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Стратегията за развитие на туризма в Община Копривщица е изготвен от екип на „Агенция 

СТРАТЕГМА” ООД в изпълнение на договор № Д-103/ 12.11.2014 г. за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане 

на политики в община Челопеч и община Копривщица“ по проект: „Подпомагане процеса на 

ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община 

Челопеч и Община Копривщица” 

Заключенията и тълкуванията, които се съдържат в настоящия документ, представляват 

експертното мнение на експертите на „Агенция СТРАТЕГМА” ООД и по никакъв начин не следва да се 

приемат като становище или официална позиция на Общинска администрация Копривщица. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Стратегията за развитие на туризма в община Копривщица за периода 2014 – 

2020 г. е средносрочен секторен стратегически документ, определящ целите на 

община Копривщица за подкрепа на туризма.  

Стратегията за развитие на туризма в община Копривщица за периода 2014 – 

2020 г. [СРТ] е изготвена при отчитане заявените намерения на местната власт за 

подкрепа на работещия на територията на общината бизнес в сектор туризъм, за 

развитието на предприемачеството и привличане на нови инвеститори. 

Времевият хоризонт на СРТ е седем годишен – от 2014 до 2020 г., като съвпада с 

периода на действие на стратегическите документи на общинско и по-високо ниво в 

системата на регионалното развитие.  

Стратегията за развитие на туризма в община Копривщица за периода 2014 – 

2020 г. е изготвена в съответствие с изводите на актуализирания анализ на социално-

икономическото развитие на общината. Стратегията е съобразена с предвижданията на 

съответните документи от по-висок порядък от системата за стратегическо планиране 

на регионалното развитие. 

1. Предпоставки за разработване на стратегията 

Туристическата индустрия заема важно място в националната икономика, като 

нейния дял в БВП остава съществен и в периоди на кризи. Секторът е от изключително 

значение за икономиката на община Копривщица. В същото време резултатите от про-

ведени проучвания и изготвени анализи идентифицират слаби места, нужди, както и 

потенциал и възможности за подкрепа на сектора с цел подкрепа приноса му към ико-

номическия, социален и културен растеж на община Копривщица. 

Като предпоставка за разработване на СРТ следва да се разглежда и фокусът, кой-

то поставят върху туризма националните стратегически и планови документи в периода 

до 2020 г. 
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Стратегията за развитие на туризма в община Копривщица за периода 2014 – 

2020 г. е базирана на правомощията и функциите на местната власт при спазване 

на принципите за прозрачност, равнопоставеност на всички икономически субек-

ти и защита на конкуренцията. В този смисъл тя създава предпоставки за подкрепа 

на механизмите за координация между местната власт и останалите участници в турис-

тическия сектор – бизнес, неправителствени организации и граждани.  

2. Стратегическа рамка 

Стратегията за развитие на туризма в Община Копривщица 2014 – 2020 г. следва 

да се разглежда в широкия контекст на предвижданията на стратегически и планови 

документи от различно ниво на планиране. Към момента на изготвянето на СРТ са при-

ети националните, регионалните и областни документи в областта на регионалното раз-

витие за периода 2014 – 2020 г., а значима част от оперативните и други програми, оси-

гуряващи достъп до финансиране за постигане целите на регионалното и местно разви-

тие са приети или в напреднал етап на подготовка. 

Прегледът на тези документи разкрива акцентът, който се поставя върху подкре-

пата на туризма като част от мерките за социално-икономическо развитие на страната и 

постигане на устойчив растеж на регионално и местно ниво. 

Регионалният план за развитие на Югозападен район, 2014 – 2020 г
1
. определя целите 

и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на територията на района, отчитайки спе-

цифичните му характеристики и потенциал. Ясно формулираната му визия – „Югозапад-

ният район – национален еталон за балансирано развитие чрез интелигентен, устой-

чив и приобщаващ растеж“, акцентира върху ролята на региона за цялостното разви-

тие на страната, както и върху принципите, вече утвърдени в национални и европейски 

програми за развитие.  

Един от сериозните потенциали за развитие на Югозападен регион, посочен в 

плана и потвърден от самите областни и общински администрации, е именно ту-

                                                 
1 Приет с Решение № 457 на Министерския съвет от 01.08.2013 г. 
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ристическият сектор. За това допринасят съществени фактори като разнообразни 

климатични, геоложки и хидроложки условия, богато природно и културно- историчес-

ко разнообразие от национално и общоевропейско значение, достъпност до железопъ-

тен транспорт, гъстота на първокласни пътища и автомагистрали и близост до между-

народно летище. 

Областна стратегия за развитие (ОСР) на Софийска област за периода 2014-2020 г. е 

средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие, с който се 

определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се 

отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта. 

Подобно на плановете и стратегии за развитие от по-високо ниво, този документ 

също посочва, че сектор туризъм следва да бъде включен в стратегическите плано-

ве за развитие. На фона на продължаващото неефективно използване на туристически-

те ресурси, характерно за областта, ОСР извежда следната препоръка – „Всяка общи-

на поотделно следва да насърчи развитието на приоритетни за своята терито-

рия туристически направления чрез интегриран подход, а не чрез предпочитания 

все още модел за индивидуална/единична интервенция. Необходими са обединяващи 

действия и в контекста на междуобщинското сътрудничество, така че да се гене-

рира атрактивен комулативен ефект от общите усилия в тази посока и да се повиши 

посещаемостта и продължителния престой на територията.“ 

Общинският план за развитие на община Копривщица 2014 – 2020 г. основният 

документ, който задава конкретна рамка за развитие на общината през разглеждания 

период. Планът отчита както целите и приоритетите на Националната програма за раз-

витие „България 2020”, така и хоризонталните приоритети на регионалната политика – 

устойчиво развитие, равни възможности и социално включване. Подкрепата за разви-

тието на туризма в община Копривщица е изведена като основен приоритет на ОПР на 

община Копривщица за периода 2014 – 2020 г. В Програмата за изпълнение на ОПР на 

община Копривщица са включени редица мерки, директно подкрепящи възможностите 

за развитие на туризма (основно инфраструктурни). Рамката за финансиране на мерки с 

директна насоченост към сектор туризъм през следващия програмен период е включена 



   

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община 

Челопеч и Община Копривщица”, 

реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.7 от 72 

в Приоритет 1.2 на ОПР, като конкретни мерки са предвидени в настоящата секторна 

стратегия. 

Отношение към развитието на туризма имат и редица секторни документи, както 

и Национална концепция за пространствено развитие, 2013 – 2025 г. (НКПР)
2
. 

Националната концепция за пространствено развитие е първият по рода си, сред-

носрочен документ, който задава посоката на процеса на планиране, управление и 

опазване на националната територия и акватория . В допълнение към това НКПР създа-

ва и предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните поли-

тики. Концепцията извежда няколко стратегически цели като от значение за туризма м 

община Копривщица могат да бъдат приети планираната подкрепа за обвързване на 

значими локализации на националното културно наследство в регионални и общоевро-

пейски културни коридори; постигане на свободен и социално справедлив достъп до 

информационни и комуникационни технологии във всички райони, особено в перифер-

ните селски райони и възможност за децентрализирана работа и предоставяне на услуги 

от общ интерес; опазване на идентичността на природното и културно наследство чрез 

ефективна защита и интелигентно използване на икономическия потенциал на защите-

ните природни и културни ценности. 

НКПР предлага към плановете за развитие на туризма да се прилагат следните 

изисквания: 

→ на национално равнище – по-приемлив баланс между крайбрежие и вът-

решност; 

→ на регионално равнище – по-балансирано развитие в отделните турис-

тически райони, а и в районите от ниво 2; 

→ на локално равнище - диверсифициране на туристическото предлагане с 

нови “алтернативни” форми според ресурсите в районите и общините. 

 

                                                 
2 Приета с Протокол № 47.61 на Министерския съвет от 19.12.2012 г. 



   

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община 

Челопеч и Община Копривщица”, 

реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.8 от 72 

Концепция за туристическо райониране на България (проект)
3
, изготвена през 

2014 г. предлага туристическо райониране на България в съответствие с изискванията 

на Закона за туризма, което да се използва при маркетинга на дестинациите на регио-

нално ниво и като основа за формирането на организации за управление на дестинаци-

ите (организации за управление на туристическите райони). 

Разпоредбите на Закона за туризма определят бъдещите райони като маркетинго-

ви туристически райони, управлението на които е свързано с извършването на дейности 

в три основни направления: 

→ създаване на регионални туристически продукти; 

→ осъществяване на регионален маркетинг и реклама; 

→ координация и управление на туризма на регионално ниво. 

 

Концепцията определя очакваните ползи от създаването на туристическите райо-

ни и на организациите за тяхното управление като: 

→ Запълване на „празнината” в маркетинга и управлението на дестинации-

те между местното ниво (община), което е твърде фрагментирано и на-

ционалното ниво, което е твърде високо; 

→ Обединение на ресурсите и съгласувани действия за развитие на комп-

лексен, разнообразен и конкурентноспособен туристически продукт; 

→ Регионализация на националния маркетинг; 

→ По-ефективно достигане до потенциалните туристически пазари; 

→ Възможности за подкрепа от държавата за туристическите райони – под 

формата на методическа и логистична помощ, насочване на част от 

средствата за национален маркетинг и реклама към регионалното ниво и 

др. 

                                                 
3 www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5154  

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5154


   

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община 

Челопеч и Община Копривщица”, 

реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.9 от 72 

Съгласно окончателния проект за КТР община Копривщица попада в район „Ро-

зова долина“. Въпреки че обособяването на „Розова долина“ като самостоятелен район 

е критикувано поради териториалния си размер и туристическо развитие, категорични 

мнения в подкрепа на отделянето му са изказани не само от представители на общини 

от района, но и от изявени експерти в туризма, както и от интервюираните представи-

тели на чуждестранни медии и туроператори. 

КТР предлага специализация за всеки отделен район, чиято идея не е в това да 

се прави инвентаризация на предлаганите продукти и налични възможности, а в това да 

се потърси конкретен фокус на база по- добра разпознаваемост на дадения район на ту-

ристическия пазар с цел създаване на идентичност. Концепцията изрично набляга на 

факта, че „предложената основна и разширена специализация няма да бъде официално 

регламентирана, т.е. тя не ограничава желанието на районите и съставните общини 

да развиват туризма в една или друга посока.“,(КТР, стр. 30).  

Предложената комбинация от видове туризъм за район „Розова долина“ е: 

Район „Долина 

на розите“ 

Основна специализация Разширена специализация 

Здравен и културен туризъм 

Балнео, СПА и уелнес туризъм  

Културно-исторически и фестивален туризъм  

Приключенски и екотуризъм 

Планински пешеходен и рекреативен туризъм 

Винен туризъм 

КТР подчертава, че трябва да се прави разлика между туристическа специализа-

ция (продукти, които са най- развити и с най- голям потенциал за развитие) и бранди-

ране („намерената“ идентичност при представянето на района.) „Предлаганата основ-

на специализация не предопределя еднозначно бъдещото брандиране на туристичес-

ките райони, но може да бъде полезна отправна точка при разработването на регио-

налните маркетингови и брандинг стратегии.“, (КТР, стр. 32). 
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II. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА 

ТУРИЗМА В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

Възможностите за развитие на туризма в Община Копривщица като приоритетен 

отрасъл са пряко зависими от наличието или липсата на дадени ресурси – например 

природни (климатичен комфорт, съхранена природна среда, биоразнообразие), антро-

погенни (съхранено нематериално и материално културно- историческо наследство, съ-

бития), инфраструктурни (достъпност, пътно- транспортна мрежа, съоръжения, кому-

никации), административни (капацитет за управление на туристическата дестинация), 

продуктови (услуги, търговия) и човешки ресурси (опит и професионализъм, образова-

ние на кадрите).  

Според Общински план за развитие на Община Копривщица, изготвен за периода 

2006 – 2013 г., потенциалът и предимствата на редица от гореизброените ресурси не са 

напълно усвоени.  

В процеса на оценка на потенциала за развитие на туристическите ресурси е при-

ложен филтър Пазарни нужди + Капацитет + Качество, който превръща ресурсите в 

активи за туристическо предлагане. Анализ на пазарните нужди, капацитета и качест-

вото на предлаганите туристически услуги е необходим, тъй като дава по- ясна картина 

за актуалното състояние на туризма в община Копривщица, както и насоки за подобре-

ние с цел по- пълно усвояване на потенциала и предимствата на общината. 

1. Профил на Община Копривщица като туристическа дестинация 

1.1. Географско положение и достъпност 

Община Копривщица се намира в централната част на Същинска средна гора. 

Съгласно административно – териториалното разпределение в страната, тя е част от 

Софийска област и съответно от Югозападен Район от ниво 2. В границите на 

общината влиза само едно населено място – град Копривщица с 2 287 души население 

към 31.12.2013 г. 
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На северозапад и север община Копривщица граничи с общините Пирдоп и 

Антон, а на изток – с общините Карлово и Хисаря, които са част от област Пловдив. 

Южната и югозападната административна граница на община Копривщица я отделя от 

общините Стрелча и Панагюрище, които са в границите на област Пазарджик.  

Общински/Областен център Разстояние от Община Копривщица (км)4 

Пирдоп 27.6 

Антон 20.5 

Карлово 55.5 

Хисаря 66.3 

Стрелча 21.4 

Панагюрище 34.9 

София 108 

Пловдив 89.6 

Пазарджик 64.1 

Съвременната структура на главните пътища е обусловена от релефа и речната 

мрежа в общината, които определят направлението “изток – запад” като приоритетно 

при връзките на стопанството и социалния живот с много селища от съседни общини и 

областните центрове София, Пловдив и Пазарджик. 

Транспортната достъпност на Копривщица следва да бъде разглеждана в два 

аспекта: 

→ достъпност до Копривщица като туристическа дестинация; 

→ достъпност от Копривщица до други туристически дестинации, които са 

ресурс за обогатяване на туристическия ресурс на града и които го прев-

ръщат част от устойчиви туристически маршрути. 

 

Достъпността до Копривщица като туристическа дестинация се анализира на 

базата на потенциалните първични и вторични пазари за туризъм. 

                                                 
4 Данните са извадени благодарение на услугата Google Карти: Картографски данни ©2015 GeoBasis – DE/BKG (©2009), Google 

https://www.google.bg/maps


   

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община 

Челопеч и Община Копривщица”, 

реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.12 от 72 

1.2. Природни ресурси за развитието на туризма 

1.2.1. Ландшафт и биоразнообразие 

Разположението на Община Копривщица в живописната планинска долина на 

Същинска средна гора е едно от нейните съществени предимства и обуславя една от 

основните посоки, в които туристическият сектор би могъл да се развива – планински 

пешеходен, рекреативен туризъм, приключенски и екотуризъм. 

Планинските масиви около града са покрити с широколистни и иглолистни гори, 

които заемат около 60% от общата територия на общината. Основният облик на гората 

дават вековните букови насаждения в района на резерват „Богдан“ и защитена местност 

„Барикадите“, измежду които се срещат и габър, зимен дъб (горун), трепетлика, върба 

ива (козя върба) и мъждрян.  

В околностите на града от по- големите диви животни се срещат глигани, лисици, 

орли, а от по- редките – белоглав орел и черен щъркел. 

Въпреки че цялата територия на общината попада в обхвата на зоните по 

НАТУРА, към момента не е изградена инфраструктура за показване на богатото био-

разнообразие. 

Наличните природни ресурси осигуряват възможности за развитие на пеше-

ходен планински туризъм. 

1.2.2. Вода и водни ресурси 

През територията на община Копривщица преминават две речни системи – р. 

Тополница (горно течение) и р. Стрелченска Луда Яна. 

Отточният режим се обуславя от валежния режим и се характеризира с основно 

пълноводие от м. февруари до м. юли; лятно – есенно маловодие – от м. август до м. 

октомври; и преходно /зимно/ пълноводие – от м. ноември до м. февруари. За времето 

от февруари до юли протичат около 46.1% от сумарния годишен отток, докато през 

лятно – есенния хидроложки сезон отточният обем е незначителен - 18% от сумарния 

годишен обем. 
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Общината е бедна на подземни води. На територията на общината не се разкриват 

водоносните хоризонти 1 и 3. 

1.2.3. Климат 

Местоположението на общината определя доминирането на умерено- 

континентален тип климат, а в районите с над 1000 м.н.в. и на планински тип климат. 

Средната годишна температура на територията на общината е в диапазона 6 – 8ºС, 

средната януарската температура при станция Копривщица е отрицателна и е около - 

4.2º С, а средната юлската е около 16.8ºС.  

Годишните валежи на територията на общината се изменят в диапазона 600 – 800 

мм. Вътрешногодишното разпределение на валежите се характеризира с проявата на 

типичен умерено- континентален режим – основен максимум през м. май- юни и 

минимум през февруари. 

Надморската височина обуславя и значителното количество на твърдите валежи. 

Продължителността на снежната покривка за станция Копривщица е под 6 месеца 

и обхваща периода от ноември до април. Общият брой на дни със снежна покривка е 

133 дни, а на устойчивата снежна покривка – 52 дни.  

Климатичните условия предполагат задържане на снежната покрива за по- дълъг 

период от време и по- конкретно често образуване на лед по пътните участъци, което 

би могло да бъде предпоставка за сериозни последствия. Този природен фактор би 

могъл да се експлоатира в полза на развитие на зимен туризъм, но той налага и 

допълнителна поддръжка на пътните условия от страната на местното 

управление. 

1.2.4. Екологично състояние и рискове за природните ресурси на 

територията на Община Копривщица 

Околната среда в община Копривщица се характеризира с добри параметри. Ана-

лизът на данни за предишни периоди не показва наличието на значими проблеми, свър-

зани с екологичното състояние на средата и наличието на рискове от замърсяване. По-
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тенциални източници на замърсяване и вредни емисии все пак не липсват – това са 

емисии от транспорт и от битови горивни процеси. 

Липсата на сериозни замърсители и поддържаното добро екологично състоя-

ние на общината създава благоприятни условия за развитието на биоземеделие и 

за развитието на туризъм, основаващ се на принципи за устойчивост и природосъ-

образност. 

1.3. Антропогенни ресурси за развитието на туризма  

Най- голямото предимство на община Копривщица безспорно е наличието на 

множество антропогенни ресурси, чийто обем и качество надхвърляj средното за об-

щина от такъв размер. В съчетание с описаните природни ресурси те формират голям 

потенциал за туристическо развитие. Не всички от тези ресурси са превърнати в активи 

на туризма, т.е. те разполагат с допълнителен потенциал за използване в посока разви-

тието на съответния вид туризъм – културен, археологически, спортен, събитиен и т.н. 

1.3.1. Културни ценности 

На малката територията на град Копривщица е концентрирано огромно богатство 

от недвижими и движими културни ценности. 

В системата на културата Националната концепция за пространствено развитие 

изследва обекти от национално значение. При определяне на центровете от нацио-

нално значение, гр. Копривщица е включен като център от трето ниво, наред с 16 

областни центрове, гр. Несебър и гр. Велики Преслав. Концепцията прави и оценка на 

степента на културното напластяване в границите на населените места, като гр. Коп-

ривщица е оценен като такова със средна степен на напластяване – с наличие на два 

културни пласта или на един силно изразен. 

Културно-историческото и архитектурното наследство на Копривщица е сериозен 

ресурс за развитие на подобен тип туризъм. На територията на общината са описани 

424 недвижими културни ценности от национално и местно значение. С постанов-

ления на Министерски съвет през 1952 г. Копривщица е обявена за град-музей, а през 
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1971 г. и за архитектурно-исторически резерват, а през 1978 г. – и на национален архи-

тектурен резерват с международно значение и селище за международен туризъм. 

По-голяма част от архитектурните паметници са частна собственост и се обита-

ват, което определя и специфичните проблеми и изисквания при тяхната поддръжка. 

Идентифицирани са конкретни въпроси
5
, за чието разрешаване следва да бъде търсена 

методическа подкрепа от националните институции, свързани с опазването на памет-

ниците на културата. 

В община Копривщица е създаден фонд към Дирекция на музеите, който съдържа 

предмети и писмени исторически извори, фотоархив, богата библиотека от старопечат-

на и научна литература. Уредени са шест музейни експозиции в родните къщи на видни 

копривщенци: 

→ Етнографски музеи “Лютова къща” (1854г.); 

→ Каблешкова къща (1845г.); 

→ Дебелянова къща (1830г.); 

→ Каравелова къща (1810-1835 г.); 

→ Къща Георги Бенковски (1831г.); 

→ Яко Доросиев – Постоянна изложба „Копривщица“, просветен център 

през възраждането. 

В списъка на паметниците на културата с категория „Национално значение” на 

територията на община Копривщица са включени следните обекти: 

→ Гъркова къща – 1842 г.; 

→ Павликянска къща от XVIII в. и външна къща до нея; 

→ Десьова /Старирадева / къща – 1855 г.; 

→ Лютова къща – 1854 г.; 

→ Млъчкова къща -1855 г.; 

→ Къща и килийно училище х. Геро Добрович Мушек – 1810 г.; 

                                                 
5 Например по отношение вида и цвета на покривните керемиди, използвани при ремонти и подмяна на къщи, паметници на култу-
рата, както и на сгради ново строителство в града. 
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→ Къща на Петко Доганов – 1815 г.; 

→ Къща музей Димчо Дебелянов – 1830 г.; 

→ Генчова къща (Генчо – Стайкова къща) – 1866 г.; 

→ Ослекова къща – 1856 г.; 

→ Къщата музей Тодор Каблешков – 1845 г.; 

→ Къща музей на Любен Каравелов и стопанска сграда – 1810 г.; 

→ Хаджи Никола Тороманова къща - 1832 г.; 

→ Къща музей Георги Бенковски - 1831 г.; 

→ Михаил Маджарова къща; 

→ Църква „ Св. Богородица” – 1817 г.; 

→ Историческо място- местност „ Барикадите”; 

→ Историческо място- паметник „ Братска могила”. 

 

През 2006 г. край Копривщица, в местността „Смиловене” е разкрит тракийски 

тюрзис от преди 2400 години. Открити са останки от каменните му зидове, надпис от 

входа. Като архитектура укреплението е уникално: построено е на билото на хълма 

върху естествена, отрязана отвесно скала от северната страна, с цел сигурност и недос-

тъпност. Към декември 2014 г. в компютърната система „Археологическа карта на Бъл-

гария“, поддържана от Националния археологически институт с музей при Българската 

академия на науките (НАИМ при БАН) няма регистрирани археологически обекти на 

територията на общината, като причина за това е липсата на провеждани целенасочени 

археологически проучвания за издирване на археологически обекти. 

По информация на община Копривщица в периода 2009 – 2012 г. се отчитат сред-

но над 20 000 посещения годишно на музейните обекти от български и чуждестранни 

туристи. 
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1.3.2. Културни институции 

На територията на община Копривщица е регистрирано народно читалище „Ха-

джи Ненчо Дончев Палавеев”, което е създадено през 1869 г. и има 106 члена. Регист-

рирано е по Закона за народните читалище като Читалище и по Закона за юридически 

лица с нестопанска цел работещо в обществена полза. 

Основната дейност на читалището е насочена към съхраняване и предаване на по-

коленията на нематериалното културно наследство на Копривщица (традиции, обичаи, 

фолклор) и развиване на културния живот в община Копривщица. 

Читалището разполага с библиотека с богат фонд от стара и съвременна литера-

тура. Библиотечния фонд наброява 30 000 тома. Към библиотеката функционира чи-

талня и компютърна зала. Читалището разполага със салон с 400 места и офис помеще-

ния. 

Към читалището функционират самодейни състави: Детски танцов състав „Коп-

ривщенски богородички”, Женска фолклорна група „Зелен здравец” и Детски театрален 

състав. Към читалището е създаден и Екологичен клуб „Коприва”. 

Читалището развива дейността си допълнително като участва в редица проекти 

като бенефициент и като партньор. 

Началото на модерното музейно дело в Копривщица е поставено със се създава-

нето на Дирекция на музеите през 1956 г., с цел запазване, съхраняване и популяризи-

ране на културно-историческото наследство на града. Помещава се в „Спицерията“ – 

аптеката на някогашния градски доктор Спас Иванов.  

Понастоящем Дирекция на музеите се грижи за около 20000 архивни единици, 

систематизирани в библиотечен, иконен, картинен, снимков, монетен и др. фондове
6
. 

Дирекцията поддържа и широка издателска дейност, свързана с Копривщица и автори 

писали художествени, биографични, специализирани и популярни произведения и 

брошури. Дирекцията, съвместно с Националният институт за паметниците на култура-

                                                 
6 „50 години Дирекция на музеите Копривщица“, стр. 11 издател Дирекция на музеите Копривщица, март 2006  
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та (НИПК) извършва огромна по мащаб дейност във връзка с архитектурното, снимко-

во и видео заснемане на около 450-те архитектурни паметници в града, намалели в из-

вестна степен, поради развитието на съвременните демографски, строителни и финан-

сови тенденции. Значителен дял от усилията на музейните работници заема сутрудни-

чеството с БНТ и БНР, централната и регионална преса за популяризирането на Коп-

ривщица като световен архитектурен, исторически, фолклорен и туристически уникат. 

През 2006 година дирекцията участва в археологическите разкопки в местността „Сми-

ловене“. 

През последните няколко години се наблюдава активност както на публичната, 

така и на частната активност в областта на културните институции – открити са кар-

тинна галерия „Палавееви къщи“ (2011), „Жив музей“ в сградата на класното училище 

(2011
7
), а „Ослекова къща“ е частен музей от 2013 г. 

Туристическа асоциация „Копривщица” е създадена през 2006 г. Проект, изпъл-

нен от асоциацията е „Реставрация на сградата на старото училище в Копривщица и 

превръщането му в културно-информационен център – Жив музей
8
“. Културно-

образователеният център на Живия музей в гр. Копривщица организира местни кул-

турни мероприятия и образователни семинари свързани с живота на хората в миналото 

с основен фокус върху българското Възраждане. Центърът се ползва и за гостуващи съ-

бития, като предоставя своята обновена и модернизирана база със запазен Възрожденс-

ки стил. Сградата служи и за осъществяване на дейности и изяви на различни граждан-

ски инициативи. 

В Картинната галерия в рамките на Живия музей е организирана постоянна кар-

тинна галерия тематично насочена към специфичните бит и култура на гр. Копривщи-

ца. Галерията редовно организира временни художествени изложби от най-

разнообразен характер. 

                                                 
7Проектът е реализиран с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Република 

България  
8  
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Училищна историческа изложба пресъздава класна стая от средата на 19 в., в коя-

то посетителите се пренасят във времето и откриват методите на преподаване на Нео-

фит Рилски и в последствие Найден Геров. За посещения на училищни класове се орга-

низира примерен час от едно време, като децата изпитват върху себе си старовремските 

методи на преподаване. 

В Занаятчийски работилници си Живият музей разполага с нужното оборудване 

за организиране на обучения и анимирани ателиета по тъкачество, шев, плетене и рабо-

та с плъсти, типични за Копривщица занаяти, свързани с местното скотовъдство и поз-

волили на града да се развие и забогатее
9
. 

Необходимо е да бъде възобновена активността по организиране на събития и ак-

туализирането на информацията на интернет страницата на Живия музей, като бъдат 

търсени допълнителни финансови средства, които да осигурят предоставянето на раз-

работените услуги и продължаване ангажираността на обучените по проекта анимато-

ри. 

 

1.4. Други ресурси за развитието на туризма 

1.4.1. Ежегодни събития (фестивали, панаири и др.) 

Един от най-големите събори в страната, утвърдил се като движение за опазване и 

популяризиране на българската традиционна култура и фолклор, е Националният събор 

на българското народно творчество в Копривщица, които води началото си от 1965 го-

дина и се провежда са на всеки 5 години. Съборът се организира за около 10 000 участ-

ници от различните краища на страната, българи живеещи в чужбина, както и чужди 

граждани изпълняващи български фолклор. 

                                                 
9 http://www.livingmuseum.info/index.php?lang=Bulgarian&page=About  

http://www.livingmuseum.info/index.php?lang=Bulgarian&page=About
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Организатори на събитието са Министерството на културата и община Коприв-

щица, с подкрепата на областната администрация на София област, като през лятото на 

2015 г. предстои поредното издание на събора. 

През септември 2014 г. в Копривщица е проведено Националното гайдарско надс-

вирване „Златна Българска Гайда“, организиран от Фондация „Национален тръст за 

съхранение на културно историческото наследство България“. 

В Културния календар на община Копривщица са включени културни изяви с на-

ционално значение: Честване на Априлското въстание и годишнини на изтъкнати мест-

ни възрожденци, писатели и художници, както и с регионално значение: Димчови пое-

тични празници, Летни фолклорни празници „С Копривщица в сърцето“, Августовски 

културни дни и др. 

1.4.2. Ресурси за развитието на спортния туризъм и природните 

ресурси като туристически атракции 

Копривщица не разполага със спортни зали и съоръжения със специфични харак-

теристики, които биха могли да привличат допълнителен брой или вид туристи. 

Налични са съоръжения и условия, които по-скоро следва да се разглеждат като 

допълващи услуги за туристите, посещаващи града във връзка с културно-

историческото наследство и рекреационния туризъм. Като такъв ресурс може да се раз-

глежда изграждащия се към момента на многофункционален парк (аквапарк), финанси-

ран от ПРСР 2007 – 2013. Аквапаркът представлява многофункционален басейн с плу-

вен тракт, водни атракции, водна пързалка и детски басейни, със затревено плажно 

пространство около него, обслужваща сграда, душове и паркинг за автомобили, вело-

сипеди и мотоциклети.  

Като основно място за спорт и отдих в община Копривщица е обособен Крайре-

чен парк „Тополница“, който представлява комплекс от алеи, пейки, цветни градини, 

детски площадки, развлекателни и спортни съоръжения. Мястото е подходящо за раз-

ходка и отмора на жителите и гостите на града.  
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Географското положение на общината спомага за развитие на спорта и отдиха 

посредством изграждането на туристически и еко пътеки в района. Обособени са и се 

популяризират няколко основни маршрута, за които следва да бъдат предвидени дейст-

вия за поддръжка и развитие. 

Като потенциал за предлагане на нов вид туристически продукт и съответно раз-

ширяване на туристическия сезон местната общност разглежда идеята за изграждане на 

на атракцион и ски писта по иновационна технология. Подобни намерения са заявени 

от инвеститор, а с решение на Общински съвет Копривщица през януари 2015 г. е съз-

дадено сдружение „Копривщица ски“. Целта на сдружението е изграждане на транс-

портно-въжена лифтова линия към вр. Богдан и изграждането на ски и сноуборд писта. 

Предварителните предвиждания включват четири фази за осъществяване на проекта – 

предпроектни проучвания за избор на терен по планираните дейности, геоложко проуч-

ване за изграждане на комуникации, изработване на технически проект, изготвяне на 

финансов и инвестиционен план, осигуряване на финансирането. 

Територията на община Копривщица разполага с потенциал за развитие на спорт-

на инфраструктура от типа приключенски паркове, провеждане на състезания по ори-

ентиране и други подобни
10

. 

1.4.3. Ресурси за развитието на детски/училищни лагери и 

занимателни посещения 

Като значим потенциал следва да бъде разглеждана възможността за провеждане 

на детски лагери и „зелени“ училища. 

Гражданско сдружение „Коприва” е неправителствена организация, която се раз-

вива от 2009-та година, като помага местната общност към по-устойчив и природосъ-

образен начин на живот. Усилия на сдружението са насочени към местните фермери и 

младата генерация деца и младежи, чрез демонстриране на по-устойчиви практики 

подходящи за ежедневния им живот. 

                                                 
10 Като пример може да се разглежда Екстремното състезание XCo Adventure Cup  
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Гражданско сдружение Коприва организира и мероприятия, помагайки на местна-

та общност да живее един по-богат живот, от колкото им предлага традиционната про-

винциална обстановка. Организираме общностни празници, културни събития и кон-

церти. Част от тези дейности директно подкрепят развитието на различни видове тури-

зъм в Копривщица
11

 - летни езикови лагери, училищни посещения, анимации, органи-

зиране на корпоративни събития/обучения /тийм билдинг в Център Коприва или общо 

в Копривщица, тематични уикенди (Убийствен уикенд - игра мистерия
12

) и др. 

Подходяща база за организиране на училищни лагери, посещения и др. е сградата 

на общежитие към СОУ„ Любен Каравелов“(т.н. Климатичен пансион), която се изпол-

зва частично и има нужда от ремонт и обновяване
13

. Сградата е с голям прилежащ те-

рен и е разположени в централната част на града. 

1.4.4. Ресурси за развитието на бизнес и конгресния туризъм 

Туристическата инфраструктура (места за настаняване и хранене, зали) в Коп-

ривщица не може да бъде оценена като отговаряща за нуждите за провеждане на съби-

тия от голям мащаб. Въпреки това са налице условия за развитие на бизнес туризъм в 

неговите по-малки форми – провеждане на ограничени по мащаб бизнес срещи, обуче-

ния, семинари и др. Необходимият брой места за настаняване може да бъде осигурен 

чрез съвместно координирано офериране от няколко хотелиери, а наличните зали в об-

щинските музеи и галерии съответстват на изискванията за провеждане на събития от 

такъв мащаб. 

 

                                                 
11 http://www.kopriva.org/j25/index.php/bg/   
12 https://www.facebook.com/MysteryWeekendBG  
13 Сградата е общинска собственост и нейното обновяване е включено в мерките за изпълнение на ОПР на община Копривщица за 
периода 2014 – 2020 г. 

http://www.kopriva.org/j25/index.php/bg/
https://www.facebook.com/MysteryWeekendBG
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1.5. Туристическа инфраструктура 

1.5.1. Места за настаняване и заведения за хранене 

Икономическите показатели нареждат сред основните отрасли в общината Хоте-

лиерството и ресторантьорството, като основа за развитието на туризма.  

Съгласно данните от Консолидирания Национален туристически регистър, под-

държан от Министерството на туризма
14

, в Копривщица функционират 64 категоризи-

рани места за настаняване. От тях 9 са с категория 3 звезди (общо 112 легла или 15% от 

общия брой легла), 44 места за настаняване са с категория 2 звезди (363 легла) и 11 са с 

категория 1 звезда (285 легла)
15

. 

Съгласно същия регистър в Копривщица функционират 9 заведения за хранене – 

основно ресторанти и една туристическа столова, от които 7 с категория 2 звезди (438 

места, от които 257 на закрито и 85 на открито) и 2 с категория 1 звезда (170 места). 

Данните за съществуващата туристическа инфраструктура
16

 не показват устойчи-

ва тенденция на развитие. Наблюдават се 3 максимума както по отношение на капаци-

тета, така и по отношение на използваемостта, като те са съответно през 2006, 2008 и 

2012 г.  

Приходите от нощувки, реализирани за една година средно на едно легло варират 

в много широки граници от 102,22 лв. до 770,73 лв. през периода 2006-2012 г., като 

стойностите са по-високи през 2006, 2008 и 2012 г., като максимума е през последния 

период. 

                                                 
14 http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/nacionalen-turisticheski-registur  
15 Данните за броя легла в местата за настаняване се различават от данните за броя легла на НСИ. 
16 От 2007 г. се включват категоризирани средства за подслон и местата за настаняване с над 10 легла, функционирали през 
съответната година. 

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/nacionalen-turisticheski-registur
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фигура 1 Съотношение между брой легла и приходи от нощувки в община Копривщица за периода 2006-

2012 г. 

 

Източник: НСИ 

Най-високи стойности на средната цена на нощувка са постигнати през 2012 г. 

(27,12 лв.) и 2010 г. (27,01 лв.). 

Степента на използване на легловата база в община Копривщица е сравнително 

ниска. Реализираните нощувки за периода 2006-2012 г. представляват средно 6,3% от 

леглоденонощията за същия период. Най-висока степен на заетост има съответно през 

2012 г. (12,9%), 2006 г. (8,4%) и 2008 г. (7,9%). 
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фигура 2 Съотношение между капацитет и степен на използваемост на легловата база в община Копривщица 

за периода 2006-2012 г. 

Източник: НСИ 

Делът на пренощувалите в община Копривщица чужденци варира от 12% до 32% 

през периода 2006-2012 г., като най висока е стойността през 2006 г., а през 2011 г. е 

следващата стойност (28%). Няма устойчива тенденция на дела на пренощувалите чуж-

денци. Пренощувалите през 2012 г. чужденци са 18%. 
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фигура 3 Съотношение между пренощувалите лица общо и чужденци в община Копривщица за периода 2006-

2012 г. 

Източник: НСИ 

Различните показатели, измерващи използваемостта и приходите от местата за 

настаняване показват значителна степен на намаляване на стойностите на индикаторите 

през периода на икономическа криза 2009-2011 г. и много високи стойности през пос-

ледния разглеждащ период. 

Развитието на сектора се подпомага активно от ПРСР през периода 2007-2013 г., 

като са реализирани и в процес на реализация 5 проекта за изграждане и обзавеждане 

на къщи за гости на обща стойност 1 367 хиляди лева. 

Развитието на сектора Хотели и ресторанти показва много висока степен на чувс-

твителност на параметрите, измерващи потреблението на сектора. 
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1.5.2. Регистрирани туроператори и туристически агенти и 

публични туристически организации 

На територията на община Копривщица са регистрирани двама туристически 

агенти и един туроператор. 

След проучване, насочено към действащите към момента организации на терито-

рията на община Копривщица, ангажирани в сферата на туризма и културната дейност, 

беше установено, че информацията относно дейността им, е оскъдна и не се актуализи-

ра. Налице е липса на официални сайтове на туристическите сдружения и на публику-

ване на новини за резултати от тяхната работа. Открити са минимален брой данни за 

съществуването и дейността на туристически организации на територията на общината: 

Наименование Контакт Обща информация Коментар 

Съвет по туризъм – 

Копривщица 

07184/2191 

koprivshtiza@hotmail.com 

Сдружение с нестопанска цел. 

Членуват 24 представители на ту-

ристическия бизнес в града и Об-

щина Копривщица. 

Лице за контакт: Марин Ганчев, 

Людмила Герданова 

Не е открита 

официална стра-

ница на Съвета. 

Данни за члену-

ващите организа-

ции не са откри-

ти. Не е намерена 

и информация за 

конкретната дей-

ност. 

Туристически център 

„Богдан“ 

Информация за центъра е налична единствено на интернет страницата на община 

Копривщица. Не може да бъде изведено заключение за дейността на центъра, инфор-

мация за контакт, както и работно време. 

Туристическа асоци-

ация „Копривщица“ 

07184/2024 

07184/2034 

Сдружение с нестопанска цел, осъ-

ществява дейност в обществена пол-

за. 

Лице за контакт: Пенка Скендерова 

– Алексиева, Борислав Виларов 

Не е открита 

официална ин-

тернет страница 

на сдружението, 

както и допълни-

телна информа-

ция за дейността 

mailto:koprivshtiza@hotmail.com
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Наименование Контакт Обща информация Коментар 

му. 

Туристическо дружес-

тво „Детелин войвода“ 
07184/2145 

Дейността му е свързана с дарителс-

ка кампания за възстановяване на 

хижа „Богдан“, доизграждана през 

1961 година, изгоряла през 1992 го-

дина. Предишното наименование е 

ТД „Богдан“. 

Не е открита 

официална ин-

тернет страница 

на дружеството, 

както и друга ин-

формация за дей-

ността му. 

Национално сдруже-

ние „Зелена алтерна-

тива“, клон Коприв-

щица 

0886/846 818 

vilarova_r@abv.bg 

Дейността е свързана с популяризи-

ране на принципите на устойчивото 

развитие, опазване на околната сре-

да и развитие на екотуризъм. 

Не е открита 

официална ин-

тернет страница 

на сдружението, 

както и друга ин-

формация за дей-

ността му. 

Фондация „Коприв-

щица“ 
07181/5332 

Подпомага всестранното развитие 

на гр. Копривщица и региона. Други 

дейности са свързани със запазване 

на историческото наследство и въз-

рожденска архитектура и култура; 

съхраняване на националната само-

битност и развитие на творческия 

потенциал чрез организиране на 

фолклорни събори и културни фес-

тивални дни; и икономическо съжи-

вяване чрез развитието на Коприв-

щица като международен туристи-

чески център. 

Не е открита 

официална ин-

тернет страница 

на фондацията, 

както и друга ин-

формация за из-

вършената до 

момента дейност. 

Сдружение на хотели-

ерите и ресторантьо-

рите, гр. Копривщица 

0878/777 176 

dahlia@abv.bg 

Председател – Иван Лесков. 

Информация за 

контакт със 

сдружението фи-

гурира на офици-

алния сайт на 

Българска хоте-

mailto:vilarova_r@abv.bg
mailto:dahlia@abv.bg
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Наименование Контакт Обща информация Коментар 

лиерска и ресто-

рантьорска асо-

циация (БХРА). 

Народно читалище 

„Хаджи Ненчо Дончев 

Палавеев” 

07184/2034 

chitalishtekop@abv.bg 

Читалището поддържа и редовно актуализира информа-

ция за събития и дейности на Фейсбук страницата си 

Гражданско сдруже-

ние „Коприва“ 
http://www.kopriva.org  

Неправителствена организация, коя-

то се развива от 2009 г., чиято цел е 

да информира и стимулира местната 

общност да премине към по- устой-

чив и природосъобразен начин на 

живот чрез организиране на общ-

ностни празници, културни събития 

и концерти. Част от дейността е на-

сочена и към организиране на летни 

езикови лагери за деца на територи-

ята на град Копривщица. 

Наличен е офи-

циален сайт, как-

то и страница във 

Фейсбук, която се 

актуализира ре-

довно. 

Сдружение Женско 

дружество “Благове-

щение” 

Няма актуална информа-

ция. 

Развиват социална, образователна и 

културна дейност. Участват в ини-

циативи и проекти на читалището и 

сдружение „Коприва“. Организират 

благотворителни акции, изложби, 

екскурзии. 

Не е открита 

официална ин-

тернет страница 

на сдружението, 

както и друга ин-

формация за из-

вършената до 

момента дейност. 

 

Информация за контакт с част от тези организации, фигурира на официалния ин-

тернет сайт на Община Копривщица и/или в Портала за културно и природно наследс-

тво и устойчив туризъм, Копривщица – Сурдулица, както и в редица специализирани 

туристически информационни портали. Въпреки това подробна информация за тяхната 

mailto:chitalishtekop@abv.bg
https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2-1869-%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D1%86%D0%B0/342312182541847?sk=timeline&ref=page_internal
http://www.kopriva.org/
http://koprivshtitsa-surdulica.com/
http://koprivshtitsa-surdulica.com/
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дейност и актуални данни за обратна връзка към момента на търсене не е намерена с 

изключение на гражданско сдружение „Коприва“. 

Министерството на туризма поддържа Национален туристически регистър, в 

който се вписват туристическите сдружения в страната. В списъка се съдържат данни 

за наименованието, седалището и адреса на сдружението. Също така е посочено какъв е 

видът на сдружението – в частна или обществена полза. Към момента на проверка за 

община Копривщица няма вписани туристически сдружения в този списък.  

Законът за туризма гласи, че: „Кметът на община, на чиято територия има изг-

радени и функциониращи места за настаняване, създава консултативен съвет по въп-

росите на туризма.“
17

 Консултативният съвет по туризъм обсъжда и одобрява програ-

мата за развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите 

на областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно 

местните туристически ресурси и потребности. Съветът, който в повечето случаи се 

председателства от кмета на общината, прави предложения до кмета и дава становища 

по въпроси, свързани с развитието на туризма в общината, включително за размера на 

туристическия данък и неговото разходване, и за членството на общината в съответната 

организация за управление на туристическия район. В състава на консултативния съвет 

участват с равен брой представители на местната администрация и на национални, ре-

гионални или общински музеи, от една страна, и на туристическите сдружения, вписа-

ни в Националния туристически регистър, и други физически и юридически лица, кои-

то имат отношение към развитието на туризма, от друга страна
18

.  

Информация за действащ Консултативен съвет по туризъм към кмета на община 

Копривщица може да бъде открита само в един електронен източник – Портала за 

културно и природно наследство и устойчив туризъм, изработен по съвместен проект 

на Община Копривщица и Община Сурдулица, Сърбия, съфинансиран чрез Програмата 

за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия на ЕС. От този източник 

                                                 
17 Чл. 13, ал. 1 от Закона за туризма 
18 чл. 13, ал. 3 от Закона за туризма 

http://tourism.egov.bg/registers/TZRegister.aspx
http://koprivshtitsa-surdulica.com/
http://koprivshtitsa-surdulica.com/
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става ясно, че Консултативният съвет е създаден през 2008 г. и е с председател кмета на 

община Копривщица. На официалната интернет страница на Община Копривщица не е 

налична никаква информация за функционирането и дейността на Консултативния съ-

вет по туризъм. 

1.5.3. Оценкa на съществуващите интернет страници с 

туристическа насоченост 

Предвид динамиката на развитие на информационните технологии и значението 

им за осъществяване на ефективни маркетингови комуникации в областта на туризма и 

изготвена оценка на интернет страниците, предоставящи туристическа информация за 

община Копривщица. От идентифицираните страници, портали и форуми, които адре-

сират община Копривщица в контекста ѝ на туристическа дестинация, беше изготвена 

оценка само на пет - три официални и два неофициални. Съществуващите страници, 

портали и форуми, които не са включени в тази оценка, не отговорят на условието да са 

специализирани единствено и само в предоставяне на информация за състоянието на 

туризма и предлаганите туристически услуги на територията на община Копривщица. 

Наименование на интернет страницата Адрес 

Жив музей в град Копривщица (официален) http://www.livingmuseum.info/ 

Портал за културно и природно наследство и устойчив 

туризъм, Копривщица – Сурдулица (официален) 
http://koprivshtitsa-surdulica.com/  

Сайт на Община Копривщица (официален) http://koprivshtitsa-bg.com/bg/tourism/ 

Информационен сайт на град- музей Копривщица (нео-

фициален) 
http://www.koprivshtitza.com/  

Копривщица (неофициален) www.koprivshtica.eu 

http://www.livingmuseum.info/
http://koprivshtitsa-surdulica.com/
http://koprivshtitsa-bg.com/bg/tourism/
http://www.koprivshtitza.com/
http://www.koprivshtica.eu/
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Резултатите от тестовете на оценените страници са представени в приложение.  

Изведените основни препоръки по отношение на интернет страниците включват: 

→ По отношение на функционалността: 

 да се добави функционалност за увеличаване/намаляване на 

шрифта на всяка страница. 

 да се разгледа възможността за добавяне на мобилна версия на 

сайта и/или адаптивен дизайн. 

→ По отношение на структурата и съдържанието: 

 да се прегледат всички секции/ страници на сайта и да се коригира 

подравняването и отстоянията на снимките. 

 да се добави приложение (widget) за споделяне на произволна 

страница на сайта в социалните мрежи, например AddToAny (има 

множество безплатни, от които може да се избере). 

 да се добави приложение (widget) за коментари към страници Га-

лерия и Контакти чрез социалните мрежи, например Facebook 

и/или Google+. 

 да се добавят банери към други страници, релевантни към инфор-

мацията, представена на конкретния сайт. Друга сходна възмож-

ност е да бъде създадена секция или блок с препратки към други 

сайтове. 
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2. Оценка на присъствието на град Копривщица в медийното 

пространство в качеството му на туристическа дестинация 

Образът на Копривщица в медийното пространство, макар и не особено развит 

откъм наситеност на публикации, е почти изцяло положителен.  

Публикациите за града се изчерпват основно с пътеписи в блоговете на пътуващи 

из България хора, информация за местата за настаняване, къщите-музеи и събитията, 

които се организират в града. 

Информацията във форумното пространство изгражда облик на Копривщица 

като място, близо до столицата, където човек може да избяга за малко от шумното 

натоварено ежедневие и да се докосне до традициите и историята на България. 

Копривщица е представена като град - възможност за опознаване на историческото 

минало на страната и на традициите и бита, което превръща семействата с деца, 

както и ученическите групи в едни от основните целеви групи – потребители на ту-

ристически услуги. 

Прави впечатление фактът, че посетителите на града са предимно редовни та-

кива – семействата с деца се връщат няколко пъти годишно обикновено за период, не 

по-дълъг от 2-3 дни. Освен този тип туристи, в града няколко пъти годишно, обикно-

вено по време на национални празници и при организиране на възстановки, надсвирва-

ния с гайди и традиционни фолклорни фестивали, градът е доста посещаван и от 

чужденци, привлечени от българската история и култура. 

Информацията, която откриваме за Копривщица по отношение на местата за 

настаняване е предимно положителна. Разнообразието по отношение на типове и ка-

тегории места не е голямо, но тъй като повечето посетители пристигат в града с идея да 

се потопят в автентичната атмосфера, малките къщи за гости, изградени в стил, хармо-

низиращ с цялостната архитектура на града, като че ли удовлетворяват редовните посе-

тители на града. Като новина е отчетен факта, че в града вече има къща, ориентирала 

своите услуги и към СПА-туризма, макар и с все още непълен спектър от услуги. Въп-

реки това този факт е посрещнат радушно от посетителите във форумното прост-
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ранство и това води до извода, че СПА-услугите са възможна перспектива за обо-

гатяване на типовете туристически услуги, предлагани в града.  

Основните негативи по отношение на местата за настаняване са свързани пре-

димно с отношение на обслужващия персонал и отказ на услуги, поради желание на 

персонала те да бъдат предоставени на по-платежоспособни по тяхна преценка клиен-

ти. Градът е малък и с малък капацитет като база за хранене и настаняване, но въпреки 

това концепцията за предлагане на качествени услуги предполага индивидуално отно-

шение към всеки турист и старание да бъдат удовлетворени потребностите му, защото 

доволният клиент се връща отново и води нови потенциални клиенти със себе си. 

Информацията относно къщите-музеи отново е предимно положителна. Негати-

вите са свързани с факта, че не винаги къщите разполагат с гид, който да разкаже 

повече за историята и да въведе гостите в дълбината на културно-историческото богат-

ство на града. Изключително впечатлени са туристите от фолклорните изпълнения 

на дамския състав, който е приеман като част от атракциите на града и изпълне-

нията му в къщите-музеи засилват усещането за родна гордост и родова и истори-

ческа принадлежност, което е и основен фактор, привличащ туристи в града. 

Туристическите маршрути в и около града са представени като още една въз-

можност за оползотворяване на свободното време. Пътеката на здравето, Тракийските 

могили и разходките до връх Богдан са възможност за съчетаване на повишаване на 

информираността от културно-познавателния туризъм с активността на екоту-

ризма и планинския туризъм. 

Безспорно, най-мащабното събитие, привличащо най-голям туристопоток в града 

е Националният събор на българското народно творчество. Съборът е с 50-годишна ис-

тория и има конкурсен характер. Провежда се на всеки 5 години, а на предишното из-

дание участие вземат над 18 000 изпълнители. 

Всяка година се организират и фоклорни празници под името „С Копривщица в 

сърцето“ в края на месец Август от общината и читалището на град Копривщица. 
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Възстановките в Копривщица са събития, будещи интерес към историята, 

родолюбие и привличащи сериозен туристопоток в града всяка година. 

На празника на град Копривщица – 02 май се прави възстановката на Априлското 

въстание. Това е другото мащабно събитие, традиционно провеждащо се всяка година и 

предизвикващо интереса на туристите. 

На националния празник Трети март също се извършва възстановка на предосво-

божденските събития, която събира голям брой туристи. 

Освен събитията, свързани с културно-познавателния туризъм и традиционния 

български фолклор, в последните години се забелязва повишен интерес към друг 

тип събития в Копривщица, а именно организирането на традиционни сватби в 

стар стил. Няколко са сватбените агенции, предоставящи тази услуга, а Копривщица е 

една от предпочитаните дестинации за организирането на подобен тип събития, поради 

подходящата архитектура, бит, природни особености и исторически дух. Силен е инте-

ресът за подобен тип сватби най-вече от смесени двойки – българи и чужденци, което 

разширява интересът и познаването на историята вече и извън границите на България. 

Сватбеният туризъм е ниша, която има сериозен потенциал и тепърва ще се развива. 

Независимо от огромното значение за привличане на туристи на възстановките и 

на фоклорните фестивали, това не са събития, които биха могли да се организират все-

ки месец, поради необходимостта от финансов ресурс и масовият им характер. Затова 

техният брой не може да се увеличи драстично, а по-скоро внимание трябва да се 

обърне на качеството на услугите, които могат да се предлагат ежеседмично/ 

ежедневно – добри и по-чести беседи в къщите-музеи, подобрено обслужване от 

ресторантски/ хотелски персонал, гъвкавост при предлагане на услуги, свързани с 

организиране на сватби, тиймбилдинги на малки фирми (поради невъзможността 

за настаняване на големи групи в една къща за гости), ученически еколагери. При 

нужда за настаняване на по-големи групи, би могло да се организират форми на коопе-

риране между хотелиери в различни къщи за гости и ресторанти, за предлагане на ком-

плексни и допълващи се услуги. 
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3. Обща характеристики на конкурентните за Копривщица туристически 

дестинации в страната 

В системата на културата Националната концепция за пространствено развитие 

изследва обекти от национално значение. При определяне на центровете от нацио-

нално значение, гр. Копривщица е включен като център от трето ниво, наред с 16 

областни центрове, гр. Несебър и гр. Велики Преслав. Разположените в близост Пана-

гюрище, Хисаря, Сопот и Карлово са класифицирани като културни центрове от наци-

онално значение от четвърто ниво. Разглежданата като потенциално конкурентна дес-

тинация (с най-близки характеристики до Копривщица) Трявна също е класифицирана 

като център от национално значение от четвърто ниво.  

Основните конкуренти на комплексния туристически продукт, предлаган от Коп-

ривщица са места със сходни архитектурни, природни и исторически особености и ха-

рактеристики – Панагюрище, Стрелча, Хисаря, Карлово и Трявна, въпреки че не при-

надлежи към същия географски регион. 

 

Конкуренция по 

географски приз-

нак 

Конкуренция по вид туризъм 

Културно- 

исторически 
Селски 

Планински 

и екотури-

зъм 

Балнео, 

спа и уел-

нес 

Винен Кулинарен 

Копривщица  +++  + - - - 

Стрелча + -  - + + - 

Трявна -- +++  ++ - - + 

Боженци -- +  ++ - - - 

Панагюрище +++ +  + + - - 

Хисаря + -  - +++ + + 

Карлово + ++  - - - + 

Несебър - ++  - - - + 

Пловдив + ++  - - +++ + 
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Обликът на Стрелча в медиите изгражда населеното място предимно като балнео-

логичен курорт с по-малък фокус върху културния туризъм. В Стрелча, също като в 

Копривщица на преден план излиза проблемът с липсата на кадри – проблем, който бе 

посочен от анкетираните в рамките на анкетното проучване, проведено на територията 

на град Копривщица. 

Аналогично, Хисаря също разчита основно на развитието на СПА-туризма и по-

малко на културно-познавателния, въпреки наличието на известни предпоставки за то-

ва. Различията между Копривщица и Хисаря се състоят предимно в мащаба и капаците-

та на базата за настаняване. Копривщица не би могла да създаде мащабни хотели, по-

ради несъвместимостта им с архитектурния облик на града. Въпреки това, при желание 

от страна на хотелиерите, създаването на СПА-услуги към базите за настаняване би 

обогатило спектъра от предлагани услуги, разнообразието от типове туристи и евенту-

ално големината на туристопотока. 

Панагюрище освен конкурент, се явява и допълващ към Копривщица, т.к. голяма 

част от туристите съчетават пътуванията до двата града, поради тяхната териториална 

близост и сходност в културно-исторически аспект. В тази връзка, би могло да се по-

мисли за цялостно сътрудничество между двете общини в областта на туризма. 

Карлово измежду всички изброени градове има най-цялостно изграден туристи-

чески продукт – изградени и поддържани екопътеки, междуградски коопериране в сфе-

рата на туризма с Калофер и Клисура, къщи-музеи, запазени обичаи, кукерски празни-

ци, цървки, музеи, природна забележителност– водопад. Взаимствайки от продукта, би 

могло да се помисли за по-добра поддържка на екопътеки и създаване на нови такива, 

изграждане на веломаршрути, използване и на природните богатства на града и използ-

ване на други български традиции за привличане на още туристи. 
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4. Обобщение на проучването на структурите, ангажирани в сферата на 

туризма 

4.1. Общ профил на посетителите в община Копривщица 

С цел осигуряване на допълнителна информация необходима за целите на насто-

ящата стратегия през месец януари 2015 г. е проведено анкетно проучване сред две ос-

новни целеви групи – туристи в общината и представители на хотелиерите. Събрани са 

мненията на 20 туристи и 19 хотелиери. При въпросите, за които разпределението на 

отговорите надхвърля 100%, анкетираните са имали възможност да дадат по повече от 

един отговор. 

Туристите, които посещават общината са предимно индивидуални (според 73,7% 

от хотелиерите), като продължителността на престоя им е по 1 до 2 дни, като посеще-

нията се извършват както през седмицата така и през почивните дни. Едва 5% от анке-

тираните посочват, че има престой на туристите до 5 дни, а нито един от анкетираните 

не посочва, че престоят е по-дълъг. Това мнение се потвърждава и от оценка на анкети-

раните туристи, тъй като престоя на 75% от тях е един( 35%) или два(40%) дни. 

Дестинацията не се посещава еднократно от туристите - данните показват, че 

25% от анкетираните посещават града за втори път, други 20% за трети, а 30% дават от-

говори които са в интервала над 10 пъти. Почти 30% от хотелиерите посочват, че поло-

вината от туристите, които отсядат в съответния хотел не посещават Копривщица 

за първи път. 60% от анкетираните туристи заявяват, че биха посетили отново града, а 

65%,че биха препоръчали града свои близки и приятели. 

Посещенията се извършват предимно със семейството, посочват 85% от анке-

тираните туристи. 70% от туристите в общината пътуват с цел туризъм повече от 5 

пъти в годината. Профилът на туристите е предимно от големите градове, с висше 

образование и средни доходи – работник или служител, равномерно разпределени 

по възрастови групи. 
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Чуждестранните туристи са 10% от посетителите в 31% от хотелите в общината, а 

според 15% този дял е между 40% и 60%. Сравнително малкия брой на чуждестран-

ните туристи, които посещават Копривщица към момента е предпоставка, хоте-

лиерите да занижат изискванията си към персонала да ползват чужди езици. Това 

се потвърждава и от отговорите на хотелиерите, като 47% посочват, че персоналът им 

не владее никакъв чужд език. Преобладаващият език който се говори е английски (70% 

от хотелите, в които персонала владее някакъв чужд език). 

Привличането на чуждестранни туристи е потенциал за развитие на сектора, 

като за тази цел обаче трябва да се повиши нивото на владеене на езика у заетите 

в сектора. Владеене на чужди езици трябва да бъде осигурено и за служителите в 

туристическите обекти. 

4.2. Възможности и фактори за развитие на туризма 

Основният фактор за посещение на туристи в Копривщица според анкетираните 

хотелиери е културно историческия туризъм. Следващ много важен фактор е Краси-

вата природа и възможностите за планински преходи - според почти 70% от хотелие-

рите. Като съществени могат да се приемат и факторите: познат туристически регион 

и запазена екологична среда и възможности за екотуризъм. 

Нито един от анкетираните не е посочил факторите: специален личен интерес/ хо-

би и покана от роднини/ приятели. 

Мненията на хотелиерите в много голяма степен съвпадат с тези на туристите. 

Предишно посещение в Копривщица е съществен фактор за туристите да посетят 

отново дестинацията и е поставена на трето място. Посочени от по 30% от анке-

тираните туристи като важни могат да се определят факторите: достъпност, бли-

зост до мястото, в което живея и специален личен интерес/ хоби. 
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фигура 4 Кои са основните фактори за 

посещение на туристи в 

Копривщица? [хотелиери] 

фигура 5 Кои са основните фактори за 

посещение на туристи в 

Копривщица? [туристи] 

  

Уникалните предимства на Копривщица според мнението на местните хотелиери 

освен „запазената архитектура и автентичния вид на града“ са добрият климат, чис-

тотата на въздуха и природата (планината). Наред с уникалните предимства следва 

да се решат и редица проблеми. Според хотелиерите в общината те са свързани най-

вече със състоянието на техническата инфраструктура и липсата на достатъчна 

реклама. Посочени са и следните специфични проблеми: 

 „Лошо хранене, замразени манджи, лоша инфраструктура, да се боядисат къ-

щите“; 

 „Недостатъчен професионализъм, необходимост от нови кадри-училище по 

туризъм, активна работа на общината“; 

 Транспорт до града. 

Възможностите за развлечение и от двете групи анкетирани са оценени мно-

го ниско. Това се потвърждава и от отговорите на хотелиерите относно предоставяните 

допълнителни услуги. Почти 1/3 от анкетираните хотелиери не предоставят допъл-
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нителни услуги. Сред предоставяните допълнителни услуги са езда (50%) и велоси-

педни маршрути с водач (50%). От хотелите, които предоставят допълнително услуги 

1/3 предоставят услуги извън предложения списък като тези услуги са: пикник, разход-

ка с каручка, шейни и беседи. 

Останалите услуги се предлагат от по-малко от 1/3 от хотелите, като ¼ предлагат 

занимания в занаятчийска работилница, 16,7% пешеходни маршрути с водач, а 8,3% 

селски туризъм. Въпреки, че предоставянето на СПА услуги не е характерно за района 

16,7% от предоставящите допълнителни услуги хотелиери са избрали тази опция. 

Предоставяните допълнителни услуги са насочени към използване на природните 

дадености на района и съответно са насочени към определена целева група, която проя-

вява интерес към подобен тип занимания. 

фигура 6 Разпределение на отговорите на хотелиерите относно допълнителните 

услуги за оползотворяване на свободното време на туристите, които 

осигуряват. 
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Посетителите в община Копривщица са по-скоро удовлетворени от предоставяни-

те услуги, ¼ от анкетираните посочва, че са напълно удовлетворени. Никой от анкети-

раните не дава отговори в негативната скала. 

Оценявайки по скалата от 1 до 5 туристите са дали много висока средна оценка на 

различни аспекти относно посетените туристически обекти. Получените средни оценки 

варират от 3,53 до 4,68, като най-високо е оценена учтивостта на служителите, а най-

ниско наличието на указателни табели. Най-ниските оценки са „лошо“ посочени от ан-

кетираните по отношение на аспектите добре подържани обекти и наличие на указа-

телни табели. 

фигура 7 Средни оценки за на туристите относно различни аспекти на посетените 

туристически обекти и атракциони. 

 

Копривщица като град-музей има голям набор от културно – исторически обекти, 

които да бъдат посетени от гостите на града. Основният дял от туристите по 90% са по-

сетили музеи и галерии и улици и площади. Половината са посетили църкви и манасти-

ри в района, а с 5% по-малко – паметници на културата. 
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фигура 8 Разпределение на отговорите на туристите относно посетените 

туристически обекти и атракциони по време на престоя им. 

 

Мненията на туристите относно туристическите атракции и допълнителните 

услуги могат да се обособят в две основни групи – подобряване на информацион-

ното обслужване и забавление. Конкретните мнения на туристите са посочени в 

следващата таблица. 

таблица 1 Предпочитани допълнителни услуги и туристически атракции, 

разпределени по теми 

информационно обслуж-

ване 

забавление други 

Беседи в къщите-музеи от-

носно историята и истори-

ческите личности 

Повече забавления за деца, 

концерти, места за прекар-

ване на времето 

Обществен транспорт - по-

често 

Разнообразяване, осъвре-

меняване на информацията 

в къщите-музеи, увелича-

ване цената на билета. 

Повече заведения,бар Почистване на улиците от 

снега и леда,  

Табели и описания на анг-

лийски език, електрически 
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информационно обслуж-

ване 

забавление други 

чайници в стаите за гости 

Повече историческа ин-

формация за града, брошу-

ри на различни езици 

Развлечения за деца, заве-

дения за млади хора 

Несъответствие цена-

качество на храната в рес-

торантите 

Повече табели, оказващи 

планинските маршрути, 

културни и традиционни 

фестивали 

  

По-добър информационен 

център 

  

Спа център с басейн, сауна 

и т.н. 

  

Мненията на хотелиерите в известна степен се различават от тези на анкетираните 

туристи и могат да се обособят в следните насоки: 

→ атракции; 

→ грижа за красотата и чистотата на града; 

→ ежегодни събития; 

→ реклама; 

→ зимни спортове – ски писта; 

→ курсове по фотография и рисуване; 

→ тенис корт; 

→ по-голям хотел с база. 

Само един от анкетираните хотелиери е посочил, че планира изграждането на база 

за предоставяне на допълнителни услуги, като това е изграждането на басейн. 

Оценявайки по скалата от 1 до 5 туристите са дали висока средна оценка на раз-

лични аспекти относно посещението си в Копривщица. Получените средни оценки ва-
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рират от 2,43 до 4,31, като най-високо е оценено обслужването в местата за наста-

няване, а най-ниско организираните екскурзии. Най-ниските оценки са „лошо“ посоче-

ни от анкетираните по отношение на организираните екскурзии. Втората най-ниска 

оценка е давана по отношение на туристическата и друга информация. Третият 

компонент, който е оценен със средна оценка под 4 е условията в местата за хра-

нене – 3,89, условията в места за настаняване са оценени малко по-високо със средна 

оценка 4,06. 

фигура 9 Средни оценки за на туристите относно различни аспекти на 

посещението им в Копривщица 

 

 

Освен липсата на достатъчно занимания, които да бъдат осигурявани на турис-

тите по време на престоя им, липсата на достатъчно информация се явява като една 

от най-съществените пречки за удовлетворяване на необходимостта на туристите 

по време на посещението им и развитието на Копривщица като туристическа дес-

тинация. 

Анкетираните туристи посочват, че са използвали различни начини за инфор-

миране относно предстоящото си пътуване като най-често използвания е интер-
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нет, въпреки това те не използват Интернет портала за Културно и природно нас-

ледство и устойчив туризъм Копривщица – Сурдулица. Значителна част 40,0% от анке-

тираните разчитат на предишен опит, което е обосновано поради големия брой ту-

ристи, които посещават дестинацията за пореден път. Много малък дял от туристите са 

използвали като източни на информация рекламни материали и Туристическия инфор-

мационен център. Другите източници на информация, които са посочени от посетите-

лите на града са: ловци и The Rough guide to Bulgaria. 

Мненията на анкетираните туристи са силно поляризирани по отношение на 

това, в каква степен е достатъчна информация, която са получили за възможнос-

тите за туризъм в Копривщица. По 35% посочват че е напълно достатъчна и съответ-

но напълно недостатъчна, като разпределения относно степента, в която информацията 

е достатъчна по източници на информация също варират. Получилите информация, 

чрез интернет портала са удовлетворени в много по голяма степен, отколкото по-

лучилите от друга интернет страница. 50% от получилите информация чрез интернет 

портала смятат, че тя е напълно достатъчна, докато този процент за информираните от 

друг източник едва 18%. 
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фигура 10 Начин на информиране на туристите относно пътуването до гр. 

Копривщица 

 

Същевременно с това представители на хотелиерите посочват, че използват ши-

рок набор от средства за популяризиране на своя обект. Основният начин е използване-

то на интернет страница, които се прилага от 89,5% от хотелиерите, на следващи места 

с над 50% от отговорите са специализирани интернет страници за резервации (73,7) и 

Facebook страница (63,2). Информационните материали и рекламата в медиите са по-

рядко използвани похват за рекламиране на обектите. В графата други са посочени на-

чините „от уста на уста“ и чрез дискове. 
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фигура 11 Начини за популяризиране на обектите за настаняване. 

 

Туристите, участвали в проучването, са дали конкретни препоръки за подобря-

ване на туристическия продукт, които в следната таблица са класифицирани в три 

основни групи – информация, инфраструктура и други. 

таблица 2 Конкретни препоръки на туристите за подобряване на качеството на 

предлаганите в гр. Копривщица  туристически продукти и развитие на 

туризма разпределение по теми 

информация инфраструктура други 

Интернет страница на анг-

лийски език - възможен 

транспорт, туристически 

атракции и настаняване 

Вътрешната инфраструк-

тура да се оправи, описа-

ние на услугите, къщите, 

цветни снимки и брошури, 

разпространение и в София 

Добри условия на настаня-

ване, да се постави елект-

рически чайник в стаите 

Информационни табели и 

упътвания 

Подобряване на инфраст-

руктурата  

Маркировки на туристи-

ческите маршрути 

Описание на планински 

маршрути, възраждане на 

х. Богдан 

Инфраструктура и подоб-

ряване състоянието на цър-

квите 

По-добър транспорт до 

Копривщица 
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информация инфраструктура други 

По-добра информация, по-

вече забавления 

Подобряване на инфраст-

руктурата, пейки в центъ-

ра, с натискане на копче се 

пускат възрожденски пес-

ни/стихове на Дебелянов, 

табели с информация за ис-

торически събития 

Почистване на улиците от 

лед 

Повече информация  Фолклорни програми 

4.3. Бизнес намерения 

Бизнес намеренията в голяма степен зависят от потенциалните типове туристи, 

които могат да бъдат привлечени в съответствие с характеристиките на района. Според 

93,8% от хотелиерите основните типове туризъм, които могат да се развиват на терито-

рията са: планински и екотуризъм (93,8%), религиозен и поклоннически (62,5%) и селс-

ки и аграрен (50%). 

Минимален дял от анкетираните посочват, че може да се развива СПА и уелнес 

туризъм, а никой не посочил възможността за развитието на винен туризъм. 
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фигура 12 Видове туризъм, които могат да бъдат развивани в Копривщица 

 

Освен възможностите за видове туризъм, за определяне на целева ниша на турис-

тите, които посещават града и които могат да бъдат привлечени, съществени са и цено-

вите равнища за предоставяне на услуги от хотелите и ресторантите. Туристите посоч-

ват, че средната цена на нощувка е 36,67 лева за човек, а относно храната – 40,69 лева 

на човек на ден. Получената средна цена за развлечения на човек на ден е 17,75 лева, 

докато за покупки средната сума е 34,17 лева. 

Очакванията на хотелиерите относно очаквания туристопоток са негативни, като 

над половината анкетирани очакват той да намалява и едва 16% очакват обратна тен-

денция. Тенденцията относно приходите от нощувки също е негативна, като почти 70% 

от анкетираните хотелиери определят посоката като негативна спрямо предходната го-

дина и едва под 6% посочват, че нарастват спрямо предходната година. 

Почти 40% от хотелиерите определят печалбата, която реализират като минимал-

на, а по малко над 1/5 успяват да покрият само разходите и работят на загуба. Също 

толкова (1/5) са хотелиерите посочили, че реализират задоволителна печалба. В съот-

ветствие с негативните очаквания и минималните печалби почти 90% от анкетираните 
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хотелиери не възнамеряват да разширят или подобрят легловата база, а по 5% планират 

да осъществят разширение до 3 и над 3 стаи. 

Според мнението на хотелиерите потокът на туристи в Копривщица има цикличен 

характер и се определят по-силни и по-слаби сезони. Всички анкетирани посочват, че е 

налице силна заетост по време на Националния фолклорен фестивал. Много силни се-

зони според над 4/5 от хотелиерите са: 

→ коледни и новогодишни празници; 

→ почивни дни в края на седмицата; 

→ исторически чествания. 

 

Половината анкетирани определят и лятото като силен сезон.  

Въпреки, че като възможности за развитие са посочени зимните спортове чрез из-

граждане на ски писта, към момента зимата е определена като слаб сезон според 53% от 

анкетираните. Пролетта и есента са определени като средно силни от преобладава-

ща част от хотелиерите. 
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фигура 13 Оценка на потока на туристи през различни периоди от годината 

[хотелиери] 

 

Максимален период на пълна заетост от един месец имат половината от анкети-

раните хотелиери, за ¼ този периода е от два до шест месеца, а целогодишно е за едва 

16,7%. 

Хотелите в община Копривщица работят основно на семеен принцип, като в 

57,9% няма наети лица. Средният брой наети лица в хотелите, в които има такива е 6. 

Мнението на хотелиерите може да се обобщи в следните няколко насоки: 

→ туристическият поток към момента се характеризира с циклични перио-

да на посещаемост, като се редуват силни и слаби периоди на използва-

не на легловата база; 

→ функциониращите хотели са от семеен тип и осъществявайки дейност 

самостоятелно много трудно могат да осигурят целогодишна заетост и 

привличането на платежоспособни туристи; 

→ типовете туризъм, които са определени като потенциални – планински и 

екотуризъм се характеризират с по-ниски нива на заплащане; 
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→ посетителите в общината се характеризират със средни финансови въз-

можности, което определя и разходите, които са склонни да направят 

по-време на посещенията си; 

→ необходимо е да се предприемат мерки за подобряване на туристичес-

кия продукт и повишаване на информацията и рекламата тъй като и 

очакванията на хотелиерите са за свиване на потока на туристите. 

 

5. Анализ на туристическия пазар на община Копривщица 

5.1. Основни генериращи пазари 

5.1.1. Национален пазар 

Българският пазар е основният генериращ пазар за туризма в община Копривщи-

ца. Набраната информация показва, че българските туристи представляват около 85% 

от общия брой туристи в общината. 

Въпреки ниска численост на националния пазар, това е пазар, за който бариерите 

за ползване на туристическия продукт са ниски: не са налице езикови и визови бариери, 

достъпността е добра, информационно обезпечаване, познаване на дестинацията и т.н. 

Българският пазар е приоритетен за общината и поради факта, че следва тенденцията за 

по-чести, но по-кратки пътувания, което компенсира малкия размер на пазара. Утвърж-

дава се тенденцията пътуването в България да се разглежда като предпочитан начин за 

прекарване на свободното време. 

Като потвърждение за горното могат да бъдат приведени данни, набрани при про-

учване на българския туристически пазар за изготвянето на Стратегия за план за устой-

чивото развитие на туризма в Пловдив за периода 2014 – 2020 г.
19

 Проучването показва, 

че факторите, които в най-голяма степен влияят върху избора на българския турист за 

                                                 
19 Стратегия за план за устойчивото развитие на туризма в Пловдив за периода 2014 – 2020 г., приета с Решение № 41, взето с 
Протокол № 3 ОТ 20.02.2014 г., графика 18 и графика 19 
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място за пътуване удоволствие (отдих, екскурзия и др.) са възможността за разглеждане 

на природни забележителности и чиста природа, наличието на места с много културни 

забележителности – музеи, галерии, исторически паметници, както и наличието на из-

вестни и познати места, утвърдени като туристически дестинации. Сред предпочитани-

те начини за прекарване на свободното време на интервюираните са пътуване из Бълга-

рия за удоволствие (68%), да ходя на концерти и фестивали (29%).Според анкетираните 

туроператори
20

, по 19% от туристите, които се обръщат към тях предпочитат културно-

познавателния и еко- и селския туризъм, а други 11% - приключенския туризъм. 

Профилът на българските туристи посещаващи община Копривщица може да бъ-

де определен по следния начин: 

→ семейства с и без деца; 

→ индивидуални туристи рядко ползващи туроператорски услуги; 

→ Основно от големи градски центрове (София, Пловдив, Стара Загора, 

Бургас, Варна); 

→ работещи с висше образование и средни доходи; 

→ равномерно разпределени във всички възрастови групи; 

→ кратък престой (един или два дни) с висока честота на завръщане; 

→ посещения в почивни дни или свързани с конкретни събития – истори-

чески възстановки, фестивали, национални празници. 

 

Копривщица е с много добра достъпност от всички потенциални генериращи 

пазари на Южна България и най-вече на тези, свързани със София. Изграждането на 

нова транспортна връзка Копривщица – Хисаря ще осигури много добър достъп до 

изключително важен пазар като Пловдив (в агломерация с Пазарджик), както и до 

Стара Загора и икономическите центрове по протежение на АМ „Тракия“. Доколкото 

изграждането на такава пътна връзка е вероятно да бъде осъществено отвъд времевия 

                                                 
20 Пак там, графика 19 
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хоризонт на стратегията, следва да бъдат предвидени мерки за подобряване 

състоянието на съществуващия път Копривщица – Стрелча. 

Добрата транспортна достъпност има огромно значение за всички видове 

туризъм, но най-вече за съботно-неделния туризъм. Достъпността в национален и 

регионален мащаб позволява включването на Копривщица в утвърдени и 

новоформиращи се туристически маршрути и предлагането на продукти, за които 

общината няма собствени ресурси – разнообразяване на културния туризъм, СПА и 

уелнес туризъм и др. 

Общата граница с 6 общини и 3 административни области създава условия за 

реализиране на потенциала за развитие на общината чрез експлоатиране на 

сравнителните предимства на територията. Близостта на град Копривщица до 

областните центрове София, Пловдив и Пазарджик в комбинация с развита и 

качествена инфраструктура е предпоставка акцентиране върху тези центрове 

като потенциални туристически пазари, както и за задълбочаване на 

взаимоотношенията помежду им в сферата на туризма. 

5.2. Международен пазар 

Достъпността на Копривщица до входните точки за международен туризъм се 

определя от близостта на града до международните летища в Пловдив (95 км) и София 

(108 км), която е на практика идентична, както и до сухопътните входни пунктове на 

границите с Гърци и Турция. Доколкото туристическият продукт, който община 

Копривщица може да предложи не притежава характеристиките, необходими за 

развитието на първични пазари, нейната достъпност в национален и международен 

план й осигурява възможността да се възползва от вторичните международни пазари, 

които развиват София, Пловдив, Хисаря и Долината на тракийските царе. 

Предвид географската си близост и сравнително добрата транспортна достъпност, 

като основен вторичен пазар за чуждестранни туристи би могъл да бъде разглеждан 

Пловдив. Основните генериращи пазари за Пловдив през последните 5 години са Гер-
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мания, Гърция, Израел, Италия, Турция и Франция
21

. Като важен следва да се разглеж-

да и пазарът във Великобритания предвид редовните самолетни линии до Великобри-

тания от летище Пловдив. 

 

5.3. Целеви туристически пазари 

Като целеви туристически пазари за община Копривщица следва да се разглеж-

дат: 

→ главен приоритетен пазар: България – основен генериращ пазар с високо 

посещение към Копривщица и с възможности за увеличаване на броя 

туристи; 

→ пазари с ограничен приоритет: чуждестранни туристи, посещаващи дес-

тинации като София и Пловдив (Германия, Италия, Франция, Великоб-

ритания, Гърция, Израел), както и Япония предвид значимия брой япон-

ски туристи, посещаващи района на Долината на тракийските царе. 

 

По отношение на видовете туризъм следва да се отбележи приоритетната необхо-

димост от привличане на: 

→ семейни туристи, търсещи културно-искорическия аспект, съчетан с 

възможност за краткотраен отдих сред чиста природна среда; 

→ деца в училищна възраст за организирани лагери и обучения; 

→ бизнес и събитиен туризъм в малоформатен мащаб, вкл. тийм билдинг; 

→ специфични туристически форми, свързани със запазената атмосфера и 

дух в Копривщица, напр. организиране на събития и сватби в стар стил. 

 

                                                 
21 Пак там, стр. 74 
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5.4. Специфични събития на национално ниво до 2020 г. с възможност 

за влияние върху туристическия пазар в община Копривщица 

В периода до 2020 г. на национално ниво са планирани две събития, които в зна-

чителна степен биха могли да допринесат за наистина временно, но съществено увели-

чаване на туристопотока към община Копривщица. 

Първото от тях е очакваното превръщане на Пловдив в Европейска столица 

на културата през 2019 г. Събитието е от значим международен мащаб и ще привлече 

съществен брой туристи и посетители със специфичен фокус върху културата не само в 

самия Пловдив, но и в региона, като се очаква нарастването на броя посетители да за-

почне още през 2018 г. 

За да се възползва в максимална степен от възможностите на това събитие, общи-

на Копривщица, в лицето на местната власт и общинската администрация, както и мес-

тните туристически сдружения е необходимо да осъществят контакти с община Плов-

див за обсъждане на възможностите за включване на Копривщица в програмата на кул-

турните събития през 2019 г. в Пловдив. Подходящо е този контакт да бъде осъществен 

чрез общинска Фондация „Пловдив 2019“, която управлява процесите по кандидатст-

ване и подготовка на Пловдив за Европейска столица на културата. От съществено зна-

чение е вече наличната практика за подкрепа на общините от област Пловдив за канди-

датурата на града за приоритетното включване на опазването на културното и природно 

наследство, развитието културата и туризма в Областната стратегия за развитие на об-

ласт Пловдив за следващия планов период – 2014 – 2020 г, както и в общинските пла-

нове за развитие. Общините от област Пловдив ще участват със свои проектни предло-

жения в съвместното планиране на значимите събития в културния календар за 2019 

година. Тази практика е подходящо да бъде приложена и към община Копривщица 

предвид значимия й принос в културно-историческия акцент на календара. 

В допълнение, следва да се отчете преместването от 2014 г. на фестивала ONE 

ARCHITECTURE WEEK Пловдив и възможностите за включване на темата „архитек-
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турни резервати и съвременност“ в програмата на Седмицата през следващите години, 

вкл. и „изнасяне“ на част от събития от Пловдив в Копривщица. 

Второто събитие със значим потенциал за туризма в Копривщица е Председателс-

тво на Съвета на ЕС, което ще бъде поето от България през втората половина на 2018 г. 

(1 юли — 31 декември). Обичайно страната-председател подготвя значима културна 

програма, която се осъществява както на национално ниво, така и в останалите държа-

ви-членки на ЕС. Доколкото подготовката за самото Председателство, както и на съ-

пътстващата Културна програма е в начален етап, е налице значима възможност за 

включване на Копривщица в програмата, вкл. и чрез иницииране от страна на местната 

власт за провеждане на следващия Националния фолклорен събор през 2018 г.  
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6. SWOT-анализ на ресурсите и предпоставките за развитие на туризма 

Силни страни Слаби страни 

Изключително културно-историческо и архитектурно бо-

гатство 

Благоприятно географско положение, но сравнително 

добра транспортна обезпеченост 

Високо ниво на достъпност от главните целеви пазари 

Сравнителна близост до международни летища 

Съвременна хотелска база 

Положителен образ на дестинацията 

Лоялност към дестинацията 

Туризмът е третиран като приоритет за развитие от страна 

на община Копривщица 

Наличие на Туристически-информационен центъ 

Тенденция за намаление на туристопотока 

Кратък престой на туристите в Копривщица 

Ниска заетост на наличната база за настаняване 

Нискокатегорийна база за настаняване и заведения за хранене 

Липса на допълващи туристически услуги за разнообразяване на престоя 

Ниска удовлетвореност у туристите от качеството на представяната ин-

формация и допълващи услуги 

Високи специфични изисквания за опазване на културно-историческото 

наследство ограничаващи възможностите за инвестиции в хотелска база 

и атракции 

Недостатъчна квалификация на обслужващия персонал 
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Възможности Заплахи 

Създаване на конкурентен туристически “Копривщица” 

Пълно използване на потенциала за развитие на приори-

тетните видове туризъм 

Включване на Копривщица в национални и регионални 

туристически маршрути 

Увеличаване на партньорските връзки между главните за-

интересовани страни при образуването на качествени ту-

ристически продукти – местна общност и бизнес 

Увеличаване на партньорствата с всички доставчици на 

качествени туристически услуги 

Възможности за развитие на нишови видове туризъм като 

допълнение на основните приоритетни видове туризъм: 

сватбен, религиозно-поклоннически, доброволчески, и др. 

Подобряване на информационната архитектура на града с 

Продължаващ спад на българския туристически пазар 

Икономическа и финансова криза в основните генериращи и целеви па-

зари 

Липса на финансиране на заложените мерки за маркетинг на дестинаци-

ята 

Проблеми във финансирането на заложените в ОПР мерки за изграждане 

на нови и подобряване на съществуващите туристическите атракции 

Спад в имиджа на дестинацията 

Ниска заинтересованост на партньорите при изработване на качествен 

туристически продукт 

Ниска заинтересованост на община Пловдив и Министерство на култу-

рата за включване на община Копривщица в програмите на Пловдив 

2019 и Културната програма на Председателството на Съвета на ЕС 

Висок конкурентен натиск от страна на други български дестинации с 
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цел обслужване на неорганизирани индивидуални туристи 

Увеличаване на материалната база за културен, събитиен, 

спортен, и др. видове туризъм 

по-атрактивен туристически продукт 

Неспособност за адаптация към иновативните методи за представяне на 

културно-историческото наследство 

Неспособност за адаптация към най-иновативните методи и технологии 

при маркетиране на дестинацията 

Недостатъчна подкрепа от страна на държавните органи за запазване и 

развиване на културно-историческото наследство 
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III. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА 

ДЕСТИНАЦИЯ и ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

СТРАТЕГИЯТА 

1. Визия за развитие на туризма в община Копривщица 

Визията за развитие на туризма в община Копривщица до 2020 г. е запазване и 

развитие на положителния образ на града като популярна дестинация на културно-

историческия  туризъм и развитие на потенциала на територията за разнообразяване на 

туристическия продукт. 

2. Основна цел на Стратегията за развитие на туризма в община 

Копривщица 

Основна цел на Стратегията за развитие на туризма в община Копривщица за пе-

риода 2014 – 2020 г. е утвърждаването на община Копривщица като туристическа 

дестинация и разнообразяване на туристическия продукт и предоставяните турис-

тически услуги. 

Специфичните цели на Стратегията са свързани с удължаване на туристическия 

сезон, привличане на нарастващ брой туристи, разнообразяване на предлаганите турис-

тически услуги и включване на общината в значими национални събития до 2020 г.: 

→ Осигуряване на организацията и провеждането на изданията на Нацио-

налния събор на българското народно творчество „Копривщица“ 2015 и 

2020 г. 

→ Разнообразяване на предоставяните туристически услуги с цел увелича-

ване на туристическия сезон и повишаване броя на туристите, избрали 

Копривщица като директна дестинация, вкл. дигитализация на музейни 

експозиции и изграждане на атракцион и ски писта по иновационна тех-

нология 
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→ Позициониране на община Копривщица като туристическа дестинация 

чрез осигуряване на адекватно маркетиране, използване възможностите 

на новите технологии и социалните мрежи и включването й в разнооб-

разни туристически маршрути 

→ Подкрепа за активно включване на туристическата дестинация в кул-

турните и туристически програми на събитията с национално значение 

през 2018 г. (Председателство на ЕК) и 2019 г. (Пловдив – Европейска 

столица на културата) 
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3. Програма за реализация на СРТ на община Копривщица за периода 2014-2020 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СРТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

 

Име на проект/група проекти 

Срок за из-

пълнение 

Включен 

в ОПР, 

да /не 

Бюджет за 

изпълнение 

и под-

дръжка до 

2020 

Източник основно 

финансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна структура 

 

Стратегическа цел 1: Привличане на нарас-

тващ брой туристи и удължаване на турис-

тическия сезон 

  

        

1 

Провеждане на национално представително и 

представително за основните генериращи вът-

решни пазари проучване за възприятията и об-

раза  на община Копривщица сред населението 

на страната – базово проучване и ежегодни 

проучвания 

12.2015 г. да 

4 000 

3 500х5 

общо 21 500 

Общински бюджет  

Община Копривщица в ко-

ординация с частни инвес-

титори и техни организа-

ции 

2 

Разработване на система за проучване удов-

летвореността на посетителите в културно-

историческите обекти и местата за настаняване 

и местата за хранене, вкл. изготвяне и ежегод-

12.2015 да 9 000 Общински бюджет 
Частни инвес-

титори 

Община Копривщица в ко-

ординация с частни инвес-

титори и техни организа-

ции 
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СРТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

 

Име на проект/група проекти 

Срок за из-

пълнение 

Включен 

в ОПР, 

да /не 

Бюджет за 

изпълнение 

и под-

дръжка до 

2020 

Източник основно 

финансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна структура 

на актуализация на данни за посещаемостта на 

отделните обекти – музеи, галерии и др. 

 

Проучване удовлетвореността на посетителите 

по време на Националния фолклорен събор 

2015 г. 

06.2015 да 4 500 Общински бюджет 
Частни инвес-

титори 

Община Копривщица в ко-

ординация с частни инвес-

титори и техни организа-

ции 

 

Разработване и прилагане на мерки за подоб-

ряване присъствието на дестинация Коприв-

щица в интернет и социалните мрежи 

12.2015 да 10 000 Общински бюджет 
Частни инвес-

титори 

Община Копривщица в ко-

ординация с частни инвес-

титори и техни организа-

ции 

 

Подобряване функционалността и съдържани-

ето на публичните интернет страници с турис-

тическа насоченост 

07.2015
22

 да 15 000 Общински бюджет  Община Копривщица 

                                                 
22 Срокът за изпълнение е от съществена важност с цел повторно привличане на посетителите по време на Националния фолклорен събор през 2015 г. 
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СРТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

 

Име на проект/група проекти 

Срок за из-

пълнение 

Включен 

в ОПР, 

да /не 

Бюджет за 

изпълнение 

и под-

дръжка до 

2020 

Източник основно 

финансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна структура 

 

Проучване на потенциала на пазара и форми-

ране на продуктови пакети за предоставяне на 

услуги, свързани с потенциални пазарни ниши 

– сватбен туризъм, детски и ученически лагери 

и школи, приключенски туризъм 

06.2016 да 25 000 Общински бюджет 
Частни инвес-

титори 

Община Копривщица в ко-

ординация с частни инвес-

титори и техни организа-

ции 

 

Изготвяне на пакет съвременни аудио-

визуални продукти, представящи културно-

историческото наследство и образователното 

му значение и разпространението им в общо-

образователните училища в страната 

06.2017 да 230 000 ПРСР ОПНОИР Община Копривщица 

 

Инвентаризация и описание на наличния ре-

сурс за бизнес и събитиен туризъм – описание 

и публикуване на информация за налични 

конферентни зали и зали за срещи с брой мес-

та, състояние, вид и ниво на оборудване, мес-

12.2015 да 10 000 Общински бюджет 

бизнес и биз-

нес организа-

ции 

Община Копривщица 

представители на бизнеса и 

бизнес организации 

университети 
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СРТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

 

Име на проект/група проекти 

Срок за из-

пълнение 

Включен 

в ОПР, 

да /не 

Бюджет за 

изпълнение 

и под-

дръжка до 

2020 

Източник основно 

финансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна структура 

тоположение и близост до места за настанява-

не и др. 

 

Включване на експертизата на професионал-

ните и неформалните общности за идентифи-

циране и осъществяване на инициативи за 

подкрепа на развитие на туризма в общината - 

архитекти, етнографи, еколози и др. 

06.2016 да 80 000 Общински бюджет 

бизнес и биз-

нес организа-

ции 

Община Копривщица 

представители на бизнеса и 

бизнес организации 

университети 

 

Утвърждаване на събитийния културен кален-

дар като туристическа атракция 
12.2015 да 3 000 Общински бюджет 

бизнес и биз-

нес организа-

ции 

Община Копривщица 

представители на бизнеса и 

бизнес организации 

 

Повишаване на квалификацията на заетите в 

туристическия сектор 

 

 

 

12.2020 да 120 000 ПРСР 7 
Общински 

бюджет 

Община Копривщица 

представители на бизнеса и 

бизнес организации 
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СРТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

 

Име на проект/група проекти 

Срок за из-

пълнение 

Включен 

в ОПР, 

да /не 

Бюджет за 

изпълнение 

и под-

дръжка до 

2020 

Източник основно 

финансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна структура 

 

Стратегическа цел 2 Разнообразяване на 

предлаганите туристически услуги 
      

 

Изграждане на атракцион и ски писта по ино-

вационна технология 
12.2020 да 5 000 000 Частни инвеститори 

Общински 

бюджет 

Община Копривщица 

представители на бизнеса и 

бизнес организации 

 
Дигитализация на музейни експозиции 12.2020 да 200 000 ПРСР 

Други фондо-

ве 
Община Копривщица 

 

Развитие на дейността на Живия музей 12.2020 да 500 000 ПРСР 
Други фондо-

ве 
Община Копривщица 

2 

Включване на Копривщица в туристически 

маршрути – съвместна работа със Стрелча, 

Панагюрище, Хисаря, Карлово, Калофер, Ка-

занлък 

12.2017 да 500 000 
ПРСР 

ОПРР 

Други фондо-

ве 
Община Копривщица 
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Име на проект/група проекти 

Срок за из-

пълнение 

Включен 

в ОПР, 

да /не 

Бюджет за 

изпълнение 

и под-

дръжка до 

2020 

Източник основно 

финансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна структура 

 

Проучване и изграждане на приключенски 

парк на територията на бивш военен имот 
12.2017 да 250 000 Частни инвеститори 

Общински 

бюджет 

Община Копривщица 

представители на бизнеса и 

бизнес организации 

 

Организиране на нощ на музеите в Копривщи-

ца, вкл. създаване на доброволчески истори-

чески корпус 

12.2017 да 122 000 
ПРСР 

ОПРР 

Други фондо-

ве 
Община Копривщица 

 

Подобряване на информационното осигурява-

не на туристическото обслужване, вкл. изг-

раждане на обща визуална идентичност (ин-

формационни табели, брошури и др.) 

12.2017 да 200 000 ПРСР 

Частни инвес-

титори Об-

щински бю-

джет 

Община Копривщица 

представители на бизнеса и 

бизнес организации 
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СРТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

 

Име на проект/група проекти 

Срок за из-

пълнение 

Включен 

в ОПР, 

да /не 

Бюджет за 

изпълнение 

и под-

дръжка до 

2020 

Източник основно 

финансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна структура 

 

Изграждане на единна информационна база и 

резервационна система на туристическото 

предлагане 

12.2018 да 400 000 ПРСР 7 
Общински 

бюджет 

Община Копривщица 

представители на бизнеса и 

бизнес организации 

 

Стратегическа цел 3 Включване на Коп-

ривщица в значими национални събития 
      

 

Осигуряване на организацията и провеждането 

на изданията на Националния събор на българ-

ското народно творчество „Копривщица“ 2015 

и 2020 г. 

06.2015 да 1 000 000 Републикански бюджет 
Общински 

бюджет 

Министерство на културата 

Община Копривщица 

 

Включване на Копривщица в програмата на 

културните събития през 2019 г. в Пловдив – 

Европейска столица на културата 

06.2018 да 200 000 Частни инвеститори 

Министерство 

на културата 

Общински 

бюджет 

Община Копривщица 

представители на бизнеса и 

бизнес организации 
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Име на проект/група проекти 

Срок за из-

пълнение 

Включен 

в ОПР, 

да /не 

Бюджет за 

изпълнение 

и под-

дръжка до 

2020 

Източник основно 

финансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна структура 

 

Включване на Копривщица в съпътстващата 

Културна програма на Председателството на 

съвета на ЕС през 2018 г. 

06.2018 да 200 000 
Министерство на  

културата 

Частни инвес-

титори  

Общински 

бюджет 

Община Копривщица 

представители на бизнеса и 

бизнес организации 

 

Включване на Копривщица в програмите на 

One Architecturе Week in Plovdiv 
12.2020 да 100 000 Частни инвеститори 

Общински 

бюджет 

Община Копривщица 

представители на бизнеса и 

бизнес организации 
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