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ВЪВЕДЕНИЕ   

 

Стратегията за развитие на спортния туризъм (Стратегията) в граничните райони Пирот 

и Вършец е стратегически документ, който ръководи развитието на спортния туризъм, 

определя приоритетите за развитие и представлява дългосрочна насока за избора, 

планирането организацията и извършването на спортни и развлекателни дейности на 

територията на трансграничния регион, с цел подобряване на спортно-туристическия 

живот. Стратегията определя целите и приоритетите на развитието на спортния 

туризъм, начина на тяхното изпълнение, инфраструктурата и институционална рамка за 

изпълнение, наблюдение, оценка и докладване. 

 

Стратегическото планиране е нормална европейска практика на публичните 

институции и обществени организации, както и използването на средства от 

предприсъединителните фондове на присъединяване към ЕС и изисква задължително 

изготвяне на стратегически документи за развитие. Този документ е изготвен в 

съответствие с европейската практика и динамиката на стратегическото планиране. 

 

Стратегията е основа за вземане на оперативни решения в организацията на спортните 

и развлекателни дейности, за предприемане мерки в осигуряване на необходимите 

човешки и инфраструктурни ресурси, за тяхното изпълнение и управление, като 

инструмент за по-нататъшното развитие на спортно-туристически потенциал на Пирот 

и Вършец. 

 

Разработването на стратегията е направено след широк кръг на консултации, чрез 

поредица от срещи с представители на спортни и туристически организации от Пирот и 

Вършец, с представители от местната власт и дискусии с други ключови 

заинтересовани страни за развитието на спортно-туристическия потенциал на региона. 
 

 Стратегията се основава на следната входяща информация: 

- Подробен ситуационен анализ на инфраструктурните условия на Спортен 

център Пирот  и Община Вършец. 

- Проучване на нагласите на местното население и представители на местни 

спортни и културно-развлекателни институции и организации за състоянието и 

възможностите за развитие на спортен туризъм на територията на Пирот и 

Вършец. 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 
 

Стратегията за развитието на спортния туризъм в граничните райони Пирот - Вършец е 

разработена от консултантска агенция „ЕМПИРИА“ - Ниш, която е наела двама 

експерти в областта на туризма и спорта. При разработването на стратегията, е 

използвана Европейската методология на стратегическо планиране, което се 

характеризира с няколко незаменими етапи а именно - анализ на настоящата ситуация, 

определяне на мисия и визия, определяне на стратегическите цели, разработване на 

стратегическите цели. Стратегията е интегриран сбор от оперативни цели и дейности, 
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които са необходими, за да се постигне желания резултат в бъдеще. Стратегията 

съдържа и работен план, който по-подробно дефинира отговорностите за изпълнението, 

срокове, необходими ресурси, организационни и оперативни стъпки, всичко, което 

трябва да се направи, за да се постигнат целите, определени от стратегията. Тази 

стратегия се разработва в съответствие със стратегията за развитие на туризма на 

Република Сърбия за периода 2016 - 2025 г., Стратегията за развитие на спорта в 

Република Сърбия за периода 2014 -2018 г., Програмата за развитие на спорта в община 

Пирот 2016-2018.г, Общински план за развитие за Община Вършец за периода 2014-2020 

г., Стратегията за развитието на туризма в община Вършец и Национална стратегия за 

развитие на физическото възпитание и спорта на Република България през 2012 – 2022 г. 
 

При изготвянето на стратегията за развитие на спортен туризъм са използвани повече 

научни методи, с цел проучване на възможностите за развитие на различни аспекти. 

Стратегията за развитие на спортния туризъм се основава на анализ на съответните 

надеждни вторични данни, публикувани в национални и международни статистически и 

професионални издания, както и върху дейността на консултации, проведени с 

представители на местни спортни и културни организации, клубове, спортни асоциации и 

представители на туристически организации. 

 

В рамките на стратегията на планиране за развитието на спортния туризъм се извършва и 

SWOT анализ, който включва анализ на (S (Strenghts) – Силни страни), (W (Weaknesses) – 

Слаби страни),   (O (Opportunities) – Възможности) и (T (Threats) – Заплахи), свързани с 

развитието на спортен и развлекателен туризъм. 
 

ВИЗИЯ И МИСИЯ НА СТРАТЕГИЯТА 
 

Визия  

 

Визията на тази стратегия е да се подобри качеството на живот и поддържане  на добри 

и хармонични обществени отношения между жителите на Пирот (Сърбия) и Вършец 

(България), чрез участие в спортно-развлекателен туризъм, както и елементи, които са от 

съществено значение за развитието на тяхната индивидуалност и здравословен начин на 

живот чрез трансгранично сътрудничество на тези два гранични региона. 

 

Мисия  

 

Мисията на тази стратегия е да се създадат условия за развитието на спортния туризъм на 

територията на Пирот и Вършец и да се даде възможност на всички жители да участват в 

спортни и рекреативни дейности, за да поддържат добро общо състояние, добро здраве, 

поддържане и усъвършенстване на функционалните и двигателни способности, 

целенасочено свободно време, подобряване на качеството на живот и цялостно 

благосъстояние. Спортен център Пирот и община Вършец ще предприемат всички 

необходими мерки за да: 

- позволят на всички граждани да се включат в спортни и развлекателни дейности, 

като  осигурят подходящи условия и програми в областта на спортния туризъм; 

- осигурят подходящ професионален персонал за планиране и реализиране на   

   планираните спортни и развлекателни дейности;     

- да осигурят планирането, изграждането и реконструкцията на необходимите 

спортни съоръжения; 
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- да подкрепят и насърчават спортните и рекреативни дейности чрез различни 

промоционални кампании. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА 

 

 Очакваните резултати от изпълнението на Стратегията за развитие на спортния 

туризъм в Пирот и Вършец са: 

• повишаване разпознаваемостта на граничния регион на Сърбия-България на 

европейската карта на спортно- развлекателния туризъм; 

• ангажиране на голям брой жители на Пирот и Вършец в спортни и 

развлекателни дейности от градски и селски тип; 

• увеличаване броя на децата и младежите в училищна възраст, ангажирани в 

различни програми за спортни и развлекателни дейности и организирани спортни 

дейности; 

• включване на повече деца и младежи в спорта чрез местните клубове и спортни 

организации; 

• по-ефективно използване на съществуващите терени и съоръжения за спортни и 

развлекателни дейности (пешоходни пътеки, места за пикник, велосипедни алеи, 

адреналин паркове, плувни басейни, спортни зали и стадиони и др.); 

• подобряване на професионалната работа в спортно-развлекателните дейности 

чрез увеличаване на броя на спортните специалисти с подходяща степен на 

образование и професионална квалификация и лицензи, необходими за 

планирането, програмирането и експоатирането на спортните и развлекателни 

дейности; 

• образователни дейности чрез програми за спортен туризъм и насърчаване на 

здравословен начин на живот, които включват редовно ангажиране в спортни и 

развлекателни дейности; 

• повишено участие на хората с увреждания в областта на спортно-развлекателни 

дейности; 

• подобряване на системата за планиране, програмиране и управление на спортния 

туризъм; 

• ангажиране на повече жени в спортни и развлекателни дейности; 

• постигане на по-добра координация между представителите на местната власт, 

спортно-възстановителните и туристическите организации на територията на 

Пирот и Вършец; 

• подобряване на съществуващата спортна инфраструктура и изграждане на 

липсваща такива; 

• намаляване на негативните ефекти от съвременния начин на живот и 

хипокинезиите; 

• подобряване на сътрудничеството с медиите, които популяризират спортните 

ценности и ползата от тях. 

ОБЩА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА 

ТУРИСТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ПИРОТ 
 

За общата оценка на текущото състояние на развитието на туризма като 

източници на статистически и описателни данни са използвани: Профил на общността, 
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Статистически офис на Република Сърбия, данни за град Пирот, Национална банка на 

Сърбия, Статистически годишник 2010, Стратегически Градски бюлетин декември 2010, 

Стратегия за развитие на град Пирот от 2017 г., Стратегически план на Стара планина от 

2007 г., Стратегия за развитие на малки и средни предприятия и предприемачество 2009-

2013 г. 
 

 
ТУРИСТИЧЕСКО-ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Град Пирот се намира на 43° 09'07 "северна географска ширина и 22°35'06" 

източна географска дължина. Територията на град Пирот се намира в южната част на 

Източна Сърбия. На север и североизток от Пирот се простира Стара планина, която 

формира държавната граница между Сърбия и България. Южната периферия се състои 

от склоновете на Влашка планина, а на запад е оградена от Суха планина, която започва 

в Пирот с планината Белава. Интервалът на височината на областта варира от 320 метра 

(което е най-ниската точка на полето на град Пирот) до 2.168 метра, височината на 

Миджур, най-високият връх на Стара планина, която е в областта на Пирот и заема площ 

от 1235 км². 

 

В района на Пирот основният административен център е град Пирот, който се 

намира в подножието на варовиковия връх Сарлах, който като нос влиза в 

северозападната част на полето на Пирот. Решаваща роля при избора на 

местоположението на днешния град е подчинена на стратегическата функция на 

селището. На това място много географски компоненти на Пиротския район и околните 

среди се сливат и пресичат. Сарлах има доминантно местоположение, а при контакта на 

неговите страни и дъното на полето на гр.Пирот има карстов извор, който е важен за 

водоснабдяването на гр.Пирот. От основаването си до днес градът звачително е 

нараснал. Някои части са отдалечени от първоначалното ядро от 2 до 3 километра, но 

няма големи разлики в надморската височина. Средната височина на града е около 370 

метра, надморско равнище. Няколко характерни речни корита имат следните височини: 

басейн на река Нишава близо до Сарлах 369,9 м, кулата на Момчилов град 380 м. 

Малките разлики в надморската височина между отделни части на града са от особено 

значение за изграждането на водоснабдителни и канализационни мрежи. Пиротска 

област е заобиколена от северната и североизточната част на Стара планина, с най-

високия връх на Миджор - 2,169 м надморска височина. 

Пирот се намира в горната част на Понишавле на 43°10 'северна географска 

ширина и 22° 06' източна географска дължина, в просторно поле удължено от изток на 

запад. Котловината е с дължина 14 километра, а за някои автори е 18-29 километра и е с 

ширина 2-4 километра. Тя се простира по долината на река Нишава. На север и на изток 

е затворена с Провалия и Пърчевац, планински масив на Църни Връх и Басара (1377м) и 

платото Tепош, а на юг и на запад просторно плато в подножието на планината Стол 

(1239 м) и планината Белава (946 м). Градът се развива на мястото на 

трансконтинентален път, който минава през долината на Нишава (пътен и железопътен), 

Европейската магистрала Е 70. Пътни артерии пресичат местния и републикански по 

значимост регион - Висок, Лужница, Княжевац, Лесковац. Пирот се намира на важен  

международен коридор 10, който свързва Европа с Азия. Това географско положение е 

причина не само ранното формиране на селището, но също така и за превръщането му в 

най-важния център на Горне Понишавле. Според Йован Цвиич,  Пирот се намира в 

централната част на Балканския полуостров, с форма на трапец, съставена от линии 

свързващи Ниш, София, Скопие, Косовска Митровица. На географска карта 
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североизточната граница на областта е Пирот, така че можем да кажем, че Пиротско 

поле има характеристиките, свързани с централната част на Балканския полуостров. 
 

 
Карта 1. Туристическо-географско местоположение на град Пирот 

 

 

Близостта на планински вериги около гр. Пирот дава възможност за благоприятно 

туристическо-географско разположение. Стара планина значително увеличава 

привлекателността на цялата територия и следователно благоприятното туристическо-

географско положение Сред планинските вериги, които обграждат Пирот се откроява 

Стара планина, със сравнително нови планинско-туристически центрове, в които се 

работи за обновяването и развитието на спортно техническите бази. Към Стара планина 

има още Сува и Влашка планина и клоновете на Сврлийшка планина. За предимството 

на туристическо-географското положение се отразява и близостта на Завойско езеро, 

множество места за пикник, манастири и други туристически атракции, които ще бъдат 

обсъдени по-нататък в стратегията. Намиращият се наблизо град Ниш (75 km), както и 

летището в Ниш, имат важна роля за подобряване на развитието на туризма в целия 

регион, включително и Пирот, и околната среда. Летището в София, отстоящо на 108 

километра, позволява добра и бърза връзка между България и Сърбия, както и 

привличането на чуждестранни посетители и туристи, и по комуникативно провеждане 

на мероприятия  в региона. 
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Карта 2.  Трафик и географско положение на Пирот 

 

Трафикът и географското разположение на Пирот и околностите му се считат за 

благоприятни. Добре се отразява частта от магистрала Е-80, която минава през гр. Пирот 

и води от гр. Ниш до границата с Р. България. Магистрала E-80 е част от коридор 10, и 

нейното отклонение C, така че често се казва за Пирот че е "портата на изток и на запад". 

Изграждането на околовръстния път около Димитровград улесни транспортния трафик, 

който засяга и самия Пирот.. 

Доброто положение към източно-средиземноморската туристическа дестинация 

ще има голямо значение, когато се оценява туристическият потенциал на тази част на 

Сърбия. Главният път М-9 минава през Пирот и го свързва с Лесковац, Прищина, Печ и 

продължава до Черна гора. Улеснено в  трафико-географско положение се отразява и 

железопътната линия, която свързва Белград и София. 
 

ПРИРОДО  ТУРИСТИЧЕСКИ  РЕСУРСИ 

 

РЕЛЕФ-ГЕОМОРФОЛОГИЧНИ  ТУРИСТИЧЕСКИ  СТОЙНОСТИ 
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Районът на Пиротска област принадлежи към планинския регион на Източна 

Сърбия. В този регион формата на релефа е хетерогена и дифузна. Релефът се  

характеризира с голямо разнообразие от форми, образувани в резултат на много сложния 

генезис и еволюция на този регион за дълъг период от време. Състои се от планини, 

хълмове, котловини и полета. За планинските условия в общата площ на общинската 

територия участват планини с около 40%, хълмове  около 50%, котловини около 4% и 

равнини около 6%. Височината на района варира от 320 м (най-ниската точка на полето 

Пирот) до 2 168 м, което е височината на Миджор, най-високият връх на Стара планина. 

Основната характеристика на релефа на Пиротския регион е неговата сложност и 

разнообразие в морфологичен и морфогенетичен смисъл. Релефът на Пиротския район 

има тектонична характеристика. Тези по-малки елементи на релефа се дължат предимно 

на действието на външни сили. Релефът на този район е с преобладаващо планински 

характер.  

Планините на Пиротския район принадлежат към източната зона на по-младите 

планини, които са част от Карпато-Балкански планински рейон. Това са Стара планина, 

Сува планина (1808м), Сврлишка планина (1334м) и планината Видлич. 

Най-голямата планина в Пиротска област е Стара планина, една от най-големите 

планини в Сърбия, по протежение на българската граница. Характеристиката на 

Старопланинския релеф - съдържа всички видове стени - кристални парчета, еруптиви, 

седиментни стени. Западните склонове на планината са изпълнени с дълбоки катерещи 

долини на Тимок и Височица, а към България се пресичат в българската част на река 

Дунав. Най-високият връх на Стара планина е Миджур (2169 м),  Сребърна глава (1933 

м), Три чуке (1937 м), Три кладенца (1967 м). 

Североизточно от Пирот е планината Видич с най-висок връх Басарски камен 

(1377м). Източно от Пирот е карстовото плато Тепош, което представлява крайната 

югоизточна част на Стара планина към долината на Нишава. Платото е само в южната 

част и е покрито с оскъдна растителност, В другите му части е гол варовик с 

многобройни потъвалки. Най-голямият поток в тази част на Сърбия е Дубоки дол, с 

дължина над 3000 метра и над 100 метра ширина и дълбочина 30 метра. 

Южно от Пирот се намира Влашка планина, която е отделена от планината 

Гребен с река Ерма. Западно от Пирот, с известния си клон Сарлах, е планината Белава  

с най-високият връх  964 метра. Тя представлява източната част на Сува планина. 

Сарлах се издига над самия град и представлява малка планина, образувана по 

тектоничен път с връх Момчиловац (562 м). На север от Пирот са хълмовете на Проваля 

и Пърчевац. 

От подземни карстови форми в Пирот доминира Ветрена Дупка, разположена на 

северните склонове на Влашка планина, над река Ерма. Тя получава името си от 

студения въздух, който излиза от нея. За тази пещера има легенда, според която турчин 

харесал едно младо момиче с име Ветрена, но тя отказва да отиде с него. Тогава той 

решава, че ще я купи с пари или на сила ше я вземе. Отива при нейния баща с няколко 

торби пълни с дукати. Бащата отказва да продаде дъщеря си и турчинът решил да 

отвлече момичето. Знаейки, че ще бъде отвлечена, девойката се скрива в пещерата над 

селото. Турците я преследват и с фенери влизат в пещерата, за да я търсят. Те я търсят, 

докато фенерите изгасват и ордата излиза от пещерата. Само турчина, който иска да 

отвлече момичето продължил да я търси в тъмнината. Според легендата той се загубил и 

никога не излязал от пещерата. Хората казват, че момичето все още живее там. 
 

 

КЛИМАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Област Пирот се намира в умерено-континенталната част на Сърбия. Климатът в 
района на Пирот е много специфичен - с много студени зими и топли лета, пролетта е 
влажна, а есента е мека и дълга. Близо до Пирот се намират средни и високи планини 
(1000-1377m), които се характеризират с суб-и планински климат, а в по-високите 
райони (над 1500м) преобладава планински климат. Температурите на въздуха и 
валежите са значителни за хидрографията на този регион. 

Най-високите средни месечни температури на въздуха са 11,3 ° C. Най-студеният 
месец е януари -0.1° C, а най-топлия месец е Юли с 22.2° C За разлика от студените 
зимни месеци, пролетта идва доста бързо (април 10.8° C). Средната годишна 
температура на Стара планина над 1500 м е 9° С. След топло и сухо лято идва дълга, 
слънчева есен, която е по-топла от пролетта. Абсолютният максимум е записан на 17 
август 1952 г. (40° С) и абсолютен минимум от 17 и на 2 декември 1963 г. (-27 ° C). 
Амплитудата на крайната стойност е 67° C, което е ясна характеристика на 
континенталността на района, в който се намира Пирот. Разположени дълбоко в 
континенталната част, далеч от източници на влажни въздушни маси, Пирот и 
Пиротската котловина приемат малко количество валежи. За разлика от котловината, 
планинската верига получава по голямо количество валежи. Валежите над котловината 
доставят вода на извори и потоци, които се появяват в неиното дъно. Пирот получава 
около 600 мм валежи годишно. Те са сравнително равномерно разпределени през цялата 
година. Въпреки това, за разлика от средните месечни валежи, вариращи от 24 до 95 мм, 
разликите в утаяването за един месец в различните години са значително по-високи. В 
котловината на Пирот средната относителна влажност на въздуха е 74.5%. Като правило 
тя е най-висока през януари, 85,9%, а най-ниската през август - 64,3%. В котловината на 
Пирот преобладаващите ветрове са северните (107%), западни (31%),  северозапад (58%) 
от квадрант, а след това на североизток (36%) и на югоизток (9%). Максималната 
скорост на вятъра е 68 км/ч. Планинската част на тези региони се характеризира с 
ветровете на северния квадрант от север, северозапад и североизток. Вятърът не е силен, 
силата му е под 2 градуса от скалата на Бофорт. 
 

ХИДРОГРАФСКИ СТОЙНОСТИ 
 

По отношение на хидрологията район Пирот е доста разнообразен. 

Хидрографската мрежа се състои от река Нишава с нейните притоци, няколко извора и 

силни карстови извори. Трябва да споменем Завойското езеро като хидрографска 

ценност с много неизползван потенциал. 

Високата гъстота на речната мрежа е особено характерна за планинските райони 

поради по-голямото количество валежи и по-ниските температури, което означава по-

малко изпаряване. Счита се, че Стара планина е най-големият планински район в 

региона. 

Хидрографските туристически атракции със сигурност са значителен потенциал 

за развитие на туризма и придават голямо значение на този регион. 

Река Нишава преминава през град Пирот. Това е равнинна река с дължина 151 

километра, от която 27 км преминават през територията на Пиротска област. Тя се е 

образувала от реките Ерма и Гинска с изворите под връх  Ком в Стара планина в 

България. Долината на Нишава е комбинирана, а на територията на Пиротска област се 

състои от пролом - свързваща котловина Пирот и Белопаланачка котловина. Част от река 

Нишава, която преминава през Пирот, е подходяща за къпане, и в голяма степен се 

отразява на естетическия вид на града. 

Нишава разделя Пирот на Тия бара от десния бряг и Пазар на левия бряг. И двата 

бряга са богати на голям брой антропогенни туристически ценности, които автентично 

отразяват предишния начин на живот.  

Кеят на Пирот е благоустроен и оборудван, благоприятства за развитието на 

различни видове туризъм, спорт и отдих (бягане, ходене, отворена фитнес зала, плуване 
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и риболов). Кеят е богато озеленен, което осигурява възможност за разходки, плуване и 

риболов.  

Освен река Нишава трябва да се спомене и река Ерма, която в малката си част 

минава през този район, и го прави специфичен, с впечатляващия каньон, който 

определено трябва да бъде включен в туристическата оферта на този регион. 

Река Височица е планинска река, която има голямо туристическо значение в 

Пиротския окръг поради живописната си клисура. Намира се на 10 километра от Пирот 

между селата Паклештица и Рсовци. На някои места страната на клисурита е много 

стръмна и достига височина до няколкостотин метра, а в някои части е недостъпна. 

Независимо от този факт, неговите водопади, бързеи и чиста вода са истинско 

удоволствие за любителите на природата. Около самата река има няколко живописни 

места, където местното население от Пирот, както и туристите, идват за еднодневни 

екскурзии и пикници. Те са особено посещавани по време на празниците през летните 

месеци. Реката е много богата на различни видове риба и благоприятства развитието на 

риболова.  

Завойското езеро се намира на 17 километра от Пирот, по средата на река 

Височица. Езерото е изкуствено, но поради своя произход много хора го поставят в 

естествено-изкуствените езера. То се е образувало, след голямо количество валежи на 

Стара планина. Голяма част от почвата разделя потока на река Височица и създава 

естествен язовир с височина 50 м. Съществува опасност всички селища да бъдат 

потопени надолу по течението. Но появата на естествен язовир предизвиква  направата 

на изкуствен язовир. Името идва от бившето село Завой, което било залято след обилни 

валежи от дъжд. Основната цел на езерото е да пусне в експлоатация водноелектрическа 

централа. Но за много от местните жители на този район езерото има развлекателна цел 

и влиза в многото оферти, предлагани от този регион. През 2009 г. бяха предприети 

действия за премахване на незаконно построените обекти и изградени лагери, и сега 

всички, които искат, могат да се насладят на красотата на езерото. Има възможности за 

развитие на различни видове туризъм, които ше допринесат за подобряване на общия 

туристически поток и за увеличаване на общите приходи от туризъм в югоизточна 

Сърбия. 

Не бива да се заобикаля и езерото Крупац, разположено между селата Крупац и 

Велико село. Това е единственото естествено езеро и е известно с това, че в него 

презимуват лебеди през най-студените зимни месеци. Лебеди се появяват в най-

студените месеци на годината, тъй като езерото Крупачко не замръзва дори при най-

ниските температури, а причината е, че на един от бреговете на езерото има много силен 

източник на термална вода. Това със сигурност може да представлява голяма 

туристическа атракция. Районът е подходящ за бално и СПА центрове.
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БИОГЕОГРАФСКИ СТОЙНОСТИ 
 

По отношение на биологичното разнообразие, район Пирот принадлежи към много 

интересните и богати географски територии. Флората е много разнообразна, поради 

големите различия във височината, релефа, климата и геоложкия фон. 

Има три вида растителност: ливадна, пасищна и горска. В ливадно-пасищната 

растителност има: класически треви, лечебни и плевелни билки, както и някои реликтни 

растения. В Стара планина, в района на Копрен има една местност, наречена Шошине 

Вунийе където расте хвойна, слез, минзухар, беладона, тинтява, иглика, коприва, 

валериана, липа, бреза, глог, мече грозде, жълт кантарион, живовляк и др. Горската 

покривка е разнообразна. Определят се дъбови, иглолистни и букови гори. Те покриват 

около 41,5% от общата земна повърхност. 

Благодарение на благоприятния климат и големите горски масиви има богат и 

разнообразен животински свят. Той е представен от катерици, зайци, белки, лисици, 

вълци, глигани, забелязва се и присъствието на мечки. Птиците са представени от кълвачи, 

чучулиги, диви патици, диви сови, бекаси,  ястреби, ястреб мишелов, врани, гарвани, 

малкия орел. От ловните стопанства са известни "Понишавле" и "Стара планина", които са 

богати на различни видове дивеч. 
 
 

АНТРОПОГЕННИ ТУРИСТИЧЕСКИ СТОЙНОСТИ И КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО НА OКРЪГ ПИРОТ 
 

Пирот днес представя съкровищница с антропогенна стойност. Първата епоха, 

когато се отнася до него, е медната епоха, когато е обитавана от културата Бубан-Хум 

(3000-2000 г. пр. Хр.). Бронзовата епоха се обитава от племенни общности, които живеят в 

населените места от желязната епоха на Дарданците и Тракийците. Някога Пирот е 

наречен Турес и е от голямо значение благодарение на известния военен път Via Militaris 

(Военен път) Синдидунум (Белград) - Наисус (Ниш) - Сердика (София) - Адрианополис 

(Одрин) - Константинопол (Истанбул). Той минава през южния край на басейна на Пирот 

и по-късно се премества на север и минава през самия Пирот. По тези пътища били 

построени сгради за подслоняване, почивка и възстановяване на пътници, както и 

станции, където са заменяни коне и коли след дългите преходи Всички тези сгради, 

римляните са нарекли с едно име Мутатио. 

 

През изминалите векове районът на Пирот и целият регион минават през различни 

периоди от византийската, българската, сръбската и турската администрация. Под 

турската администрация Пирот е бил до 1877 год, с изключение на 1689/1690год. 

годината, в която е временно администриран  от австрийците. От този период има 

многобройни паметници, манастири, крепости и укрепления, които днес представляват 

основни туристически атракции. 

 

С красотата си особено се очертават: Момчилов град, Къщата на Малак Риста, 

която представя като визия бившите пиротски къщи. Районът съдържа множество обекти, 

които са открити и архивирани по археологически разкопки според периодите, от които 

произлизат. Тук можете да намерите обекти от праисторическо време, древна и  

средновековна история, както и от периода под Турско иго. Включена е и нумизматична 

колекция, катедрален храм в Тийа Бара, църквата на раждането на Христос, манастирът 
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Св. Йован Богослав, манастир на Св. Богородица, гръцкото военно гробище на падналите 

бойците през Първата Световна война. 

Това, с което Пирот е известен, са килимите и грънчарството, както и 

гастрономическите специалитети (пиротско сирене и гладена наденица). Всички културни 

ценности могат да бъдат класифицирани в туристическата оферта на Пиротската област и 

да привличат голям брой туристи от страната и чужбина. 

Пиротски окръг е известен и с големия брой културни събития. Особено внимание 

трябва да се обърне на проявите, които имат голям интерес от страна на местните и 

чуждестранните туристи. Някои от най-важните са: 
 

1) Пиротско културно лято - провежда се всяка година от 1 юли до 31 август. По 

време на събитието, се провеждат различни мероприятия, концерти, изложби, различни 

видове семинари, представления, промоции и други дейности от подобен характер. Целта 

на събитието е да се забавляват хората от този регион. Културните дейности се провеждат 

всяка вечер из целия град, на всички места, които отговарят на необходимите изисквания. 

Най-важните събития през Пиротско културно лято са "Международен фолклорен 

фестивал", "Събор на мотоциклетисти", "Освежене фест". Събитията се организират от 

община гр. Пирот и осигуряват духовни, културни, спортни, кулинарни и други 

мероприятия през цялото лято, както за местните жители, така и за туристите, като дават 

възможност на всички тях да се насладят на нови неща. 
 

2) Международен фолклорен фестивал – провежда се между 5 и 9 август. През 

тези дни в Пирот всичко е в духа на играта. Тогава идват хора от различни страни - 

Аржентина, Сингапур, Китай, Гърция, Украйна, България, Полша, Турция, Словения, 

Мексико, Португалия, Румъния и др. Фестивалът е организиран за първи път през 2005 г. 

и се провежда в рамките на Пиротско културно лято. Целта е да се съберат ансамбли от 

различни страни, където всеки да представи традицията и културата на своята страна. 

Всички участници носят своите народни костюми. Фестивалът е идеален за запознаване с 

хора от различни националности, култури и традиции. Това е възможност за всички, които 

имат интерес да научат нещо ново за участващите страни. 
 

3) Традиционен панаир – провежда се от 30 август до 1 септември и е една от най-

старите прояви на Пиротския регион. Преди това се е казвал "Пиротски Панадур". Тогава 

са се продавали Пиротските килими, а днес могат да бъдат намерени различни неща  за 

всички. Два дни преди началото на панаира се празнува и славата (празника) на града – 

Голяяма Богородица, на 28 август, организиран от град Пирот, църковна община Пирот и 

Спортен център Пирот. Това е едно от най-важните събития за всички жители на Пирот, 

както и за туристите, които искат да опознаят митичните и етнографски мотиви на 

Пиротския край. 

4) Изложбен панаир за колбасите - този панаир се организира за първи път през 

2011 г. и е в чест на този колбас -  наденица със специфичен вкус,  която е известна за този 

регион и извън пределите на Сърбия. Целта на събитието е да се представят 

производителите на колбаси, реклама на колбасите, да се защити този продукт като 

единствена марка за Сърбия и самата проява да бъде вписана в регистъра на панаирите на 

Министерството на земеделието, като събитие от национално значение. 
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Таблица 1: Събития в област Пирот 
 

Датa Място  Събитие Организатор 

14-17. март Пирот Ловен и риболовен панаир Културен център Пирот 

 25 януари до 10 

февруари 

Пирот Коледен училищен спорт Спортен център Пирот 

17. август Пирот Рафтинг на река Нишава Спортен център Пирот 

Фебруар – продължава 1 

ден 

Пирот Панаир на книги и 

графики 

Културен център Пирот 

01. јул до 30. август Пирот Пиротско лято Културен център Пирот и 
тн. 

13. до 17. август Пирот Международен 

фолклорен фестивал 

Културен център Пирот 

28.08 до 01.09 Пирот Традиционен пиротски 

панаир 

Град Пирот и др. 

28.08. Пирот - Завойско езеро Международен 

риболовен конкурс 

КСР „Бистро” Пирот 

Май - продължава 1 ден Пирот Панаирът на сувенирите Туристическа 
организация 
Пирот 

Април, продължава 1 
ден 

Пирот Фестивал на пиротско 
агне 

Град Пирот и ТО Пирот 

Септември - продължава 
1 ден 

Пирот Риболовно котле ООСР”Пастрмка”Пирот 

Октомври - продължава 
1 ден 

Пирот Фестивал на боба Блинкер фисх 

Октобар – продължава 3 

дни 

Пирот Международен турнир по 
баскетбол 

КК Пирот 

Септември - продължава 

2 дни 

Пирот Панаир на  пчелните 

продукти 

Асоциация на пчеларите 
Пирот 

14-16s. Ноември     Пирот Панаир на стоки и услуги Град Пирот 

Юли - продължава 1 ден Пирот - крепостта Кале Освежење фест УГ Освежење 

01.- 20 юли село Темска, Пирот Научни изследвания 
къмпинг Стара планина 

МЗ Темска и Офис за 
младежи 

втората събота на юли 
месец 

село Темска, Пирот Фестивал на храна от 
Старата планина  
старопланинских 

јела 

МЗ Темска 

03. – 10. Август Пирот,  к в а р т а л  
Танаско Рајић 

Турнир по мини футбол  Град Пирот 

 

В допълнение към околните туристически дейности в района на Пирот доминират 

туристическите ценности, които са част от природните туристически ценности. В района 

на Пирот, доминират планински пейзажи, намиращи се в старите планински селски 

населени места, кадето все оше има къщи от област Пирот от втората половина на 20-ти 

век, до тях могат да се видят параклиси с надгробни камъни и улуци. Тези живописни 

планински села и къщи в Пиротска област представляват истински природни 

туристически ценности, подходящи за развитие на селски туризъм, за организиране на 

екскурзии и разглеждане на интересни селски селища. 
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МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ТУРИЗМА В ПИРОТ 
 

 Материалната база на развитието на туризма може най-добре да покаже 
туристическото развитие на малко пространство. Материалната база представлява най-
важният сегмент от планирането в туризма, и така се обръща специално внимание на 
нея. Най-важните аспекти на проучването на материалната база на туризма са 
представени в местата за настаняване и хранене, като има и други елементи като 
транспортната инфраструктура, търговската мрежа, комуналната инфраструктура и 
вътрешния трафик. 

Местата за настаняване и хранене в област Пирот са разнообразни. Капацитетът 
за настаняване може да бъде разделен на основен и допълващ капацитет. Основните 
удобства включват хотели и мотели, курорти, планински хижи, туристически 
апартаменти, квартири, гарни хотели, а в категорията на допълнителни удобства 
включваме настаняване с възможност за приготвяне храна в домашни условия. 
Настаняването в Пирот е представено в таблица 2. 

 
Таблица 2: Настаняване в Пирот (общи и допълнителни)

 

 Име                                             Вид       Брой легла 

 

 

Категория (*) 

 

СтарА 

Врело 

Камп вила 

Врело 

Син-Ком 

Гали 

Дийана-

кат Тиха 

ноч Ана 

Лукс 

Нишавска долина 

 
Газела 

Алма 

Кристал лайт 

Дойкинци 

Хотел 43 3* 

Курорт  33 В момента не се използва 

Курорт 20 3* 

Конаци 15  

Гарни хотел 52  

Хотел 60 2* 

Хотел 35 2* 

Преночиште 24  

Хотел 116 4* 

Етно 
комплекс 

35  

Пансион 16 4* 

Гарни хотел 46 2* 

Хотел 42 3* 

Спортен 
център 

54  
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Допълнителнен капацитет съществува и в категорията на частни селски къщи в 
подножието на планинските вериги. За селските райони това са: Брлог (4 легла), 
Дойкинци (17), една част около Завойското езеро (14), Йeловице (4), Рсовци (21) 
Славина (12), Войнеговац (10), Градашница (8), Темска (4), Пъклещица (4), Гостуша 
(24), Височка ржана (4), Топли дол (4 легла).  

Освен настаняване, в град Пирот и други села в рамките на областта има голям 
брой заведения за обществено хранене, като например ресторанти, кафенета, 
сладкарници, нощни клубове, а свободно може да се каже, че Пирот е с богата и много 
интересна кухня, богат асортимент за хранене и цени подходящи за туристи с различна 
платежоспособност. 

В допълнение към капацитета по настаняването, което Пирот предлага, трябва да 
се отбележи, че по отношение на транспортната инфраструктура Пирот е сред най-добре 
развита с пътна артерия град, включително транзитния път Ниш-София-Истанбул; има и 
голям потенциал за развитие на транзитно движение и по този начин върви уверено към 
увеличаване  броят на чуждестранни и местни туристи.  

В допълнение към пътищата, е необходимо да се изгради нова електро- енергийна  
мощност, в най-уязвимите региони на туризма. За да се подобри телефонния трафик, е 
планирано изграждане на първична и вторична мрежа, както и за разширяване на 
капацитета на най-уязвимите селски райони на региона. Има поща в Пирот и в близките 
по-големи села (Дойкинци, Височка Ржана, Луканя, Темска). 

Според информацията, получена от Туристическата организация на Пирот най-
големите инфраструктурни дейности са свързани с опазването на земеделските 
стопанства и пътища от проливните дъждове.  
 

ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПИРОТ 

Демографските промени в Сърбия през 20-ти и началото на 21-ви век доведоха 

до негативни тенденции в развитието, които засегнаха Пирот. От осемдесетте години 

населението на Пирот продължава да намалява, като резултат от няколко фактора, 

най-вече: 

• ниска раждаемост за дълъг период; 

• годишна стагнация на икономиката и намаление на доходите като цяло, 

• икономическа емиграция. 

По времето на Турското иго, в началото на XVI век, в Пирот живеели 23 

семейства с християнска вяра и 142 мюсюлмански семейства. Броят на християнските 

семейства до средата на 16-ти век не се промени съществено, докато броят на 

мюсюлманските семейства нарасна. Броят християнски семейства се е увеличил с 

едва 3, докато броят на мюсюлманските семейства се е увеличил с 22. Пирот тогава е 

имал около 3000 жители: християни и мюсюлмани, имало е и няколко семейства от 

ромски произход. 

През 1900 г., края на 19 век и началото на 20 век, населението в Пирот е 

превишило 10.000, което е за пръв път в неговата многовековна история. Точният 

брой жители е 10 395. Интересно е, че през следващите години има известен спад в 

броя на жителите. Според преброяването, проведено през 1910 г., градът има 215 

жители по-малко от 1900 г. Преброяването, извършено през 1921 г., показва, че Пирот 

има 10 462 жители. Това увеличение от предишното преброяване е незначително и 

може да се обясни със страданията през Балканските войни и Първата световна война. 

Население от 11 хил. Пирот достига в трийсетте години, когато според преброяването 

от 1931 г. са регистрирани 11 215 жители. 
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Оттогава Пирот отбелязва постоянно нарастване на броя на жителите, но 

особено се подчертава съотношението между селското и градското население. Има 

все повече и повече миграции на хора от селските населени места, които гравитират 

към центъра на Пирот. В града има повече мъже, отколкото жени, докато в селските 

населени места те остават на възраст над 50 години и нагоре. Това ни показва, че 

селските населени места около Пирот бавно изчезват. За да се запази автентичността 

на селските населени места, трябва да се развива селският туризъм и да се обучи 

персонал, който да работи в него, необходими са материални ресурси.  

 

Таблица 3: Сравнителен преглед на броя на жителите през 1948, 1953, 1961, 1971, 

1981, 1991, 2002 г. и 2011 г. 

 
                                          БРОЙ НА ЖИТЕЛИТЕ 

 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Пирот 70.049 69.210 68.073 69.285 69.653 67.658 63.791 57.928 

Градска 11.868 13.175 18.415 29.298 36.293 40.267 40.678 38.785 

Друго 58.181 56.035 49.658 39.987 33.360 27.391 23.113 19.143 
 

Общата структура на населението в Пирот по пол е: - 49,75% жените и 50,25%  

мъжете, структура, която е приблизително средната за Сърбия. 

Възрастовата структура на населението в Пирот е претърпяла значителни 

промени, особено през последното десетилетие, и в подкрепа на това е увеличението 

на хората на възраст над 60 години, което представлява 28% от общото население. На 

ниво на Република Сърбия процентът на населението над 60 години е 22.5%, така че 

може да се каже, че Пирот пресича републиканската средна стойност и има много 

неблагоприятна възрастова структура. Средната възраст на населението е 44.2 години 

(43.4 при мъжете и 45 при жените). 

 

Таблица 4: структура на населението на Пирот по възраст и пол 

 
Селища       Общо      Пол     0-4                5-14        15-24            25-59         59 и и повече     Просечна       
Възраст  
Пирот 

 
Градска 

 

 
Друго  

29.108 М 1119 2626 3395 14263 7705 43.4 44.2 

28.820 Ж 1.072 2450 3183 13548 8567 45  
19.262 М 808 1888 2434 9825 4307 41.3 42.0 

19.523 Ж 785 1823 2307 9717 4891 42.6  
9.846 М 311 738 961 4438 3398 47.7 48.8 

9.297 Ж 287 627 876 3831 3676 50  

Етническата структура на населението на Пирот е 91.89% са Сърби, 4.47% са 

Роми, 0.95% Българи, докато други етнически групи са представени в много по-малък 

процент.  

Според преброяването през 2002 г. образователната структура на населението 

на Пирот на възраст 15 и повече години доминират жители със завършено средно 

образование от 33.5%, следват жители с основно образование - 25.9, а населението с 

висше и по- високо образование съставлява 9.1% от населението. 

 

СЪЩЕСТВУВАЩ  И  ВЪЗМОЖЕН  ТУРИЗЪМ В ПИРОТ 
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Пирот има голям брой атрактивни качества, които благоприятстват развитието на 

туризма. Те трябва да работят за тяхната експлоатация и представяне, така че туризмът в 

тази област да може да бъде актуализиран и развит по адекватен начин.  

„Туристическите перли“ на този регион са Стара планина и Завойско езеро, които могат 

да се появят и като независими ресурси на туристическия пазар. В допълнение към 

природните ресурси допълнителните ресурси на този регион могат да бъдат 

антропогенни, които са многобройни, но не могат да се появят самостоятелно на 

туристическия пазар. 

Видовете туризъм, които благоприятстват развитието на Пирот, са на първо място 

спортно-развлекателен, плуване, екскурзии, планински, селски, транзитни и други 

видове дейности.  

В центъра на град Пирот има възможност за спорт, отдих и плувен туризъм. На 

река Нишава, има кей за разходки и плуване, а в града има плувен басейн в Спортен 

Център Пирот, който може да се използва през летните и през зимните месеци. Има спа 

център, фитнес зала, стадион и други площадки, подходящи за развитие на спортен и 

рекреационен туризъм.  

Градът също така предоставя възможност за селски туризъм, както и екскурзии 

до близките до Пирот места (Планинарски дом, Врело, Темац, Суковски манастир, 

Поганово и Завойско езеро). Селския туризъм става все по-интересен феномен на 

развитие, заедно с факта, че този вид туризъм в подножието на Стара планина е в 

начален стадий. В рамките на град Пирот има селски домакинства, които са 

категоризирани в туризма 2008 година. До днешна дата, на територията на Пирот 

категоризирани са 29 селски домакинства в 17 населени места, със 138 легла. В рамките 

на материалната база са дадени данни от селища с категоризация на леглата. 

Планински туризъм трябва да се развива, заради близостта на планината, която е 

туристически център все още в процес на разработване. Действа се за изграждането на 

места за настаняване, които са в допълнение към транспортната инфраструктура, в 

основата на началото на развитието на туризма в даден район.  

Стара планина е идеална за зимен отдих.  Почти 5 месеца в годината има снежна 

покривка  и е истински рай за любителите на ски.  

Само на петнадесет минути път с кола или на 12 километра от Пирот има наскоро 

направена ски писта. Намира се на върха Басарски  камък 1376 м на планинската корона 

на Стара Планина - Видлич, който е разделен на върха на Ком 2016 м. От това място 

извират реки Нишава и Височица, но от различни страни на Видлич преди да се слеят. 

Ски пистата се намира на около 1000 м надморска височина, на северните склонове на 

Видлич с дължина от 400 метра. Пистата е добре защитена от слънцето, а склонът на 

терена е 15%. Хотел "Стара", който е собственост на завод "Тигар" на 1,070 м надморска 

височина, се намира срещу пистата. Лесно достъпен с хубав път от и до гр.Пирот. По 

тази причина дестинацията е подходяща за развитие на планинско-рекреационен и 

спортен туризъм, особено подходящ за начинаещи скиори и любители на ски спорта. 

Ловен и риболовен туризъм е възможно да се развива в тези райони.  

В югоизточната част на Стара планина има ловно стопанство "Стара планина II". 

То обхваща площ от 40 408 ха, а ловната зона е много богата на животни. Развъждат се и 

се отглеждат - елен, сърна, дива свиня, мечка, вълк, яребици и др. Риболовният туризъм 

е възможен на Нишава, Завойско езеро, Височица и Топлодолска река. Реките Височица 

и Топлодолска са богати на кафява пъстърва. 

Туристически събития - характерни за летните месеци. През този период се 

организират различни панаири, конкурси, фестивали и др. Известни прояви са "Панаир 
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за пиротски „пеглани“ колбаси", " Пиротски Панаир ", "Международен фолклорен 

фестивал", "Освежење фест", "Коледен училищен спорт", "Панаир на книгата". През 

лятото се организират множество концерти на известни изпълнители, които 

допълнително привличат туристи. 

Вече споменахме, че трафико-географското положение на Пирот е много 

благоприятно и му дава възможност за развитие на транзитен туризъм. Пирот се намира 

на магистралата Е-80, която е част от коридор 10 и нейната ръка С. Той е близо до 

границата с България което е най-важното предимство за развитието на транзитния 

туризъм. Голяма част от пътниците от България и Турция всеки ден минават през Пирот, 

където се прави дълга почивка, и след това продължават пътуването до тяхното 

местоназначение. Това може да се използва по начин, който ще доведе до развитието на 

туризма, изграждането на нови и регулирането на съществуващите туристически 

възможности, които ще засегнат цялото население на Пирот и ще увеличат броя на 

работните места и приходите от туризъм. 

 

SWOT АНАЛИЗ (ПИРОТ) 
 

Използваме този тип анализ като показател в туристическа дестинация, за да 
опознаем нейните слабости и силни страни. SWOT анализът е предпоставка за самия 
процес на стратегическо планиране. Стратегията за развитие на спорта и туризма в 
Пирот трябва да даде ясна оценка на възможностите за включване на тази територия на 
вътрешния и външния пазар. 

SWOT анализът предоставя важни инструменти за идентифициране и 

систематизиране на възможните решения на ключови стратегии и политики, за да се 

постигнат поставените цели с тях. Анализът на територията на гр. Пирот е извършен въз 

основа на външни оценки и анализ на пазара и конкурентите в околната среда. 

 

Таблица 5. SWOT анализ 

 

СИЛНИ – ПРЕДИМСТВА СЛАБОСТИ - НЕДОСТАТЪЦИ 

• Благоприятна туристическа 
географска позиция; 

• Достъпна транспортна позиция 
на магистралата Ниш-София; 

• Богатство и разнообразие от 
природни и антропогенни 
ценности; 

• Значение на културните прояви; 

• Етнографско наследство; 

• Традиционни дейности и 
занаяти; 

• Богато спортно съдържание и 
оборудване по отношение на 
инфраструктурата; 

• Различни потребителски групи; 

• Недостатъчно използване 
на туристическите ресурси; 

• Неразвите 

инфраструктура; 

• Липса на насърчаване на 

туристическата 

привлекателност; 

• Недостатъчно 

представяне на град Пирот 

на туристическия пазар; 

• Липса на местни услуги 

за ориентиране и 

информационни центрове; 

• Недостатъчно образован 

персонал в туризма; 
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• Близост до планинския център - 

• Стара планина 

• Добро местоположение на обекта 
в подножието на планинските 
вериги; 

• Запазена среда 

• Високо ниво на опит в спорта и 

отдиха. 

• Лошо оборудвани места 

за настаняване; 

• Недостатъчно информираност на 

населението по отношение на 

туризма. 

ВЪЗМОЖНОСТИ - ШАНС ОПАСНОСТИ- ЗАПЛАХИ 

• Регионално и международно 
сътрудничество 

• Разработване на пътеки за 
екстремни спортове и 
програми за спортна 
подготовка; 

• Подобряване на ски 
пистите на склонове Видлич 
(разширение на пистата); 

• Разработване на 
тематично-образователни 
пътеки и бизнес програми 
(конгреси, семинари); 

• подобряване на 
капацитета за настаняване; 

• Разработването на 
туристически продукти чрез 
различни форми на туризъм 
(спортни, развлекателни, 
планински, селски) 

• Възможност за развитие 
на екотуризъм с оглед на 
повишената информираност 
на туристите за опазването 
на околната среда 

• Сътрудничество със 
съседни и други общини; 

• Регионално и 
международно 
сътрудничество. 

• Възможна нестабилна политическа 

и икономическа ситуация; 

• Централизацията на Сърбия и 

изтичането на младото население в 

сръбската столица, както и в 

чужбина;  

• Засилване на конкурентните 

дестинации; Недостатъчно ниво на 

информираност за 

• значението на туризма, 

допринасящо за цялостното 

развитие на град Пирот; 

Недостатъчно обучение на 

работниците в туризма; 

Разработването на туристическо 

предложение и създаването на 

положителния имидж от страна на 

туристите не е лесен и евтин 

процес;  

• По-нисък жизнен стандарт за 

населението. 

 

 

Въз основа на анализа, направен в Таблица 5, можем да заключим, че Пирот има 

редица предимства и потенциал, както и недостатъци. Предимствата и недостатъците, 

които показахме чрез този анализ трябва да бъдат чувствителни към края на интересите 

на всички заинтересовани страни и да стигнат до споразумение относно визията за 
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спорт и туризъм на регионално равнище, за да се улесни управлението на спортния 

туризъм в този град. 

Като се започне от стратегическите предимства и недостатъците, установени на 

територията на град Пирот, ние вярваме, че в своята туристическа индустрия, трябва да 

предлага по-голямо разнообразие от продукти. Те са без съмнение резултат от негов 

дългосрочен стратегически потенциал – за да се влезе и остане в него е най-добрият 

избор за местни и чужди туристи. 

 

ОБЩА ОЦЕНКА НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В 

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

 Туристическо географска позиция 
 

 
 

Община Вършец е на 43°10'59" северна географска ширина и 23°16'59" източна 

географска дължина. Територията на община Вършец се намира в северозападната част 

на България и принадлежи към област Монтана. На изток общината се граничи с 

общините Враца и Криводол, в северозападната част - с община Берковица, на юг - с 

община Своге (област София). Територията на общината пресича потока на река Ботуня 

и нейните притоци. В южната си граница общината минава по високите скали на 

планината Козница с най-високия връх Тодорини Кукли. Част от природния парк 

Врачански Балкан принадлежи към границите на общината. 
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Община Вършец се простира на 24,011 ха. Тя е на 90 километра от столицата на 

България София, а от гр. Монтана - на 30 километра. В състава на Община Вършец има 

9 населени места с административен център град Вършец и осем селски селища 

(Спанчевци, Долна Бела речка, Горня Бела речка, Стояново, Долно Озирово, Горно 

Озирово, Черкаски и Драганица). 

Туристическо и географското положение на община Вършец е отразено в 

неговата пространствена връзка с големите градски центрове и населеното място, но 

също така и на посоката на пътуване и важно конкурентно курортно пространство. 

Независимо от благоприятното географско положение, тази община е подценена и 

недостатъчно  използвана за туристически цели.  

Позицията на общината към важните туристически маршрути, и адекватното 

отразяване (реклама и други), и използване на територията за увеличаване трафика на 

местни и чуждестранни туристи, води до постигане на икономически и социален ефект в 

сферата на духовността, културата, спорта и туризма.    

Размишлявайки върху позицията за контакт на община Вършец в сравнение с по-

големите градски индустриални центрове в България можем да заключим, че 

туристическо-географското  положение е сравнително благоприятно.  

Трафикът и географското положение на община Вършец представляват важен  

компонент от развитието на туризма. Анализът на състоянието на трафика, както и 

степента на развитие на местната транспортна мрежа трябва да се разглежда от гледна 

точка на неговата връзка с различните духовни и туристически дестинации в района.  

За транзитните движения едно от най-важните пътни направления е третокласния 

път Вършец -Берковица-Монтана-Враца (маршрут III - 162, - 812). Значението на този 

път осигурява връзка между града, до областния център Монтана, и на международния 

път Е79 (Общи европейски транспортен коридор, който води до Дрезден - Германия) 

Нюрнберг- Прага - Виена (Братислава - Гьор - Будапеща - Арад - Констанца), Крайова - 

София- Солун, през който се осъществяват трафик с Румъния, Сърбия, Македония и 

Гърция и маршрутът "втора класа". II - 81 Лом - Монтана - Берковица - София- директна 

връзка между Северна България и столицата, чрез преминаването през прохода 

"Петрохан" и връзка с пристанище Лом.  

Град Вършец е свързан с Република Сърбия чрез коридор 10, т.е клон от Ниш 

през Димитровград до Пирот и България през Калотина на границата, е само на около 

100 километра от Вършец. По естествен коридор, който преди е бил известен като 

римски път, наречен "Виа Милитарис", и на средновековния Път на коприната минаващ 

през Константинопол, днес се използва като основен международен маршрут. 
 

ПРИРОДНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ 

 

Като част от процеса на естествения мотивационен потенциал за развитие на 

територията на община Вършец, обсъдихме общото разпределение на природните 

туристически ценности въз основа на генезиса, особеностите и видовете туризъм, които 

на територията на община Вършец са разделени на: геоморфологични, климатични, 

хидрогеогрофски и биогеографски. 

 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ 
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Община Вършец се намира на северните склонове на западната част на Стара 

планина. Тя представлява част от Врачанската планина с подчертан карстов релеф и 

планина Козница. В морфологичния оглед на територията общината е с полупланински 

релеф. Неговите отделни части са равнини и преминават във високи горски и планински 

райони. Среден наклон е 9,6%, а надморската височина на населените места на общината 

е от 350 до 500м, а в планинските райони и достига височина от 1,785 м, така че 

предоставя възможности за развитие на спортен, развлекателен и планински туризъм в 

по-високите части. 

От южната страна, басейна на Вършец е ограничен от скалите Козница (с това 

име е известен, гребена на Стара планина, който се намира между проход Петрохан и 

Дружевски седла. По-високите части на общината са преминали през процеса на 

оголване което унищожило варовика, типичен за тази област, но на северния склон се 

намират гранит и червени Мезозойските пясъчници и конгломерати. От запад на изток, 

са върховете: Малка Козница, Козница, Червен камък, Тодорини кукли, Малък Лом, 

стари Лом, Калугерска кукла, Малка кукла, големи и малки Щавляк. 
 

В източната си част, басейна на Вършец е заобиколен от частта на Врачанската 

планина, която се издига под формата на триъгълник между реките Лева, Черна и 

Ботуня. От Вършец неговият външен вид се определя от стените Котля и Страшеро 

(1,215 м). Това е типичен карстов регион, т.е. хълмисто плато със средна надморска 

височина 1000 м и стръмни склонове, речни долини. В Страшерова част има 79 пещери 

и дерета, някои от които са дълбоко вкоренени и представляват най-красивите природни 

пейзажи в България и могат да развият екскурзионни форми на туристическата дейност. 

От известните, трябва да се спомене Соколска пещера, Пещера кръст, Местност лодки, 

Пещерен комплекс Кална Мътница, Палеонтоложкото находище и местност Испийски 

кладенец.  

От казаното до тук можем да заключим, че на територията на община Вършец 

благодарение на геоложката структура, тектониката и различните процеси, през които е 

преминал региона, се предоставят  възможности за разглеждане на забележителности, и 

на различни форми на релеф. На тази територия туристите могат да се срещнат с голям 

брой явления и феномени. 
 

КЛИМАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Климатът в община Вършец е умерено континентален под влиянието на западните 

и северозападните ветрове, с характерните линии на умерено-континенталната 

климатична зона. Средната месечна температура през януари е от 2.1° С, средната юлска 

температура е 22°С и средна годишна температура на въздуха достига 11°С, заедно с 

високи температурни амплитуди. 

Влажността се осъществява под формата на дъжд и сняг, с годишно количество от 

953 мм / м2 с максимален брой паднали дъждове през май и юни, а минималният - през 

януари и февруари. Сезонното разпределение на валежите е неравномерно, като най-

силните валежи са през лятото. Средното число дни без валежи е малък, което при тези 

климатични условия се счита за средно суха зона. Снежната покривка е средно 60 дни 

през годината. 

С увеличаване на надморската височина по склоновете на  Козница температурата 

намалява и количеството на валежите се увеличава (за Тодорини кукли Bg - 5 градуса, 



25 
Този документ е създаден по Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за 

региона”, Договор No РД-02-29-262/22.11.2016.  Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за 

трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията 

е отговорност единствено на Спортен център Пирот и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището 

на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. 

 

количеството валежи през годината достига 1,100 мм). Всички тези климатични фактори 

определят основната характеристика на общината- изключително чиста околна среда, 

кристално чист въздух и екологично чисти реки. 
 

 

ХИДРОГРАФСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ 
 

Територията на община Вършец има ценни хидрогеорафски ресурси, което е в 

основата на туристическото предлагане. Богатството на минералните води предлага 

възможности за спа-терапевтичен туризъм. Минералните води в този регион се 

използват повече от 2000 години. Това място е било особено важно в епохата на 

римляните. Минерални извори идват от пукнатините на гранитни-диоридни стени в 

редица, в самия център на градското ядро на Вършец и с. Спанчевци. В настоящия 

момент минералната вода не се бутилира. Поради лечебните й свойства минералната 

вода се използва целогодишно за балнеолечение. 

Почти през средата на Вършечката котловина протича Стара река (след излизане 

от котловината носи името Ботуня). По-значителни са десните й притоци. Модула на 

оттока варира от 10 л. на секунда на км. квадратен на север, до 30 л. на секунда на км. 

квадратен на юг, като преобладава подпочвеното подхранване. Дъждовното подхранване 

е около 35%, значително е и снежното подхранване от Козница. Освен главната водна 

артерия р. Ботуня и притоците й, през териториите на населените места на общината 

протичат няколко реки, допълнително увеличаващи пълноводието на р. Ботуня.  

Реките, които събират вода от високите части на територията на общината, 

обикновено са под формата на валежи от сняг, а те се характеризират с два пика с високо 

ниво на водата в периода на пролетта (април и май) и два минимума през зимата и 

лятото. Водите на река Ботуня и нейните притоци се използват за различни битови 

нужди, промишленост, земеделие, напояване. На територията на община Вършец има 

голям брой реки с качествена вода от първа и втора степен. Планинските реки 

преобладават, затова може свободно да се каже, че хидрогеорафските природни ресурси 

на този район предоставят възможност за развиване на допълнителни туристически 

потенциал. 
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БИОГЕОГРАФСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ 
 

Община Вършец е с богата на флора и фауна. Това се дължи на факта, че на 40% 

от територията има широколистни и иглолистни гори, и на част от територията на 

общината е разположен Природен парк „Врачански Балкан“. В този парк има най-голям 

брой редки растения, които са в защитени зони. Планинската част на територията на 

общината се спуска вертикално в планинския пояс, където преобладават дъбови гори на 

височина от 500 до 550 м. Горската растителност в тези части е череша, дъб, габър, бяла 

акация, обикновен глог и шипка. На влажните места по речните долини има 

влаголюбиви видове - върба, топола, бряст, ясен. 

Паркът на гр. Вършец е едно от най-големите богатства  в региона. Той е 

създаден в периода от 1911 до 1912 г. чрез доброволния труд на гражданите под 

ръководството на първият български балнеолог д-р Дамян Иванов. Засадените растения 

са предимно иглолистни дървета, а най-ценни са насажденията от секвоя,  липа,  ела, 

смърч, сребърна ела, ясен, ябълкови дървета, магнолия и др. Намира се на площ от 80 

хектара и представлява вторият по големина изкуствено създаден парк в България след 

Борисовата градина в София. „Булевардът с чинарите“ е пешеходна зона във Вършец, 

дълга около 2 километра. Дърветата са на повече от 100 години и образуват зелен тунел 

със своите големи корони.  

Секвоя Гигантея се намира в центъра на Вършец. Дървото е с височина 23 метра 

и е с обиколка от 3 метра. То е обявено за природна забележителност през 1971 година. 

 

На територията на община Вършец е открито палеонтоложко находище от късна 

плиоцентрична флора и фауна. Предишни изследвания от палеобиолозите доказват 

съществуването на 5 вида фосилни растения, два типа охлюви и повече от 120 вида 

гръбначни животни. През 1997 г. беше представено предложение до Министерството на 

околната среда и водите да обяви района за защитена природна зона. 
 

Таблица 6. Защитени зони на територията на община Вършец 

 
 

Защитени зони - 4 бр.  

З.З. – за птици -2 бр. Обявени с разрешение от МОСВ К О Д 

1 З.З. "Западен  Балкан", на територията на област Монтана, област Видин и 
област София 

BG 0002002 

2
. 

З.З. "Врачански Балкан", област Монтана, област Враца и област София BG 0002053 
  

З.З. - за настаняване - 2 бр. в процесу за обявяване  

1 З.З. "Западна Стара планина и Предбалкан", област Монтана, област 
Видин и област София 

BG 0001040 

2
. 

З.З. "Врачански Балкан", област Монтана, област Враца и област София BG 0000166 
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АНТРОПОГЕННИ ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ 
За територията  на Вършец се е говорило още по време на римляните, когато това 

място е представено като столица на богатите, които са го ползвали за лечение, което е 

доказано от многобройните предмети, намерени от периода I и III век. По време на 

строителството на минерални ресурси са намерени останки: римски терми, тръби, 

облицоване на басейн и табела с надпис "Император Цезар Нерва Траян Август". Освен 

това са намерени стени и изгорели греди, датиращи от римския период. Намерените в 

античния  фонтан Асклепион пари, и картина (изобразяваща змия и храм) показва, че е 

имало място за водолечение в непосредствена близост до храма на Асклепий - Бог на 

здравето и медицинско лечение, символ, който дава жизнена сила. Също се открива 

скулптура на божеството – дете Бог, символ на Вършец - градът на здравето. 

Най-старите, добре известни писмени документи за град Вършец и неговото 

съществуване датират от 6-ти век. Първите сведения за крепостта Медека (което 

означава лечение) във византийски източници е за мястото, известно като "Kалето". На 

това място, могат да бъдат разгледани останките от крепостта. Тук са открити 

медицински инструменти, както и съдове за приготвяне на лекарства. 

Едни най-интересните паметници на културата в община Вършец, които могат да 

бъдат включени в неговата туристическа оферта са: седем християнски църкви, 

Клисурски манастир, културно-историческите обекти - римски калета и архитектурен 

ансамбъл „Баните“. Балнеологичните паметници на културата включват: Старата 

минерална баня, Новата минерална баня, Балнео казино, Храм „Св. Георги“- Вършец, 

Храм „Св. Възнесение“– кв. Заножене, гр. Вършец, храм „Св. Димитър“– с. Долна Бяла 

Река, Клисурски манастир „Св.Св. Кирил и Методий“, Общински музей , гр. Вършец. 

С такава богата история и наличието на културни и исторически паметници 

Вършец може да е подходяща туристическа дестинация, но липсата на достатъчно 

обучен персонал, както и недостатъчното валоризиране на обектите подсказва, че 

недоразвит потенциал на туризма. По тази причина държавата, както и местната власт, 

трябва да инвестират достатъчно средства, така че в бъдеще общината да намери своето 

достойно място на българския и международен туристически пазар. 

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ТУРИЗМА НА ВЪРШЕЦ 
 

Община Вършец е с добре изградена инфраструктура и специализирана 

туристическа инфраструктура. Въпреки това, независимо от добре специализираната 

туристическа инфраструктура, използването на капацитета за настаняване, който е 

едно от най-важните показатели за развитието на туристическите тенденции, е ниско 

- около 20 %.  През летните месеци посещаемостта са много по-висока, отколкото в 

другите части на годината, което говори за сезонен туристически дисбаланс. 

 

На територията на общината има 47 места за настаняване, 1090 легла, 50000 

нощувки; 310-250 легла годишно; капацитет за настаняване – около 20%. Следващата 

таблица показва основните места за настаняване, разположени в община Вършец. 
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Таблица 7: Капацитет за настаняване в община Вършец  
 

  
Општина 

Категоризирани обекти 1 * 2 ** 3 *** 4 **** 

Вършец Хотели - 2-152 легла 3-137 легла 2-146 легла 

 Вили - - - 1-36 легла 

 Уикенд- къщи  - 1-76 легла - - 

 Бунгала - 2-92 легла   

 Къщи за гости - - - - 

 Самостоятелни стаи за 
гости 

24-142 легла 10-47 легла - - 

 

В допълнение към капацитета за настаняване, трябва да се отбележи, че в община 

Вършец има няколко ресторанта, които се увеличават всяка година. Трябва да се 

отбележи обаче, че заведенията за обществено хранене се намират най-вече в самите 

хотели и в близост до категоризираните места за настаняване.  

В община Вършец има развита телекомуникационна инфраструктура на всяко 

село и автоматична телефонна мрежа. На територията на цялата община, номер 112, 

който е безплатен се използва 24 часа за спешни случаи. Всички населени места са 

покрити с мрежата на три мобилни оператора: M-тел, Теленор и Виваком. Състоянието 

на комуникацията в туристическите обекти е добро. Всички съоръжения са оборудвани с 

телефонни връзки, интернет и кабелна телевизия. 

 

ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 
 

Демографското положение в община Вършец не е на завидно ниво. То се 

обуславя от редица фактори и специфични влияния, обусловени от нейното 

историческо, социално-културно, икономическо и демографско развитие. Според 

последното преброяване през 2012 г. в община Вършец има 7,810 жители, което 

представлява 5,5%  от района на Монтана. В околностите на град Вършец има 

общини със значително по-голям брой жители. Това са: Монтана, Лом, Берковица и 

Бойчиновци. 

 

Таблица 8: Брой жители по общини в района на Монтана (31.12.2013 г.) 
 

  

Област/ Общини Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко всичко 

Монтана 141 596 69 462 72 134 91 026 50 570 

Берковица 17 912 8 718 9 194 12 990 4 922 

Бойчиновци 8 799 4 373 4 426  1 446 7 353 
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Брусарци 4 795  2 401 2 394 1 091 3 704 

Вълчедръм  9 382 4 584 4 798 3 439 5 943 

Вършец  7 810 3 802 4 008 6 071 1 739 

Георги Дамяново 2 560 1 296 1 264 - 2 560 

Лом 27 140 13 159 13 981 21 787 5 353 

Медковец 3 742 1 833 1 909 - 3 742 

Монтана 51 774 25 520 26 254 42 426 9 348 

Чипровци 3 462 1 704 1 758 1 776 1 686 

Якимово  4 220 2 072 2 148 - 4 220 

Източник: Национален статистически институт 

 

Въз основа на таблицата можем да заключим, че по-голям брой от населението 

живеят в градски населени места - до 77,7%, докато 22,3% от населението живее в 

селски населени места. Тенденцията е намаляването на броя на жителите в Монтана и 

община Вършец  с всяка година. Миграцията на населението от селските към градските 

райони се увеличава. Що се отнася до възрастовата структура, ситуацията е подобна на 

тази в Сърбия. Следващата таблица показва възрастовата структура на населението на 

община Вършец. 

 

Таблица 9: Възрастовата структура на населението на община Вършец 01.02.2011 г. 

Населено място Брой население Възрастови групи 

  0-14 15-49 50+ 

Община Вършец 8 203 1 249 3242 3712 

гр. Вършец 6 270 1 128 2782 2360 

ман. Клисурси 

манастир 

16 1 

11 4 

с. Горна Бела Речка 69 2 8 59 

с. Горно Озирово 314 20 67 227 

с. Долна Бела Речка 102 9 25 68 

с. Долно Озирово 417 48 121 248 

с. Драганица 273 11 57 205 

с. Спанчевци 365 25 121 219 

с. Стояново 84 1 8 75 

с. Черкаски 293 4 42 247 

Източник: Национален статистически институт 

Възрастовата структура на населението на община Вършец е връзката между 

различните възрастови групи на населението. Възрастовата структура е определяща за  

количеството и качеството на човешките ресурси в общината, както и за нейния 

демографски потенциал, и за тежестта върху социалната система на общината. Това е от 

решаващо значение за естественото възпроизводство на населението. Въздействието 

върху възрастовата структура на населението в общината се променя в процента на 

раждаемостта и смъртността, продължителността на живота и жизнения стандарт на 
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населението. По отношение на етническата структура на населението повече от 50% са 

българи, около 22% са турците и останалата част от населението е ромско. 

По отношение на образователната структура на населението се забелязва, че 

участието на хората с висше образование в общината е под средните показатели за 

страната и района на Монтана. Относителното участие на хората със средно образование 

също е по-ниско от показателя за страната и околната среда. Делът на хората с основно 

или непълно образование е по-висок (49% от населението на община Вършец). Делът на 

лицата, които никога не са посещавали училище, е на 8,3%. 

 
 

СЪЩЕСТВУВАЩ И ВЪЗМОЖЕН ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА 

ВЪРШЕЦ 
 

Общината Вършец, въз основа на своите природни и антропогенни туристически 

ресурси, дава възможност за развитие на няколко различни видове туризъм. Този факт се 

подкрепя от доброто географско положение, богати минерални води, богати културни и 

исторически атракции, изобилие от води, подходящ климат, лесопарк в града, богат на 

флора и фауна. Независимо от всичко това, територията на община Вършец не развила 

цялостния си потенциал.  

Видовете туризъм със сезонно или за използване, за къс период от време са 

идеални, за тази област а именно под формата на екскурзии, туристически преходи 

ловен туризъм, други прояви. Видовете туризъм, които благоприятстват по-дългото 

задържане на туристите на първо място са: спа туризъм, здравен туризъм, селски 

туризъм и научно-изследвателски туризъм. Община Вършец има особено голям 

потенциал в областта на спортния и развлекателен туризъм. С изграждането на модерни 

спортни и развлекателни съоръжения община Вършец може да се превърне в отличен 

спортен център, който ще привлече състезатели от различни категории, студенти, 

заинтересовани лица на средна възраст да участват в спортни и развлекателни дейности. 

По-възрастните хора чрез физическа активност, могат да подобрят и повишат 

здравословния си статус.  

 

SWOT АНАЛИЗ (ВЪРШЕЦ) 
 

Таблица 10: Силни страни, слабости, възможности и опасности за развитието 

на спортния туризъм на община Вършец 
 

ВЪЗМОЖНОСТИ - ШАНС  ОПАСНОСТИ- ЗАПЛАХИ 

• Природа на богатството и 

човешките ценности 

• Богатство на флористичните 

общности 

• Богата история и култура 

• Богата спортна и развлекателна 

инфраструктура 

• Туристическо- географска 

положение 

• Културно наследство с 

регионално и национално 

значение 

• Депопулацията на населението, 

• Недостатъчен маркетинг в 

рекламата на туристически 

съоръжения 

• Недостатъчни туристически 

мерки и реклама в туризма 

• Недостатъчен брой работници в 

туризма 

• Недостатъчен брой специалисти в 

областта на спортния отдих 

• Недостатъчен брой атрактивни 

ваканционни жилища; 
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• Адекватен инфраструктурен 

капацитет 

• Голям брой минерални ресурси - 

здравен туризъм , спа туризъм, и 

други свързани със здравето 

• Възможността за комбиниране на 

различни туристически движения  

• Активно участване на бизнеса, 

бързо  изграждане на нови и 

обновяване на места за обитаване 

• Съществуване на туристически 

информационен център; 

• Съществуване на ясно и частично 

запазване на туристическите 

маршрути (вълнуващи  

пешеходни , дълги и къси пътеки); 

• Действителни текущи програми и 

проекти, свързани с туризма; 

• Туризъм - център за 

преоритизация 

• Особено нисък доход на 

населението в региона в 

сравнение с високия ръст на 

разходите в туристическия сектор, 

което затруднява 

популяризирането на туризма чрез 

използване на туристически 

услуги на местното население; 

• Регионална диспропорция на 

туристическата инфраструктура 

(сезонна); 

• Недостатъчно активна 

комуникация между субектите в 

туризма; 

• Ниска оценка от страна на 

туристите на инфраструктура и 

услуги извън туристическия 

сектор; 

• Много алтернативни 

туристически ресурси остават 

неизползвани; 

• Недостатъчно развитие на 

информационните технологии и 

маркетинга; 

ВЪЗМОЖНОСТИ - ШАНС ОПАСНОСТИ - ЗАПЛАХИ 

• Създаване на разпознаваеми 

маркетингови характеристики с 

• предложения за уелнес, спа и 

здравен туризъм; 
• Устойчив растеж на търсенето на 

здравни грижи, селски, здравни и 

спортно-развлекателни 

туристически услуги и бягство в 

природата поради необходимостта 

за здравословен живот  

• Брандинг на дестинация в 

развитието на спорта и 

рекреативен туризъм с 

краткосрочна  спирка (учебна цел, 

екскурзии, образователен  и 

научен туризъм, експериментален 

туризъм, здравен туризъм) 

• Повишаване на жизнения стандарт 

в перспектива; 

• Квалифициран  персонал в 

областта на спорта и 

рекреационен туризъм 

(организиране на курсове за 

обучение на работниците в 

сектора на туризма, по-големия 

• Лоша координация между 

участниците в  

• услуги и различни сегменти от 

туристическата оферта 

Международната  конкуренция на 

туристическият пазар ще попречи 

на региона да реализира своя 

потенциал; 

• Забавено икономическо развитие; 

• Липса на рекламни кампании, 

насочени към масовия туризъм; 

• Лошото поддържане на 

историческите и културните 

паметници и липсата на 

инфраструктура и услуги могат да 

възпрепятстват устойчивия 

растеж на културния туризъм; 

• Бавна промяна в мисленето  за  

приемането на туризма като 

водещ отрасъл, за развитието на 

общината; 

• Липса на квалифициран персонал 

в туристическия, спортния и 

развлекателния сектор, с който 

разполага общината; 
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интерес на страната за обучаване 

местни водачи, отворени 

семинари и сътрудничество с 

факултетите за туризъм и спорт); 

• Сътрудничество с други 

дестинации в  Сърбия и в 

чужбина; 

• Разработване на хармонизиран и 

интегриран туристически продукт 

в туристическия регион; 

• Развитие на човешките ресурси в 

областта на спортния и 

рекреационния туризъм; 

• Повишаване ефективността на 

маркетинговите и 

промоционалните програми и 

дейности. 

• Намаляване броя на жителите на 

територията на общината. 

 

 

Спортните и развлекателни съоръжения са необходими  за развитието на 

туризма в планинските туристически центрове, където те дават възможност за 

активно ангажиране на туристите, както и на местното население. Във връзка с 

разработването на това съдържание е необходимо община Вършец да формира 

специализирани организации, занимаващи се с планиране, програмиране и 

реализиране на спортни и развлекателни дейности на територията на община 

Вършец. 
  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПОРТНИЯ 

ТУРИЗЪМ 
 

Спортният туризъм или по-конкретно туризъм за спорт и отдих е специфична 

форма на туризъм, в който организацията на движение като основен мотив също участва 

в този спорт и дейности за отдих и престой в някои туристически райони и центрове. 

Спортно-оздравителния туризъм включва всички видове активно и пасивно участие в 

спортни и развлекателни дейности, организирани или индивидуални, които се 

реализират с цел печалба или за повишаване на качеството на живот чрез подобряване 

на здравето, физически, и емоционално и социалния статус на индивида. Спортно-

развлекателен туризъм е вид туризъм, който е насочен към задоволяване на човешката 

потребност от физически упражнения, игра, активна почивка и забавление, като по този 

начин се създават навици на индивида за активен живот, осмислят свободното му време 

отразяват се на здравето и удължават продължителността на живота му. Спортният и 

рекреационен туризъм могат да бъдат разделени на състезателен, зимен и летен спортно-

рекреационен туризъм. 
 
 

Състезателен спортен туризъм е на базата на състезателния спорт, която 

обединява спортисти-състезатели, техните придружители, треньори, лекари, съдии, и 

обслужващия персонал като настойници, делегати, журналисти и публика привлечени от 

атрактивни спортни събития. Големите спортни събития, турнири, игри и състезания, 
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освен популяризирането на спорта и ценностите му, водят до увеличаване на 

туристическите посещения до дестинацията, която е домакин на спортно събитие. В 

Европа и по света този тип туризъм е бързо развиващ се сектор на икономиката, като 

десетки милиони спортни туристи изразходват около 7 милиарда евро годишно. 

 

Освен състезанието, не по-малко важен е дяла на спортния туризъм и 

рекреативния туризъм, които обединяват хора, включващи се в спортно-развлекателни 

дейности, в отговор на потребностите им от физически упражнения, както и 

осъществяването на всички ползи, които активния начин на живот носи. Този вид 

спортно-развлекателен туризъм може да бъде разделен на летни и зимни дейности, за 

които Пирот и Вършец имат повече от задоволителна инфраструктура и човешки 

ресурси. 

 

Туристите, които са ангажирани в някаква форма на спортно-рекреативен 

туризъм могат да бъдат разделени на тези, които пътуват, за да участват активно или 

пасивно в спортни състезания, както и тези, които пътуват, за да използват някои 

съоръжения, които не са на тяхно разположение в населеното място което живеят. 
 

Спортният туризъм носи икономически ползи за района, в резултат на 

продажбата на жилища, храна и напитки, обслужване, транспорт, билети, сувенири, 

местни и държавни данъци и други форми на преки и непреки туристически разходи. 

Предимство за дестинация може да се постигне и чрез организиране на събития в 

областта на спортния и рекреационния туризъм, като ключов продукт в офертата. 

Продуктите от спортен туризъм генерират преки инвестиции от местната и 

републиканската администрация, доходи от спонсорство, увеличаване на туристическата 

атракция и медийна експозиция на дестинацията, като по този начин се постигат 

вторични многократни ефекти. В допълнение за спортно-развлекателен туризъм,то той е 

по-слабо изразен в сезонен аспект от пътуването, но се определя преди всичко от 

качеството на условия, в които да играят някои спортни и развлекателни дейности, 

независимо от времето на годината. 

 

 

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИЯ СПОРТЕН 

ТУРИЗЪМ В ПИРОТ И ВЪРШЕЦ 
  

За да се получи изчерпателна представа на пазара за спортен туризъм в Пирот и 

Вършец, е необходимо да се разгледа пазарът на спортен и развлекателен туризъм, т.е. 

предлагането и търсенето на такива услуги. Неразделна част от туристическото 

предлагане е спортно-развлекателната оферта, която, както и туристическата оферта, 

трябва да бъдат адаптирани към изискванията и предпочитанията на потребителите, но и 

способностите им с необходимите положителни дейности с фокуса върху здравето на 

участниците. Под спортно-рекреационно предлагане в туризма имаме предвид спортни 

съоръжения за отдих, но и различни програми, насочени към отделни групи 

потребители. Спортните и развлекателни съоръжения представляват сгради и 

съоръжения, предназначени за физическа активност, спортно обучение, състезание и 

отдих на гражданите. В допълнение към изградените спортни съоръжения, този тип 

съоръжения включват други естествени и декорирани повърхности като ски писти, 
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спортни маршрути за катерене, туристически пътеки и други открити пространства за 

спортни и развлекателни дейности. 

  

Пирот е град, в който съществуващата инфраструктура, текущите спортни 

постижения и спортния дух предоставят възможности за развитието на туризма в 

областта на спорта, спортни състезания и развлекателни дейности. Създаването на 

Спортен Център Пирот, строителство на нови и реконструкция на обекти, създават 

възможности за успешното планиране и изпълнение на спортни и развлекателни 

дейности, и точно за тази цел се прави тази стратегия. 

 

Качество и разнообразие от съоръжения за спортни и развлекателни дейности са 

основна предпоставка за развитието на спорта за деца и младежи, любителския и 

професионален спорт които със своята привлекателност може да привличат голям брой  

зрители и по този начин да допринесат значително за развитието на спортния туризъм. 
 

 

СПОРТЕН ЦЕНТЪР ПИРОТ 
 

Спортен център Пирот е създаден през 2007 г. като специална институция за 

организиране на спортни мероприятия на територията на град Пирот. Организацията 

участва в организирането на спортни, културни и други срещи и мероприятия, 

организирани спортни занимания, физически упражнения, обучение, развлекателни 

дейности и спортни събития, организиране на поддръжката и използването на 

съоръжения. 

Спортен център Пирот разполага със следните спортни и развлекателни съоръжения: 

 

• Спортна зала Кей. Тази зала е построена през 2006 г. от фондовете на 

Европейския съюз. Нейната площ е 2400 квадратни метра. Капацитетът на залата 

е 800 места. Паркетът в залата има сертификат на FIBA. Залата включва и малка 

зала за бойните изкуства. Малката зала е с площ от 180 квадратни метра и 

разполага с цялостно спортно оборудване за бокс, карате, джудо и тенис на маса. 

Към залата има и модерна фитнес зала.   

• Балон зала е построена през 2008 г. Площта и е 1200 квадратни метра (със 

съблекални и пълно оборудване за игра на футбол). 

• Градски стадион с четири тревни терена. 

• Тенис кортове (пет ) 

• Младежки стадион (хандбално и баскетболно игрище с база от тартан и сектори с 

капацитет 1200 и 800 места). Този стадион бе реконструиран със средства, 

предоставени от програмата ИПП ТГС Сърбия-България. 

• 3 мини терена. 

• Закрит басейн. Това съоръжение е отворено през 2016 г. и е едно от най-

модерните спортни съоръжения от този тип в Сърбия. Комплексът от закрити 

плувни басейни разполага с голям 33x25 метров басейн и дълбочина 2 метра, 

както и малък басейн, предназначен за не-плувашите с размери 12,5x8 метра и 

променлива дълбочина от 0,7 до 1,2 метра. В рамките на басейна има фитнес зала, 

и спа център със сауни. 
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• Градски ски курорт. Този ски курорт се намира на 12 километра от града. Ски 

курортът разполага с модерна платформена форма с капацитет 400 скиори на час. 

Трасето е покрито от система за изкуствен сняг и ратрак. Градската ски писта е 

напълно осветена и може да се използва и за нощно каране на ски. Ски пистата 

достига най-голямо посещение по време на коледното училище за ски, когато 

всички деца от Пирот имат възможност да се учат да карат ски безплатно. 

• Градският плаж в Пирот е единственото утвърдено място за плуване на открито. 

Този плувен басейн има голям потенциал за по-нататъшно развитие на спортно-

развлекателната дейност. Районът за къпане е 7 хектара и има първокласна вода 

от Завойско езеро. Водните анализи по време на сезона за къпане показаха, че в 

повечето от пробите водата е първо качество. Град Пирот инвестира значителни 

средства всяка година в проектирането на басейна с визията за бъдещ  Аквапарк. 

Предлагат се големи слайдове, аква мебели и озеленени спортни площадки. 

• Трим пътеки на кея и на хълма Сарлах 

• Велосипедни маршрути 

• Пътека за ролери 

• Градска пързалка. Тази зала е закупена със средства, осигурени от реализацията 

на проект, финансиран от ИПП България-Сърбия. 
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 Карта на спортни и развлекателни съоръжения в Пирот 

 

Горепосочената спортна и развлекателна инфраструктура се осигурява от изграждането 

на нови, и реконструкция на стари вече съществуващи съоръжения. Има над 60 спортни 

клуба за  всички видове спорт в град Пирот. 
 

СПОРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА 

ВЪРШЕЦ 
 

Спортно-развлекателните съоръжения на територията на общината 

са общинска собственост и включват: 
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-  градски стадион Вършец; 

- спортна зала с плувен басейн и спа център;  

- пързалка с изкуствен лед; 

- многофункционална детска площадка в парка "Боров" (предназначена за 

баскетбол  и волейбол); 

- многофункционално футболно игрище; 

- две спортни площадки в Гимназията "Иван Вазов" - Корпус 1 и Корпус 2; 

- минерален басейн в с. Спанчевци; 

- Общинска детска гимназия - ОДК - Вършец. 

Спортните дейности и спортните съоръжения в община Вършец се използват за 

дейностите на утвърдени спортни клубове и тези, които искат да практикуват спорт. По 

принцип използването на повечето спортни съоръжения е безплатно и една част се 

използва за професионални цели.  

 

През 2012 г. е подновена регистрацията на футболен клуб „Вършец“, който за няколко 

години достига до самия връх на регионалната класация. Формирани са два детски отбора, 

в които около 40 деца се събират за тренировки.  

 

В рамките на "Празник на курорта, минералната вода и Балкана" ежегодно се провеждат 

състезания по колоездене за деца, волейбол и футбол. От 2013 г. на територията на 

община Вършец се провеждат състезание за конни надбягвания. Всяка година има 

футболен турнир на малки вратички. 

 

Вършец преживява своята спортна и развлекателна слава като център на ориентирането в 

България, със спортния център за ориентиране "Незабравка".  

 

Основни изводи: 

- Насоки за развитие: предлагането на спорт и отдих в община Вършец трябва да 

бъде насочено към следните области: продължаване на обновяването и 

подобряването на спортните съоръжения; осигуряване на достъп до спортни 

съоръжения за различни категории потребители - деца, младежи, спортисти, хора 

с увреждания, възрастни хора, организиране на действия на спонсори и 

съпътстващи инвестиции в спортни съоръжения, устойчивост в развитието на 

спортните клубове. 

- Признато е, че за да се привлекат повече хора към спортни събития, е 

необходимо да се вземат мерки за разнообразяване на спортните дейности. 
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Карта на спортни и развлекателни съоръжения във Вършец
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СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТТА НА СПОРТНИЯТ 

ТУРИЗЪМ В ПИРОТ И ВЪРШЕЦ 
 

Секторът  за спорт и отдих, заедно с туристическия сектор, е неизбежна част от пазара 

на свободното време, както в място така и извън място на живеене. Взаимното свързване 

на тези две области развива специфична форма на туризъм, наречена спортен туризъм. 

Спортният туризъм като такъв принадлежи към областта на посрещане на вторичните 

потребности на населението и се обуславя от социално-икономическото развитие на 

територията, в която се провежда. С други думи, човек задоволява нуждата си от 

физическа активност, спорт, отдих и туризъм само след като задоволи основните си 

екзистенциални нужди от храна и настаняване. Следователно може да се каже, че 

нуждата на човека от спортен туризъм и ангажиране в спортни и развлекателни 

дейности е икономично изгодна категория, защото зависи от размера на свободното 

време и наличните средства. Поради това е необходимо, градът и обществените градски 

институции да предлагат на жителите си по-широк спектър от спортни и развлекателни 

дейности, които могат да се извършват в обществените спортни съоръжения на града 

както и в специално разположените на открито. 
 

Една от най-съществените предпоставки за успешно организиране на дейностите в 

областта на спортния туризъм е наличието на квалифицирани специалисти в областта на 

спорт и отдих. Задачата на тези специалисти е не само организацията на спортни и 

развлекателни дейности за различните категории от населението, но и да водят отчет на 

нуждите за активно, както и за пасивното участие в тези дейности. По този начин могат 

да се създават програми, които са напълно персонализирани според изискванията на 

гражданите. Факторите, които могат да повлияят на позицията на хора от различни 

форми на дейност в областта на спортния туризъм са разнообразни и варират в 

диапазона от мода и тенденции, превъплъщения на други лични навици, израз на 

престиж и на необходимостта от дейност отговаряща на физиологичните нужди на 

организма като по този начин се гарантира запазването на функционално състояние на 

едно лице. 
 

Изисквания за експерти в областта на спорта и рекреационен туризъм присъстват главно 

поради необходимостта от създаване и извършване на спортни и развлекателни 

програми, и поради факта, че този професионален екип, най-добре познава нуждите на 

така наречените спортни туристи. Определянето и разбирането на характеристиките на 

пазара на спортните туристи става задължително на общинско ниво като дестинация, 

определяща спортния туризъм като негова стратегия за развитие. Един модел на търсене 

на спортен туризъм и изисквания за спортни и развлекателни съоръжения е даден в 

следната схема:
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ЦЕЛЕВА ГРУПА 

НА ПОТРЕБИТЕЛИ 
 
• ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМО СЪДЪРЖАНИЕ

 
 
 

       РЕКРЕАТИВНИ 
• Запазването на здравето и поддържането на физическата годност е 

основната цел на тази група. Основните изисквания на тази група са 
достъпността на спортни и развлекателни съоръжения и качеството на 
предлаганото съдържание.

 
 
 

СПОРТИСТИ 

АМАТЬОРИ 

•   С тази група потребители компенсацията и престижът играят по-голяма 
роля от истинските спортни амбиции. Този сегмент на търсенето 
благоприятства по-малко взискателните спортове, като например 
развлекателен тенис, ски за удоволствие, релаксиращо колоездене, 
авантюристични пешеходни турове.

 
 

 
ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 

• Потребностите на тези потребители са насочени към използването на 
спортни и развлекателни дейности с цел образоване и насърчаване на 
правилния растеж и развитие на организма. Физическата активност на 
децата и младежите е важна връзка не само във физическото развитие, но и 
в емоционалното, интелектуалното и социалното развитие на индивида.

 
 
 

          ПРОФЕСИОНАЛНИ    

                  СПОРТИСТИ 

• За тази категория на потребители, приоритет е достъпът до конкуренцията и 
адекватни условия и възможности за обучение. За да се отговори на нуждите 
на тази група потребители, трябва да се обърне специално внимание на 
специфичното настаняване, специалните диети, наличието на медицински 
услуги, средствата за рехабилитация и релаксация.

 

 

Въз основа на анализа на съществуващите тенденции в Европа в областта на 

спортния и рекреационния туризъм бяха установени следните тенденции: 
 

- изразено развитие на индивидуалния спорт в сравнение с колективния спорт; 

- повишен интерес към т.нар. фитнес дейности, насочени към подобряване на 

личното благосъстояние и постигане на физическа и духовна хармония (фитнес, 

пилатес, йога, джогинг, cross fit и т.н.) 

- повишен интерес към приключенията, които се извършват в естествената среда 

(планинско и градско колоездене, туризъм, лов и риболов, къмпинг и пикник); 

- засилен интерес към дейностите, които се провеждат в градската  среда (ролкови 

кънки, скейтборд кабина, градска акробатика - паркур, акробатично колоездене и 

т.н.); 

- неформално събиране на лица, които споделят същите спортни и развлекателни 

интереси извън традиционните спортни организации. 

Въз основа на тези тенденции може да се заключи, че има повишено ниво на 

индивидуализъм в областта на спорта, което също се отразява силно върху спортните и 

развлекателни дейности в туризма. 

 

ОПИСАНИЕ НА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА 

СЕ ОРГАНИЗИРАТ В ГРАД ПИРОТ 
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Туристическо-географското разположение на Пирот предлага огромен потенциал за 

организиране на спортни и развлекателни дейности, които ще допринесат за развитието 

на спортния туризъм и по този начин подобряване качеството на живот на жителите на 

града и на околните селища, както повишаване на туристическите посещения на тези 

места. Един от най-важните сегменти от туристическата оферта със сигурност е 

предлагането на спортни и развлекателни услуги. Този вид туристически услуги в 

развитите страни заемат такива размери, че някои туристически центрове насочват 

правилно дейностите си като центрове за спортен и развлекателен туризъм. 

 

Град Пирот през последните няколко години показва, бързото развитие на спортни и 

развлекателни дейности, чрез популяризиране на спортни и развлекателни съоръжения, 

но също така и чрез успешното организиране на различни спортни и развлекателни 

дейности. В тази част на стратегията ще бъдат описани спортни и развлекателни 

дейности, които биха могли да бъдат успешно организирани на територията на град 

Пирот, но също и в селските местности в близост до Пирот. 
 

Програма 1: Завръщане към природата 

 

A програма, наречена „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ПРИРОДАТА“ ще бъде организирана в 

спортно-възстановителен център в Дойкинци и ще има за цел да включи възможно най-

много жители на Пирот и околните общини, участващи в спортно и туристическата 

оферта на този екскурзионен център. 

 

Спортно-рекреационен център Дойкинци - една от най-модерните и напълно оборудвани 

планински хижи в Сърбия. Намира се в село Дойкинци, на около 40 километра от град 

Пирот на входа на резервата Природен парк Стара планина. Сградата е в красива 

обстановка, в непосредствена близост до Дойкинска река на 900 м.нмв, свързан с 

асфалтов път до Пирот. 

 

В близост е един от най-красивите водопади на планината, водопад „Тупавица“, курорт 

„Врело“, рибарник за пъстърви, пътеки за ходене, алпинизъм, колоездене и т.н., 

Посетителски център Врело, който показва природното и културно наследство на 

Природен парк Стара Планина.  

 

Настаняване в къща за спортно-развлекателни дейности „Дойкинци“, която е  

предназначена за организирани групи с 10 или повече човека, студенти, спортисти, 

научни организации, културни институции, туристически клубове, асоциации, съюзи и 

подобни потребители. 

 

Спортно-рекреативен център „Дойкинци“ има 4 групови спални с общ санитарен възел, 

2 спални с двойни легла и 1 студио, полу-професионална кухня за приготвяне на храна, 

трапезария за клиенти  с 54 места, телевизор. Максимален капацитет за настаняване е 60. 

Използването на кухнята и трапезарията е обща за всички посетители.
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На територията на Спортно-развлекателния център „Дойкинци“ може да се организира и 

по-дълъг престой с ежедневни дейности: 
 

- Пешеходни и текущи дейности по здравни пътеки и трасета. Здравни пътеки и 

трйим пътеки със специфични форми на дейности за индивидуални и групови 

упражнения в приятна природна среда, далеч от тълпата и няма изискване за 

постигане на спортно-технически резултати. Здравни пътеки са маркирани с 

различна дължина и форма за ходене и тичане. Дължината и формата на пътя на 

здравето зависи от конфигурацията на терена и наличното пространство. 

Здравните пътеки съдържат задължителни информационни табели, на които с 

чертеж и текст предоставят основна информация за курса, начин за използване на 

препоръките и дозиране на обхвата и интензивността на физически упражнения. 

Основните дейности на здравните пътеки и пътеки за джогинг са ходене и тичане 

приведени в съответствие с нивото на умения на всеки участник. Дейностите по 

тези пътеки може да бъде едно приятно изживяване, почивка и отдих, но и начин 

за  подобряване на здравословното състояние и физическата форма. Те постигат 

значителни ефекти и положително влияние върху увеличаването на общата 

издръжливост, на тегло и защитна здравна профилактика. Дейностите по този 

курс са достъпни за хора от всички възрасти, двата пола и различни нива на 

физическа активност. Благодарение на прецизно дозиране и натоварване, и 

контрол по време на ходене и тичане, здравните пътеки  мога да се използват не 

само за повишаване на общия капацитет и засилване на организма, но и за 

отстраняване на незначителни здравословни проблеми, със системни 

консултации с медицински специалисти. Специалната стойност на здравните и 

фитнес пътеки е, че те представляват винаги отворена оферта за спортни и 

развлекателни дейности, които всеки участник поставя в ролята на субект, който 

избира времето и една от предлаганите програмите, както и избрани и приложени 

според  индивидуалните възможности подходящи по  обем и интензивност на 

ходене или бягане. 

- Пешеходна обиколка със запознаване на съществуващата флора и фауна. Тази     

обиколка би била с развлекателно-образователен характер, защото ходенето би 
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повлияло успешно на необходимостта от движение и подобряване на здравето на 
мускулно-скелетната, сърдечно-съдовата и дихателната система. Също така 

когато  се осъществи тази вид дейност, би имало и образователна роля, тъй ако 

организаторите биха го направили с биолози или географи в своя екип, така че на 

участниците в пешеходни турове биха били представени характеристиките на 

флората и фауната в тази територия. Запознаването с растителния свят на този 

регион би било чудесна възможност за хората, участващи в тази дейност, да се 

запознаят с лечебните растения, които растат тук и с медицинския им ефект. 

- Северно ходене. Северното ходене е дейност, характеризираща се с натоварване 

мускулатурата на цялото тяло, тъй като тя се извършва с използването на 

специално разработени бастуни, които приличат на щеките за ски с тази разлика, 

че в тяхната горна част са гумени тампони, които допринасят да не се подхлъзва 

при ходене в различни видове терени. Тази дейност е с произход от Финландия, 

но през последното десетилетие тя е завладяла целия свят. В сравнение с 

нормалното ходене скандинавско ходене е свързано със значително мускулно 

ангажиране на ръцете, гърдите и гръдната-област, тъй като при ходене силно се 

разчита на пръчки. Това увеличава интензивността на ходенето, постига се по-

високо изразходване на енергия и по този начин се постига значителен напредък 

във функционалната способност на организма (аеробен и анаеробен капацитет на 

организма). Северното ходене е дейност, подходяща за различни възрастови 

категории, така че цялото семейство може да участва в организирането на 

скандинавското ходене (деца, родители, баби и дядовци). Чрез тази дейност се 

организира значителен физиологичен ефект за здравето на организма. Тя може да 

се наблюдава и с основните инструкции от страна на спортен инструктор за 

подобряване на ефекта на физическа активност в скелетната система, сърдечно-

съдовата система и дихателната система. Това ще повиши осведомеността на 

бенефициентите на дейността за ползите от физическата активност. За да 

организират тази дейност, потребителите се нуждаят от подходящи обувки за 

ходене, а организаторът ще се погрижи за закупуването на щеки. Щеките за 

скандинавско ходене са малко по-къси от щеките за ски и се произвеждат в два 

основни варианта (с фиксирана дължина и с регулираща дължина - 

телескопични). 

- Планинско колоездене. Това е дейност, която включва каране със специално 

проектирани велосипеди на нерегулирани пътеки, които се характеризират с 

много неравен терен. Тази дейност е насочена основно към по-млади и на средна 

възраст хора. Планинското колоездене принадлежи към група екстремни 

спортове и като такава носи със себе си известен риск, поради което е 

необходимо да се предупреждават участниците за значението на носенето на 

защитно оборудване. Пътеките на спортнo-развлекателен център Дойкинци са 

много подходящи за организиране на турове за планинско колоездене. Тази 

дейност може да бъде организирана като индивидуална или групова дейност. 

Характеризира се с възможността за регулиране на обема и интензивността на 

активността до собственото му ниво на физическа годност. Тази дейност става 

особено привлекателна за туристите, ако се извършва в естествена среда, богата 

на гори и растителност, какъвто е случаят с пистите в спортния и 

възстановителен център Дойкинци. Това също е дейност, която допринася за 
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значителни ползи за здравето. Добре е организаторите на планинско колоездене 

да подготвят карта с основните характеристики на пистата и карта на терена, с 

която ще се движат велосипедистите. Важно е да се наблегне на 

характеристиките на склона и височинни разлики, които с колоездене се 

елиминират, би трябвало всеки участник да прецени собствения си физически 

капацитет и  да избере правилния маршрут. 

Споменатите дейности на програмата "Завръщане към природата" имат за цел да развият 

туристическата оферта в селските и не-урбанизираните райони на Пиротския край. 

Научните изследвания потвърждават от десетилетия положителна връзка между 

физическата активност, която се провежда в открита естествена среда и положителните 

резултати за здравето. Също така е добре известно, че пребиваването в чистата и 

недокосната природа намаляват стреса, който е един от най-често срещаните рискове за 

здравето. Тези факти подкрепят твърдението, че природните ресурси на Стара планина и 

Пиротския регион са важен фактор за развитието на спортния и развлекателен туризъм. 

 

Програмен изпълнител: Спортен център Пирот и туристическа организация Пирот 

 

Целева група: семейства, деца и младежи, възрастни хора 
 

 

Програма 2: Коледен училищен спорт 

 

За развитието на спорта сред децата и младежите, Спортен център Пирот извърши 

цялостно проучване, включващо деца от всички основни училища в Пирот, което доведе 

до извадка от около 3 000 деца. Изследването има за цел да се определи процентът на 

децата, които участват в спортове, причини за изоставяне на активен спорт, независимо 

дали те са ангажирани в спорта имат медицински преглед, какъв процент са плувци, 

които не плуват и половин-плувци. Резултатите от изследването показват, че 80% от 

децата в Пирот не се занимават активно със спорт. Причини:, 40% от децата казват, че те 

не са достатъчно информирани за това, кои клубове работят с по-млади възрастови 

категории и как да се включат в работата им, 10% от децата са отговорили, че не искат 

да спортуват - те не са мотивирани, 15% от децата че нямат достатъчно материални 

средства за екипи и членска такса. Като други причини за неспортуване, повечето деца 

отговарят, че нямат достатъчно време поради училищни задължения. Когато става 

въпрос за медицински прегледи, изследването показа, че 50% от децата в спорта не са 

имали нито един медицински преглед през годината. По-нататъшни проучвания 

показаха тревожен факт, че 70% от децата не могат да плуват, което показва, че е 

необходимо да се организират уроци по плуване. Получените данни насърчиха 

Спортния център Пирот да стартира една от най-големите спортни и развлекателни 

дейности за деца и младежи наречен „Коледен училищен спорт".
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Коледен училищен спорт е разпознаваема марка на град Пирот. Като част от Коледен 

училищен спорт, Спортен Център Пирот през зимните училищни ваканции организира 

напълно безплатна програма на уроци по различни спортове в 57 различни спортни 

дисциплини за всички ученици, под патронажа на град Пирот.  

 

Организаторите на Коледен училищен спорт преди началото на зимната пауза 

провеждат проучвания сред децата от по-млада до по-голяма училищна възраст, за да се 

определят техните предпочитания за различни видове спорт. Също така, с цел да се 

популяризира спорта сред деца на различна възраст, организаторите на откриването на 

Коледен училищен спорт, както и водещите разпространители канят някои от най-

успешните сръбски спортисти, участници на Олимпийските игри, световни и европейски 

състезания. Целта е да се насърчи спортът и здравословният начин на живот сред децата. 

Безплатните уроци дават възможност на децата да изпробват различни спортни дейности 

и въз основа на личнити си предпочитания да се запишат в някои от спортните клубове и 

асоциации в Пирот. Тревожни данни за процента на деца и младежи, които не могат да 

плуват, задължават организаторите на спортни и развлекателни дейности в Пирот да 

обърнат специално внимание към уроците за плуване. Това е голямото значение на 

програмата за безплатни уроци по плуване, които се организират всяка година на 

градския плаж, да се намали процентът на децата и младежите, които не плуват. С 

изграждането на модерен закрит басейн, град Пирот е осигурил условия за успешно 

обучение по плуване през цялата година. 

 

Дейностите на Коледен училищен спорт се реализират  в няколко различни места в 

града и околните центрове за отдих (Фитнес зала Кей, Голяма Зала Кей, голям плувен 

басейн Пирот, малък басейн Пирот, фитнес зала, Планински дом, градска ледена 

пързалка на „Омладински стадион“, Градски ски курорт, Младежки стадион, Градски 

стадион, Зала на колеж за обучение на учители, техническо училище, Стрелбище на  

основно училище Вук Караджич, основно училище Вук Караджич, , Балон зала, фитнес 

зала, стаи на шахматен клуб в дом на армията, Културен Дом, Младежки културен 

център, зала за танци). Коледен училищен спорт е уникална програма с голям брой 

участници в Сърбия. В допълнение към спортните дейности коледното училище 
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включва и дейности в областта на културата, музиката и традиционни занаяти (курс за 

народни традиции, фолклорни и музикални творчества, курс по тъкане, уроци по китара, 

зимен курс за ръчно месен славянски хляб, курс по екология, курс по радио технология). 
  

Програмен изпълнител: Спортен център Пирот 

 

Целева група: деца и младежи 

 

Програма 3: Адреналин парк 
 

 
 
 

Адреналин паркът е съвсем ново съоръжение в спортно-развлекателен център Пирот, 

чието изграждане се финансира от фонда на ЕС, насочен към подобряване на 

трансграничното сътрудничество в граничния регион на Сърбия и България. Това е 

много модерно съоръжение с малки изкуствени стени, скейт парк и вълнообразни 

пътеки за велосипеди. Изкуствените стени ще направят спортното катерене една от най-

атрактивните и съвременни спортни и развлекателни дейности на гражданите на Пирот. 

Спортното катерене е една от адреналин дисциплините, които освен тестването на някои 

от физическите и двигателните умения, оценяват и смелостта на участниците. 

Катеренето, ходенето и бягането попадат в елементарни форми на движение. 

Изкуствените стени заменят природните стени, като предоставят на участниците 

възможността да изпробват своите умения, сила, мускулна издръжливост и в крайна 

сметка кураж. 

 

В адреналин центъра има пътеки и препятствия за скейтборд. Тези препятствия и пътеки 

са предназначени за скейтъри с различни нива на знания и умения. Скейт паркът е 

предназначен за по-младите жители. 
 

Адреналин центърът е подходящ и за акробатични разходки с ролери или велосипеди, 

както и за модерната акробатична дейност, известна като Паркур. Всички те са 
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високорискови дейности и затова се препоръчва участниците да бъдат оборудвани със 

съответна защитна екипировка. 

 

Програмен изпълнител: Спортен център Пирот 

 

Целева група: деца и младежи 

 

Програма 4: Зимни спортове и развлекателни дейности - "Всички в снега" 

 

Зимните спортове и рекреативен туризъм е форма на туризъм, която се осъществява в 

планински курорти и включва участието на участниците в спортни и развлекателни 

дейности на сняг, като например алпийски ски дисциплини, ски бягане, сноуборд и игри 

в снега и на леда.  
 

 

 

Пирот има ски писта, разположена в непосредствена близост до града само на около 12 

километра от центъра на града. Ски пистата в Планинарския Дом разполага с модерен  

лифт с капацитет от 400 скиори на час, проекта е реализиран от Министерството на 

Република Сърбия, пистата е оборудвана с машина изкуствен сняг и фреза за сняг. 

Пътеката с красотата си привлича множество посетители, любители на ски, които в 

стремежа си за активна почивка в непосредствена близост до града имат възможността 

да карат ски в една от най-атрактивните спортни и развлекателни дейности. Един от 

основните фактори за развитието и предлагането на спортен туризъм е 

привлекателността на района, на който се създава туристическата оферта, т.е. където се 

реализират спортни и развлекателни дейности. Старопланинска ски писта, с която Пирот 
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разполага е едно от най-привлекателните места за деца и младежи, както и за 

любителите на ски. 
 

 
 

Спортен център Пирот, в рамките на Коледен училищен спорт, изпълнява част от 

дейностите си точно на ски пистата, където за няколко години са обучени няколкостотин 

деца да карат ски. По този начин популяризирането на ски спорта се извършва успешно 

и редица деца избират да се занимават по-сериозно с карането ски в един от ски-

клубовете на територията на Пирот. Системата за изкуствен сняг дава възможност да се 

карат ски необезпокоявано дори, когато времето непозволява. Така спортно-

туристическата оферта на Пирот става още по-привлекателна, защото малко градове, 

могат да се похвалят със ски писта в близост до централното ядро на града. През целия 

ски сезон на ски-пистата има медицински екип, който да осигурява първа помощ при 

наранявания. Основните посетители на пистата са ученици от пиротските училища по 

време на ваканцията. Всеки ден се организира безплатен транспорт от града до ски 

пистата. 

 

Програмен изпълнител: Спортен център Пирот 

 

Целева група: деца и младежи, родители, лица на средна възраст 
 

Програма 5: Адаптивно плуване 

С изграждането на закрит плувен басейн, Пирот създаде възможност за разработване на 

различни програми за спортни и развлекателни дейности, които се реализират във вода 

(плуване, водна топка, фитнес програми за обучение във вода и др.). Един от най-

важните форми на водни спортове е адаптивно плуване за хора с увреждания и хора с 
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ментални увреждания, на които не е позволено да се занимават с обичайните спортни и 

развлекателни дейности. Адаптивното плуване осигурява възможност за хората с 

увреждания, да се научат да плуват, да се подобрят техните физически и двигателни 

умения, подобряване на здравния статус и опит, лично удовлетворение от участие в 

спортни и развлекателни дейности във водната среда. 

 
 

Една от най-важните цели на адаптивната плувна програма е да повиши нивото на 

сигурност за всеки човек с увреждания. Инструкторите по плуване в спортно-

развлекателен център Пирот, са обучени да работят с хора с увреждания. Като приоритет 

в работата си, те трябва да поставят основите на техниката за плуване и задържане над 

водата. Също така адаптивната плувна програма има за цел да подготви студентите да се 

чувстват сигурни и конфортно във водната среда, да овладеят плуването, дишането и 

ориентацията под водата. Специфичността на адаптивната плувна програма е в работата 

с малки групи от участници (не повече от 3 участника), а в голям брой случаи работата е 

"Един на един". Адаптивното плуване може да подобри здравословното състояние на 

хората с увреждания, да повиши нивото на физическата им активност и нивото на 

физическа годност. По този начин хората с увреждания стават по-независими и по-

ефективни при осъществяването на ежедневните си дейности, като приемат плуването, 

като редовна спортна и развлекателна дейност. 

 

При Aдаптивно плуване един от най-успешните методи за обучение е Halliwik метод. 

Този метод се основава на биофизичните принципи на моторния контрол във водата, като 

развива чувство за баланс и стабилност. Методът Halliwik включва следните етапи на 

обучение: 1. Психологическа адаптация към водната среда; 2. контрол на сагиталната 

ротация; 3. напречен контрол на въртенето; 4. контрол на лонгитудинално въртене; 5. 

контрол на комбинираното въртене; 6. натиск; 7. баланс в застой; 8. плуване с 



50 

Този документ е създаден по Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона”, Договор 

No РД-02-29-262/22.11.2016.  Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - 
ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Спортен център Пирот и 

по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. 

 

 

турбуленция; 9. лесно популяризиране; 10. Основно плувно движение. За да се приложи 

правилно този метод, инструкторите по плуване, работещи с хора с увреждания, трябва да притежават 

съответните сертификати и знания за прилагането на метода Halliwik. 

 

Програмен изпълнител: Спортен център Пирот 

 

Целева група: деца и хора с увреждания. 
 

Програма 6: Училище по пързаляне с кънки 
 

 

 

Изграждането на ледената пързалката в Пирот значително обогатява спортно-

развлекателната оферта през зимата и Пирот е приравнен с много световни столици, 

които в своите спортно-развлекателни дейности имат пързалка предназначена за хора от 

всички възрасти. Карането на зимни кънки принадлежи към групата  градски спортни 

дейности, които в днешно време се реализират най-вече на уредени ледени пързалки, 

разположени в градските райони. Карането на зимни кънки е с цяла гама от ползи за 

здравето, които варират от добър баланс между долните крайници, издръжливост, 

гъвкавост, координация, и психически - за по-добро психическо и емоционално здраве. 

Освен, че пързалянето е много здравословно и полезно за състоянието на двигателния 

статус, то много е забавно и има специална стойност в борбата срещу стреса. 

Любителският компонент на пързалянето привлича деца и младежи, което създава 

възможност за организиране на училище за пързаляне с кънки, с голям брой участници. 

В уроците за каране на кънки децата преодоляват основите на техниката за каране на 

кънки, общуват и отговарят на необходимостта от ежедневна физическа активност. В 

случай, че ледената пълзалка е на открито, както е в Пирот, може да се очакват 

положителни ефекти от престоя на чист въздух и излагане на слънце. 

Програмен изпълнител: Спортен център Пирот 

Целева група: деца и младежи, родители, лица на средна възраст 
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Програма 7. Летни спортни и развлекателни дейности 

 

Откритите водни повърхности сами по себе си са привлекателна туристическа оферта, 

която играе важна роля в развитието на спортния туризъм. В тази част от стратегията за 

развитие на спортния туризъм ще бъдат представени летни спортни и развлекателни 

дейности, които по някакъв начин включват използването на водните повърхности на 

реки и езера. 

 

В югоизточната част на Сърбия, на около 17 км северно от Пирот, в средната част на 

река Височица, е Завойско езеро. Тук през лятото, в цялостната туристическа оферта на 

подпланинската зона, ще се предлат следните услуги: отдих и спорт на брега на езерото 

(къпане, плуване, гребане, ветроходство, водни ски, използване на ски лифтове на 

електрическо задвижване, гмуркане и спортен риболов от лодка с гребла и алеи за 

риболов около езерото, разходки на градския кей, оборудван за спортни и развлекателни 

дейности). Основни съоръжения- аква уреди. В областта ще бъдат създадени и спортни 

съоръжения на сушата (на брега по протежение на езерото ще има спортни площадки). 
 

 

 

През Пирот преминава река Нишава, която осигурява възможност за организирано 

спускане с гумени лодки и други лодки по реката. Организаторът на събитието е 

Спортен център Пирот и от година на година събира все повече млади хора. Това е 

спортно-развлекателна проява, с авантюристичен характер, която се провежда в рамките 

на летния културен фестивал в Пирот, по-точно на Международния ден на младежта - 12 

август, стотици жители от Пирот се състезават на своите лодки, автомобилни гуми и 

други лодки в двучасово спускане до Нишава, от село Полска Ржана до "Големия мост" 

в центъра на Пирот. В края на приключението участниците ги чака музика и ядене - 

гулаш, който се готви директно на крайбрежната алея.  
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Всяка година в средата на август се организира рафтинг с гумени лодки на река 

Височица, в сърцето на планината, през едни от най-красивите каньони и клисури - 

Владикине плоче. Рафтингът тръгва от село Ръсовци, където групите от авантюристи с 

гумени лодки се спускат надолу без моторно задвижване до Пъклещица и входа на 

Завойското езеро, докато втората група идва до това място пеша, с преход през 

склоновете на Стара планина към пещера Владикине плоче. Участниците се настаняват 

на лагер в село Пъклещица. Организатори са кикбокс клуб "Черна Кобра" от Пирот, 

спортен център Пирот и туристическа организация на Пирот.  

 

Реализация на програмата: Туристическа организация Пирот, Спортен център Пирот 

 

Целева група: семейства, деца и младежи, родители, лица на средна възраст, възрастни 

хора 

 

Програма 8: Пешеходни турове - "Стъпка към здравето"  

 

Построявайки трийм пътеки в най-централната част на града, Пирот даде не само на 

гражданите си, но и на туристите, възможността да са физически по-активни. Това е 

тенденция, която съществува в продължение на много години в голям брой европейски 

градове. На брега на река Нишава има трийм пътеки от 1250 метра, 2500 метра и 4000 

метра, с видими измервателни маркировки и площадки за физически упражнения 
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(дървени лостове, пейки и греди). На всяка станция се намират дървени къщи с 

художествени рисунки на академични художници от Пирот, така че цялата трийм пътека 

представлява открита галерия, която е уникална за Европа. От страната на кея наречена 

Пазарна страна, близо до Голям Мост, има детско спортно поле, което се е превърнало в 

любимо място за игра и физически упражнения на децата. 
 

 
 

Пирот има и пътка за планинско катерене на Сарлах. Тази траектория (планински път) е 

с дължина 500 метра. Пътеката се простира от подножието на хълма Сарлах и отива до 

върха, от който има хубава гледка с предпазна ограда и пейки, с изглед към Момчилов 

град и целия Пирот. По пътя са оформени места с дървени маси и пейки, дървени къщи с 

художествени картини, тренировъчни терени за упражнения и две открити класни стаи, 

предназначени за ученици, за провеждане на открити часове по природознание.  
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Ходенето е една от най-простите физически дейности. То може да се упражнява от 

направени и добре поддържани пътеки, стопанисвани от община Пирот, но също и от 

нерегулирани терени за туризъм. Ходенето подобрява функцията на сърцето, понижава 

кръвното налягане, укрепва скелетната и мускулната система. За да има полза за 

здравето ходенето, трябва да се състои от бърза крачка с продължителност най-малко 30 

минути. За пешеходците има и значителни психологически ефекти. След ходене, човек 

освобождава стреса, подобрява настроението си и постига по-здрав и по-спокоен сън. 

Ако туризмът се организира по двойки или в група, това ще доведе и до положителни 

социални ефекти. Наличието на места с уреди за упражнения по протежение на 

пешеходните пътеки на Пирот осигурява възможност за провеждане на упражнения, и за 

развитие на тренировки в програмата за пешеходен туризъм. На лостове, пейки и греди 

аматьорите могат да изпълняват различни видове лицеви опори, коремни преси, клекове 

и други упражнения, за да се развива сила и увеличаване на мускулния тонус. Пирот 

разполага с отлична инфраструктура за организиране на туристически обиколки, поради 

което се препоръчва изпълнението на програмата "Стъпка към здравето". 

 

Програмен изпълнител: Спортен център Пирот 

 

Целева група: деца и младежи, родители, възрастни хора 
 
 

Програма 9: Спортни и развлекателни дейности - "Бъдете във форма" (фит) 

 

С изграждането на закрития басейн през 2016 г. Пирот има едно от най-модерните 

спортни съоръжения от този тип в Сърбия. Комплексът от закрити плувни басейни 

разполага с голям 33x25 метров басейн и дълбочина 2 метра, както и малък басейн с 

размери 12,5x8 метра и променлива дълбочина от 0,7 до 1,2 метра. Към басейна има 

фитнес зала, и спа център със сауни. Това дава възможност на жителите на Пирот и 

околностите, както и на туристите да са възползват от плувният комплекс. 
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Плуването е дейност, която осигурява редица положителни ефекти върху здравето. Тъй 

като тази дейност се извършва във вода, тялото губи своята тежест, защото намалява 

действието на силата на гравитацията. Именно поради тази причина плуването е 

дейност, която особено благоприятства хората с остеоартрит, при които активността на 

открито може да бъде много болезнена. Водата, освен че намалява ефекта на силата на 

тежестта върху тялото на плувеца, създава със своята специфична плътност значителна 

съпротива, на която плувецът трябва да устои при движенията си. По този начин се 

активира цялата мускулатура на тялото и има значително увеличение на сърдечната 

честота и бързото дишане. Всичко това допринася за адекватни трансформации на 

мускулно-скелетната, сърдечно-съдовата и дихателната системи. Плуването спомага за 

намаляване на теглото, понижаване на кръвното налягане и облекчаване на стреса, 

затова се препоръчва за деца и младежи, за хора на средна възраст, както и за възрастни 

хора. 

 

Спортният център Пирот има и три мини игрищa. Това са модерни игрищa с изкуствена 

настилка за мини футбол, които могат да бъдат използвани както от деца, така и от 

възрастни. Развлекателният футбол, разглеждан от физиологичен аспект, е един от най-

ефективните методи за повишаване на функционалната годност на играчите. 

Рекреационният футбол е игра, която е гъвкава в правилата си, така че е възможно да се 

адаптира продължителността и броят на играчите към изискванията на участниците в 

играта. Непрекъснатата смяна на дейностите с висока и ниска интензивност е доказано 

като много ефективно средство за повишаване на аеробната издръжливост и капацитета 

на сърдечно-съдовата и дихателната система. От друга страна, футболът за отдих като 

колективна спортна игра допринася за повишаване мотивацията на участниците и 

постигане на положителни социални взаимодействия. 
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В рамките на тази програма на (Младежкия) Омладински стадион, може да се играе 

баскетбол. Тази популярна спортно-развлекателна игра е предназначена за всички 

възрастови категории. 

 

Пирот разполага с модерни колоездачни пътеки, които преминават през най-тясната 

част на града. Тези пътеки предоставят възможности за жителите и туристите на Пирот, 

за здравословен начин на придвижване от една част на града до друга. За значително 

повишаване нивото на физическата активност, като краен положителен резултат върху 

здравето. Известно е, че колоезденето принадлежи към групата популярни спортно-

развлекателни дейности за всички възрастови категории Не трябва да се забравя и 

значимостта на тази дейност за опазване на околната среда.  

 

Закритият плувен басейн и мини-игрищaта в Пирот правят спортно-развлекателната 

оферта по-богата за жителите на Пирот, за туристите и гостите, които избират да 

прекарат няколко дни в този град. През летните месеци има голям брой спортисти и 

отбори, които чакат да спортуват, да се забавляват, да намаляват стреса и да повишават 

адреналина. 

 

Програмен изпълнител: Спортен център Пирот 

 

Целева група: средна възраст, възрастни хора 
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Програма 2: Коледен училищен 
спорт 

Програма 3: Адреналин  Парк 
 

Програма 4: Зимни спортно - 
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Програма 5: Адаптивно плуване 
Програма 6: Училище по пързаляне 
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Програма 7. Летни спортни и 

развлекателни дейности  

Програма 8: Пешеходни турове - 

"Стъпка към здраве" 
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развлекателни дейности -
"Бъдете във форма " 

  x x x x x x x x   

x x           

   x x x x x x x   

x x         x x 

x x x x x x x x x x x x 

x x x        x x 

     x x x     

x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x 

 

 

ОПИСАНИЕ НА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО МОГАТ 

ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ВЪРШЕЦ 
 

Програма 1: Спортен туризъм във функцията на здравето 

 

Известно е, че една от най-важните функции на туризма е неговата здравна функция. 

Здравната функция на туризма присъства във всеки вид туристическо пътуване, защото 

всяка промяна в околната среда, в атмосферата и климата е медицински доказана, 

отразяваща се позитивно върху психическото и физическото състояние на човека. 

Съответно, здравната функция не присъства само когато здравословните причини са 

основният мотив на пътуването, но и при всички видове туристически движения в 

рамките на туристическата оферта за спортно-развлекателен туризъм.  

Тази функция на туризма може да бъде от решаващо значение за развитието на 

туристическата оферта на община Вършец. Тази община е богата на минерални извори, 

намиращи се дълбоко във вечнозелени гори, и за в бъдеще те биха могли да бъдат важен 

център за спорт и отдих, туризъм с развитите модели на дейности, насочени към 

подобряване на здравните функции. Спортно-развлекателната оферта се развива бързо 

не само в крайбрежните райони, но и в континенталните, особено здравните курорти. 

Един такъв център е община Вършец. В тези центрове, спортните съоръжения за отдих 



58 

Този документ е създаден по Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона”, Договор 

No РД-02-29-262/22.11.2016.  Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - 
ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Спортен център Пирот и 

по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. 

 

 

позволяват развитието на туристическа оферта за спортно-развлекателни дейности и 

превенция на здравето. 

 

Точно здравните аспекти на туризма са отговорни за появата на туристически пътувания 

и мероприятия. Началото на развитието на туризма се основава на здравни мотиви. 

Наличието на термална вода, розата на вятъра, броят на слънчевите дни през годината и 

други благоприятни климатични фактори са направили тези места привлекателни за 

туристи, които търсят по-здравословна околна среда и профилактични здравни ефекти 

от природните дадености. Също така е известно, че здравните мотиви са най-важните 

двигатели на пътуването, поради което туристическите съоръжения, които предлагат 

програми за рехабилитация на здравето, стават по-атрактивни туристически и спортни 

дестинации. В тази оферта вниманието на туристите би могло да се привлече по-

специално към спортни и рехабилитационни програми, коригиращи програми за 

физически упражнения, създадени за специално чувствителни групи от туристи, както и 

за деца със специални нужди и хора с увреждания. Нараства търсенето на такива форми 

на туристически услуги, особено на вътрешния туристически пазар. По-точно, такива 

оферти позволяват организирането на активни ваканционни програми, сред които 

специално място заемат медицински  активни ваканции. 
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Опитът в някои туристически организации показа, че този вид услуга генерира 

множество икономически ефекти. Медицинските активни ваканции оказват влияние 

върху пълното използване на туристическия капацитет извън основния туристически 

сезон. От друга страна, те не изискват големи материални инвестиции, но могат успешно 

да се комбинират със съществуващите хотелски съоръжения. 

 

Програмен изпълнител: Община Вършец, Туристически информационен център Вършец 

 

Целева група: деца и младежи с някои здравословни проблеми, възрастни със 

здравословни проблеми, възрастни хора 
 
 

Програма 2: Уелнес и спа туризъм 

 

Уелнес и спа програмите привличат голям брой туристи от цял свят в продължение на 

повече от десетилетие. Съвременния човек е изправен пред много стрес, причинен, 

наред с другото, от непрекъснати цифрови връзки, загуба на личен живот и шум. Този 

начин на живот, който се превърна за мнозинството от европейците в ежедневие, води  

индивида до постоянн стрес, съпроводен от нарушаване на здравето. При такива условия 

е необходимо пълно бягство от модерно техническото и технологично общество в 

природата, осигурявайки спокойствие, тишина и пълно възстановяване на организма. 
 

 
 

Природно-географското разположение на Вършец има много голям потенциал за 

развитие на уелнес и спа туризъм. Наличният капацитет на хотелите в община Вършец 

са съставени от цялата необходима инфраструктура (плувен басейн, сауна, турска баня, 

джакузи) за развитието на уелнес и спа туризъм. Задачата на мениджмънта на хотела е 

да създава различни програми с елементи на спа и уелнес туризъм. Това са туристически 

престои с продължителност 1 до 3 дни, където гостите, чийто бизнес и ангажименти не 

позволяват дълго отсъствие, да се насладят чрез различни спа процедури, качествени 
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ястия, йога упражнения, тай чи и медитация, за възстановяване на психосоматичния 

баланс и за премахване на стреса от ежедневието. Спа и уелнес туризма могат да се 

класифицират като здравен туризъм. Въпреки това, за разлика от класическия спа-

здравен туризъм, спа и уелнес туризма са свързани с клиенти, които имат добро здраве и 

искат да поддържат това здраве. Основните клиенти на уелнес и спа туризма са 

физически лица, двойки без деца, хора на средна възраст. Фокусът е основно върху 

уелнес и спа съоръжения (сауна, масаж, плувен басейн, козметични процедури). В 

община Вършец има хотели със спа и уелнес центрове, които са най-подходящи за този 

вид туризъм, защото съчетава настаняване и пълна услуга, храна и използване на уелнес 

и спа центрове. Има и обекти от по-нисък клас, като например вили и резиденции, които 

също са важен фактор за развитието на спа и уелнес туризъм. 
 

 
 

Що се отнася до уелнес, Европа винаги е била начело по оферти, а концепцията за 

холистичен уелнес също се очертава като цялостен модел на релаксация. Във време, 

когато туризмът придобива по-голяма стойност от секторите на земеделието, 

производството и химията, което представлява почти 60% от общия европейски сектор 

на продажбите, развитието на уелнес и спа туризма може да осигури значителни 

икономически ползи за община Вършец. С повишаване на ежеднивния стрес, с 

увеличаване на възрастта на населението и с необходимостта съвременния човек да 

постигне общо благополучие през следващите десетилетия, европейският уелнес 

туризъм ще нарасне значително по-бързо от туризма като цяло. Хората се нуждаят от 

почивка и отмора повече от всякога и се очаква Уелнес Травел да се окаже отличен лек 

срещу стреса, на който са подложени хората  днес. 
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Запазената природа на граничния регион на България и Сърбия е естествен резерват, 

който може да привлече повече туристи, които се интересуват от уелнес и спа програми. 

 

Програмен изпълнител: Община Вършец, Туристически информационен център Вършец, 

хотелиери 

 

Целева група: население в трудоспособна възраст, лица на средна възраст 
 
 

Програм 3: Спортно-развлекателни лагери 
 

 
 

Един от най-важните сегменти на туристическата оферта на община Вършец може да 

бъде организиране на спортно-развлекателни почивни лагери, за спортисти от всички 

възрастови категории (деца, кадети, юноши, възрастни хора). Спортните лагери трябва 

да предоставят спортисти и спортни екипи със специфични условия за подготовка на 

спортни състезания. Модерната многофункционална спортна зала във Вършец, предлага 

отлични инфраструктурни условия за игра на баскетбол, хандбал, волейбол и футбол на 

малки вратички. Залата разполага с всички необходими помощни обекти (съблекални, 

бани, фитнес), които ще осигурят на атлетите необходимите условия за тренировка и 

подготовка, за участие в спортни състезания. Природната среда, богата на гори и 

тишина, която Вършец притежава, с благоприятни климатични фактори, е идеално 

условие за възстановяване на спортисти между тренировка и състезание.  
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Община Вършец със спортната си инфраструктура може да се превърне във важен 

национален център за обучение, който може да бъде използван от спортни отбори от 

цяла България, Сърбия и други страни от региона. 

 

Програмен изпълнител: Община Вършец, Туристически информационен център 

Вършец, спортни клубове и спортни организации във Вършец 

 

Целева група: спортисти от различни възрастови групи (деца, младежи, възрастни) 
 

Програма 4: Училищни спортни и развлекателни и образователни лагери 

 

Причината за организиране на спортно-развлекателен лагер за почивка и отдих на деца, 

е обучението им в различни спортни умения, придобиване на трудови навици, грижи за 

деца от провинцията на чист въздух, повишаване на моралните ценности, социализация 

на децата и положителен образователен ефект. 

 

Програмата трябва да бъде адаптирана към броя на участниците, съоръженията, 

оборудването, и условията, които са на разположение. Концепцията за работа е 

проектирана така, че децата да бъдат постоянно ангажирани. Аниматорите прекарват 

цял ден с тях, като започват от сутрешната гимнастика до вечерната програма. Деца в 

организирана група по предварително определен график, се движи от една до друга 

дейност (кръгово), контролирани от аниматор или от инструктор. Всяка група от деца 

има свой последовател или треньор, който да ги води към лагера и който се грижи за тях, 

когато те нямат занимания. Желателно е аниматорите и другите придружаващи, да 

присъстват по време на дейностите за повишаване на безопасността на децата.  

 

Дейностите, които могат да бъдат изпълнени в лагера - като сутрешна тренировка, 

обучение, плуване, обучение на ледена пързалка с изкуствен лед, състезателни игри 

(полигони, боулинг, дартс, бадминтон, спидминтон, геитбол, тичане в чували, дърпане 

на въжета, скачане на въже) и образователни игри (шах, Не се сърди, човече), танци, 

музикални работилници, пантомима, игри за ориентация (фотосафари и лов на 
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съкровище), както и тематични вечерни програми (имам талант, игри без граници, 

караоке, маскарад).  

 
 

Реализирането на спортни и развлекателни лагери на практика може да има една от 

ключовите роли за подобряване на здравето на децата и младите хора. Важно е да се 

включат деца възможно най-рано в някаква форма на развлекателен спорт, предимно за 

по-нататъшно развитие и профилактика на здравето. Най-подходящият период за 

организиране на спортни лагери за деца е през летните и зимните ваканции, както и по 

време на празниците, когато децата почиват и нямат училищни занимания. 

Пребиваването на децата в спортни лагери им предоставя възможност участват в 

различни видове спорт, които са важни не само за здравето и физическата активност, но 

и за комуникация и социализация с други деца, нови приятели и познанства. 

 

Когато децата са на лагери в община Вършец, те ще имат възможност да играят 

различни видове спорт, като накрая сами ще преценят в кой спорт ще са най-добри, и в 

който ще имат възможност да се развиват чрез редовни тренировки. Родителите на 

децата играят ключова роля в насърчаването им да се занимават със спорт, като ги 

мотивират дори когато детето губи интерес към спорта. Също така, за успеха в 

организацията на спортни лагери са много важни аниматорите и инструкторите към 

спортните лагери за деца, като им предлагат всички възможности, за да бъдат те по-

доволни от спорта, които ще си изберат, да ги насърчават да работят и се учат на 

дисциплина, важни компоненти за изграждането им като добри, трудолюбиви и 

дисциплинирани хора. 

 

Програмен изпълнител: Община Вършец, Туристически информационен център Вършец 

 

Целева група: деца в предучилищна, по-млада и по-голяма училищна възраст. 
 

Програма 5: "Стъпка към здравето" - Пешеходни турове по еко пътеки и трийм 

пътеки 

Парадоксите на днешната цивилизация са, от една страна, притежаването на най-

съвременни технологични инструменти, които позволяват възможно най-малко 

движение и физическа ежедневната работа (от индустриална механизация и домакински 

уреди към мобилните телефони и пътувате с кола до магазините и ресторантите - "drive 

in"), от друга страна, търсенето на по-активни физически дейности  в напрегнатото 
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свободно време (например, независим джогинг или силова тренировка, за участие в по-

голям брой програми, oборудвани и разнообразни фитнес центрове), както и лятна и 

зимна ваканция (също и в увеличаване на броя на туристическите и развлекателни 

центрове), с цел да се елиминират нежеланите ефекти от ежедневното бездействие и 

престоя на закрито. 
 

 
 

Община Вършец предлага възможност за участие на различните категории на жителите 

и туристите в програмите за ходене по пътеки, които са частично разположени в градска 

среда, като и в голяма част от селската среда и красивите околности. Ходенето като 

форма на отдих е особено изгодно, защото се вписва дори и при тези с много ниска 

степен на функционални способности. Разходката също е една от най-евтините форми на 

отдих, която не намалява положителното физиологично въздействие върху здравето на 

организма. Ходенето не натоварва ставите, допринася за развитието на сърдечно-

съдовата и дихателната система, намалява телесните мазнини и понижава кръвното 

налягане, лошия холестерол и риска от развитие на диабет. Препоръчва се ходенето да 

се извършва най-малко 30 до 60 минути с умерено темпо. 

 

Програмен изпълнител: Община Вършец, Туристически информационен център Вършец 

 

Целева група: деца и младежи, възрастни, възрастни хора 

 

Програма 6: Адаптивно плуване - плуване на хора с увреждания 

В община Вършец има минерален басейн, който предоставя възможност за организиране 

на различни дейности във водата. Специален вид дейност във водата е адаптивното 

плуване, което през последните години има засилен интерес, в тази част на Европа. 

Адаптивни водни спортове започват да се развиват по време на шейсетте и седемдесетте 

години на миналия век на базата на развитие на съзнанието, че всички хора, независимо 

от това дали имат някаква форма на увреждане, трябва да имат възможност да получат 
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основни умения за плуване и се научат да плуват. Програмите за обучение във вода за 

хора с увреждания са се развили от хидротерапия до адаптивни водни дейности и 

инклузивни плувни програми. Така че днес хората с увреждания могат да участват в 

голямо разнообразие от различни водни дейности. Плуването е форма на упражнение, 

която постига минимален натиск върху ставите, улеснява движението и осигурява 

отлична възможност за развиване на мускулна сила, сърдечно-респираторна 

издържливост и флексибилност. Човек с увреждания чрез плуването развива 

двигателния контрол, включително подобряване на координацията на движението на 

ръцете и краката, като поддържа плаващ баланс и контрол на дишането. За хората, които 

не могат да участват във физически дейности в суха среда като бягане, колоездене и т.н., 

плуването може да бъде единствената форма на физически упражнения. Като прибавим 

и факта, че това е минерална лековита вода, която се препоръчва особено за лечение на 

нервни разстройства и заболявания, може да се каже че Вършец има голям потенциал за 

прилагането и по-нататъшното развитие на адаптивното плуване, предназначено за хора 

с увреждания. 

 

Програмен изпълнител: Община Вършец 

Целева група: деца и хора с увреждания, хора с увреждания 

 
 

Програма 7: Училище по пързаляне с кънки на пързалка с 

изкуствен лед 
 

 
 

Чрез изграждането на пързалка за пързаляне с кънки Вършец обогати значително своята 

спортна и развлекателна оферта не само през зимата, но и през летния сезон, защото 

това е изкуствена пързалка за пързаляне с кънки. Както в случая с Пирот, Вършец е 

приравнен с големите градове, които в своя спортен и развлекателен туризъм предлагат 

пързалки, предназначени за скейтъри от всички възрасти. Карането на кънки извършва 

редица ползи за здравето: подобрен баланс, сила на долните крайници, издръжливост, 

гъвкавост, координация, психическа годност и по-добро психическо и емоционално 
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здраве. В допълнение, пързалянето е много здравословно и полезно за здравето на 

опорно-двигателния апарат, много е забавно и има специална стойност в борбата срещу 

стреса. Любителският интерес към пързалянето привлича деца и младежи, което създава 

възможност за организиране на училище за пързаляне с кънки, с голям брой участници. 

В училището по пързаляне с кънки децата преодоляват основите на техниката за каране 

на кънки, общуват и отговарят на необходимостта от ежедневна физическа активност. В 

случаите, когато е пързалка на открито, както във Вършец, тогава могат да се очакват 

положителни ефекти от престоя на чист въздух и излагане на слънце.  

 

Програмен изпълнител: Община Вършец 

 

Целева група: деца и младежи, родители, лица на средна възраст 
 
 

Програма 8: Програмни дейности в "Rope парк" (Въжен парк) 
 
 

 
 

 

Въжените паркове са много привлекателни спортно-развлекателни съоръжения, които се 

намират в голям брой европейски градове. Община Вършец разполага с модерен въжен 

парк, изграден от фондовете по ИПП, за трансгранично сътрудничество между България 

и Сърбия. Във въжените паркове се извършват така наречените “адреналинови“ 

дейности, които развиват уменията и гъвкавостта при децата и младежите, но също така 

развиват кураж, смелост и колективен дух. Въжените паркове се състоят от различни 

препятствия, които са на по-малки и по-големи височини. Пътеките във въжените 

паркове изискват високо ниво на умения и гъвкавостот от  обучаващите се, добър баланс 

и координация. По време на тренировъчните дейности във въжените паркови тренъорите 

разполагат с оборудване за безопасност, така че да няма страх от наранявания. Този парк 

се посещава от все по-голям брой участници, които преодолявайки препятствията, се 

изправат пред различни физически и психически предизвикателства, водещи до голямо 

усещане за удоволствие и вълнение след игрите. Това прави дейностите във въжените 

паркове особено привлекателни и забавни, така че децата и младите хора спортуват там 

с голямо удоволствие. 

Община Вършец има възможността този парк да се използва като спортно-

развлекателна оферта за групи, които идват на екскурзии, развлекателни училищни 
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дейности, спортни подготовки, но също така и за физически лица, които изразяват 

интерес да опитат такива адреналинови дейности. 

 

Програмен изпълнител: Община Вършец 

 

Целева група: деца и младежи, лица от по-млада и средна възраст 

 
 

Програма 9: "Тийм билдинг" туризъм като форма на спортно-развлекателен 

туризъм 

 

Свързването на спортно-развлекателния и бизнес туризъм може да бъде постигнато чрез 

специален вид дейност, който стана популярен през последните две десетилетия и се 

нарича "Тийм билдинг". Бизнес туризмът е най-бързо развиващият се сегмент на 

туризма, който като изключително печеливша дейност разширява туристическия сезон и 

насърчава просперитета на местната общност, инвестициите в инфраструктурата и 

качеството на туристическото предложение. Става дума за туризъм, който съчетава 

различни форми на съвременния бизнес - корпоративни и бизнес срещи, конгреси, 

конференции, обществени събирания, стимулиращи пътувания и "изграждане на екип". 

Стимулиращото пътуване е важна част от промоционалните дейности на съвременните 

компании. "Team building" е забавно-развлекателна програма, която се използва като 

инструмент за повишаване на мотивацията на служителите, подобрявайки способността 

на групата да работи като екип. Този вид дейност помага на мениджърите да опознаят 

индивидуалните характеристики на всеки отделен член на екипа и да видят как всеки 

допринася за него. Успешните работодатели са наясно с факта, че фирмата не може да 

бъде успешна, ако нейните служители са недоволни. Въпреки че тези "инструменти" са 

сред най-скъпите, те са и най-ефективната мотивация за служителите и клиентите. 

Консумацията на бизнес госта е от три до четири пъти по-висока от средната 

консумация на класическия гост. Най-честите потребители на стимулиращи пътувания и 

"изграждане на екип" в България и Сърбия са бързо развиващите се сектори: фармация, 

телекомуникации, ИТ сектор, финансов сектор, търговски сектор. Фирмите обикновено 

организират два до три "тийм билдинга" на година, а гр. Вършец може да се превърне в 

атрактивна дестинация за този вид туризъм със своите хотелски и спортно - 

развлекателни съоръжения. Тийм билдинг туризъм може да се организира през цялата 

година, но най-подходящият период е от март до юни и от септември до ноември, когато 

климатичните условия са най-подходящи. Спортните и развлекателни съоръжения, 

които се използват в Тийм билдинга, могат да бъдат ориентир в различни релейни 

състезания, овладяване на полигоните в адреналиновия парк, въжените паркове, снежни 

и ледени игри. 

 

Програмен изпълнител: Община Вършец, Туристически информационен център 

Вършец, бизнес фирми 

 

Целева група: население в трудоспособна възраст, лица на средна възраст 
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реализацията на програмата 

за спортни и развлекателни 
дейности в град Вършец 

 

 
 

Програма 1: Спортен туризъм 

във функцията на здравето 
 
Програма 2: Уелнес и спа 
туризъм 
 

Програма 3: Спортно- 
развлекателни лагери 
 
Програма 4: Училищни 
спортно - развлекателни и 
образователни лагери 
 

Програма 5: "Стъпка към 
здраве" - пешеходни пътеки 
за здраве и пътуване 
 
Програма 6: Адаптивно 
плуване - плуване на хора с 
увреждания 
 

Програма 7: Училище по 
пързаляне с кънки на 
пързалка с искуствен лед 
 
Програма 8: Програмни 
дейности във " Въжен парк " 
 

Програма 9: "Тийм билдинг" 
туризъм като форма на 
спортно-развлекателен 
туризъм 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Граничният регион между Сърбия и България, все още не е достатъчно добре установена 

дестинация по отношение на спортно-развлекателен туризъм и в бъдеще може да бъде 

много конкурентен, защото региона има изключителни природни и антропогенни 

ресурси, което е най-важно в списъка на искания на днешните туристи. С минимални 

инвестиции и конкурентни цени могат да се постигнат отлични резултати. Чрез 

дефинирането на туристическия продукт, вече съществуващата инфраструктура за 

подпомагане (трафик и настаняване) и адекватна маркетингова стратегия, несъмнено е 

възможно да се привлекат повече вътрешни и чуждестранни туристи. Спортните 

събития могат да бъдат централна тема на спортния туризъм - организиране на събития 

и конференции за планински колоездачи, катерачи, парапланери и други екстремни 

спортове. Спортните и развлекателни дейности могат да бъдат организирани и за деца, 

възрастни хора, както и за хора с увреждания или хора със някои здравословни 

проблеми. Чрез добрата организация на офертата и подчертаването на потенциала на 

спортния и развлекателния туризъм, който може да бъде действащ през цялата година, е 

възможно да се постигнат положителни икономически резултати. Международни 

спортни състезания и турнири, с изключение на големите градове, може успешно да се 

организират и в планински и спа центрове като Стара планина, Визитор център, 

Планински Дом, Дойкинци, община Вършец. Съществуващите пътища и спортни и 

развлекателни съоръжения и удобства (ски писти с ски лифтове, пешеходни пътеки, 

велосипедни алеи, спортни площадки, басейни, спортни зали, ледени пързалки) 

отговарат на нуждите на висококачествен спортен и развлекателен туризъм.  

 

Таблица 11. Представяне на ефектите от спортните и развлекателните програми върху 

хора от различни възрасти 
  

УЧАСТНИЦИ В 
ПРОГРАМАТА 

ВИДОВЕ 

ПРОГРАМИ И 

СЪДЪРЖАНИЕ 

МЯСТО ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ПРОГРАМАТА 

ЦЕЛ НА СПОРТНО-

РАЗВЛЕКАТЕЛНОТО 

УПРАЖНЕНИЕ 

ДЕЦА Всички спортни 

игри, екскурзии и 

дейности в 

природата, 

състезания, спортни 

училища. 

Детски градини, 

спортни клубове, 

училища, лагери, 

туристически центрове 

Растеж и развитие, 

социализация, създаване на 

положителни навици, 

образование и възпитание, 

подобряване на здравето, 

корекция на постуралните 

разстройства, развитие на 

ритми, естетически и 

хигиенни ценности, 

МЛАДЕЖИ Всички  спортни игри, 

екскурзии и дейности 

в природата, 

състезания, спортни 

училища. 

Спортни клубове, 

училища, факултети, 

лагери, туристически 

центрове 

Социализация, създаване на 

положителни навици, 

възпитание и образование, 

подобряване на здравето, 

коригиране на постуларните 

заболявания, предотвратяване 

на асоциални събития, 
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   подобряване на здравния 

статус и др. 

ВЪЗРАСТНИ ХОРА Всички спортни игри, 

групови упражнения, 

екскурзии и дейности в 

природата, пешеходни и 

колоездачни обиколки, 

състезания, тренировки. 

Развлекателни 

центровете, 

фирми, екскурзии, 

къмпинги, туристически 

центрове 

Промотиране важноста на 

здравето, социализация, 

превенция на заболяванията, 

преодоляване на стреса, 

обучение, създаване на 

положителни навици и др. 

СТАРИ ЛИЦА Всички спортни и 

спортни игри, групови 

упражнения, екскурзии 

и дейности в природата, 

пешеходни и 

колоездачни обиколки, 

състезания, тренировки.. 

Развлекателни 

центровете, 

домове за възрастни 

хора, възрастни хора, 

пикници, къмпинги, 

туристически центрове 

Промотиране важноста на 

здравето, социализация, 

превенция на заболяванията, 

преодоляване на стреса, 

обучение, създаване на 

положителни навици и 

удовлетворение, оптимизъм 

и т.н. ХОРА  С 
С УВРЕЖДАНИЯ 

Всички спортни игри, 

групови упражнения, 

екскурзии и дейности в 

природата, пешеходни и 

колоездачни обиколки, 

състезания, тренировки. 

Развлекателни 

центровете и 

рехабилитация, 

асоциации на хора с 

увреждания, екскурзии, 

лагери, туристически 

центрове 

Промотиране важноста на 

здравето, социализация, 

превенция на заболяванията, 

преодоляване на стреса, 

обучение, създаване на 

положителни навици, 

удовлетворение. 

 
 

Различни видове спорт, минералните извори и развлекателните програми, може успешно 

да се комбинират с програми за здравен туризъм (възстановяване на спортисти, 

аматьори, хора с увреждания, реконвалесценти), както и програми за спа и уелнес 

туризъм. Големите възможности за развитие на спортния туризъм предлага отлична 

възможност за организиране на спортни и развлекателни лагери, насочени към различни 

групи от населението на граничната зона Пирот и Вършец (деца, семейства, спортисти, 

възрастни хора).  

 

Тази стратегия представлява двугодишен план и програма за развитие на спортно-

развлекателната туристическа оферта на Пирот и Вършец. 

 


