02/ 981 55 74.

Членството в туристически организации е добра възможност за включване в съвместни 
мероприятия и в специализирани каталози, което ще доведе до промотиране на 
атракцията на национално ниво.

Наред с възможността за включване в български туристически организации, след 
определена степен на завършеност на местния туристически продукт, дестинацията може 
да се включи и в международни партньорства. Това е добра възможност за дистрибуция 
на международно ниво. 

ДИСТРИБУСИОНЕН КАНАЛ 4: Он

Голяма част от туристите се обръщат към най
интернет, при избор на туристическа 
атракцията задължителна стъпка в процеса на промотиране на Археологически комплекс 
„Калето”. 

След създаването на уеб-сайт на атракцията 
„История, култура и природа 
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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

град Враца 3000, ул. "Поп Сава Катрафилов" № 27-29, телефон: 092 / 66
naturacenter@abv.bg, официална интернет страница 

balkan.net/index.php?lang=bg&x=informatsionen-tsentar. 

туристически информационен център 

рад Монтана 3400, ул. "Цар Борис ІІІ" № 2 , телефон: 096 / 30

природозащитен туристически информационен център

рад Видин 3700, ул. "Баба Вида" № 4, телефон/факс: 094 /
mail: collaboration.vidin@gmail.com, tourism.obshtinavidin@gmail.com

официална интернет страница - http://vidin.bg. 

ДИСТРИБУСИОНЕН КАНАЛ 3: Партньорство и членства в организации

ртньорство с адекватни към продукта организации, би могло да се реализира 
посредством членство в някои от тях. За целта са идентифицирани следните 

Българска асоциация за алтернативен туризъм – град София, ПК 1040, бул. 
болийски”20-в, тел. 02/ 989 05 38; 

Българска асоциация за културен, екологичен и селски туризъм
а, тел. 02/ 981 55 74. 

Членството в туристически организации е добра възможност за включване в съвместни 
специализирани каталози, което ще доведе до промотиране на 

атракцията на национално ниво. 

Наред с възможността за включване в български туристически организации, след 
определена степен на завършеност на местния туристически продукт, дестинацията може 

включи и в международни партньорства. Това е добра възможност за дистрибуция 

ДИСТРИБУСИОНЕН КАНАЛ 4: Он-лайн дистрибуция

Голяма част от туристите се обръщат към най-мощния източник на информация 
интернет, при избор на туристическа дестинация. Това прави он-лайн дистрибуцията на 
атракцията задължителна стъпка в процеса на промотиране на Археологически комплекс 

сайт на атракцията – дейност от проекта на община Мездра 
„История, култура и природа – туристическите атракции на община Мездра”, включването 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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29, телефон: 092 / 66-03-
официална интернет страница - http://www.vr-

ул. "Цар Борис ІІІ" № 2 , телефон: 096 / 30-74-81, 096 / 30-

природозащитен туристически информационен център 

телефон/факс: 094 / 63-36-39, GSM: 
tourism.obshtinavidin@gmail.com, 

ДИСТРИБУСИОНЕН КАНАЛ 3: Партньорство и членства в организации 

ртньорство с адекватни към продукта организации, би могло да се реализира 
посредством членство в някои от тях. За целта са идентифицирани следните 

град София, ПК 1040, бул. 

Българска асоциация за културен, екологичен и селски туризъм – град София, ПК 

Членството в туристически организации е добра възможност за включване в съвместни 
специализирани каталози, което ще доведе до промотиране на 

Наред с възможността за включване в български туристически организации, след 
определена степен на завършеност на местния туристически продукт, дестинацията може 

включи и в международни партньорства. Това е добра възможност за дистрибуция 

лайн дистрибуция 

мощния източник на информация – 
лайн дистрибуцията на 

атракцията задължителна стъпка в процеса на промотиране на Археологически комплекс 

дейност от проекта на община Мездра 
стическите атракции на община Мездра”, включването 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

на атракцията в интернет портали за туризъм ще осигури достигане до голям кръг 
потенциални туристи. Наред със специализираните портали, активното присъствие на 
информация за атракцията в социалните мрежи (
за популяризирате на археологическия комплекс и община Мездра като дестинация за 
туристически посещения.  

ДИСТРИБУСИОНЕН КАНАЛ 5: Участие в туристически борси и туристически 

Представянето на туристическата 
привличането на идентифицираните пазарни сегменти в настоящата стратегия. 
Настоящата стрегия идентифицира най
Археологически комплекс „Калето” може да бъде предс
туристическа борса "Културен туризъм"
организира ежегодно, представлява
исторически туризъм 

ДИСТРИБУСИОНЕН КАНАЛ 6: Специализирани издания

За включването на туристическата атракция в специализирани издания за туризъм е 
необходимо първо да се идентифицират най
каталози. Установяването на контакти с представители на специализираните издания 
трябва да бъде последвано
на който журналистите да бъдат запознати с археологическия комплекс и информацията 
за него. Някои от възможните специализирани издания, в които може да се публикува 
информация за Археологически компле

Списание БГ по света - София, бул. Дондуков 2

Списание Ваканция – София, тел.: 980 35 65

Списание Туризъм и бизнес
299 485; 

Списание Виж България - 

5. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА П
НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС 
„КАЛЕТО“ 

За да се постигне максимална ефективност на настоящата стратегия, всички 
заложени цели са обвързани с мер

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

на атракцията в интернет портали за туризъм ще осигури достигане до голям кръг 
потенциални туристи. Наред със специализираните портали, активното присъствие на 
информация за атракцията в социалните мрежи (Facebook, Tweeter, Netlog) 
за популяризирате на археологическия комплекс и община Мездра като дестинация за 

ДИСТРИБУСИОНЕН КАНАЛ 5: Участие в туристически борси и туристически 
изложения 

Представянето на туристическата атракция на туристическите борси и мероприятия цели 
привличането на идентифицираните пазарни сегменти в настоящата стратегия. 
Настоящата стрегия идентифицира най-подходящото събитеие от този вид, на което 
Археологически комплекс „Калето” може да бъде представен 
туристическа борса "Културен туризъм". Събитието се провежда във 
организира ежегодно, представлява тридневно изложение на обекти за културен и 

ДИСТРИБУСИОНЕН КАНАЛ 6: Специализирани издания

ключването на туристическата атракция в специализирани издания за туризъм е 
необходимо първо да се идентифицират най-подходящите издания 
каталози. Установяването на контакти с представители на специализираните издания 
трябва да бъде последвано от организиране на демонстрационно пътуване или форум, 
на който журналистите да бъдат запознати с археологическия комплекс и информацията 
за него. Някои от възможните специализирани издания, в които може да се публикува 
информация за Археологически комплекс „Калето” са: 

София, бул. Дондуков 2-А, тел.: 933 22 02, 980 32 52

София, тел.: 980 35 65; 

Списание Туризъм и бизнес - Пловдив, ж.к. Тракия бл. 127 вх. Е, ет. 6, ап. 18, тел.: 032/ 

 Бургас, тел.: 056/ 530 277. 

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА П
НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС 

За да се постигне максимална ефективност на настоящата стратегия, всички 
заложени цели са обвързани с мерки за тяхното постигане. Този логически 
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C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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на атракцията в интернет портали за туризъм ще осигури достигане до голям кръг 
потенциални туристи. Наред със специализираните портали, активното присъствие на 

Facebook, Tweeter, Netlog) ще допринесе 
за популяризирате на археологическия комплекс и община Мездра като дестинация за 

ДИСТРИБУСИОНЕН КАНАЛ 5: Участие в туристически борси и туристически 

атракция на туристическите борси и мероприятия цели 
привличането на идентифицираните пазарни сегменти в настоящата стратегия. 

подходящото събитеие от този вид, на което 
тавен - Международна 

. Събитието се провежда във Велико Търново и се  
на обекти за културен и 

ДИСТРИБУСИОНЕН КАНАЛ 6: Специализирани издания 

ключването на туристическата атракция в специализирани издания за туризъм е 
подходящите издания – списания и 

каталози. Установяването на контакти с представители на специализираните издания 
от организиране на демонстрационно пътуване или форум, 

на който журналистите да бъдат запознати с археологическия комплекс и информацията 
за него. Някои от възможните специализирани издания, в които може да се публикува 

А, тел.: 933 22 02, 980 32 52; 

Пловдив, ж.к. Тракия бл. 127 вх. Е, ет. 6, ап. 18, тел.: 032/ 

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОМОТИРАНЕ 
НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС 

За да се постигне максимална ефективност на настоящата стратегия, всички 
ки за тяхното постигане. Този логически 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

обвързан подход ще гарантира изпълнението на Стратегия за промотиране на 
Археологически комплекс „Калето”.

ЦЕЛ 1:Включване на Археологически комплекс „Калето” в общи маршрути за 
туристически посещения с други туристи

ДЕЙНОСТ 1: Разработване на туристически маршрути

Разработването на туристически маршрути е пряко свързано с идентифицираните 
маршрути в продуктовата стратегия. Тези маршрути имат примерен характер и не 
биха могли да играят 
цел да даде насоки за разработване на атрактивни туристически маршрути. В 
стратегията е направен анализ на всички забележителности в област Враца и 
общините Ботевград и Своге, попадащи в област София
информация за природните, културни и исторически ресурси в региона, които могат 
да бъдат обединявани в общи туристически маршрути. 

Резултат от изпълнение на дейността: 
маршрута. 
Основен измерител:
атракцията. 

ДЕЙНОСТ 2: Установяване на контакти и трайни взаимоотношения със 
заинтересованите страни

Идентифицираните заинтересовани страни от развитието на туристическата 
атракция са публични органи, представител
организации, висши училища и студентски организации. Анализът на 
заинтересованите страни (т.1, Раздел 3 на настоящата стратегия), съдържа начин 
на взаимодействие с различните групи. Насоките за взаимодействие със 
заинтересованите страни, ще послужи за основа на изпълнението на настоящата 
дейност. Препоръчителен подход при установяването на контакти и 
взаимоотношения е провеждането на работни срещи с представители на 
идентифицираните заинтересовани страни. За изпълнение на наст
към стратегията е разработено Приложение, съдържащо контактна информация за 
заинтересованите страни 

Резултат от изпълнение на дейността: 
взаимоотношения със заинтересованите страни.
Основен измерител:
заинтересованите страни.
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

обвързан подход ще гарантира изпълнението на Стратегия за промотиране на 
Археологически комплекс „Калето”. 

Включване на Археологически комплекс „Калето” в общи маршрути за 
туристически посещения с други туристически атракции в региона

ДЕЙНОСТ 1: Разработване на туристически маршрути 

Разработването на туристически маршрути е пряко свързано с идентифицираните 
маршрути в продуктовата стратегия. Тези маршрути имат примерен характер и не 
биха могли да играят задължителна роля в стратегията. Настоящата мярка има за 
цел да даде насоки за разработване на атрактивни туристически маршрути. В 
стратегията е направен анализ на всички забележителности в област Враца и 
общините Ботевград и Своге, попадащи в област София
информация за природните, културни и исторически ресурси в региона, които могат 
да бъдат обединявани в общи туристически маршрути.  

Резултат от изпълнение на дейността: Разработени минимум 3 туристически 

Основен измерител: брой разработени туристически маршрути, включващи 

ДЕЙНОСТ 2: Установяване на контакти и трайни взаимоотношения със 
заинтересованите страни 

Идентифицираните заинтересовани страни от развитието на туристическата 
атракция са публични органи, представители на бизнеса, неправителствени 
организации, висши училища и студентски организации. Анализът на 
заинтересованите страни (т.1, Раздел 3 на настоящата стратегия), съдържа начин 
на взаимодействие с различните групи. Насоките за взаимодействие със 

ните страни, ще послужи за основа на изпълнението на настоящата 
дейност. Препоръчителен подход при установяването на контакти и 
взаимоотношения е провеждането на работни срещи с представители на 
идентифицираните заинтересовани страни. За изпълнение на наст
към стратегията е разработено Приложение, съдържащо контактна информация за 
заинтересованите страни – Приложение 2. 

Резултат от изпълнение на дейността: Установени трайни контакти и 
взаимоотношения със заинтересованите страни. 

ител: брой създадени контакти и взаимоотношения със 
заинтересованите страни. 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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обвързан подход ще гарантира изпълнението на Стратегия за промотиране на 

Включване на Археологически комплекс „Калето” в общи маршрути за 
чески атракции в региона 

Разработването на туристически маршрути е пряко свързано с идентифицираните 
маршрути в продуктовата стратегия. Тези маршрути имат примерен характер и не 

задължителна роля в стратегията. Настоящата мярка има за 
цел да даде насоки за разработване на атрактивни туристически маршрути. В 
стратегията е направен анализ на всички забележителности в област Враца и 
общините Ботевград и Своге, попадащи в област София. Анализът дава 
информация за природните, културни и исторически ресурси в региона, които могат 

Разработени минимум 3 туристически 

зработени туристически маршрути, включващи 

ДЕЙНОСТ 2: Установяване на контакти и трайни взаимоотношения със 

Идентифицираните заинтересовани страни от развитието на туристическата 
и на бизнеса, неправителствени 

организации, висши училища и студентски организации. Анализът на 
заинтересованите страни (т.1, Раздел 3 на настоящата стратегия), съдържа начин 
на взаимодействие с различните групи. Насоките за взаимодействие със 

ните страни, ще послужи за основа на изпълнението на настоящата 
дейност. Препоръчителен подход при установяването на контакти и 
взаимоотношения е провеждането на работни срещи с представители на 
идентифицираните заинтересовани страни. За изпълнение на настоящата дейност, 
към стратегията е разработено Приложение, съдържащо контактна информация за 

Установени трайни контакти и 

брой създадени контакти и взаимоотношения със 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

ЦЕЛ 2:Опазване на културно
„Калето” 

ДЕЙНОСТ 3: Повишаване на екокултурата на местното население

Тази мярка предствлява провеждането н
младите хора в общината с цел повишаването на екокултурата, окуражаването и 
подкрепата на всички мероприятия по опазването на културно
наследство, околната среда и фолклора. Повишаването на екокултурата 
се постигне чрез: 

� провеждане на информационна кампания на тема „
културно

� занятия на открито, целящи запознаването на учениците от общината 
от всички възрастови групи с необходимостта от опазването на 
околната среда и културно

� информационни кампании сред местното население за 
съхраняването на 
развитието на общината;

Резултат от изпълнение на дейността: 
население и опазено състоянието в района на атракцията от гледна точка на 
вандалски и иманярски набези и чистота на околната с
Основен измерител:
открито. 

ЦЕЛ 3:Създаване и поддържане на добър имидж на Археологически комплекс 
„Калето” като конкурентноспособна културно

ДЕЙНОСТ 4: Поддържане на високо качество 

Тази мярка изисква поддържането на високо качество на предлаганите услуги в 
Археологически комплекс „Калето”. Най
обслужване по време на беседите. Необходимо е екскурзоводите, които ще 
извършват тази услуга да представят информацията в разбираем и достъпен за 
различните групи туристи вид. Непрекъсната им информираност относно 
иновативните подходи за предоставяне на информацията в други подобни обекти, 
трябва да бъде част от тяхната работа. 

Резултат от изпълнение на дейността: 
туристическите услуги.
Основен измерител:

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

Опазване на културно-историческата ценност Археологически комплекс 

ДЕЙНОСТ 3: Повишаване на екокултурата на местното население

Тази мярка предствлява провеждането на активна политика към възпитанието на 
младите хора в общината с цел повишаването на екокултурата, окуражаването и 
подкрепата на всички мероприятия по опазването на културно
наследство, околната среда и фолклора. Повишаването на екокултурата 

провеждане на информационна кампания на тема „
културно-историческото наследство” сред учащите в общината; 

занятия на открито, целящи запознаването на учениците от общината 
от всички възрастови групи с необходимостта от опазването на 
околната среда и културно-историческите ценности; 

информационни кампании сред местното население за 
съхраняването на културно-историческите ценности
развитието на общината; 

Резултат от изпълнение на дейността: Повишена екокултурата на местното 
опазено състоянието в района на атракцията от гледна точка на 

вандалски и иманярски набези и чистота на околната среда. 
Основен измерител:проведени информационни кампании и занятия на 

Създаване и поддържане на добър имидж на Археологически комплекс 
„Калето” като конкурентноспособна културно-историческа атракция

ДЕЙНОСТ 4: Поддържане на високо качество на туристическите услуги

Тази мярка изисква поддържането на високо качество на предлаганите услуги в 
Археологически комплекс „Калето”. Най-важно в това отношение е екскурзоводското 
обслужване по време на беседите. Необходимо е екскурзоводите, които ще 

ршват тази услуга да представят информацията в разбираем и достъпен за 
различните групи туристи вид. Непрекъсната им информираност относно 
иновативните подходи за предоставяне на информацията в други подобни обекти, 
трябва да бъде част от тяхната работа.  

Резултат от изпълнение на дейността: Поддържане на високо качество на 
туристическите услуги. 
Основен измерител:удовлетвореност на туристите. 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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историческата ценност Археологически комплекс 

ДЕЙНОСТ 3: Повишаване на екокултурата на местното население 

а активна политика към възпитанието на 
младите хора в общината с цел повишаването на екокултурата, окуражаването и 
подкрепата на всички мероприятия по опазването на културно-историческото 
наследство, околната среда и фолклора. Повишаването на екокултурата може да 

провеждане на информационна кампания на тема „Да съхраним 
сред учащите в общината;  

занятия на открито, целящи запознаването на учениците от общината 
от всички възрастови групи с необходимостта от опазването на 

историческите ценности;  

информационни кампании сред местното население за ползата от 
историческите ценности за 

Повишена екокултурата на местното 
опазено състоянието в района на атракцията от гледна точка на 

проведени информационни кампании и занятия на 

Създаване и поддържане на добър имидж на Археологически комплекс 
историческа атракция 

на туристическите услуги 

Тази мярка изисква поддържането на високо качество на предлаганите услуги в 
важно в това отношение е екскурзоводското 

обслужване по време на беседите. Необходимо е екскурзоводите, които ще 
ршват тази услуга да представят информацията в разбираем и достъпен за 

различните групи туристи вид. Непрекъсната им информираност относно 
иновативните подходи за предоставяне на информацията в други подобни обекти, 

Поддържане на високо качество на 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

ЦЕЛ 4: Повишаване популярността и посещаемостта на Археологически комплекс 
„Калето” и община Мездра като туристичес

ДЕЙНОСТ 5: Провеждане на ефективна рекламна кампания

Мярката представлява ефективно и целенасочено изпълнение на рекламната и 
комуникационна стратегия, част от маркетинг микс стратегиите. Разпространението 
на информация за атракцията чрез иде
промотира Археологически комплекс „Калето” на националния и международен 
туристически пазар и ще привлече значителен брой туристи.

Резултат от изпълнение на дейността: 
на туристическата атракция и община Мездра като туристическа дестинация.
Основен измерител:
атракцията. 

ДЕЙНОСТ 6: Създаване на атрактивно съдържание за разпространение на 
информация за атракцията чрез дистрибуционните 

Информацията за атракцията, която ще бъде разпространявана в туристическите 
информационни центрове, туристически агенции, интернет пространството и др., 
трябва да бъде поднесена по максимално атрактивен начин. Това предполага 
подготовката на мултиме
информацията за атракцията. Когато атракцията се промотира чрез туристически 
агенции и туристически агенти, трябва да се има в предвид, че ползвателите на 
техните услуги се влияят от снимковите материали при из
Подборът на снимкови материали заедно със синтезирана описателна информация 
ще има по-голям ефект при използването на идентифицираните дистрибуционни 
канали. 

Резултат от изпълнение на дейността: 
разпространение на информация за атракцията чрез дистрибуционните канали.
Основен измерител:
промотиране на атракцията

ЦЕЛ 5: Ефективно използване на възможностите на дистрибуционните канали за 
достигане до максимален брой 
туристическа атракция Археологически комплекс „Калето”

ДЕЙНОСТ 7: Организиране на демонстрационни пътувания

Демонстрационните пътувания имат за цел да предизвикат интересът на 
предлагащите туристически дестинации и ту

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

Повишаване популярността и посещаемостта на Археологически комплекс 
„Калето” и община Мездра като туристическа дестинация 

ДЕЙНОСТ 5: Провеждане на ефективна рекламна кампания 

Мярката представлява ефективно и целенасочено изпълнение на рекламната и 
комуникационна стратегия, част от маркетинг микс стратегиите. Разпространението 
на информация за атракцията чрез идентифицираните дистрибуционни канали ще 
промотира Археологически комплекс „Калето” на националния и международен 
туристически пазар и ще привлече значителен брой туристи. 

Резултат от изпълнение на дейността: Проведена ефективна рекламна кампания 
еската атракция и община Мездра като туристическа дестинация.

Основен измерител:изпълнена рекламна стратегия за промотиране на 

ДЕЙНОСТ 6: Създаване на атрактивно съдържание за разпространение на 
информация за атракцията чрез дистрибуционните канали 

Информацията за атракцията, която ще бъде разпространявана в туристическите 
информационни центрове, туристически агенции, интернет пространството и др., 
трябва да бъде поднесена по максимално атрактивен начин. Това предполага 
подготовката на мултимедийно, текстово и визуализиращо съдържание на 
информацията за атракцията. Когато атракцията се промотира чрез туристически 
агенции и туристически агенти, трябва да се има в предвид, че ползвателите на 
техните услуги се влияят от снимковите материали при избора на дестинация. 
Подборът на снимкови материали заедно със синтезирана описателна информация 

голям ефект при използването на идентифицираните дистрибуционни 

Резултат от изпълнение на дейността: Създадено атрактивно съдържание за 
странение на информация за атракцията чрез дистрибуционните канали.

Основен измерител:ефективност на рекламната стратегия за 
промотиране на атракцията. 

Ефективно използване на възможностите на дистрибуционните канали за 
достигане до максимален брой потенциални туристи на информацията за 
туристическа атракция Археологически комплекс „Калето” 

ДЕЙНОСТ 7: Организиране на демонстрационни пътувания 

Демонстрационните пътувания имат за цел да предизвикат интересът на 
предлагащите туристически дестинации и туристическа информация организации. 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Повишаване популярността и посещаемостта на Археологически комплекс 

 

Мярката представлява ефективно и целенасочено изпълнение на рекламната и 
комуникационна стратегия, част от маркетинг микс стратегиите. Разпространението 

нтифицираните дистрибуционни канали ще 
промотира Археологически комплекс „Калето” на националния и международен 

Проведена ефективна рекламна кампания 
еската атракция и община Мездра като туристическа дестинация. 

изпълнена рекламна стратегия за промотиране на 

ДЕЙНОСТ 6: Създаване на атрактивно съдържание за разпространение на 
 

Информацията за атракцията, която ще бъде разпространявана в туристическите 
информационни центрове, туристически агенции, интернет пространството и др., 
трябва да бъде поднесена по максимално атрактивен начин. Това предполага 

дийно, текстово и визуализиращо съдържание на 
информацията за атракцията. Когато атракцията се промотира чрез туристически 
агенции и туристически агенти, трябва да се има в предвид, че ползвателите на 

бора на дестинация. 
Подборът на снимкови материали заедно със синтезирана описателна информация 

голям ефект при използването на идентифицираните дистрибуционни 

Създадено атрактивно съдържание за 
странение на информация за атракцията чрез дистрибуционните канали. 

ефективност на рекламната стратегия за 

Ефективно използване на възможностите на дистрибуционните канали за 
потенциални туристи на информацията за 

 

Демонстрационните пътувания имат за цел да предизвикат интересът на 
ристическа информация организации. 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

За ефективното използване на дистрибуционните канали е необходимо минимум 
веднъж за двегодишен период да се организират посещения на атракцията от 
представители на туристически информационни центрове, туристически агенции
журналисти и др. 

Резултат от изпълнение на дейността: 
период демонстрационни пътувания.
Основен измерител:
поканени лица. 

ДЕЙНОСТ 8: Участие в туристически борси и изложения

Участие в Международна туристическа борса "Културен туризъм" 
Търново – организира се ежегодно и представлява
за културен и исторически туризъм.

Резултат от изпълнение на дейността: 
борси и изложения. 
Основен измерител:

ЦЕЛ 6: Ефективното и ефикасно изпълнение на заложените мерки в 
стратегията и постигането на основната и цел

ДЕЙНОСТ 9: Упражняване на мониторинг върху изпълнението 

Мониторингът ще се извършва от общинска администрация Мездра. Оценката ще 
се извършва на база съпоставяне на заложените и реализирани цели на 
стратегията за промотиране на туристическата атракция. За да се определи дали 
дадена цел е изпълнен
функционирането на атракцията. В тази връзка е необходимо стриктното 
изпълнение на описаната в настоящата стратегия, система за  мониторинг. В 
описанието на мерките за постигане на маркетинговите цели са зал
измерители за всяка една мярка. За проследяването на основните измерители се 
препоръчва разработването наАнкета, 
попълват след посещението си на атракцията. Важен индикатор, който анкетата 
може да проследи е степента на удовлетвореност на посетителите от услугите и 
състоянието на атракцията. Анализирането на статистическата информация, която 
анкетата ще събере трябва да се извършва за период от тримесечие. Това ще 
позволи, общинската администрация да разпо
нагласите на туристите.

Резултат от изпълнение на дейността: 
на изпълнение на стратегията.

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

За ефективното използване на дистрибуционните канали е необходимо минимум 
веднъж за двегодишен период да се организират посещения на атракцията от 
представители на туристически информационни центрове, туристически агенции

Резултат от изпълнение на дейността: Организирани веднъж за двегодишен 
период демонстрационни пътувания. 
Основен измерител:проведени демонстрационни  пътувания и брой 

ДЕЙНОСТ 8: Участие в туристически борси и изложения 

Участие в Международна туристическа борса "Културен туризъм" 
организира се ежегодно и представлява тридневно изложение

за културен и исторически туризъм. 

Резултат от изпълнение на дейността: Представена атракцията на 

Основен измерител:Участия в туристически борси и изложения

фективното и ефикасно изпълнение на заложените мерки в 
стратегията и постигането на основната и цел 

ДЕЙНОСТ 9: Упражняване на мониторинг върху изпълнението 

Мониторингът ще се извършва от общинска администрация Мездра. Оценката ще 
се извършва на база съпоставяне на заложените и реализирани цели на 
стратегията за промотиране на туристическата атракция. За да се определи дали 
дадена цел е изпълнена, трябва да се събира и анализира информация за 
функционирането на атракцията. В тази връзка е необходимо стриктното 
изпълнение на описаната в настоящата стратегия, система за  мониторинг. В 
описанието на мерките за постигане на маркетинговите цели са зал
измерители за всяка една мярка. За проследяването на основните измерители се 

разработването наАнкета, която туристите ще имат възможност да 
попълват след посещението си на атракцията. Важен индикатор, който анкетата 

и е степента на удовлетвореност на посетителите от услугите и 
състоянието на атракцията. Анализирането на статистическата информация, която 
анкетата ще събере трябва да се извършва за период от тримесечие. Това ще 
позволи, общинската администрация да разполага с актуална информация за 
нагласите на туристите. 

Резултат от изпълнение на дейността: Ефективен мониторинг през целия период 
на изпълнение на стратегията. 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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За ефективното използване на дистрибуционните канали е необходимо минимум 
веднъж за двегодишен период да се организират посещения на атракцията от 
представители на туристически информационни центрове, туристически агенции, 

Организирани веднъж за двегодишен 

проведени демонстрационни  пътувания и брой 

Участие в Международна туристическа борса "Културен туризъм" – Велико 
тридневно изложение на обекти 

Представена атракцията на туристически 

Участия в туристически борси и изложения. 

фективното и ефикасно изпълнение на заложените мерки в 

ДЕЙНОСТ 9: Упражняване на мониторинг върху изпълнението на стратегията 

Мониторингът ще се извършва от общинска администрация Мездра. Оценката ще 
се извършва на база съпоставяне на заложените и реализирани цели на 
стратегията за промотиране на туристическата атракция. За да се определи дали 

а, трябва да се събира и анализира информация за 
функционирането на атракцията. В тази връзка е необходимо стриктното 
изпълнение на описаната в настоящата стратегия, система за  мониторинг. В 
описанието на мерките за постигане на маркетинговите цели са заложени основни 
измерители за всяка една мярка. За проследяването на основните измерители се 

която туристите ще имат възможност да 
попълват след посещението си на атракцията. Важен индикатор, който анкетата 

и е степента на удовлетвореност на посетителите от услугите и 
състоянието на атракцията. Анализирането на статистическата информация, която 
анкетата ще събере трябва да се извършва за период от тримесечие. Това ще 

лага с актуална информация за 

Ефективен мониторинг през целия период 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

Основен измерител:
посещаемостта на обекта

6. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Очакванията са настоящата стратегия да допринесе за развитието на Археологически 
комплекс „Калето” като конкурентоспособна туристическа атракция. По конкретно 
резултатите, които трябва да постигне стратегията са:

� Превръщане на туристическата атр
дестинация за културно

� Утвърждаване на дестинацията на българския и международния 
туристически пазар;

� Повишен брой посетители на туристическата атракция;

� Повишени приходи от туризъм за местното 
общината – приходи от нощувки, ресторантьорство, продажба на 
сувенири  и др. съпътстващи услуги;

� Подобрено качество на предлагания туристически продукт и създадени 
предпоставки за развитие на туристическия сектор в региона на общ
Мездра; 

� Съхрано културно-историческото богатство на региона;

� Създадени икономически стимули за опазване и добро управление на 
културно-историческите ценности от страна на местното население;

� Създадени предпоставки за устойчиво икономическо развитие на 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

Основен измерител:постигане целите на стратегията и повишаване 
посещаемостта на обекта. 

РЕЗУЛТАТИ 

Очакванията са настоящата стратегия да допринесе за развитието на Археологически 
комплекс „Калето” като конкурентоспособна туристическа атракция. По конкретно 
резултатите, които трябва да постигне стратегията са: 

Превръщане на туристическата атракция в атрактивна и предпочитана 
дестинация за културно-исторически туризъм; 

Утвърждаване на дестинацията на българския и международния 
туристически пазар; 

Повишен брой посетители на туристическата атракция;

Повишени приходи от туризъм за местното население на град Мездра и 
приходи от нощувки, ресторантьорство, продажба на 

сувенири  и др. съпътстващи услуги; 

Подобрено качество на предлагания туристически продукт и създадени 
предпоставки за развитие на туристическия сектор в региона на общ

историческото богатство на региона;

Създадени икономически стимули за опазване и добро управление на 
историческите ценности от страна на местното население;

Създадени предпоставки за устойчиво икономическо развитие на 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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постигане целите на стратегията и повишаване 

Очакванията са настоящата стратегия да допринесе за развитието на Археологически 
комплекс „Калето” като конкурентоспособна туристическа атракция. По конкретно 

акция в атрактивна и предпочитана 

Утвърждаване на дестинацията на българския и международния 

Повишен брой посетители на туристическата атракция; 

население на град Мездра и 
приходи от нощувки, ресторантьорство, продажба на 

Подобрено качество на предлагания туристически продукт и създадени 
предпоставки за развитие на туристическия сектор в региона на община 

историческото богатство на региона; 

Създадени икономически стимули за опазване и добро управление на 
историческите ценности от страна на местното население; 

Създадени предпоставки за устойчиво икономическо развитие на региона; 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА
 

1. ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „КАЛЕТО“

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007
е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО. 

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „КАЛЕТО“ 

2013 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

 

89 

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ 



 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

развитие” 2007-2013 год., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и 

Мярка Отговорно лице 
Потенциални 
партньори

ЦЕЛ 1:Включване на Археологически комплекс 
„Калето” в общи маршрути за туристически 
посещения с други туристически атракции в 

региона 

Индикатори за постигане на ЦЕЛ 1: 

• 

• 

1. Разработване на 
туристически маршрути 

Общинска 
администрация Мездра 

Публичните 
органи, съгласно 
индикативния 
списък 
(Приложение 2)

2. Установяване на 
контакти и трайни 
взаимоотношения със 
заинтересованите страни 

Общинска 
администрация Мездра 

Заинтересовани 
страни, съгласно 
индикативния 
списък 
(Приложение 2)

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

C0001 „История, култура и природа – туристическите атракции на община Мездра”, който се осъществява с

е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд 

за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Потенциални 
партньори 

Срок на 
изпълнение 

Индикат
ивен 

бюджет/ 
лв. 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Индикатори за постигане на ЦЕЛ 1:  

 Разработени 3 туристически маршрута, включващи атракцията;

 Създадени контакти и взаимоотношения с 15 представители на заинтерасованите страни

Публичните 
органи, съгласно 
индикативния 
списък 
(Приложение 2) 

2014 г. 15 000 Бюджет на Община 
Мездра;  
Структурни фондове 
на ЕС 
Фондове за 
междурегионално и 
трансгранично 
сътрудничество 
Други финансиращи 
програми 
 

Заинтересовани 
страни, съгласно 
индикативния 
списък 
(Приложение 2) 

2013 г.   Н/П Община Мездра; 
Проекти, 
финансирани от ЕС и 
други инструменти, 
финансиращи 
инициативи, 
насърчаващи 
развитието туризма 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално 

“Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 

Резултат от 
изпълнение на  

мярката 

Основен 
измерител 

маршрута, включващи атракцията; 

Създадени контакти и взаимоотношения с 15 представители на заинтерасованите страни 

Структурни фондове 

Разработени 
туристически 
маршрут, 
включващи 
атракцията 

Брой разработени 
туристически 
маршрути, 
включващи 
атракцията 

финансирани от ЕС и 

Установени трайни 
контакти и 
взаимоотношения 
със 
заинтересованите 
страни 

Брой създадени 
контакти и 
взаимоотношения 
със 
заинтересованите 
страни 
 
комуникационна 



 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

развитие” 2007-2013 год., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и 

Мярка Отговорно лице 
Потенциални 
партньори

ЦЕЛ 2:Опазване на културно-историческата 
ценност Археологически комплекс „Калето” 

Индикатори за постигане на ЦЕЛ 2: 

• 

• 

3. Повишаване на 
екокултурата на местното 
население 

Общинска 
администрация Мездра 

Местни учебни 
заведения и 
културни 
институции, НПО в 
областта на 
екологията и 
екотуризма

ЦЕЛ 3:Създаване и поддържане на добър имидж 
на Археологически комплекс Калето” като 

конкурентноспособна културно-историческа 
атракция 

Индикатори за постигане на ЦЕЛ 3: 

• 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

C0001 „История, култура и природа – туристическите атракции на община Мездра”, който се осъществява с

е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд 

за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Потенциални 
партньори 

Срок на 
изпълнение 

Индикат
ивен 

бюджет/ 
лв. 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Индикатори за постигане на ЦЕЛ 2:  

 Проведени 5 информационни кампании – по 1 за всяка година от периода на стратегията;

 Проведени 10 занятия на открито – по 2 за всяка година от периода на стратегията

Местни учебни 
заведения и 
културни 
институции, НПО в 
областта на 
екологията и 
екотуризма 

2013 – 2018 
(веднъж 
годишно) 

 

  25 000  Община Мездра; 
Проекти, 
финансирани от ЕС и 
други инструменти, 
финансиращи 
инициативи, 
насърчаващи 
опазването на 
околната среда и 
културно-
историческото 
наследство 

Индикатори за постигане на ЦЕЛ 3:  

 Удовлетвореност на туристите не по-малко от 60%, в края на всяка година от периода на изпълнение 
на стратегията 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално 

“Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 

Резултат от 
изпълнение на  

мярката 

Основен 
измерител 

платформа за 
постоянен обмен на 
информация 

по 1 за всяка година от периода на стратегията; 

за всяка година от периода на стратегията 

финансирани от ЕС и 

Повишена 
екокултурата на 
местното 
население; 

Опазено 
състоянието в 
района на 
атракцията от гледна 
точка на вандалски и 
иманярски набези и 
чистота на околната 
среда 

Проведени 
информационни 
кампании; 
 
Проведени занятия 
на открито 

малко от 60%, в края на всяка година от периода на изпълнение 



 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

развитие” 2007-2013 год., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и 

Мярка Отговорно лице 
Потенциални 
партньори

4. Поддържане на високо 
качество на туристическите 
услуги 

Общинска 
администрация Мездра/ 
назначени лица, 
отговарящи за услугите в 
комплекса 

Неприложимо

 
ЦЕЛ 4: Повишаване популярността и 

посещаемостта на Археологически комплекс 
Калето” и община Мездра като туристическа 

дестинация 

Индикатори за постигане на ЦЕЛ 4: 

• 5 публикации в специализирани издания;
• Предлагане на дестинацията от 5 туристически агенции и туристически агенти;

• Информация за атракцията в 5 ТИЦ;

• Партньорство или членство в 2 организации;

• Информация за атракцията в 7 туристически портали или социални мрежи

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

C0001 „История, култура и природа – туристическите атракции на община Мездра”, който се осъществява с

е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд 

за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Потенциални 
партньори 

Срок на 
изпълнение 

Индикат
ивен 

бюджет/ 
лв. 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Неприложимо целогодишно Н/П  Общински бюджет 

Индикатори за постигане на ЦЕЛ 4:  

5 публикации в специализирани издания; 
Предлагане на дестинацията от 5 туристически агенции и туристически агенти;

Информация за атракцията в 5 ТИЦ; 

Партньорство или членство в 2 организации; 

Информация за атракцията в 7 туристически портали или социални мрежи

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално 

“Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 

Резултат от 
изпълнение на  

мярката 

Основен 
измерител 

 Поддържане на 
високо качество на 
туристическите 
услуги 

Удовлетвореност 
на туристите 

Предлагане на дестинацията от 5 туристически агенции и туристически агенти; 

Информация за атракцията в 7 туристически портали или социални мрежи 



 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

развитие” 2007-2013 год., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и 

Мярка Отговорно лице 
Потенциални 
партньори

5. Провеждане на 
ефективна рекламна 
кампания 

Общинска 
администрация Мездра 

Организации от 
дистрибуционните 
канали (съгласно т 
... от приложения 
списък)

6. Създаване на 
атрактивно съдържание за 
разпространение чрез 
дистрибуционните канали 

Общинска 
администрация Мездра / 
назначени лица, 
отговарящи за услугите в 
комплекса 

НПО, 
идентифицирани в 
списък със 
заинтересовани 
(Приложение 2)

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

C0001 „История, култура и природа – туристическите атракции на община Мездра”, който се осъществява с

е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд 

за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Потенциални 
партньори 

Срок на 
изпълнение 

Индикат
ивен 

бюджет/ 
лв. 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Организации от 
дистрибуционните 
канали (съгласно т 
... от приложения 
списък) 

2015 г. 50 000 Община Мездра; 
Проекти, 
финансирани от ЕС и 
други инструменти, 
финансиращи 
инициативи, 
насърчаващи 
опазването на 
околната среда и 
културно-
историческото 
наследство 

идентифицирани в 
списък със 
заинтересовани 
(Приложение 2) 

Краят на 2014 г. 10 000 Община Мездра; 
Проекти, 
финансирани от ЕС и 
други инструменти, 
финансиращи 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално 

“Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 

Резултат от 
изпълнение на  

мярката 

Основен 
измерител 

финансирани от ЕС и 

Проведена 
ефективна рекламна 
кампания на 
туристическата 
атракция и община 
Мездра като 
туристическа 
дестинация 

Публикации в 
специализирани 
издания; 
Предлагане на 
дестинацията от 
туристически 
агенции и 
туристически 
агенти; 
Информация за 
атракцията в ТИЦ; 
Партньорство или 
членство в 
организации; 
Информация за 
атракцията в 
туристически 
портали и социални 
мрежи 

финансирани от ЕС и 

Създадено 
атрактивно 
съдържание за 
разпространение на 
информация за 

Ефективност на 
рекламната 
стратегия 



 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

развитие” 2007-2013 год., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и 

Мярка Отговорно лице 
Потенциални 
партньори

ЦЕЛ 5: Ефективно използване на 
възможностите на дистрибуционните 
канали за достигане до максимален брой 

потенциални туристи на информацията за 
туристическа Атракция археологически 

комплекс „Калето” 

Индикатори за постигане на ЦЕЛ 5: 

• 

• 

• 

7. Организиране на 
демонстрационни 
пътувания 

Общинска 
администрация Мездра / 
назначени лица, 
отговарящи за услугите в 
комплекса 

Представители на 
заинтересованите 
страни 
минимум 1 
представител от 
идентифицираните 
групи (Приложение 
2) 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

C0001 „История, култура и природа – туристическите атракции на община Мездра”, който се осъществява с

е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд 

за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Потенциални 
партньори 

Срок на 
изпълнение 

Индикат
ивен 

бюджет/ 
лв. 

Възможни 
източници на 
финансиране 

инициативи, 
насърчаващи 
опазването на 
околната среда и 
културно-
историческото 
наследство 

Индикатори за постигане на ЦЕЛ 5:  

 Организирани 2 демонстрационни пътувания за периода на изпълнение на стратегията;

 Поканени по 15 лица на демонстрационно пътуване;  

 Взето участие в 2 туристически борси/ изложения 

Представители на 
заинтересованите 
страни – поканени 
минимум 1 
представител от 
идентифицираните 
групи (Приложение 

Организиране на 
първо 
демонстрационно 
пътуване – до 
средата на 2014 г. 

Организиране на 
първо 
демонстрационно 
пътуване – до 

30 000 Община Мездра; 
Проекти, 
финансирани от ЕС и 
други инструменти, 
финансиращи 
инициативи, 
насърчаващи 
опазването на 
околната среда и 
културно-

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално 

“Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 

Резултат от 
изпълнение на  

мярката 

Основен 
измерител 

атракцията чрез 
дистрибуционните 
канали 

Организирани 2 демонстрационни пътувания за периода на изпълнение на стратегията; 

финансирани от ЕС и 

Организирани 
веднъж за 
двегодишен 
период 
демонстрационни 
пътувания 

Проведени 
демонстрационни  
пътувания; 

 Поканени лица 

 



 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

развитие” 2007-2013 год., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и 

Мярка Отговорно лице 
Потенциални 
партньори

8. Участие в туристически 
борси и изложения 

Общинска 
администрация Мездра / 
назначени лица, 
отговарящи за услугите в 
комплекса 
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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

C0001 „История, култура и природа – туристическите атракции на община Мездра”, който се осъществява с

е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд 

за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Потенциални 
партньори 

Срок на 
изпълнение 

Индикат
ивен 

бюджет/ 
лв. 

Възможни 
източници на 
финансиране 

края на 2016 г. историческото 
наследство 

Н/П Първо участие – 
2014 г. 

Второ участие – 
2016 г. 

  40 000 Община Мездра; 
Проекти, 
финансирани от ЕС и 
други инструменти, 
финансиращи 
инициативи, 
насърчаващи 
опазването на 
околната среда и 
културно-
историческото 
наследство 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално 

“Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 

Резултат от 
изпълнение на  

мярката 

Основен 
измерител 

финансирани от ЕС и 

Представена 
атракцията на 
туристически 
борси и изложения 

Брой участия в 
туристически 
борси и изложения 



 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3
исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

2. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПЛАНА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 
КОМПЛЕКС „КАЛЕТО“

Ефективният процес на планиране задължително трябва да включва в себе си ефективен 
контрол. Процесът на контрол представлява:

� измерване на резултатите от изпълнението на плана;

� сравняване на резултатите от изпълнението с целевите показатели;

� осигуряване на превантивни мерки в критични точки, носещи рискове;

� оценка на изпълнението и при необходимост набелязване и предприемане на

� коригиращи действия.
Измерването на резултатите трябва да се осъществява на базата на количествено 
измерими индикатори за напредък или успех, отбелязани още в етапа на планиране. 
Събраната за целите на контрола информация трябва да е действителна и да отразява 
реалното изпълнение и реалните резултати. Променящата се външна среда налага 
контрол и на стратегическите цели и
Този вид контрол се осъществява на по
настъпили внезапни драстични промени във външната или вътрешната среда, които да 
носят индикации, че ще бъдат с дългосрочно въздей
резултати се отчита постигнати ли са крайните планирани резултати и крайната цел. 
Текущият контрол на работата се осъществява от отговорните лица. Необходимостта от 
коригиращи действия се налага, когато има чувствително разминава
планираните резултати. За да бъдат адекватни коригиращите действия, първо трябва да 
се идентифицират обективните (вън от организацията) и субективните (вътре в 
организацията) причини за незадоволителните резултати. Коригиращите действи
се предприемат при изпълнение на плана не касаят целите, а методите за постигането 
им. Те могат да се отнасят до осигуряване на допълнителни ресурси или заменянето им с 
други. При по-нататъшния контрол, обектите на коригиращи действия трябва да се
наблюдават по-често и с повишено внимание.

Системата за мониторинг върху изпълнението на Плана за развитие на 
туристическата атракция е процес на наблюдение и оценка и е подчинена на 
целта за постигане на ефективност и ефикасност на настоящата стратегия

Наблюдението ще се извършва от общинска администрация Мездра, която ще бъде 
отговорна за събиране и анализ на данни и информация с оглед осигуряване успешното 
изпълнение на Плана за периода 2013 
съпоставяне на заложените и реализирани мерки в стратегията. Дейностите по 

 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Инвестираме 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007

е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 
исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на ЕС и УО. 

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПЛАНА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 

„КАЛЕТО“ 

Ефективният процес на планиране задължително трябва да включва в себе си ефективен 
контрол. Процесът на контрол представлява: 

измерване на резултатите от изпълнението на плана; 

сравняване на резултатите от изпълнението с целевите показатели;

осигуряване на превантивни мерки в критични точки, носещи рискове;

оценка на изпълнението и при необходимост набелязване и предприемане на

коригиращи действия. 
Измерването на резултатите трябва да се осъществява на базата на количествено 

и за напредък или успех, отбелязани още в етапа на планиране. 
Събраната за целите на контрола информация трябва да е действителна и да отразява 
реалното изпълнение и реалните резултати. Променящата се външна среда налага 
контрол и на стратегическите цели и стратегията на организацията за постигането им. 
Този вид контрол се осъществява на по-голям период от време, освен ако не са 
настъпили внезапни драстични промени във външната или вътрешната среда, които да 
носят индикации, че ще бъдат с дългосрочно въздействие. При управлението по 
резултати се отчита постигнати ли са крайните планирани резултати и крайната цел. 
Текущият контрол на работата се осъществява от отговорните лица. Необходимостта от 
коригиращи действия се налага, когато има чувствително разминава
планираните резултати. За да бъдат адекватни коригиращите действия, първо трябва да 
се идентифицират обективните (вън от организацията) и субективните (вътре в 
организацията) причини за незадоволителните резултати. Коригиращите действи
се предприемат при изпълнение на плана не касаят целите, а методите за постигането 
им. Те могат да се отнасят до осигуряване на допълнителни ресурси или заменянето им с 

нататъшния контрол, обектите на коригиращи действия трябва да се
често и с повишено внимание. 

Системата за мониторинг върху изпълнението на Плана за развитие на 
туристическата атракция е процес на наблюдение и оценка и е подчинена на 
целта за постигане на ефективност и ефикасност на настоящата стратегия

Наблюдението ще се извършва от общинска администрация Мездра, която ще бъде 
отговорна за събиране и анализ на данни и информация с оглед осигуряване успешното 
изпълнение на Плана за периода 2013 – 2018 год. Оценката ще се извършва на база 

ложените и реализирани мерки в стратегията. Дейностите по 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 

“Подкрепа за развитието на природни, културни и 
исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПЛАНА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 

Ефективният процес на планиране задължително трябва да включва в себе си ефективен 

сравняване на резултатите от изпълнението с целевите показатели; 

осигуряване на превантивни мерки в критични точки, носещи рискове; 

оценка на изпълнението и при необходимост набелязване и предприемане на 

Измерването на резултатите трябва да се осъществява на базата на количествено 
и за напредък или успех, отбелязани още в етапа на планиране. 

Събраната за целите на контрола информация трябва да е действителна и да отразява 
реалното изпълнение и реалните резултати. Променящата се външна среда налага 

стратегията на организацията за постигането им. 
голям период от време, освен ако не са 

настъпили внезапни драстични промени във външната или вътрешната среда, които да 
ствие. При управлението по 

резултати се отчита постигнати ли са крайните планирани резултати и крайната цел. 
Текущият контрол на работата се осъществява от отговорните лица. Необходимостта от 
коригиращи действия се налага, когато има чувствително разминаване на постигнатите с 
планираните резултати. За да бъдат адекватни коригиращите действия, първо трябва да 
се идентифицират обективните (вън от организацията) и субективните (вътре в 
организацията) причини за незадоволителните резултати. Коригиращите действия, които 
се предприемат при изпълнение на плана не касаят целите, а методите за постигането 
им. Те могат да се отнасят до осигуряване на допълнителни ресурси или заменянето им с 

нататъшния контрол, обектите на коригиращи действия трябва да се 

Системата за мониторинг върху изпълнението на Плана за развитие на 
туристическата атракция е процес на наблюдение и оценка и е подчинена на 
целта за постигане на ефективност и ефикасност на настоящата стратегия. 

Наблюдението ще се извършва от общинска администрация Мездра, която ще бъде 
отговорна за събиране и анализ на данни и информация с оглед осигуряване успешното 

2018 год. Оценката ще се извършва на база 
ложените и реализирани мерки в стратегията. Дейностите по 



 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001

атракции на община Мездра”, който се осъществява с

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3
исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и 

мониторинг на маркетинговия план ще спомогнат за оценка на постигнатите на цели, като 
процесът на анализ, оценка и прогнозиране на тенденциите ще преминава през следните 
стъпки: 

� Определяне източници
други); 

� Събиране на база данни за изпълнението на набелязаните мерки;

� Проследяване на резултатите от извършеното;

� Прогнозиране на бъдещата посока на резултатите;

� Идентифициране на причините за отклоне
връзки между резултатите и поставените цели;

� Развитие на алтернативни проекции 
между целите и резултатите;

� Оценка на резултатите и влиянието им върху напредъка на изпълнението;

� Идентифициране на силите, които трябва да бъдат разгледани като основни 
фактори, влияещи върху процеса на изпълнение.

За успешното прилагане на дейностите по мониторинг, е необходимо те да се 
осъществяват в партньорство с всички заинтересовани страни.

Така обособените мерки за осъществяване на мониторинг гарантират максимално 
ефективното и ефикасно изпълнение на заложените мерки в стратегията и постигането 
на целите й. 

Във връзка с оценката на изпълнението на Плана за развитие на туристическата 
атракция е препоръчително използването на следната програма за мониторинг:

 

 

 

 

 

 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007

Инвестираме 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007

е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и 
исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на ЕС и УО. 

мониторинг на маркетинговия план ще спомогнат за оценка на постигнатите на цели, като 
процесът на анализ, оценка и прогнозиране на тенденциите ще преминава през следните 

Определяне източниците на информация (организации, индивиди или публикации, 

Събиране на база данни за изпълнението на набелязаните мерки;

Проследяване на резултатите от извършеното; 

Прогнозиране на бъдещата посока на резултатите; 

Идентифициране на причините за отклонения в резултатите и зависимости и 
връзки между резултатите и поставените цели; 

Развитие на алтернативни проекции - мерки за преодоляване на различията 
между целите и резултатите; 

Оценка на резултатите и влиянието им върху напредъка на изпълнението;

ициране на силите, които трябва да бъдат разгледани като основни 
фактори, влияещи върху процеса на изпълнение. 

За успешното прилагане на дейностите по мониторинг, е необходимо те да се 
осъществяват в партньорство с всички заинтересовани страни. 

ените мерки за осъществяване на мониторинг гарантират максимално 
ефективното и ефикасно изпълнение на заложените мерки в стратегията и постигането 

Във връзка с оценката на изпълнението на Плана за развитие на туристическата 
ително използването на следната програма за мониторинг:

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

C0001 „История, култура и природа – туристическите 

финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., Схема за 

“Подкрепа за развитието на природни, културни и 
исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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мониторинг на маркетинговия план ще спомогнат за оценка на постигнатите на цели, като 
процесът на анализ, оценка и прогнозиране на тенденциите ще преминава през следните 

те на информация (организации, индивиди или публикации, 

Събиране на база данни за изпълнението на набелязаните мерки; 

ния в резултатите и зависимости и 

мерки за преодоляване на различията 

Оценка на резултатите и влиянието им върху напредъка на изпълнението; 

ициране на силите, които трябва да бъдат разгледани като основни 

За успешното прилагане на дейностите по мониторинг, е необходимо те да се 

ените мерки за осъществяване на мониторинг гарантират максимално 
ефективното и ефикасно изпълнение на заложените мерки в стратегията и постигането 

Във връзка с оценката на изпълнението на Плана за развитие на туристическата 
ително използването на следната програма за мониторинг: 
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1 Разработване на 
туристически 
маршрути 

Разработени 3 
туристически 
маршрута 

   

2 Установяване на 
контакти и трайни 
взаимоотношения 
със 
заинтересованите 
страни 

Създадени 
контакти и 
взаимоотношения с 
15 представители 
на 
заинтересованите 
страни 

   

3 Повишаване на 
екокултурата на 
местното население 

Проведени 5 
информационни 
кампании 

   

Проведени 10 
занятия на открито 

   

4 Поддържане на 
високо качество на 

Удовлетвореност 
на туристите не по-
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I II III 

туристическите 
услуги 

малко от 60% 

5 Провеждане на 
ефективна 
рекламна кампания 

5 публикации в 
специализирани 
издания 

   

Предлагане на 
дестинацията от 
5 туристически 
агенции и 
туристически 
агенти 

   

Информация за 
атракцията в 5 
ТИЦ 

   

Партньорство    

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

C0001 „История, култура и природа – туристическите атракции на община Мездра”, който се осъществява с

е на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд 

за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

МОНИТОРИНГ  

ПЕРИОД ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИНДИКАТОРА 
Година 

Тримесечие 

2015 2016 2017 2018

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

               

               

               

               

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално 

“Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, съфинансирана  от ЕС чрез Европейския фонд 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 

ИЗТОЧНИК 
НА 

ИНФОРМАЦ
ИЯ 

ОТГОВОРНО 
ЛИЦЕ 

2018 

II III IV 

   Специализиран
и издания 

Служител в ТИЦ 
в  комплекса/ 
Екскурзовод 

   Туристически 
агенции и 
агенти  

Служител в ТИЦ 
в  комплекса/ 
Екскурзовод 

   ТИЦ Общинска 
администрация 
Мездра / 
Служител в ТИЦ 
в  комплекса 

   Организации, в Общинска 



 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.03-0032-C0001 „История, култура и природа 

развитие” 2007-2013 год., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3

за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ 

ИНДИКАТОР 
2014 

I II III 

или членство в 2 
организации 

Информация за 
атракцията в 7 
туристически 
портали или 
социални мрежи 

   

6 Създаване на 
атрактивно 
съдържание за 
разпространение 
чрез 
дистрибуционните 
канали 

Ефективност на 
информацията за 
атракцията в 
туристически 
портали и 
социални мрежи 

   

7 Организиране на 
демонстрационни 
пътувания 

Организирани 2 
демонстрационни 
пътувания с 
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поканени по 15 
лица 

8 Участие в 
туристически борси 
и изложения 

Взето участие в 2 
туристически 
борси/ изложения 

   

9 Упражняване на 
мониторинг върху 
изпълнението на 
стратегията 

Посещения на 
атракцията от 
20 000 туристи за 
последната 
година от 
изпълнение на 
стратегията  
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