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Увод  
 

Община Белица, област Благоевград, България, е една от най-слабо развитите общини  в 

страната. Настоящият проект е насочен към общите нужди на тези общини за разработване на 

нов начин на препитание и развитие на туризма в трансграничния регион. Двете общини са в 

планинските райони и се характеризират с отдалеченост от големи градове, частична 

изолация от живота в големите градове,  общностите в тях са затворени, достъпът до различни 

услуги е ограничен или част от услугите не се предлагат на територията на общината или в 

съседните общини. Освен това общината се характеризира с ниска икономическа активност, 

висока безработица и крайно ограничени възможности за развитие на част от секторите на 

стопанството и др. В различни стратегически документи са посочва, че планинските райони 

имат значителен потенциал, който може да допринесе за по-динамично и устойчиво развитие 

на общините и областите, които са разположени там. Следва да се отбележи, че държавните и 

общинските бюджети на България и БЮР Македония са ниски в двете страни. Общинските 

администрации не могат да си позволят да инвестират собствени средства в проучвания или 

изработване на технически проекти за развитие на туризма на своите територии. Въпреки че 

туризмът в района не е добре развит, планините Осогово и Рила имат голям природен 

потенциал и предлагат условия за устойчиво развитие на туризма в различни негови аспекти. 

Община Белица е една от най-активните общини в област Благоевград в Югозападния район 

на планиране. Тя работи по редица регионални проекти и търси възможност да използва 

потенциала на територията си за устойчиво развитие и за увеличаване заетостта на 

населението. В това отношение се счита, че природните планински условия в Югоизточната 

част на Рила предлагат потенциал за отдих, почивка, спорт и за оздравяване на местното 

население и на гражданите от област Благоевград, Югозападен район на планиране и 

чуждестранни туристи от Гърция, БЮР Македония, както и от други страни. По такъв начин 

част от територията на община Белица е възможно да се превърне в  атрактивна туристическа 

дестинация. 
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I. Обща характеристика на района 
 
І.1. Развитие на туризма в България 
 
Развитието на туризма в България се характеризира с някои основни показатели, които са 

дадени по-долу. Те илюстрират динамиката на туризма и неговия принос в развитието на 

икономиката в страната. Създадената брутна добавена стойност /БДС/ в сектора на туризма в 

България е дадена в табл. І.1. 

 
Таблица І.1 
 
БДС, създадена в туризма, млн. лв. 
 

БДС 2008 2012 Ръст, % 
Общо 57733 67077 116,18 
Хотели и ресторанти 1385 1698 122,60 
Дял, % 2,40 2,53 105,52 

Източник: Статистически годишник /СГ/ 2013 г., с. 149. 
 
БДС, създадена в стопанството на България, за период от 5 години е увеличена с 16,18 %, а 

тази в сектора на хотели и ресторанти /за краткост в текста туризъм/ е увеличена с 22,6 %, т. е. 

наблюдава се увеличение на БДС в туризма с изпреварващи темпове в сравнение със средното 

увеличение на БДС в стопанството.  Също така относителният дял на БДС в туризма е 

увеличен с 5,52 %. В същото време може да се отбележи, че делът на туризма заема твърде 

малко място в икономиката на страната. При наличието на добри природни дадености и 

население без достатъчно занятия е необходимо да се търсят възможности за развитие на 

туризма в България. 

Броят на заетите в туризма е даден в табл. І.2. 

 
Таблица І.2 
 
Заети в туризма, хил. бр. 
 

Заети по сектори 2008 2012 Ръст, % 
Общо 3815 3436 90,07 
Хотели и ресторанти 154 151 98,05 
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Дял, % 4,04 4,39 108,87 
Източник: СГ 2013 г., с. 103. 
 
Броят на заетите в стопанството на България е намален с 10 %, а в туризма само с 2 %. Това 

показва, че туризмът успешно се справя с кризата и броят на заетите е запазен почти на 

същото равнище, както и през 2008 г. Сравнението на БДС и броят на заетите дава основание 

да се твърди, че производителността на труда в туризма, изчислен на базата на БДС на едно 

заето лице, нараства значително. 

Динамиката на средната годишна работна заплата на заетите в туризма е дадена в табл. І.3. 

 
Таблица І.3 
 
Средна годишна работна заплата в туризма, лв. 
 

Средна заплата 2008 2012 Ръст, % 
Общо 6754 8773 129,89 
Хотели и ресторанти 4655 5526 118,71 
Дял, % 68,92 62,99 91,39 

Източник: СГ 2013 г., с. 114. 
 
Средната годишна работна заплата /СРЗ/ на заетите в страната е увеличена почти с 30 % за 

период от 5 години. За същия период СРЗ в туризма е увелича почти с 19 % или увеличението 

е по-ниско с 11 процентни пункта. Това изоставане дава основание да се твърди, че секторът 

на туризма става непривлекателен за трудоспособното население. Освен това следва да се има 

предвид, че основната маса от заетите в туризма работи в сектора по-малко от 6 месеца в 

годината, поради ярко изразения сезонен характер на туризма в страната. 

Разходите за придобиване на дълготрайни материали активи /ДМА/ в туризма са дадени в 

табл. І.4.  

 
Таблица І.4 
 
Разходи за придобиване на ДМА в туризма, млн. лв. 
 

Разходи за придобиване на ДМА 2010 2012 Ръст, % 
Общо 16218 19091 117,71 
Хотели и ресторанти 541 539 99,63 
Дял, % 3,34 2,82 84,64 

Източник: СГ 2013 г., с. 197. 
 
При общо увеличение на разходите за ДМА в страната с почти 18 %, в туризма се наблюдава 

запазване на разходите за придобиване на ДМА в туризма. Това може да се отчете като отлив 
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на инвестициите в туризма с всички негативни последици за сектора в бъдеще. Това се 

проследява и от намаляване на дела на сектора в общите разходи за ДМА, чиито спад е с над 

0,5 % процентни пункта. 

Динамиката на платежния баланс и на приноса на туризма в него е дадена в табл. І.5. 

 
Таблица І.5 
 
Платежен баланс от туризъм, млн. лв. 
 

Платежен баланс 2008 2012 Ръст, % 
Общо 1318 4226 320,64 
Хотели и ресторанти 2557 3718 145,40 
Дял, % 194,01 87,98 45,35 

Източник: СГ 2013 г., с. 227. 
 
Наблюдава се сериозен дял на туризма в платежния баланс на България. Независимо от това, 

че делът на туризма намалява, то той остава един от основните стълбове на платежния баланс.  

Разходите на едно лице от България за свободно време и отдих е дадено в табл. І.6. 

 
Таблица І.6 
  
Разход средно на лице за туризъм /свободно време и отдих/, лв. 
 

Разход средно на лице 2008 2012 Ръст, % 
Общо разход 3521 4293 121,93 
Свободно време  и отдих 120 167 139,17 
Дял, % 3,41 3,89 114,14 

Източник: СГ 2013 г., с. 127. 
 
Разходът на едно лице за свободно време и отдих  включва различни дейности, в т.ч. и за 

туризъм. Поради това този показател следва да се приема с достатъчно голяма степен на 

условност. Независимо от това се проследява сравнително нисък ръст на този вид разход. От 

това следва, че все още доходите на едно лице в страната не позволява да се прогнозира висок 

ръст на националния туристически поток. 

Посещенията на чужденци в България е дадено в табл. І.7. 

 
Таблица І.7 
 
Посещение на чужденци в България по страни, хил. бр. 
 

Посещение на чужденци в 
България по страни 2008 2012 Ръст, % 

Общо 8533 8867 103,91 
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ЕС 5723 5351 93,50 
Други европейски страни 2316 2797 120,77 
Други страни 201 192 95,52 
Останал свят 293 527 179,86 
Дял, % 67,07 60,35 89,98 

Източник: СГ 2013 г., с. 372. 
 
Отбелязва се незначително увеличение на туристическия поток от чужденци към България – 

едва 3 % за период от 5 години. В същото време потокът от туристи от ЕС намалява със 7,5 %, 

а се увеличава от другите европейски страни и останалия свят, съответно с 20,77 % и 79,86 %. 

В табл. І.8 е даден броят на туристите, посетили някои от съседните страни на България. 

 
Таблица І.8 
 
Туристи, посетили някои от страните на Балканския полуостров, хил. бр. 
 

Туристи, посетили страните 2009 2012 Ръст, % 
България 7873 8867 112,63 
Гърция 14915 15518 104,04 
Румъния 1276 1653 129,55 
БЮР Македония 259 351 135,52 
Сърбия  0 0   
Общо 24323 26389 108,49 
Дял, % 32,37 33,60 103,81 

Източник: Статистически годишник /СГ/ 2013 г. , с. 658. 
 
Общият брой на туристите в цитираните страни се увеличава с 8,5 %, Най-висок ръст се 

отбелязва в БЮР Македония, но базата е твърде ниска.  За България увеличението е 12,63 %, 

повече от броя на чужденците, посетили страната. Следва да се отбележи, че страните от 

Балканския полуостров обръщат сериозно внимание на привличане на туристи. От това 

следва, че България е необходимо да разработи съвместни туристически проекти с 

Балканските страни, за да може да се използва синергичния ефект от привличане на туристите 

в страната и нейните съседи. 

 
 
I.2. Характеристика на община Белица  
 
 
Община Белица се намира в североизточната част на област Благоевград в южните склонове 

на Рила и Западните Родопи, разположена върху площ от 293,5 кв. км. Граничи с общините 

Банско, Разлог, Самоков, Якоруда и Велинград. Общината е съставена от 12 населени места: 

общинският център гр. Белица и 11 села, които са разположени в южната част на общината: 
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Бабяк, Горно Краище, Гълъбово, Доганово, Златарица, Краище, Кузьово, Лютово, Орцево, 

Палатик, Черешово. 

Община Белица е разположена живописно в североизточната част на Разложката котловина и 

Благоевградския район по долината на р. Места между южните склонове на Източна Рила и 

Северните склонове на Велийшко-Виденишкия дял на Западните Родопи. Граничи с 

Якорудска, Банска, Разложка, Рилска, Самоковска и Велинградска общини. 

Гр. Белица се намира в южната част на Рила и е свързан с отклонение от 4 км от главен път 

Разлог – Велинград, който е връзка между пътищата Е-79 и Е-80. Това осигурява добра 

транспортна достъпност до София – 172 км и Благоевград – 72 км. 

Общата площ на общината е 293536 дка, от които 221862 дка са горски територии и 63205 дка 

– земеделски земи.  

Релефът е преобладаващо планински и полупланински. Средният наклон на терена е 9,1 %. 

Територията обхваща части от Рила, Родопите и долината на р. Места. Източно 

от долината на река Беличка се простират части от Източния /Мусаленския/ дял на Рила 

планина. 

Широките поляни на Семково /около 1600 м.н.в./ по южния склон на Рила разнообразяват 

релефа на стръмно спускащите се към Разложката котловина планински склонове. Източно от 

Пирин планина се простират котловините и праговете по течението на р. Места. На изток 

Разложката котловина се загражда от рида Дъбраш /ср. н. в. 1600 м/, който принадлежи на 

Западните Родопи. 

Карта на общината е дадена на фиг. І.9. 

 
 

 
Фиг. І.9. Карта на община Белица 
 
По преброяването през 2011 г. разпределението на населението в община Белица е дадено в 

табл. І.10. 
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Таблица І.10 
 
Преброяване на неселението в община Белица, бр. 
 

Населено място Брой жители 
гр. Белица 3488 
с. Бабяк 813 
с. Горно краище 1234 
с. Гълъбово 53 
с. Доганово 783 
с. Златарица 94 
с. Краище 2603 
с. Кузьово 275 
с. Лютово 231 
с. Орцево 195 
с. Палатник 234 
с. Черешово 302 
Община Белица 10 305 

Източник: Прeброяване 01.02.2011 г.  
 
Населението на общината по последни данни през 2014 г. наброява 9678 жители. 

Разпределението на населението по села и по площи е дадено в табл. І.11.  

 
Таблица І.11 
 
Населени места и площи на община Белица 
 

Населено място Население, бр. Площ, км2 
Гр. Белица 3184 73
С. Бабяк 760 17
С. Горно Краище 1170 6
С.Гълъбово 65 4
С. Доганово 733 16
С. Златарица 122 34
С. Краище 2444 11
С. Кузьово 273 15
С. Лютово 235 5
С. Орцево 192 15
С. Палатник 240 22
С. Черешово 260 9
Общо 9678 227

Източник: ГРАО 2014-06-15. 
 
В течение на 3 години населението на община Белица е намалено със 627 души или с 6,1 %. 

Има само едно село с население от 2 000 до 5 000 души. Това е село Краище. Село с  

население от 1000 до 2000 души е Горно Краище. Малките села с население от 200 до 1000 
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души са: Бабяк, Доганово, Кузьово, Лютово, Палатик и Черешово. Много малки села с 

население под 200 души са: Гълъбово, Златарица и Орцево. 

Административният център, гр. Белица, е обединител на традиции и култура с изградена 

инфраструктура, която обслужва населението от общината, осигурява нормалното 

функциониране на населените места и съчетава интересите на населението им. 

 

Данните за динамиката на населението под и над трудоспособна възраст бележат много малко 

увеличение през 2012 г. спрямо 2008 г. Наблюдава се леко намаление на лицата в 

трудоспособност възраст. Делът на жените в над трудоспособна възраст е по-голям от този 

при мъжете. Причина за това е по-високата средна продължителност на живот при жените, 

отколкото при мъжете, табл. І.12. 

 

Таблица І.12 

Население във възрастови групи по трудоспособност, бр. 
 

Години Под трудоспособна възраст В трудоспособна възраст Над трудоспособна възраст
  Брой  % Брой  % Брой  % 

Общо 
2008 1820 19,16 6001 63,19 1676 17,65
2009 1877 19,67 5971 62,58 1693 17,74
2010 1875 19,75 5899 62,14 1719 18,11
2011 1922 19,39 6183 62,39 1806 18,22
2012 1899 19,31 6177 62,81 1758 17,88

Мъже 
2008 905 19,68 3080 66,97 614 13,35
2009 938 20,33 3040 65,87 637 13,80
2010 934 20,40 3005 65,64 639 13,96
2011 951 19,71 3205 66,44 668 13,85
2012 942 19,63 3208 66,86 648 13,51

Жени 
2008 915 18,68 2921 59,64 1062 21,68
2009 939 19,06 2931 59,50 1056 21,44
2010 941 19,15 2894 58,88 1080 21,97
2011 971 19,09 2978 58,54 1138 22,37
2012 957 19,00 2969 58,96 1110 22,04

Източник: НСИ, ТСБ – Благоевград. 
 
Образователната структура на населението на община Белица е представена предимно от лица 

с основно образование – 39 %, следвани от лицата със средно образование – 28 % и начално 
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образование – 16 %. Едва 8 % от населението са с висше образование, а процентът на 

незавършили начално образование и не посещавали училище е 9 %. Тези данни са за 

отделните населени места и показват относително равномерно разпределение на групите по 

завършено образование в града и в селата, табл. І.13. 

 

Таблица І.13 

Структура на населението по образование, бр. 

 
Населени 
места 

Общо Висше Средно Основно Начално Незавършено 
начално 

Никога не 
посещавали 
училище 

Деца до 7 
години 

гр.Белица 3097 371 982 1104 383 229 23 5
с.Бабяк 740 72 203 298 108 48 .. ..
с.Горно краище 1055 39 261 439 221 73 18 4
с.Гълъбово 55 - .. 24 21 .. 6 -
с.Дагоново 672 41 240 247 95 45 .. ..
с.Златарица 93 .. 18 47 19 3 5 -
с.Краище 2249 124 669 878 386 145 42 5
с.Кузьово 212 .. 15 111 60 18 .. -
с.Лютово 201 9 37 92 47 12 4 -
с.Орцево 164 8 34 54 44 9 15 -
с.Палатик 228 .. 25 126 29 46 .. -
с.Черешово 245 9 59 95 47 17 18 -
Източник: НСИ. 

През периода 2009 - 2013 г. абсолютната численост на безработните е дадена в табл. І.14. 

Таблица І.14 

Брой на безработните в община Белица, бр. 

Години Безработни, бр. Верижен индекс, % 

2009 2560 - 

2010 2721 106,30 

2011 2996 110,11 

2012 3175 106,00 

2013 2566 80,82 

Източник: Община Белица. 

При 6177 души в трудоспособна възраст през 2012 г. безработните са били 3175 души или 

51,4 % от всички трудоспособни, което може да се прецени като изключително високо 

равнище на безработица на фона на средното за страната около 12 % за същата година. 

Относителният дял на безработните лица през последните години значително нараства и 

достига нива през 2013 г. 62,72 % от трудоспособното население независимо, че абсолютния 

им брой през 2012 г. надвишава с над 600 души броя им през 2013 г., табл.І.15. 
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Таблица І.15 

Относителен дял на безработните в община Белица 

Година Дял, % 
2009 42,88
2010 46,13
2011 48,46
2012 51,40
2013 62,72

Източник: Община Белица. 
 
Към 31.12.2013 г. сред безработните лица преобладават такива с основно - 37,61 % и средно - 

36,55 % образование. В табл. І.16 е представено разпределението на безработните лица по 

степен на образование за 2013 г. 

 

Таблица І.16 

Безработни по образователна степен 
 

Образователна структура Брой безработни лица Дял, %
С висше образование 78 3,04
Със средно образование 938 36,55
      В т.ч.  със средно професионално 583 22,72
С основно образование 965 37,61
С начално и по-ниско образование 585 22,80
Всичко: 2566 100

Източник: ДБТ Разлог, филиал Белица, Община Белица. 
 
Табл. І.16 дава основание да се твърди, че образованието определя в голяма степен равнището 

на безработица. От друга страна в общината и нейните съседни общини няма потенциална 

възможност за повишаване на степента на образование или повишаване на квалификацията при 

прочие равно образование. Броя на безработните по възраст са дадени в табл. І.17. 

 

Таблица І.17 

Структура на безработните по възраст към 31.12.2013 г.  
 

Възраст до Брой безработни Дял, % 
До 19 години 35 1,01 
До 24 години 245 9,55 
До 29 години 309 12,04 
До 34 години 339 13,21 
До 39 години 266 10,37 
До 44 години 255 9,94 
До 49 години 283 11,03 
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До 54 години 316 12,31 
Над 55 години 518 20,19 
Общо 2566 100 

Източник: БТ Разлог, филиал Белица, Община Белица. 
 
 

Разпределението на безработните лица в отделните възрастови групи е почти равномерно. 

Превес се наблюдава в групата на безработните лица над 55 години, което има логично 

обяснение за намаляване на търсенето на лица в предпенсионна възраст. 

Безработните лица на територията на община Белица за 2013 г. без придобита професионална 

квалификация са 73,11 % от всички безработни. Липсата на професионална квалификация, 

както и липсата на образование или притежание на ниска образователна степен, не позволяват 

преминаване на курс или друг вид обучителна подготовка, която да ги направи пригодни за 

пазара на труда, табл. І.18. 

 

Таблица І.18 

Професионална структура на безработните в община Белица 

 
Квалификация Безработни Дял, % 
Работници 508 19,80 
Специалисти 182 7,09 
Без специалност 1876 73,11 
Всичко: 2566 100 

Източник: БТ Разлог, филиал Белица, Община Белица. 
 
 
Безработните по пол се разпределят както следва: жени – 54 % и мъже  - 46 %. 

Основен проблем в община Белица свързан със заетостта е, че голяма част от населението е 

ангажирано със сезонна заетост. Голяма част от лицата, които биват наети на сезонна работа, 

не работят съгласно българското законодателство. Обикновено  работят без трудов договор. 

Така на преден план излиза тенденция към увеличаване на броя на безработните лица от чисто 

статистическа гледна точка. Сезонните работни места, които се разкриват, са за помощен 

персонал в туристическите обекти в района, за заемането на които не  се поставят високи 

изисквания по отношение на образованието и квалификацията. 

Действията по отношение на намаляване на безработицата в общината следва да се реализират 

в две основни направления – превантивни:  обучение на безработни и заети и защитни – мерки, 

насърчаващи работодателите да наемат на работа лица, в т. ч. и в неравностойно положение. 

От голямо значение са превантивните действия, които целят хората, останали без работа, да не 
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изпадат в състояние на трайна безработица и оттам – до необходимостта от социално 

подпомагане. Важно условиe за подобряване на качеството на упражнявания труд е 

повишаването на пригодността на работната сила за заетост чрез усъвършенстване на формите 

за преквалификация и привеждането й в съответствие с изменящите се изисквания на 

търсенето на труд в общината. Прилагането на превантивни и активни мерки на пазара на 

труда трябва да обхване всички социални групи с особена подкрепа за най-рисковите – 

дълготрайно безработните, младежите без трудов опит или без образование и професия, 

безработните с ниско или без образование и без квалификация, хората с увреждания. Борбата с 

безработицата изисква широко обхватни мерки за взаимна подкрепа на икономическата, 

социалната политика и политиката по заетостта. Инструмент на тази политика са регионалните 

и местните програми за заетост, съобразени и с националните програми за заетост. От особено 

значение за ефективността и ефикасността на тези програми е привличането на местните 

организации на работодателите при изготвянето и реализацията на проекти в областта на 

пазара на труда и използване потенциала на работодателските организации и местния бизнес за 

оказване на консултантски, образователни и други услуги, свързани с дейностите по заетостта. 

По данни, предоставени от община Белица, дружествата, осигуряващи най-висока заетост на 

територията на общината са в сферата на дървообработването и производството на мебели, 

хотелиерство и строителство. Прави впечатление, че сред организациите, осигуряващи най-

висока заетост през 2012 г. е поставена и Спортен клуб „Четири лапи“, която е сдружение с 

нестопанска цел. В табл. І.19 са дадени 10 – те дружества, които наемат най-много персонал. 

 
Таблица І.19 
 
Най-големи работодатели в община Белица 

 
Дружества  Дейности 

„Беко експорт - импорт”  ООД Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал 
ЕТ „Георги Пенчов” Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал 
ЕТ „МБ - СУПЕР” Производство на други мебели 
”Интерхолидей – БГ” ЕООД Хотели и подобни места за настаняване 
”МАО 2” ООД Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки 
”Семково - 99” АД Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал 
”Стил текстил” ЕООД Производство на друго облекло и допълнения за облеклото 
” Строителна къща Бела - Ица” ЕООД Строителство на жилищни и нежилищни сгради 
”УСИ” ЕООД Производство на горно облекло без работното 
Сдруж. „Четири лапи” Дейност на други организации с нестопанска цел, 

некласифицирани другаде 
Източник: община Белица. 
 
І.3.Социално-икономическо развитие на община Белица  
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Световната финансова и икономическа криза предизвика рязък спад на БВП на България за 

2009 г. с 11,1 % на годишна база или 6,2 пр. пункта повече от спада в БВП на ниво ЕС 27.1 

Развитието на страната ни през периода 2010 г. – 2012 г. и прогнозните данни за 

възстановяването на икономиката от кризата, обаче, дават основание за оптимизъм по 

отношение на перспективите за дългосрочно развитие и наличието на потенциал за постигане 

на целта, определена в Националната стратегическа референтна рамка /НСРР/ 2007-2013 г., а 

именно – БВП на страната да достигне през 2013 г. до 51,2 % от средния за ЕС 27.2 

Предвид общата динамика на развитието на България до 2008 г., изразяваща се в нарастване 

на БВП с темпове по-бързи от средните за ЕС и от определените в НСРР средногодишни 

стойности - 5,73 %, социалното и икономическото развитие на /СИР/ през периода 2007-2009 

г. се характеризира с положителна промяна на ключовите индикатори, а общата перспектива 

за развитието на района за периода до 2015 г. е за възстановяване на относително високите 

нива на растеж след средата на 2011 г. 

Посочените социално-икономически условия, свързани с икономическата и финансова 

криза, налагат преосмисляне на политиките и залагат като важен приоритет успешното 

усвояване на средства от европейските фондове. 

Местната икономика е представена предимно от малки цехове в дървопреработвателната и 

шивашката промишленост. По данни на ТСБ-Благоевград на територията на общината има 

регистрирани 221 стопански единици. Най-голям е делът на стопанските субекти, занимаващи 

се с търговия, ремонт и обслужване - 47,95 %, следвани от тези в преработващата индустрия - 

18,1 % и хотелиерството и ресторантьорството - около 15,4 %. През периода 2003-2013 г. 

намалява относителния дял на преработвателните предприятия /2003 г. – 24,3 %/, 

хотелиерство и ресторантьорство /2003 г. – 18 %/, а се увеличава дела на предприятията в 

сектор търговия и ремонт /2003 г. – 36,6 %/. Това се дължи на новорегистрираните търговски 

дружества, около 70 бр., развиващи своята дейност основно в сферата на търговията. Най–

нисък е делът на предприятията, занимаващи се с култура, спорт и развлечения - 1,35 %, 

строителство - 1,81 % и селско, горско и рибно стопанство - 2,26 %. Структурата на 

дружествата по размер следва общата тенденция за областта и страната. Най-голям е 

относителният дял на микрофирмите със заети до 9 човека - около 91 %. 

Промишлеността в общината е представена от предприятия, специализирани в дърводобива и 

дървопреработването, които разчитат на наличието на суровини, материална база и 

квалифициран персонал. Леката промишленост е представена от няколко шивашки цеха, 

                                                            
1 НСИ за 2012 г. 
2 НСРР.  
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които шият на ишлеме, а хранително-вкусовата – с производство на хляб и хлебни изделия. 

Възможност за стимулиране на местната икономика е развитието на дървопреработването в 

посока производство на крайни продукти – мебели, дограми и др. 

 

Таблица І.20 

 

Показатели на дружествата в община Белица 

 
                                                 Година 

     Показатели 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 Динамика, % 

1. Брой предприятия 218 214 214 221 1,38 

2. Произведена  продукция,  хил. лв. 13792 13621 10647 13850 0,42 

3. Нетни приходи от продажбите, хил. лв. 19152 18694 14672 18059 -5,71 

4. Приходи от дейност,  хил. лв. 20251 19785 16783 20472 1,09 

6. Печалба, в хил. лв. 1454 1443 924 1468 0,81 

7. Заети, бр. 737 693 642 743 0,81 
8. Производителност на труда, лв. 27478 28550 26142 27553 0,27 
Източник: ТСБ– Благоевград.  

 

Основните показатели за развитие на икономиката в община Белица показват незначителни 

отклонения от базовия период – 2009 г. Нетните приходи от продажби бележат намаление, 

което се дължи на икономическата криза в страната и ЕС. Ключова негативна тенденция е 

намалението с близо 6 % на нетните приходи от продажби, което е следствие от спада в 

производството през 2011 г. Негативен е изводът и по отношение темповете на развитие, 

които изостават значително под тези за областта и страната. Брутното нарастване не покрива 

инфлационния индекс, което означава, че икономическите субекти на територията на 

общината на практика са в режим на оцеляване и формираното нарастване не води до 

фактическо увеличаване на реалната стойност на произвеждания БВП. Производителността 

на труда е почти без изменение, което не дава индикация за по-добро управление на 

предприятията в общината. 

Разпределението на предприятията по размер е дадено н табл. І.21. 

Таблица І.21 

Разпределение на предприятията по размер към 31.12.2012 г., бр. 
                          Фирма 

  Община 
Микро до 9 

заети  
Малки 

10-49 заети  
Средни фирми 50-

249 заети 
Големи фирми
Над 250 заети 

Общ 
брой 

1. Белица 201 .. .. - 221 
2. Благоевград 4573 311 56 8 4948 
3. Якоруда 232 .. .. - 246 
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                          Фирма 
  Община 

Микро до 9 
заети  

Малки 
10-49 заети  

Средни фирми 50-
249 заети 

Големи фирми
Над 250 заети 

Общ 
брой 

4. Банско 1064 63 .. .. 1135 
5. Разлог 1042 52 .. .. 1109 
6. Област Благоевград 15628 992 206 25 16851 
7. Дял на Белица, % 1.29 .. .. - 1.31 
Източници: ТСБ – Благоевград, „..” – Данните са конфиденциални и „-” – Липсват данни. 
 

Данните от табл. І.21 показват, че структуроопределящи за икономиката на община Белица са 

микро предприятията. Липсата на точна статистика е проблем за идентифицирането на трайни 

зависимости в развитието на икономиката. Близките стойности на показателите за общините 

Белица и Якоруда са сходни. Това се определя от природно-климатичните, социално-

икономическите и другите фактори и дадености. Горното дава основание да се направи извод 

за това, че подобна ситуация е характерна по-скоро за региона, отколкото за община Белица. 

Т. е. мерките за икономическо развитие следва да се насочат към областта и част от ЮЗ район 

на планиране.  

Икономиката на община Белица следва тенденциите и темповете на развитие на икономиката 

на област Благоевград, табл. І.22. 

 

Таблица І.22 

Икономически показатели за общините в област Благоевград към 31.12.2012 г., хил. лв. 

 
Община Произведена 

продукция 
Приходи 
от дейност 

Нетни 
приходи от 
дейност 

Печалба 
 

Загуба 
 

1. Белица 13850 20472 18059 1468 592 
2. Благоевград 1580927 1878730 1737045 141900 49361 
3. Якоруда 14994 22449 21666 1441 474 
4. Банско 140051 193828 174195 13443 25591 
5. Разлог 181023 267004 223313 13442 29226 
6. Област Благоевград 3538757 4688691 4353125 370082 160207 
5. Дял на Белица,  % 0.39 0.44 0.41 0.40 0.37 
Източници: ТСБ – Благоевград. 

Икономиката на областта се формира главно от предприятията в община Благоевград и 

поради това дяловете на общините Белица и Якоруда са твърде ниски. Негативни са данните 

за съотношението между регистрирана общо печалба и общо загуба, който при балансирана 

икономика следва да бъде в рамките на под 10/1, в случая е около 2/1. Рентабилността по 

приходи от продажби за областта е 8,5 %, а тази в община Белица е 8,1 %., т.е. управлението 

на предприятията е на сравнително добро равнище в община Белица и не се отклонява 

съществено от средното за областта. По-големи подробности за разпределението на 
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икономическите показатели от дейността на предприятията  в община Белица по КИД 2008 са 

дадени в табл. І.23. 

 

Таблица І.23 

Структура на икономиката на община Белица по КИД 2008 към 31.12.2012 г., хил. лв. 

 

Икономически дейности  Предприятия, 
брой ПП1 ПД НПП Разходи за  

дейността Печалба Загуба 

Белица 221 13850 20472 18059 19445 1 468 592
Селско, горско и рибно стопанство 5 190 198 195 216 .. 22
Преработваща промишленост 40 7839 8978 7499 8611 572 267
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива .. .. .. .. ..  ..
Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване .. .. .. .. 251 ..  
Строителство 4 1689 1772 1186 1611 ..  
Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 106 1419 6327 6143 6124 271 159
Транспорт, складиране и пощи 6 379 379 379 352 25  
Хотелиерство и ресторантьорство 34 797 1130 1104 1134 103 112
Професионални дейности и научни 
изследвания .. .. .. .. .. ..  
Административни и спомагателни 
дейности .. .. .. .. .. ..  
Хуманно здравеопазване и социална 
работа 14 373 439 373 372 69  
Култура, спорт и развлечения 3 .. .. .. .. ..  
Други дейности 3 .. .. .. .. ..  
Източници: НСИ, ТСБ – Благоевград, 1 показателят е изчислен по методология на структурна бизнес статистика 

и ".." конфиденциални данни. 

 

В сектора на услугите са регистрирани и действат най-много търговски дружества. В сектор 

„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети са регистрирани 106 дружества или 48 % от 

всички дружества в община Белица. На второ място е преработващата промишленост с 40 

дружества или 18,1 %. Следва да се отбележи, че нетните приходи от продажби в първия 

сектор вече достигат по стойност същите във втория сектор, което може да се прецени като 

отрицателна тенденция, тъй като не се създава добавена стойност. 

Хотелиерство и ресторантьорство са третият сектор с най-висок относителен дял на 

предприятията в общината. Нетните приходи от продажби през последните години не се 

променят, което подсказва стабилизирането на тези сектор, което се дължи на вътрешни и 

външни за общината фактори. Към първите се отнасят липсата на инвестиции, маркетинг и 
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подготвени специалисти, а към вторите – намалението на доходите на населението, 

намаляване на броя на туристите и пренасочването им към други курорти.  

От анализа може да се направи извод, че потенциал за отраслово развитие на икономиката в 

община Белица следва да се търси в следните сектори: горско стопанство,  преработващата 

промишленост, туризмът и свързаните с него селско стопанство, занаяти и културни 

институции. 

Изводите за икономическото развитие на община Белица са: 

1. Слабо развито земеделие върху малки площи земеделска земя. Необходим е преход от 

традиционни към алтернативни култури. 

2. Значителен потенциал от гори и горски плодове. 

3. Добре развита шивашка промишленост. 

4. Стабилизиране на броя на заетите, с превес на заетите в публичния сектор. 

5. Слабо икономическо развитие, което се определя от липса на природни ресурси, с 

изключение на горите, отдалеченост от пазари, ниска конкурентноспособност, 

остаряло оборудване, ниска квалификация и образование на населението. 

6. Липса на инвестиции. 

Основният показател за равнището на стабилност на икономиката на определена територия се 

определя от структурата на заетостта. Причина за това е обстоятелството, че при 

икономически неравновесия на по-висока променливост са изложени заетите в частния 

сектор, докато поради характеристиките на обществения сектор трудовите правоотношения в 

тях се характеризират с относително по-висока степен на стабилност. Това дава възможност 

да се прецени в каква степен развитието на обществения сектор може да омекоти евентуални 

шокове от чисто икономически характер. Интерпретацията на резултатите има и пряко 

отношение към структурата на разходите в публичния и частния сектор, както и към степента 

на натоварване на социалната система в периоди на завишена безработица, табл. І.24. 

 
Таблица І.24 
 
Наети по сектори на стопанството в Белица, бр.  
 

Година Общо Об. сектор Частен сектор Дял частен, % 
2009 1118 554 564 50,44 
2010 1026 501 525 51,17 
2011 1022 548 474 46,38 
2012 1260 693 567 45,00 
Ръст, % 127,01 125,09 100,53  

Източник: община Белица. 
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Анализирайки данните за структурата на трудовите и служебни правоотношения в община 

Белица могат да бъдат откроени няколко основни тенденции. Общото нарастване на броя 

заети за периода 2009-2012  г. е съпроводено с процес на промяна, която може да се обясни с 

общата стопанска конюнктура в страната, посочения по-горе икономически спад в общината 

и последиците от световната финансова криза. Тенденцията е към нарастване в броя на 

заетите лица, което очертава положителен тренд като напълно компенсира вътрешните за 

референтния период спадове. Същевременно данните за структурните промени сочат, че 

посочената компенсация и общият ефект се дължи преди всичко на увеличена заетост в 

обществения сектор. Там общото нарастване за периода е 25,09 %, докато в частния сектор 

може да се говори за възстановяване на равнището от началото на периода. 

Очевидно обществения сектор се явява стабилизатор на заетостта, като данните сочат че 

изпълнението на тази функция е отишло дори в крайност. Към 2012 г. е на лице 

съществен превес на обществения сектор.  

Ръстът на средната годишна заплата е близо до инфлационния индекс, като в тази тенденция е 

структуроопределящото място на обществения сектор. В частния сектор средната годишна 

заплата е значително по-ниска както като абсолютна стойност, така и като темп на нарастване, 

табл. І.25. 

 
Таблица І.25 
 
Средна годишна работна заплата в община Белица, лв. 
 
Години Средна годишна 

заплата 
В обществен сектор В частния сектор 

2009 4302 5089 3512 
2010 4694 5810 3604 
2011 4700 5477 3796 
2012 4926 5783 3866 

Ръст, % 114,50 113,64 110,08 
Източник: ТСБ– Благоевград.  

 

Средното равнище на СРЗ е съществено по-ниско от това за страната и областта. Ръстът на 

СРЗ е близо до инфлационния индекс, като отново за тази тенденция е 

структуроопределящото място на обществения сектор – 14,5 %. В частния сектор ръстът на 

СРЗ е едва 10,08 % и е с почти 5 процентни пункта по-ниска от СРЗ в обществения сектор. 

Могат да се направят някои изводи: 

1. Частния сектор е слабо развит и ниско активен, 



26 

http://library.belitsa.com   
 

2.  Равнището на производителността на труда е ниска, което води респ. и до ниско 

увеличение на СРЗ,  

3. Високата безработица също оказва натиск за минимална СРЗ, 

4. Не се чувства намесата на държавата и/или общината в развитието на икономиката. 

5. Не се използват ресурсите на общината за увеличаване на трудовата активност. 

По данни на Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ от ноември 2012 г. общият брой 

на земеделските стопанства на територията на община Белица е 1607 и използваната 

земеделска земя е 15762 дка. Високият относителен дял на домакинствата, ангажирани в 

земеделски стопанства, е свързан предимно с производството на селскостопанска продукция 

за собствени нужди, за повишаване доходите на населението. Структурата на земеделските 

земи показва, че най-голям относителен дял заемат естествените ливади, следвани от нивите и 

мери и пасища, табл. І.26. 

 
Таблица І.26 
 
 Структура на земята в община Белица, дка 
 

Показатели Площ, дка Дял, % 
Ниви 18606 24,15
Трайни насаждения 367 0,48
Естествени ливади 41914 54,40
Разсадници 29 0,04
Мери и пасища 15242 19,79
Полски пътища 876 1,14
Общо 77035 100,00

Източник: Община Белица. 
 
Обработваемата земя е 34203 дка. На човек от населението се падат по 3,6 дка обработваема 

земя, при средно за страната 6,3 дка/човек. По форма на собственост 10 % от земеделската 

земя е частна, 10 % е общинска, 80 % е държавна. Относителният дял на общинските земи е 

нисък и силно ограничава възможностите за стимулиране развитието на селското стопанство 

чрез предоставяне на площи на арендатори за създаване на крупни стопанства и ферми. 

Резерв представляват земите, които се предвижда да бъдат актувани като общинска 

собственост след изтичане на давностният срок за възстановяване на собствеността. 

Основна част от обработваемата земя заемат културите: картофи – 2920 дка, зрял боб - 

520 дка, царевица - 600 дка, тютюн – 920 дка, тритикале - 485 дка, зеленчуци – 270 дка, 
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люцерна – 450 дка и пшеница – 30 дка. Броят на регистрираните тютюнопроизводители е 

1200, а годишната квота на общината е 1200 тона тютюн. Съществуват благоприятни условия 

за култивиране на лечебни растения и създаване на трайни насаждения от горски плодове.3 

Перспективите за развитие на селското стопанство на община Белица са свързани с 

въвеждане на алтернативни култури, като ръж, тритикале, билки, малини и боровинки. 

Потенциал за развитие има и пчеларството. Важно значение за развитието на селското 

стопанство има и развитието на свързаните отрасли, предимно хранително-вкусовата 

промишленост и туризмът. 

Животновъдството заема по-малък дял в произведената селскостопанска продукция. 

Представени са почти всички видове домашни животни: говеда, овце, кози и свине. 

Намаляването на броя на животните през последните години затихва като процес, но 

затрудненията, свързани с реализацията на продукцията продължава да бъде основен проблем 

пред животновъдите. Семейните ферми не са пазарно ориентирани и на пазара се появяват 

излишъците от производството на домакинствата. Качеството на продукцията е ниско, поради 

липса на познания у фермерите за храненето и отглеждането на животните. 

Община Белица се намира в планински район, поради което местната икономика е силно 

зависима от дърводобива и дървопреработването. Горският фонд на територията на община 

Белица е 231046 дка, или 71,8 % от територията на общината. Физикогеографските условия на 

територията обуславят наличието на разнообразна естествена горска растителност. В Рила 

преобладават иглолистните насаждения – бял и черен бор, смърч, бяла и черна мура. В по-

ниските части на планината от широколистните дървесни видове преобладава дъбът. 

Широколистният пояс навлиза по долините на рилските реки навътре в планината. Западните 

Родопи са заети предимно от представители на средноевропейската горска растителност, като 

особено голямо развитие има иглолистната растителност. Пак там има площи от букови гори.  

Преобладаващата част от горите са държавна собственост. На частни лица са възстановени 

1427 дка. Значителният дял на държавния горски фонд /ДГФ/ е свързан с Национален парк 

/НП/ “Рила”. Използването на горските ресурси за стопански цели следва да се извършва в 

съответствие със Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и Плана за управление на НП “Рила”. 

Горският фонд на общината се стопанисва от Държавно горско стопанство. 

Площите на ДГФ, общински горски фонд и частни гори са дадени в табл. І.27. 

 
Таблица І.27 
Гори в община Белица, дка 
 
                                                            
3 Община Белица и МЗХ. 
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Собственик Площ, дка Дял, 
% 

ДГФ 192709 82,9
Общински ГФ 38337 16,5
Части гори 1427 0,6
Общо 232473 100

Източник: Община Белица. 
 
Средното наличие на гори на територията на община Белица е една от най - високите в 

страната – 71,8 % при средно равнище за страната 31,7 %. 

Основните горскостопански дейности, които се развиват в горските територии са: 

дърводобив, възобновяване и залесяване, реконструкция на слабопродуктивни гори. Местното 

население използва дърва за огрев и произвежда малки количества строителна дървесина. 

Значимо е и използването на горите чрез добив на  сено, листников фураж, горски плодове и 

билки. Основен проблем в общината са мащабите на незаконната сеч, част от сивата 

икономика. Изсечените горски площи от незаконна сеч почти не се залесяват и възстановяват 

от лесничейството, поради недостиг на финансови ресурси, което активизира ерозионните 

процеси. 

Значителният горски фонд може да бъде един основните източници на икономически 

растеж на общината при устойчиво ползване на горските ресурси. Развитието на 

производства, използващи дървесината като суровина, както и такива свързани с първична 

преработка на билки, гъби и диви плодове. Това може  да допринесе както за развитието на 

селското и горско стопанство така и за цялостното икономическо развитие на общината. Това 

изисква целенасочени и устойчиви действия за развитие и защита на горските територии. 

Горското стопанство на общината е стратегически резерв за развитието на специфичен 

туризъм: спортен, ловен, вело и т.н. 

Общата оценка на състоянието на транспортната система на община Белица е задоволително. 

Общината има добре изградена пътна мрежа. Пространствената организация позволява 

относително бърз достъп от всички населени места до центъра. Недоброто състояние на  

пътната мрежа създава известни проблеми с достъпа до селата. Съществува проблем по 

поддържането на местната пътна мрежа през зимата. 

Пътната мрежа на територията на община Белица е с дължина 126 км, като републиканските 

пътища са 12 км, а общинските пътища - 114 км. Гъстотата на пътната мрежа е 43 км/100 кв. 

км, което е повече от средното за страната - 33 км/100 кв. км. За голямата гъстота на пътната 

мрежа допринася наличието на пътища без трайна настилка - 53 км, а гъстотата на пътната 

мрежа при изключване на тези пътища е 24,9 км /100 кв. км. Главната пътна артерия в 
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общината е път ІІ-84 Разлог – Велинград, който преминава на 4 км от общинския център гр. 

Белица в направление изток-запад и свързва общината със съседните общини, областния град 

и националната пътна мрежа.  

Основните проблеми, свързани с поддръжката и развитието на общинската пътна 

мрежа, са свързани с липсата на средства за ремонт и инвестиции в пътната 

инфраструктура и тенденцията за продължаващо влошаване качество на 

инфраструктурата, породено от интензивността на водната ерозия. Бюджетните 

ресурси на община Белица, както и на повечето малки общини в България, са силно 

зависими от субсидиите от републиканския бюджет, ограничени са възможностите за 

реализация на собствени приходи и за финансиране на значими инфраструктурни проекти. 

Информационните и телекомуникациите технологии в планинските територии не позволяват 

телефонизиране на всички села. Покритието с радио-телевизионен сигнал в някои населени 

места се ограничава само до националните програми. 

Достъп до Интернет е осигурен в гр. Белица посредством кабелна мрежа, като се поддържа 

скорост 128 b/s. Качеството на услугата е незадоволително, като съществуват възможности за 

развитие на мрежата за интернет достъп, поради наличието на оптичен кабел, преминаващ по 

билото на връх "Бонтишка" на около 40 км по въздушна линия от гр. Белица. 

Община Белица има потенциал за развитие на различни видове туризъм. Развитието на 

туристическия сектор е от изключителна важност за местната икономика. Увеличаването на 

броя на туристите ще доведе и до повече приходи за общината и бизнеса. Удивителната 

природа, местоположението и забележителностите дават възможност на община Белица да 

развива почти всички видове туризъм: еко, селски, планински, културен, алтернативен и 

исторически и хоби туризъм. 

Семково, като част от общината, предлага отлични възможности за практикуване на летен 

пешеходен, еко туризъм и на зимен ски туризъм. Местоположението му и природното 

богатство на Рила отдавна са отредили неговата основна роля в развитието на туризма в 

община Белица. Това дава основание през 2009 г. „Природният феномен – Белица” да бъде 

удостоена с Марка EDEN „Отлична Европейска туристическа дестинация” - туризъм в 

защитените територии на България на Европейския съюз и членството й в международната 

EDEN мрежа с представителство на 27 държави членки на ЕС. От 2006 г. „Природният 

феномен – Белица” е достоен член и на международната мрежа PAN Рarks. 

Освен Семково в границите на община Белица попада  „Парк за реадаптация на танцуващи 

мечки“, който ежегодно се посещава от хиляди любители на мечките и животните в 

планината. В община Белица са маркирани екопътеки и туристически маршрути, свързващи 
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Семково, „Парк за танцуващи мечки“ и различни забележителности по територията на 

общината. 

Обектите  за настаняване в община Белица са дадени в табл. І.28. 

 
Таблица І.28 
 
Обекти за настаняване в община Белица 
 

Място Вид Име Звезди Стаи Легла 
Семково 4 бунгала Релакс 1 4 12
 Поч. станция ТУ 2 35 92
 Хотел Бор 1 54 + 3 ап. 180
 Хотел Рила 2 77+16 ап. 480
 Хотел Семково  32
 Хотел Масабо 6 12
 Поч. станция УАСГ  120
 Хижа Семково  55
 Хотел Богатинов 6 12
 Вилно селище Света гора  60
 Вилно селище Под елите  26
 Поч. станция Елпром 10 30
 База за поч. Киборг  15
 Вили Частни 60 бр. 160
 Общо   1286
Гр. Белица Турист. дом Белица Не работи 120
 Хотел Здравец 3 12+7 44
 Хотел Марина 13+14 71
 Сем. Хотел Богатинов 6 12
 Мотел Св. Богородица 4 8
 Къща за гости Гюргя 3 6
 Къща за гости Манова къща 3 5
 Къща за гости Манолова къща 3 6
 Къща за гости Чорбаджиева къща 3 6
 Общо   278
С. Краище Хотел Краище 20 80
 Къща Частна 5 12
 Общо   92
   Всичко   1656
Източник: Община Белица. 
 
Селският туризъм е все още слабо развит. В общината има предпоставки за развитие на такъв 

вид туризъм: голям брой селски къщи в добро състояние, запазена традиционната структура, 

архитектурен образ, битови и културни традиции и др.  

В общината има условия за лов и риболов с наличието на ловните полета, реки и водоеми. 

Община Белица е с периферно разположение в националната територия и е 
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сравнително отдалечена от основните центрове на формиране на вътрешни туристически 

потоци. Лошото състояние на пътната мрежа допълнително затруднява достъпа до общината 

и се отразява негативно върху нейния имидж. Близостта на общината до границите с Гърция и 

Македония могат да се разглеждат като предпоставка за развитие на трансграничното 

сътрудничество, включително и в областта на туризма. Въпреки че съществуват природни и 

демографски условия, туризмът и туристическата индустрия не са развити в достатъчна 

степен и са под средното равнище за страната. Поради това туризмът е една от възможностите 

за икономическо развитие на общината. Това налага превръщането на туризма и културата в 

ресурс и фактор за икономическо развитие и увеличаване на заетостта на населението. Налага 

се утвърждаване на населените места в общината като центровете на културно-историческо 

наследство, като дестинация, която обхваща значителна част от туристическия пазар на 

България и представлява регионален лидер при пътувания и турове, свързани с културата на 

Югоизточна Европа. 

Основни насоки и цели за развитие на туризма са: 

1. Развитие на селски, еко и на ловен туризъм и съчетаването им с рекреативен и 

            познавателен туризъм, 

2. Стимулиране на частната инициатива в туризма – създаването на семейни или малки 

хотели и частни квартири в границите на населените места и в Семково, 

3. Модернизация на съществуващата туристическа база, 

4. Разнообразяване на туристическото предлагане и подобряване качеството на 

            туристическите услугите, 

5. Развитие на реклама на местни традиции, занаяти и обекти за настаняване, 

6. Коопериране с община Гърмен, Доспат, Смолян и Банско при развитие на  

туризма и включване на прехода с коне по туристическа пътека Смолян – Долен - 

Ковачевица и Лещен в туристически пакет, 

7. Запазване на културното наследство, нравите и обичаите на населението, 

8. Възстановяване и опазване на културните паметници, 

9. Подкрепа на местната туристическа индустрия. 

Постигането на тези цели в туризма изисква: 

1. Развитие на местната туристическа инфраструктура,  

2. Подкрепа на МСП в областта на туризма, 

3. Привличане на национални и чуждестранни инвестиции в туризма, 

4. Провеждане на целенасочена маркетингова и рекламна дейност,  

5. Развитие на местни инициативи, свързани с културни и исторически дати и празници, 
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6. Формиране на фондове за поддържане на значимите туристически обекти на 

територията на общината, в т. ч. археологически и исторически  паметници,  

7. Привличане на финанси за подобряване на довеждащата транспортна инфраструктура, 

8. Разширяване кръга от видовете туристически услуги или комбинация от тях в 

сътрудническо със съседните общини, 

9. Обучение и квалификация на местното население за работа в туристическия сектор в 

чужди езици и компютърна грамотност, 

10. Формиране на туристически сдружения за развитие на сектора, 

11. Популяризиране на културно-историческото наследство и местните занаяти, обичаи и 

обреди чрез организиране на събития, 

12. Обособяване на зони с потенциал за развитие на отдих на населението, като се 

използват наличните природни ресурси, напр., съществуващите гори в общината, 

13. Проектиране и устройване на допълнителни екопътеки в планинските части от 

общината и веломаршрути в границите и извън урбанизираните територии, както и да 

се осигури необходимият достъп до местата за рекреация.  

14. Подобряване планирането на населените места в общината и заобикалящата ги 

природна среда, за да се постигне целесъобразното и екологичното й използване. 

 
II.Описание на Рила планина и Семково 
 
 
Курортен комплекс „Семково“, за краткост в текста Семково, се намира на разстояние 17 км 

от гр. Белица, който е основен изходен пункт за курорта. 

Семково е разположено в местността Семкови поляни в Средна Рила на 1550 – 1600 м н. в. 

Комплексът се състои от широки поляни, обградени със смърчови и борови гори. На 

северозапад и север от курорта се извисяват поредица от красиви върхове. От тук се разкрива 

впечатляваща панорама към величествените върхове на Рила и Пирин. 

Условията за почивка тук са разнообразни. Климатът е средиземноморски с осезаемо 

планинско влияние, което допринася снежната покривка да се образува още в началото на 

ноември и до януари достига средно 60 – 80 см височина. Средногодишните температури в 

курорта са между 7,5° С и 9,5° С. Средните януарски температури варират от - 2° до - 11° С. 

Най-студен е м. януари. Снежната покривка по високите части се задържа не по-малко от 130 

дни. От север, запад и изток Семково е обградено от високите върхове на Северна и 

Централна Рила. Поради това Семково е предпазено от силните и поривисти ветрове от запад 

и север.  
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Пътят за Семково се отклонява от главния път Белица – Разлог на север и преминава по 

долината на р. Белишка, десен приток на р. Места. От 7 – мия километър пътят навлиза в 

скалистия пролом Стеница и след като напусне долината на реката в м. Корубата  се насочва 

към същинската част на планината Рила.  

Туристите могат да преминат по по-къс, но по-стръмен път, който преминава по хребета 

Кориците, отграждаш от изток долината на Белишка река. Възходящата денивелация от гр. 

Белица до Семково е 700 м. По маршрута има лентова маркировка, която на места липсва и е 

необходимо внимателно движение на север – северозапад по стари горски пътища. Цялото 

разстояние се изминава за около 4,30 – 5 часа. 

Поляните в Семково са ориентирани на юг и на тях са разположени: хижа, хотели, почивни 

станции, ски писти, места за обществено хранене, паркинги, спортни площадки, закрит 

плувен басейн и др. Хижа Семково е разположена на 1750 м н.в. в м. Плавище на север от 

курорта. Тя е масивна сграда на 2 етажа с 55 легла в стаи от 2,3,4 и 6 легла и две помещения с 

нарове. От курорта до х. Семково води маркирана пътека, която се изминава за около 30 мин. 

Освен като курорт Семково се развива като зимен курорт за масов ски туризъм. В курортната 

местност са разположени 7 ски писти, от които 3 по северните склонове на планината. Те са с 

различна дължина и трудност. Общата им дължина и 3,2 км и се обслужват от 8 ски влека. 

Трите писти на северния склон са сравнително трудни. Пистите покрай курорта са с малък 

наклон и са относително лесни и подходящи за масово практикуване на ски и за начинаещи. В 

края на февруари студентите, туристите и жителите на Белица организират голям зимен 

празник – фиестата „Бела Ица“, който се е превърнал в общински празник.  

Атракция представлява и „Паркът за танцуващи мечки“, разположен в близост до Семково. 

Тук се намират и два от входно-изходните пунктове на Националния парк “Рила”. Семково е 

изходен пункт за други хижи в Рила планина: х. „Добърско“ – 5 ч., х. „Македония“ – 2,30 ч., х. 

„Трещеник“  през м. Вранчево – 5 ч., х. „Рибни езера“ – 6 ч., х. „Грънчар“ – 6,30 ч. Всички 

маршрути са маркирани.  

 
ІI.1. Туристически услуги в Семково 
 
 
ІI.1. 1.Земя на Семково 
 
Територията на курортен комплекс Семково е 115 хектара. Земята е собственост на ДГФ. Има 

и частни собственици, но те владеят по-малко от 5 дка от земята на Семково, което не 
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затруднява инвестиционните намерения в Семково. Няма реституционни претенции спрямо 

земята на Семково.  

Всички съществуващи сгради и съоръжения в Семково са на различни собственици, но са 

строени при условия на ограничено вещно право, с право на строеж. 

Новото строителство на сгради и съоръжения в курорта също ще се извършва само с правото 

на строеж. 

 

ІI.1. 2.Ски писти  

Курортен комплекс Семково предлага осем ски писти с обща дължина от 3.2 км. Три от 

пистите са на северните склонове с няколко степени на трудност. Ски терените се обслужват 

от осем ски влека и се поддържат в идеални условия. Обозначаването на ски пистите в 

Семково е следното: 

‐ Зелена - много лесна/детска,  
‐ Синя – лесна, 
‐ Червена – трудна, 
‐ Черна - много трудна. 

Наименованието и оборудването на ски пистите в Семково е дадено в табл. ІI.1. 

Таблица ІI.1 

Ски писти в Семково 

Наименование Маркировка Дължина, 
м 

Тип лифт Капацитет на 
лифта, бр./час 

Север 2 Черна 1100 Влек-паничка 800 

Север 1 Червена 500 Влек-паничка 400 

Юг Червена 500 Влек-паничка 400 

Аскер Червена/синя 500 Влек-паничка 400 

Еделвайс Синя 180 Влек -ръкохватка 350 

Лира 1 Синя 130 Влек –ръкохватка 350 

Лира 2 Синя 160 Влек -ръкохватка 350 

Писта за начинаещи Зелена 80 Влек -ръкохватка 350 

Общо  3150   
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Източник: Община Белица и реклами на Семково. 
 
Най-дългата писта на северния скат е „Орлите“ /Картала/ - 800 м и се обслужва от два ски 

влека. Първият е с дължина 800 м, а втория 1100 м с капацитет 450 и 700 души на час.  

Дадената дължина на пистите се използва за определяне на капацитета на курорт Семково 

през зимния сезон.  

ІI.1. 3.Туристически услуги в Семково 

Към настоящия момент /разработване на проекта/ в Семково се предлагат различни по своя 

характер туристически услуги. Това се определя от структурата на собствениците на 

хотелската база, ведомствените почивни бази и частните вили. Предлаганите групи 

туристически услуги в Семково се класифицират в следните групи: 

1. Зимен ски туризъм, 

2. Рекреативен планински летен туризъм,  

3. Маршрутно-познавателен, 

4. Обучение на студенти в ски спорт, 

5. Краткосрочен отдих в края на седмица. 

6. Почивка за 5 – 7 дни. 

7. Други видове: събиране на горски плодове, транзитно преминаване към други части на 

планината и т.н.  

Всяка една от групите туристически услуги може да се раздели на различни видове 

специфични услуги. Например, зимният туризъм включва: ски за начинаещи и деца, ски за 

туристи, провеждане на състезания със ски, сноуборд за начинаещи и за състезания, 

предлагане на ски, обувки и облекло за туристи, ремонт на ски и на ски оборудване, 

подготовка и поддържане на ски пистите, поддържане на ски влекове, доставка на 

консумативи за ски и ски оборудване, ски училища за начинаещи скиори и сноубордисти и 

др.  

Аналогично могат да се представят и другите групи туристически услуги, но това описание е 

напълно достатъчно да илюстрира богатия набор от туристически услуги, които могат да се 

предложат на туриста.  
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Следва да се отбележи, че тук не са посочени обслужващи дейности, които са типични за 

всеки курорт: нощувки, хранене, културни и спорни развлечения и атракции, паркинги и 

други видове обслужвания на туристите. 

ІI.1. 4.Места за настаняване в Семково 

Местата за настаняване в Семково са дадени по списъка от местата за настаняване в табл. І.28. 

Тук е представено описание само на онези обекти за настаняване, за които има достъпна 

официална информация: 

1. Хотел "Рила" разполага с 89 помещения, от които 31 двойни, 42 тройни и 4 четворни 

стаи и 12 студиа и апартаменти, общо 480 редовни легла, с възможност за 80 

допълнителни, със закрит басейн, сауна, фитнес-център, кабинет за сух масаж, 4 

полифункционални зали, фоайета за тихи игри. Освен това той разполага с ресторант и 

дневен бар. Всички стаи са с WC с вана/душ, балкон, с изглед към планината. Хотелът 

има готовност да приема индивидуални и групови туристи, детски групи, туристи за 

планински отдих, профилактика и лечение. 

2. Хотел “Бор” разполага с 54 двойни стаи и три апартамента, всички със собствен 

санитарен възел и кабелна телевизия. Хотелът разполага и със ски гардероб, 

конферентна зала, локално парно, билярд и тенис на маса, паркинг, охрана и телефон 

на рецепция. На разположение на гостите на хотела е ресторант с прекрасна гледка към 

Рила планина, дневен и нощен бар. 

3. Почивна база на Технически университет /ТУ/ София. Разполага с 46 стаи с 2 легла.  

4. Почивна база на Университет  по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ София 

с 60 стаи със 120 легла и  др. 

Разпределението на легловата база в Семково е дадена в табл. ІI.2. 

Таблица ІI.2 

Разполагаеми легла в Семково, бр. 

Туристически обекти Легла  Дял, % 
Хотели 716 55,7 
Почивни станции 257 20,0 
Вилни селища 98 7,6 
Хижа 55 4,3 
Частни вили 160 12,4 
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Общо 1286 100 

Източник: табл. І.28. 

Структурата на съществуващата леглова база е следната: хотели: 716 бр. и много висок дял – 

55,7 от цялата леглова база. Следва да се подчертае, че хотелите в  съществуващото си 

състояние отговорят на 3 или 2 звезди и могат да се използват без съществени промени. 

Почивните бази са 3 бр. с 257 легла – 20 % от общата леглова база.  Базите са остарели и се 

нуждаят от модернизация на стаите и интериора. От друга страна те много лесно могат да се 

модернизират като хотели, тъй като стаите са с достатъчно големи размери и са за по 2 легла. 

Вилните селища включват и бунгалата. Те имат готовност  да приемат туристи без 

затруднения. Не може да се очаква модернизация на хижа Семково, поради ограничения 

финансов ресурс на туристическия съюз, който е собственик на хижата. Частните вили могат 

да предлагат също места за гости, но това не може да се оцени, още повече, че размерите на 

вилите са малки и те в тоя си вид не са пригодени за приемане на гости или туристи.  

От този анализ е явно, че в настоящия момент Семково разполага с потенциал от 1126 

приравнени към хотели легла. От общата леглова база са изключени частните вили, поради 

това, че не може да се направи каквато и да било оценка за нейното използване и потенциал в 

перспектива. От друга страна в гр. Белица съществува налична туристическа база, която е 

представена в табл. ІІ.3. 

Таблица ІI.3 

Разполагаеми легла в Белица, бр. 

Туристически обекти Легла Дял, % 
Хотели  135 48,6 
Къщи за гости  23 8,3 
Туристически дом 120 43,1 
Общо 278 100 

Източник: І.28. 

Съществуваща леглова база в Белица е достатъчна да покрива пиковите моменти на заетост на 

леглата в Семково при положение, че в експлоатация се пусне туристическия дом, който в 

момента не работи.  
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В непосредствена близост до хотелите и базите в Семково се намират част от ски пистите, 

които предлагат отлични условия за практикуването на зимни спортове. Следва да се 

подчертае, че близостта между ски пистите и хотели в Семково го прави едни от 

привлекателните ски курорти поради неговата компактност и възможност за много къси пеши 

преходи от края на пистите до ски влековете. Такива възможности има само в Пампорово, и 

то за някои от пистите.  

Друго ценно преимущество на Семково е това, че той е подходящ за провеждане на 

ученически и студентски лагери с осигурен пълен пансион на атрактивни цени.  За тази цел 

могат да се използват почивните бази на двата университета и на „Елпром“.  Тези  

възможности позволяват провеждане на зелени и снежни училища с по-малки ученици за 

обучение с пързаляне със ски и шейни и за профилактично лечение. Същите бази могат да се 

използват и през лятната ваканция или по време на учебния процес за определени 

контингенти ученици. 

В Семково е концентрирана над 78 % от общата леглова база на община Белица. Това дава 

редица преимущества на курорта спрямо други курорти в страната, а именно: 

1. Туристите се разполагат извън градската част на Белица, 

2. Те ползват природните дадености без да затрудняват и замърсяват града и неговото 

население, 

3. Обслужването на Семково с персонал е твърде леко поради близостта до Белица, 

4. Наличието на качествена природна среда през цялата година е привлекателна за всички 

туристи, но най-вече за тези с деца в предучилищна и училищна възраст, 

5. Комплексът е компактен и позволява да се управлява лесно и с малки ресурси, 

6. Не се изискват и много ресурси за опазване на околната среда. 

Основен проблем на ведомствените почивни бази за настаняване са високите разходи за 

поддръжка и изключително ниската заетост. Това се дължи на използването им само по време 

на зимната и частично на лятната ваканция в университетите и училищата. Ето защо 

тенденцията след 1998 г. е за намаляване на броя на туристите в Семково. Една от причините 

е преобладаващия организиран характер на туристическото ползване, т. нар. социален 

туризъм във ведомствените почивни бази, който е бил типичен до 90-те години. Хотелите и 

почивните бази нямат нагласата за привличане на туристи. Не провеждат каквато и да било 

реклама или други действия за привличане на туристи. Втора причина е трудната адаптация 
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на управляващите и на собствениците на хотелите и почивните бази за работа в пазарните 

условия.  

Ведомствените почивни бази се използват само през ваканцията на студентите и учениците, 

което също влияе върху ниското равнище на посещаване на Семково. Предлаганият сега 

туристически продукт е краткотраен отдих, 1 - 2 нощувки в гр. Белица, и сезонен дълготраен 

отдих, обвързан със ски-спортовете, и обикновено най-дълги са почивките от 5 - 7 нощувки в 

Семково. Туристическият сезон е предимно през зимата. Запълването на хотелите е в 

границите на 60-70 % от капацитета през зимния сезон, а средногодишно 12-18 %. 

Чуждестранните туристи са около 8 % от общия брой. Легловата база, пригодена за селски 

туризъм е заета под 5 % годишно. 

Туристически интерес на територията на община Белица представляват редица паметници на 

културата:  тракийски светилища, оброчища и църкви, останки от тракийско селище и др., 

които след социализирането им могат да формират ядрото на устойчив туристически продукт. 

Уникален ресурс представлява единствения в България и Източна Европа „Природозащитен 

резерват за танцуващи мечки“ в местността „Адрианов чарк“, който е модел в грижата за 

животните. 

Посещенията на туристи в Семково и  гр. Белица са дадени в табл. II.4. 

Таблица II.4 

Общ брой туристи в Семково през периода 2008 – 2014 г. 

Обект Легла Туристи, бр. Ръст, Дял, 
% 

  бр. 2008 2011 2012 2013 2014  %   
Хотел"Рила 340 3200 350 450 600 400 12,5 13,4
Хотел "Бор" 180 620 3643 3196 2821 2230 359,7 74,8
Хотел „Семково“ 32 600 500 780 800 350 58,3 11,7
Общо хотели 552 4420 4493 4426 4221 2980 67,4 100,0
База на ТУ  92 912 1550 1880 1600 800 87,7 59,3
База на УАСГ 120 680 1300 1480 1700 550 80,9 40,7
Общо бази 212 1592 2850 3360 3300 1350 84,8 100,0
В. сел. "Света гора" 60 800 1150 1450 1400 950 118,8   
Хижа "Семково" 55 688 600 570 800 265 38,5   
Общо 879 7500 9093 9806 9721 5545 73,9   
Източник: ТИЦ, община Белица. 
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През периода 2011 – 2013 г. се наблюдава леко увеличение и след това стабилизация на 

туристите в Семково. Максимален брой туристи са обслужени през 2012 г. Броят на туристите 

през 2014 г. е с 44 % по-малък в сравнение през 3013 г., но данните за 2014 са само до 

ноември същата година. По време на коледните и новогодишните празници броят на 

туристите е значителен и поради това може да се приеме, че общият брой на туристите през 

2014 г. ще бъде близък, но може би по-малък от тези през 2013 г. най-вече поради липсата на 

сняг към Коледа. 

Най-много туристи са обслужени от хотел „Бор“, следвани от почивните бази на УАСГ и ТУ. 

На четвърто място е вилното селище „Света гора“. Останалите обекти са обслужвали по-

малко от 1000 души на година. 

Таблица II.5 

Туристи през зимен сезон в Семково през периода 2008 – 2014 г. 

Обект Легла Туристи, бр. Ръст, 
  бр. 2008 2011 2012 2013 2014  % 

Хотел"Рила 340 0 0 0 0 0 
Хотел "Бор" 180 620 1438 1553 1339 1340 216,1
Хотел „Семково“ 32 600 300 500 550 200 33,3
Общо хотели 552 1220 1738 2053 1889 1540 126,2
База на ТУ  92 912 1300 1500 1300 500 54,8
База на УАСГ 120 680 1100 1200 1300 300 44,1
Общо бази 212 1592 2400 2700 2600 800 50,3
В. сел. "Света гора" 60 800 800 1200 1000 600 75,0
Хижа "Семково" 55 688 200 220 300 185 26,9
Общо 879 4300 5138 6173 5789 3125 72,7

Източник: ТИЦ, община Белица. 

За 2008 г. се приема, че всички туристи са посетили Семково през зимния сезон. Отново 

максимален брой туристи са регистрирани през 2012 г. През 2014 г. зимният сезон е едва 50 % 

от равнището през 2012 г., но без Коледните празници на 2014 г. Най-много туристи са 

приели хотел „Бор“, УАСГ, ТУ и вилно селище „Света гора“. При приет 120 дни зимен сезон 

през 2012 г. средното използване на леглата е: 6173 : 1431 = 4,31 бр. Средно на ден са 

посещавали Семково: 6173 : 120 = 51 души.  

Таблица II.6 

Туристи през летен сезон в Семково през периода 2008 – 2014 г. 
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Обект Легла Туристи, бр. Ръст, 
  бр. 2008 2011 2012 2013 2014 % 

Хотел "Рила 340 3200 350 450 600 400 12,5
Хотел "Бор" 180 0 2205 1643 1482 890 40,4
Хотел „Семково“ 32 0 200 280 250 150 75,0
Общо хотели 552 3200 2755 2373 2332 1440 45,0
База на ТУ  92 0 250 380 300 300 120,0
База на УАСГ 120 0 200 280 400 250 125,0
Общо бази 212 0 450 660 700 550  
В. сел. "Света гора" 60 0 350 250 400 350 100,0
Хижа "Семково" 55 0 400 350 500 80 20,0
Общо 879 3200 3955 3633 3932 2420 75,6

Източник: ТИЦ, община Белица. 

Посещенията на туристите през летния сезон са по-малко на брой – 3955 бр. през 2012 г. Това 

е с 36 % по-малко туристи от зимния сезон. Няма някакво обяснение за по-малкия брой 

туристи през лятото, освен липсата на подходяща инфраструктура. Показателите за 

използване на леглата са по-ниски от зимния сезон. 

Таблица II.7 

Показатели за използване на леглата в Семково  

Туристически 
обект 

Легла 
бр. 

2012 
Нощувки

бр. 

Заетост, 
при 240 
дни 

Хотел"Рила 340 450 1,3 1,9 
Хотел "Бор" 180 3196 17,8 13,3 

Хотел „Семково“ 32 780 24,4 3,3 
Общо хотели 552 4426 8,0  
База на ТУ 92 1880 20,4 7,8 

База на УАСГ 120 1480 12,3 6,2 
Общо бази 212 3360 15,8  

В. сел. "Света гора" 60 1450 24,2 6,0 
Хижа "Семково" 55 570 10,4 2,4 

Общо 879 9806 11,2  
Източник: ТИЦ, община Белица. 

Средното използване на едно легло през максималната 2012 г. е 11,2 дни в годината. 

Максимална посещаемост е постигната в хотел „Семково“ 24,4 бр, следвана от вилно селище 

„Света гора“ – 24,2 бр. Най-висока средна заетост е постигната в хотел „Бор“ -  13,3 дни при 

приети 240 дни за туристи в годината. 
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През 2013 г. се наблюдава намаление на броя на туристите с около 1 % на база годишен брой 

туристи. Съотношението на туристите през зимен/летен сезон е близко до 2 :1 в  полза на 

зимния сезон. Следва да се отбележи, че през зимния сезон броят на туристите е почти 

постоянен, а намаляват туристите през летния сезон. 

За отделните хотели се наблюдават противоречиви тенденции. В х. „Рила“ туристите 

намаляват драстично – 8 пъти, докато в х. „Бор“ броят им е увеличен над 3,5 пъти. В 

почивните бази на ТУ и УАСГ броят на туристите  е намален с 13 и 20 % съответно. 

Изводи са състоянието на туризма в Семково: 

1. Броят на туристите се увеличава до 2012 г. и след това започва намаление, което 

вероятно се дължи на намаление на снежната покривка и на отклоняване на туристите 

към други дестинации. 

2. През последните години се влошава състоянието и поддържането на пътя между 

Белица и Семково, което може да бъде достатъчен мотив за намаляване на 

посещенията на туристите. 

3. Драстично намалява посещението на туристи в най-големия хотел „Рила“. 

4. Отбелязва се намаляване на използването на почивните бази на УАСГ и на ТУ. Това 

дава основание да се твърди за отстъпление на университетите от възпитанието на 

бъдещите висшисти във физкултурата и спорта. 

5. Хотелите и почивните бази в Семково са остарели и техните собственици не правят 

никакви инвестиции в обновяването на собствеността си. Естествено това отклонява 

туристите към други курорти в страната и чужбина. 

6. Не може да се отбележат усилията на държавата, в лицето на ДГФ, или общината в 

активизиране на усилията на собствениците на бази в Семково по развитие на курорта. 

7. През последните години се наблюдава сериозно изменение на качеството на 

обслужване на туристите в зимните курорти. В това отношение Семково отстъпва на 

най-близките зимни курорти: Банско и Добринище, но има преимущества, който 

следва да се използват от собствениците и бъдещите инвеститори в Семково. 

 

III.Потенциал за развитие на туризма в Семково 

III.1. Потенциал за развитие на туризма в община Белица 
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Наличието на специфични антропогенни туристически ресурси, съчетани с изключително 

благоприятните природни дадености, са сериозни предпоставки за развитието на екологичен и 

устойчив туризъм в община Белица. Сериозният туристически потенциал на наличните 

ресурси следва да бъде развиван чрез създаване и промоция на устойчив регионален 

туристически продукт, основан на атрактивните природни ресурси, културно-историческото 

наследство, съхранените занаяти, празници и обичаи в община Белица и съседните общини. 

Пазарен потенциал притежават лятната  планинска рекреация, зимният ски туризъм и 

екотуризмът. Предвид значителния потенциал за развитие на екотуристически продукт през 

2003 г. е финансиран проект на община Белица по програма ФАР “Развитие на екотуризма в 

България”. В подкрепа на туристическия сектор следва да се разработи програма за развитие 

на туризма, чрез която да се координират усилията за предлагане на устойчив туристически 

продукт.  

В нашето съвремие националните практики прерастват в общоевропейска политика по 

използване и опазване на планините. Парламентарната асамблея и Конгресът на местните и 

регионални власти в Европа отдават особено голямо значение на планинските райони в 

рамките на Стратегията за социално сближаване.  

Планинските райони представляват изключителен потенциал за Европа и  освен че са отлична 

среда за развитие на туризма, изпълняват многобройни други функции: екологични, 

икономически, социални, културни,  земеделски, горско-стопански и др. Още преди 

учредяването на Европейския съюз, в алпийските страни се провежда целенасочена политика, 

регламентирана в закони, която следва да подпомогне планинските райони поради 

специфичните им географски и климатични условия и начин на живот на планинското 

население.   

В документа “Ръководни принципи за устойчиво териториално развитие на европейския 

континент”, приети на Конференцията на министрите, отговарящи за устройството на 

територията4, се набелязват принципи и подходи на интегрирана политика за развитието и 

устройството на планинските райони. Интегрираната политика за планинските райони се 

разглежда като особено важна част от общоевропейската регионална и териториално 

устройствена политика, която задължително трябва да налага мерки за икономическо и 

социално развитие в планините, за опазване и управление на природните ресурси, както и за 

съхраняване на местните традиции и култури. Тази политика трябва да отчита и факта, че 

планинските райони освен разнообразието си, което трябва да се съхрани и насърчи, имат и 

                                                            
4 CEMAT. 
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други общи проблеми от икономическо, социално и екологично естество заради природните 

условия: надморска височина, релеф, климат, малка гъстота на населението и др. Тя трябва да 

държи сметка и за това, че състоянието на околната среда в планинските райони е не само 

задължение, но и възможност за живеещото в тях население и че е необходимо да се намери 

точният баланс между социално-икономическото им развитие и опазването на околната среда. 

Териториалното устройство на планинските райони, като дейност, която се основава на 

добрата координация, трябва да обърне внимание на специфичните условия в планинските 

райони и на необходимостта от отделни секторни политики  в следните направления:  

1. Икономически политики, които трябва да допринесат за разнообразяването и    

увеличаването на броя на дейностите, занаятите и малките и средните предприятия, както и за 

сътрудничество между тях, 

2. Селско и горско стопанство, където политиката за развитие следва да се базира върху 

производството на качествени продукти и да допринасят за опазването на околната среда, 

3. В туризма трябва да бъдат насърчавани и подкрепяни инициативите, които могат да 

допринесат за развитието на качествен туризъм, съобразен с природната, икономическата, 

социалната, културната и архитектурно-историческата среда в планината, 

4. Публични услуги, чието качество в планинските райони не трябва да бъде по-ниско от това 

за останалата територия, 

5. Устойчивото опазване на почвите, водата и въздуха, на ландшафта и увредените зони, 

опазване на фауната и флората и на техните местообитания и, при необходимост, тяхната 

рехабилитация, 

6. Опазване и насърчаване на идентичността на населението в планинските райони, както и на 

разнообразието и богатството на тяхното културно наследство. 

Туристическата политика и инструментите за насърчаване на туристическото развитие заемат 

важно място в усилията за развитие на планинските райони поради голямото съвременно 

значение на туризма за техните икономики и ограничеността на другите икономически 

алтернативи.  

Степента на стопанско и туристическо усвояване в планинските ни райони е сравнително 

ниска в сравнение с други подобни зони в Европа и това е сериозно тяхно предимство, което 

следва внимателно да се използва. У нас усвояването на планинските райони за 

рекреационно-туристически цели решително изостава в сравнение с морското ни крайбрежие. 

Там се наблюдава мощен строителен туристически бум с всички негативни черти на едно 

консумативно и недалновидно отношение към природната среда и рекреационно-



45 

http://library.belitsa.com   
 

туристическите ресурси. Вече са налице симптомите на пренасочване на строителната вълна и 

към вътрешността на страната - в планините. Банско, Пампорово и Боровец вече изпитват 

натиска на капитала и се затрудняват в устояването на принципите на съобразеното и щадящо 

туристическо строителство. Това, обаче, става все по-трудно и по-отговорно за 

инвеститорите, държавните и общинските институции. 

Политиката по отношение на туризма и отдиха обикновено не е обособена като самостоятелна 

сфера и отговорностите за туристическото развитие са поделени между няколко министерства 

и публични органи, което поставя като основен проблем тяхната координация. Независимо от 

това се установяват разнообразни инструменти и стимули за насърчаване на планинския 

туризъм. Като слабост на туристическата политика в планинските райони се оценява нейното 

фокусиране върху зимния, изключително ски, туризъм. 

Малко са страните в Европа, които имат цялостна и интегрирана политика за планините и 

специфични инструменти, като закони за планината или фондове за планините: Франция, 

Италия и донякъде Швейцария. Публичните интервенции за насърчаване развитието на 

планинските райони варират съществено не само в зависимост от значението и 

разнообразието на тези ареали, но и на институционалното устройство на конкретната страна: 

централизирано, федерално, стари и нови страни-членки на ЕС, присъединяващи се страни и 

др. Особено важен политически инструмент, който често е предпоставка за прилагането на 

други инструменти, е дефинирането на планинските райони. Критериите за определяне на 

последните са различни, но винаги включват надморската височина: Франция – 600-800 м, 

Швейцария – 1000 м, Гърция – 800 м, Италия – 600 м, Испания – 1000 м, Словакия – 600 м. 

Други критерии са: наклон на склоновете: Франция, Испания, Словакия и относителна 

височина - Италия. В някои от страните има изрично определяне с нормативен акт на ски-

курортите и на задължителни изисквания към тяхното функциониране, напр., Испания – 

Арагон. В някои случаи, Словакия, се поставя силен акцент върху използването на 

туристическото райониране като инструмент на туристическата политика. В Швейцария са 

определени четири типа туристически зони: планинска, езерна, градове и други. 

Териториалното устройство на планинските райони е дейност, основаваща се на добрата 

координация. Трябва да се обърне внимание на специфичните условия в планинските райони 

и въздействието на отделните секторни политики, които следва да допринесат за 

разнообразяването и увеличаване броя на дейностите, за развитие на занаятите и малките и 

средните предприятия, както и за сътрудничеството между тях. Във всяка отделна част от 

планинските райони се наблюдава специфично развитие на селското и горското стопанство. 
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Това налага необходимостта от местни програми и политики за развитие, които следва да се 

базират върху производството на местни качествени продукти, допринасящи и за опазването 

на околната среда. Проектирането и планирането на специфичните видове туризъм, които 

трябва да бъдат съобразени с природната, икономическата, социалната, културната и 

архитектурно-историческата среда в планината, трябва да са двигател на растежа в 

планинските райони на България. От геоикономическа гледна точка публичните услуги в 

планинските райони не трябва да са на по-ниско ниво от това в останалата част на страната, 

като за насърчаването им е необходимо да се въведат данъчни преференции и облекчения. 

Положителна стъпка в това отношение е опитът да се изградят планински аграрни кампуси 

или ферми, в които да се насърчава екологичното земеделие и животновъдство, съхраняващо 

почвите, водата и въздуха. Трябва да се създаде специфична българска форма на туристическо 

устройство, акцентираща върху пролетно-есенната и лятно-зимната експлоатация, характерна 

за нашите условия, и използването на съществуващите селища с постоянно население, които 

притежават богати рекреационни ресурси и български национален дух, история, традиции и 

материална култура. 

 

 

 

 

 

 

III.2. Стимули за насърчаване на планинския туризъм 

 

Предвид географското положение на България е необходимо да се постигне обществен 

консенсус за използването на разнообразни инструменти и стимули за насърчаване на 

планинския туризъм. Като слабост на туристическата ни политика в планинските райони 

може да се посочи нейното фокусиране върху зимния, подразбира ски, туризъм. На 

съвременния етап, в повечето страни, насърчаването на туризма в планинските райони не се 

ограничава с насърчаване на зимния туризъм и ски-курортите, а по-скоро обратното – търси 

се диверсификация на туристическите продукти и възможности за използването на 

природните ресурси целогодишно. В България трябва да се изграждат мултисезонни 

/целогодишни/ и многофункционални курорти с неголям капацитет, привързани към 

съществуващите селища и курорти. Трябва да се признае, че след предложенията за 
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изграждане на такива комплекси в Пирин, Рила, Витоша и Родопите постепенно тези 

намерения бяха отложени, забравени и заменени с други концепции, основани на 

локализиране на туристическото строителство във вече съществуващи планински селища и 

курорти. През втората половина на ХХ век у нас са изработени поредица от 

териториалноустройствени планове за планинските райони. За това до голяма степен 

допринася еволюцията в екологичното мислене и развитието на природозащитното 

законодателство с обявяването на народните паркове, а по-късно на националните и 

природните паркове. През последните години не са разработвани по-сериозно нови 

териториалноустройствени планове на планински райони. За сметка на това се изготвиха 

планове за управление на националните паркове "Централен Балкан", "Рила" и "Пирин" и на 

природния парк "Витоша". Плановете за управление на националните паркове "Рила", 

"Пирин" и "Централен Балкан" обхващат, обаче, само част от планинските райони, а именно 

защитената природна среда. Цялата територия на планините, заедно планинските селища, са 

предмет именно на териториалноустройствените планове, които без съмнение третират не 

само по-обхватно, но и по-комплексно проблемите на устройството, опазването и развитието 

на планинските райони. Необходимостта от подобно териториално планиране е продиктувана 

от специфичните проблеми на планинските райони - обезлюдяване и нарушаване на 

социалната структура, високо равнище на безработицата, икономическа изостаналост, 

неефективно земеделие и животновъдство, разрушаване на съществуващата инфраструктура, 

проблеми с опазването на природната среда и др. 

От ключово значение при планирането на планинските райони е структурирането на 

територията така, че да се осигури съгласувано развитие на отделните функции и дейности, 

както и ефективна природозащита. В планините трябва да бъдат опазени големи природни 

пространства по „Натура 2000” без активно усвояване и туристическо ползване, като еталон 

на природното равновесие. Това са териториите с режим на защитена природна среда, които 

заемат сърцевината на планините. Специалният режим включва всички територии над горната 

граница на гората, защитените природни територии, водоохранителните зони и горите, 

охранителните зони около курортите и курортните ресурси. В останалите части на планината 

следва да се обособят територии на природна и горскостопанска среда, където да се 

практикуват дейности, свързани с отдиха и съвместими с тях стопански дейности. Това са 

гори и земи от държавния и общинския горски фондове със стопанско и рекреационно 

предназначение. Териториите за локализиране на курортна база се ориентират към 

съществуващи планински селища и формират курортно-туристически локализации. При 
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разполагането на териториите за локализиране на селища и курортни селищни образувания в 

структурата на планината следва да се прилага принципът на редуването им със свободна 

природна среда. При спазването на този принцип в различните планини, в съответствие с 

геоморфоложката им структура, се получават различни структурни схеми на туристическо 

усвояване и разположение. 

В рамките на курортно-туристическата локализация курортните селища, курортните зони и 

комплексите формират курортно-селищно образувание от агломерационен тип. Последното 

следва да бъде предмет на общо устройствено планиране в специален общ устройствен план. 

През последните години са изработени редица общи и подробни устройствени планове на 

курортно-туристически локализации, зони за ски, курортни комплекси и селища, като 

Пампорово, Момчил юнак, Голям Перелик, Пашалиица, Банско, Чепеларе, Сютка, Паничище, 

Разлог, Предела, Самоков /Боровец/, Бели Искър, Семково, Узана, Ком, Беклемето, Трявна, 

Елена и др., като в някои от тези планове е приложен подходът на интегрирано развитие на 

туризма, обвързано със съществуващи селища в планината, не само като изходни пунктове, но 

и като място за локализиране на туристическо строителство и функционирането им в единна 

система с планинските курортни комплекси. В национален аспект се наблюдава  упадък на 

туризма в следните обекти: Семково, Предела, Атолука, Картала, Узана и др. Частичен 

напредък бележи туристическо строителство в и край съществуващи селища като Бели Искър, 

Говедарци, Априлци, Предела, село Врата, вилно селище „Констанция“, Цигов чарк, Свети 

Константин и др.  

Планирането на планинските курорти следва да започва с изготвянето на териториално-

устройствените планове на районно и локално равнище, с които се определят общата 

структура на планираната територия и местата за локализиране на материалната база за отдих 

и туризъм към съществуващи курортни селища с постоянно население и в самостоятелни 

курортни комплекси. Местоположението на курортите се определя въз основа на комплексен 

рекреационен анализ на територията и оценка на курортно-туристическите потребности. С 

устройствения план на курортно-туристическата локализация се прецизира и доуточнява 

конкретното местоположение на отделния курорт. Големината на курорта зависи от редица 

фактори и условия от природен, технически, функционален, икономически, естетически и 

психологически характер. Сред тях особено важен фактор е капацитетът или способността за 

приемане на туристи в основния курортен ресурс. За зимните курорти това е капацитетът на 

ски пистите. Пренебрегването на този фактор и изграждането на по-голям брой туристически 

обекти и леглова база от този, който позволява капацитетът им, води до претоварване на ски 
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пистите и въжените линии и означава нарушен комфорт за посетителите и заплаха за 

равновесието на природната среда. Симптоми за такова претоварване на рекреационния 

капацитет на ски пистите и въжените линии се наблюдават вече в Банско и Пампорово, а в 

близко бъдеще може да се очакват и в други планински курорти. В досегашното планиране 

може да се приеме констатацията, че планинските курортни комплекси имат присъща 

разчленената форма с отделни ядра, най-вече поради сложните теренни форми: Пампорово, 

Семково, яз. "Батак", Предела и др. По-рядко се среща компактната форма: Боровец, 

Беклемето и др. В тази посока, подходът към туризма трябва да бъде диверсифициран от 

ресурса, предназначението на съответния туристически профил и развитието и съчетаването 

на поне три и повече вида туризъм. Затова е необходима промяна по отношение на терените и 

сградите за подслон и обитаване, защото те представляват "основната тъкан" на курорта, 

която заема и най-голямата част от общата му територия. 

В нашите курорти преобладават хотелите и почивните домове. Индивидуалните вили се 

срещат като елементи на някои планински курорти: Юндола, Семково, яз. "Батак", 

„Панагюрски колонии“ и др. Вече се появяват и ще получат по-сериозно разпространение и 

някои характерни за европейските курорти форми като: индивидуални апартаменти в 

хотелски сгради, семейни хотели, пансиони, къщи в села, фамилни ваканционни селища, 

хотелни селища и др. Тревожен е фактът, че формата апартаментен хотел в някои случаи се 

изражда в жилищна апартаментна сграда без обществено обслужващи обекти. Това е 

продиктувано от стремежа за по-бърза печалба на предприемачите, но води до влошаване 

качествата на курортната среда, която започва да прилича на жилищен комплекс. Прекалената 

концентрация на подслони в големи многоетажни сгради е неприемлива като начин на 

застрояване и нарушава природното равновесие в планината. Подходяща е по-умерената 

концентрация, чрез която застрояването може да кристализира в структура, съзвучна с 

околната природна среда. Препоръчваните показатели за гъстота в нето-терените за подслон 

са 170-220 л/ха, или 120-150 м2 /легло. Подходящо е плътността на застрояване да е под 20 %, 

а интензивността на застрояване - под 1,00. По-голямата гъстота и интензивност ще влошат 

условията в курортната среда и ще я доближат до характеристиките на урбанизираната среда. 

При осъществената вече приватизация в курортните комплекси предстои да се обособят нови 

УПИ за отделните хотелски и почивни сгради, които не бива да заемат повече от 50-60 % от 

общата територия на комплексите. Така ще се защити необходимостта от по-просторно 

публично пространство за широко обществено ползване в курортните комплекси. Такова 

пространство са не само улиците, алеите и инфраструктурните мрежи и съоръжения, а преди 
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всичко, обществените озеленени площи /курортните паркове/ и терените, съоръженията и 

сградите за спорт и рекреация: ски пистите, ски пътеките, ски полетата, пързалките за деца и 

др. Тенденцията за свиване и намаляване на публичното пространство в курортите е пагубна и 

трябва с всички сили и средства на планирането да се противостои на тази тенденция и да се 

защити пространството за широко обществено ползване. 

 

III.3. Ресурси с туристически потенциал в Семково 

 
След направените разсъждения за принципите на изграждане на планински целогодишни 

курорти се прави анализ на туристическия потенциал на Семково. Ресурсите на 

туристическия потенциал на Семково се дефинират както следва:  

1. Природни ресурси: средно висока планина 1600 – 1750 м н.в., изградени и в 

експлоатация ски писти – 7 бр., борови и смърчови гори, живописни места, планински 

долини на реки, поляни, горски плодове и възможности за достигане на високи части 

на планината. 

2. Кръстопът за движение към съседни планински части в Северна, Западна и Източна 

Рила. 

3. Културни забележителности: паметници, музеи, исторически обекти в общините 

Белица, Разлог и Якоруда. 

4. Съвременна и традиционна култура: кулинарни произведения, фолклор, художествени 

занаяти, бит. 

5. Антропогенни атракции: условия за конферентен туризъм, спорт, възстановяване на 

здравето и др. 

6. Дейности: ски и пешеходен туризъм, велотуризъм, еко и селски туризъм, наблюдение 

на живи диви животни /мечки/ и на птици и др. 

 

Ресурсите на туризма в Семково се представят и допълват с различни видове туристически 

атракции. Следва да се отбележи, че атракциите обикновено се комбинират и се предлагат на 

туристите комплексно, на имат антропологичен характер и са допълнение към природния 

туристически. По-долу се обсъждат само отделните видове атракции, защото тяхното 

комбиниране е въпрос на развитие на курорта, а потенциалният им избор е на туристите, 

които ще посетят Семково: 
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1. Природни. Те са представени от чудесни планински условия за зимен и летен туризъм 

в условията на високопланинска екосистема, представена от условия за различни 

видове туризъм в съчетание с опознаване на природа и нейното опазване. Посещение и 

запознаване с живи животни /мечки/и наблюдение на птици. 

2. Бизнес. Условия за обучение на ученици, студенти и специалисти по екология, 

природоползване, картография, геодезия, лесоустройство и др. Обучението и 

повишаването на квалификацията може да се съчетае с конгресен туризъм. 

3. Исторически. Наличие на археологични, исторически, антропогенни обекти и места за 

посещение и запознаване.  

4. Етнически/културни. Културни и етнически традиции, битови условия и различни 

структури на населението в тази част на България. Получаване на лични впечатления 

за бита, кулинарните умения и културата на населението. 

5. Приятели и роднини. Определена част от туристите е насочена към посещение на 

роднини и приятели или провеждане на роднински или приятелски туристически 

мероприятия в определени туристически обекти. 

6. Здравни. Това направление е вечно развиващ се сектор на туристическата индустрия. 

Всички хора се стремят към по-здравословен начин на живот, включително по време 

на почивката си. Характерни за атракцията са хомеопатични средства и лечения с 

природни средства. 

7. Специални прояви. Ежегодни годишни фестивали или други прояви в туристическия 

обект прояви от голям мащаб могат да породят значителен краткосрочен туризъм.  

8. Паркове. Посещение на природни области като „Натура 2000“, Национални паркове и 

други природни ресурси,  

9. Други атракции. Специални атракции за деца, ученици, представящи макети и модели 

на туризма, детски площадки, места за спорт и съревнования и др. Въпреки, че влизат в 

една категория, те притежават собствено индивидуално значение. 

 

Анализираните туристически ресурси и атракции позволяват да се определят туристическите 

продукти в Семково. Туристическите ресурси и атракциите са основната причина, поради 

която туристите посещават Семково. При разработването на продукта трябва да се наблегне 

на начините на използване на туристическия ресурс и допълването му с атракции. 

Комбинацията от туристически ресурси и атракции формират различни по своята същност 

туристически услуги. Могат да се формулират следните задължителни елементи на 

туристическите атракции в Семково: 
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1. Качество. Туристите искат да получат потребителна стойност срещу парите си и 

качеството е основна част от тази стойност на туристическата услуга. Структурата на 

предоставените услуги допринасят частично за цялостната оценка на качеството. 

Степента на защита на ресурсите, в т. ч. природни и обществено-културни, също 

трябва да се вземе предвид. Туристите оценяват качеството на един ресурс или 

атракция на всички нива и в различни комбинации. 

2. Автентичност. Туристите посещават Семково за ограничен период от време. Те 

трябват да получат пълно удовлетворение от посещението си. Поради това е 

необходимо те да се чувстват като част от всички посетители на Семково. Само тогава 

преживяванията на туристите са истински и уникални. 

3. Уникалност. С развитие на туризма в програмата за икономическо развитие на 

община Белица необходимостта от нови алтернативни туристически услуги става 

очевидна. Обектите, които имитират съществуващи туристически атракции, не 

предлагат нищо ново на туристите, например Банско в сравнение със Семково. Във 

връзка с това предложението за приемлив туристически продукт в Семково следва да 

се отличава от това, което се предлага в аналогични обекти в близките планини: Рила, 

Пирин и Родопи. В това отношение е препоръчително да се търсят такива продукти, 

които удовлетворяват туристите по различен начин от конкурентните курорти. 

Естествено това трябва да се съчетае  с нови преживявания от потребителя. 

4. Разширяване на дейността. Само един туристически ресурс или една уникална 

атракция никога не са достатъчни за туриста. Туристите в Семково трябва да имат 

възможност да избират от множество примамливи възможности, които да ги накарат 

да останат в Семково по-дълго време и да вземат участие в повече дейности, 

предлагани от различните туристически продукти. При разработване на комплекса от 

туристически продукти е препоръчително да се включат както основните атракции, 

така и различни  културни и исторически или бизнес ресурси на община Белица или 

нейните съседи. 

5. Притегателна сила. Притегателната сила е функция на това на какво разстояние са 

склонни да пътуват, откъде да преминат и как идват и как ще стигнат до Семково с 

неговите атракции. Следва да се отбележи, че Семково е на около 180 км от София и са 

възможни най-малко два най-къси маршрута за посещение. От друга страна 

притегателността следва да отчита качеството на туристическия продукт спрямо 

аналогични продукти в конкурентни дестинации: Банско, Добринище, Юндола и др. 
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Необходимо е  да се посочи, че към момента в Семково се предлагат преди всичко 

туристически продукти, които са свързани със зимния туризъм. Те са: 

1. Обучение на начинаещи скиори, 

2. Свободно пързаляне по ски писти - леки трудни,  

3. Спускане по много трудна писта, 

4. Провеждане на състезания по различните писти за туристи с различна подготовка, 

5. Спускане с шейни, 

6. Сноуборд по съществуващите писти, 

7. Пешеходен зимен туризъм до близки туристически обекти, 

8. Ползване на плувен басейн и фитнес, 

9. Подслон и изхранване на туристите, 

10. Ремонт на туристическо и ски оборудване, 

11. Поддържане на ски пистите с раттрак, влековете и пътя към Белица от снеговалежи. 

12. Други туристически услуги.  

 

Предлаганите туристически услуги в Семково могат да се обогатят с други услуги и 

обслужващи дейности в следните групи: 

Естествено групиране. То се извършва като съществуващият продукт се обогатява с нов. За 

тази цел туристическият продукт в Семково се обогатява чрез сходни атракции, за да се 

увеличи общата /съвкупната/ стойност на всяка една отделна атракция. Например, зимен 

туризъм. Към настоящия момент той се предлага в Семково, но без да се диференцира и да 

обхваща цялата гама от зимни спортове и оздравителни действия на туристите. Новият 

туристически продукт се предлага да включва: обучение на ски спортове на деца, ученици, 

студенти и възрастни, които не могат да карат ски. Това се определя от наличието на ски 

писти с различна сложност, табл. ІI.1. Към тези основни елементи на зимния туризъм могат да 

се включат следните допълнителни атракции: зимни пешеходни преходи до съседни хижи, 

пързаляне с шейни и бобслей, пързаляне с кънки /има налична вода/ и подходящи условия за 

образуване и поддържане на пързалка за кънки, подготовка на ученически и студентски 

отбори в зимни спортове и др. Естествено, тези основни и допълнителни елементи на зимния 

туризъм могат да се съчетаят със зимни фестивали /поне 3 – 4 бр./ или поне един път в 

зимните месеци, провеждане на битови вечери за запознаване с местните кулинарни 

особености и специалитети. Особено е важно да се посочи, че Семково предлага пълна гама 

от зимните спортове за всички членове на семейството с малки деца и ученици, защото в 

зависимост от своите умения членовете на семейството могат да ползват различните писти и 
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заедно да постигнат достатъчно високи резултати при практикуването на зимните спортове.  

Всичко това ще позволи да се даде по-пълна характеристика на туристическия продукт за 

зимен туризъм на Семково. Групирането на отделните потенциални действия на туриста в 

Семково през зимата е възможно да се достигне по-високо качество, уникалност и да се 

увеличи притегателната сила, да се намаляват разходите за маркетинг на продукта. В 

заключение новият продукт ще дава  възможност потенциалният турист да получи много по-

голям набор от услуги, от които той може да избере една или няколко в зависимост от своите 

интереси и разполагаем бюджет за отдих. 

Аналогично може да се направи описание и на групирането на другите туристически 

продукти в Семково през лятото, но това едва ли е необходимо. С този пример може да се 

дефинират само направленията на естественото обогатяване и/или групиране на 

туристическите услуги. 

След тези разсъждения и на базата на разполагаемите ресурси на Семково за развитие на 

туризма могат да се формулират следните основни нови туристически продукти, които ще се 

предлагат на съществуващите и потенциалните туристи: 

 

1. Зимен ски туризъм за семейства с деца и ученици. Той задължително се съчетава с 

обучение в пързаляне със ски, сноуборд, кънки, шейни и др. Тази услуга се обогатява с 

наличието на ски учители или консултанти, които познават курорта и могат да задоволят 

различните изисквания на туристите. 

2. Зимен пешеходен туризъм в групи по определени маршрути в Рила. Формирането на групи 

следва да се извършва за всички туристи в курорта, а групите да се предвождат от водач, тъй 

като през зимата природните условия и промени са твърди трудни и непредвидими. 

3. Рекреативен /ваканционен/ зимен и летен туризъм с продължителност 5-7 дни или според 

ваканцията на учениците. Към този тип тулизъм следва да развият дейности, които да 

съдействат за всестранното развитие на туристите ученици или студенти. По време на отдиха 

те следва да комбинират почивката с познавателни дейности: изучаване на карти, наблюдение 

за горски обекти и диви животни и др. 

4. Здравно възстановителен и профилактичен зимен и летен туризъм с продължителност над 7 

дни. Този тип туризъм е изключително важен за ученици и  студенти, тъй като 

замърсяванията в големите градове стават все по-продължителни и се наблюдава увеличение 

на распираторните заболявания и алергиите. Южното изложения на курорта и чистият въздух 

могат съществено да повлияят на състоянието на здравето на заболелите или да ги предпазят 

от заболяване. В това отношение се препоръчва община Белица и ДГФ да проведат 
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замервания на чистота и качествата на въздуха и да ги предложат публично, за да могат да 

привлекат и  туристи. Едновременно с това, обаче, инвеститорите следва да подготвят 

условия за провеждане на учебни занятия за ученици /студенти/ с цел продължение на 

обучението извън населеното място на местоживеене.   

5. Краткосрочен туризъм 2-3 дни в края на седмицата. Той е в пряка зависимост от средното 

разстояние, което трябва да измине туристът, за да достигне до Семково. При разстояние от 

160 км от София и липсата на достатъчно удобни пътища /АМ Струма е в строеж/ 

единственият мотив за посещение остава сравнително ниската цена на туристическите услуги 

– противоречие с инвеститорския интерес. 

6. Делови и конгресен туризъм, основаващ се на използване на ведомствените бази. Отново 

зависи от сравнително кратките срокове за достигане и връщане от Семково. 

7. Маршрутно-познавателен и специализиран туризъм, представен най-вече от посещение в 

„Природозащитен резерват за танцуващи мечки“ в местността „Адрианов чарк“. Маршрутите 

към него следва да се подготвят много добре и да се маркират така, че по тези маршрути без 

затруднение да премине всеки турист. 

8. Обучение на ученици и студенти в скиорски спортове и провеждане на състезания. 

9. Туристическо ориентиране през летния сезон. Изключително приятен спорт. Той може да 

се обогати с велотуризъм или да е комбинация с него.  

10. Хоби туризъм, представен от обучение в опазване на околната среда и използване на 

природните дадености: събиране на билки и горски плодове, обработката им на място според 

местните традиции и др. 

11. Подготовка на спортни отбори по различни спортове през зимата и лятото, 

12. Провеждане на спортни игри и  състезания на ученици и студенти и др. 

13. Провеждане на фестивали и празници – 3-4 бр. през зимата и толкова през лятото, 

14. Разработване на маршрути за вело и еко туризъм, 

 

 

Тематично групиране. При него на туристическия курорт се създава един образ, който се 

налага върху целия туристически ресурс и всички атракции. Пример на тематичен 

туристически обект са парковете на „Дисни“, като в тях се създават приказни атракции  

от различен вид от всички страни в света. Тематичният характер на туристически обект  не се 

постига само със създаване на атракционни паркове. Това може да стане  планомерно когато 

определена местност или общност може да придобие собствена идентичност, например, 

реставриране на възрожденско село или характерна местност. В случая със Семково няма 
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обективни условия за развитие на тематичен туризъм: няма села от възрожденски тип, 

планината около Семково няма някакви уникални качества, с които да се открои от другите 

части на Рила. От друга страна изграждане на уникални атракции  на територията на Семково 

изисква значителни ресурси, но то е отдалечено твърде много от потенциалните туристи за 

такива атракции. Т.е. не може да се създаде уникален образ на Семково.  От това следва, че 

развитието на туризма в Семково е необходимо да се развива в посока на естественото 

групиране на туристическите услуги. 

 
 
III.4. Конкурентни предимства на Семково 
 
 
За да се приложат новите туристически продукти, които ще се предлагат в Семково, е 

препоръчително да се определят конкурентните предимства на курорта спрямо аналогични 

курорти в страната и в чужбина. Такава оценка на конкурентноспособността е задължителна 

не само към момента, но и в бъдеще, защото развитието на туризма е свързано както с влагане 

на определени инвестиции, така и на насочване на населението към определени професии, 

които ще позволят да се трансформира работната сила от други сектори на стопанство към 

туризма. Не на последно място е необходимо да се подчертае, че новите туристически 

продукти трябва да съдействат за опазване и обогатяване на природната среда в съчетание с 

нейното използване съобразно изискванията на законите и реда в община Белица. 

След анализа на туристическите ресурси и атракции на Семково могат да се определят 

конкурентните предимства на курорта: 

1. Той е разположен на границата между средната и алпийската част на Рила планина на 

височина 1550 – 1750 м н.в. На тази височина са концентрирани ски пистите, влековете 

и основни сгради и съоръжения на курорта. Той е компактен. Придвижването по 

територията на курорта е изключително пешком или с влек към пистите. Не се изисква 

използване на автомобили при спортуване, което намалява замърсяването на средата. 

2. Разположението на късите писти и на съществуващите сгради е на юг. По такъв начин 

най-пълно се използват преимуществата на изложението за слънчеви бани и леко 

облекло при практикуване спорт или почивка през всички сезони на годината. 

3. Семково е предпазено от силните западни и северни ветрове през зимата от високите 

западни и северни централни части на Рила. Това е изключително преимущество, тъй 

като позволява практикуването на зимни спортове без прекъсвания, които са 
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характерни за Банско, където при северни ветрове се преустановява работата на 

лифтовете и влековете. 

4. Най-дългите писти са разположени на север, където снегът се задържа средно до 130 

календарни дни в годината – от средата на декември до края на април. 

5. Пистите заемат сравнително малки пространства от територията на курорта и не 

нарушават целостта на горите. Влековете са прокарани през гората или успоредно на 

нея. Не е необходимо да се изсичат дървета за развитието му. Околностите на Семково 

са от вековни борови и смърчови гори. Чистотата на въздуха е много добра, още 

повече че няма замърсявания и от отоплението на сградите. 

6. Семково е транзитен пункт за преминаване на пешеходни, вело и еко туристи в 

различни направления на посещение на Рила. 

7. Планината в района на Семково има меки климатични характеристики, не особено 

студена зима – най-ниски температури през януари и много благоприятни температури 

през летния сезон с горещи дни и прохладни нощи. 

8. От Семково е единствено възможния пешеходен преход до „Природозащитен резерват 

за танцуващи мечки“ в местността „Адрианов чарк“. Разстоянието в двете посоки е по 

горски пътища с не особено големи наклони. Преходът се извършва за около 1,5 – 2 

часа към резервата и обратно за около 2,5 – 3,5 часа.   

9. Курортът в момента разполага с достатъчни легла – общо 1286 бр., табл. II.2, но 

хотелската и ведомствената база е твърде остаряла и се нуждае от обновяване. Това е 

свързано с инвестиционни решения на собствениците на хотелите и ведомствените 

бази.  

10. Курортът разполага със собствени водоизточници в достатъчен обем, което не 

ограничава броя на туристите и не застрашава предлагането на туристическия продукт 

в Семково. Едновременно с това при развитие на туристическия сезон е възможно да 

се използва вода за изкуствен сняг. В това отношение е препоръчително да се провери 

наличността на достатъчно вода през зимния период. За опазване на околната среда се 

препоръчва да се изгради разширение на ПСОВ, тъй като отпадните води в момента се 

заустват в септични ями и след това с повърхностни и подпочвени води най-вероятно 

се насочват към р. Беличка.  

11. В община Белица безработицата е 62,72  %, табл. I.15. Това позволява да се обучи и 

привлече достатъчно персонал за обслужване на очаквания туристически поток към   

Семково.  

 



58 

http://library.belitsa.com   
 

 
 
III.5. Конкуренти на Семково 
 

България още се налага като регионален ски център на Балканите и е с най-голям потенциал 

сред страните: Гърция, Турция, Македония, Румъния, Сърбия. В момента в Турция се 

изграждат 4 нови курорта, в Македония – 2, в Сърбия – 2 и в Косово -1. „Всеки иска да излиза 

на пазара и да предлага по-добър продукт с по-приемлива цена”, допълни той.5 

Банско 

Банско е разположено в подножието на Пирин планина, откъдето започва Националния парк 

"Пирин", на височина 925 м н.в. В последните години Банско заема водещо място сред 

зимните ски курорти в България, като все по-често става обект на посещения и от 

чуждестранни туристи. Курортът има ски писти за всички категории посетители - от 

начинаещи до майстори. Обслужва ги добра мрежа от ски лифтове и влекове. Пистите са 

обезопасени и отлично поддържани. Банско не е само зимен курорт. В града има повече от 

140 паметници на културата, поддържани от най-добрата музейна мрежа в България. 

Местните хора разказват с удоволствие историята на прочутата Банска иконописна школа, 

организират фолклорни демонстрации като хайдушкото отвличане или придружават гостите 

по някой от многобройните природни или културни опознавателни маршрути. Десетките 

механи предлагат вкусни местни специалитети. На територията на курорта са маркирани ски 

писти с обща дължина 50 км, започващи от 1100 м до 2550 м н.в. 

Ски центърът в Банско разполага с един кабинков лифт, 5 седалкови лифта и 9 влека. През 

1985 г. е построен седалков лифт като разстоянието между двете му спирки е 706 м с 

капацитетът 800 човека на час. Лифтът обслужва една от най-добрите ски писти в България. 

Горната спирка се намира на 2450 м н. в. в местността Ечмища, под връх Тодорка – 2746 м. 

Около долната спирка на открития седалков лифт се е оформило малко курортно селище с 

множество заведения за бързо хранене, чайни, кафе барове, малки ресторанти и хотел.6 

Пистите в Банко са дадени в табл. III.1. 

Таблица III.1 

                                                            
5 Рагин Бл., България все още се налага като регионален ски център на Балканите, аг. „Фокус“, 17.112014 г. 
6 www.bdnsko.com. 
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Писти в Банско 

Писта Съоръжение Места, 
бр. 

Дъл- 
жина, m 

Дениве-
лация, 

m 

Капацитет, 
бр./ч. 

Тодорка Кабинка 8 6315 601 2400
Балканиада Седалка 3 2336 705 800
Бъндерица Седалка 4 2568 938 2000
Шилигарник Седалка 4 2050 480 2000
Плато Север Чинийка 1 1250 320 900
Плато Юг Котва 2 1210 315 900
Детска писта Котва 2 600 149 900
Чалин валог Чинийка 1 1200 295 700
Стара писта Детски 130 25 
Стара писта Детски 99 15 
Стари писта  Седалка 2 680 130 700
Църна могила Седалка 2 2080 730 500
Стара писта Котва 2 900 200 900

Източник: Община Банско, www.bansko.com. 

Добринище – ски писта „Безбог 

Пистата е разположена между 1485  и 2227 м. Дължината на пистата е 5000 м. Стартът е в х. 

„Безбог“, а финалът в х. „Гоце Делчев“. Денивелацията е 820 м. Части от пистата са за 

начинаещи и за напреднали. Има оформена детска писта с влек „Панички“. Има само един 

лифт.7 

Белмекен  

Националният високопланински спортен комплекс "Белмекен" е уникален и 

многофункционален спортен комплекс. Намира се на 140 км югоизточно от София, на 108 км 

от Пловдив  и на 34 км от Велинград. Построен е на височина 2050 м н.в., между горските 

масиви Родопи и Рила. Известен е по целия свят със своята екологична среда и живописна 

природа. Освен ски пистите разполага и със следните спортни съоръжения: 

- Ролкова писта с асфалтово покритие с дължина 2200 метра за ски бягане и биатлон, 

- Закрита зала 53/25 м, подходяща за баскетбол, волейбол, хандбал, лека атлетика и др., 

- Зала за борба, 

- Боксова зала, 

- Зала за тежка атлетика, 

- Закрит плувен басейн 25/12,5 м,  
                                                            
7 www.hoteldobrinishte.com 
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- 400 метрова открита лекоатлетическа тартанова писта,  

- Футболно игрище с тревно покритие,  

- Отлично оборудван фитнес-център, 

- Закрит тренажор за академично гребане и гребане на кану и каяк, 

- Гребна база разположена в околността, със всички удобства (хангари и пристани за лодките)  

Хотели и услуги 

- Хотел 1 - 84 места с дву- и триместни стаи,   

- Хотел 2 - 76 места с дву- и триместни стаи, 

- Конферентна зала за 40-50 човека,  

- Съвременен ресторант за 180 човека, 

- Кафе-бар за 50 човека, 

- Боулинг, тенис на маса,билярд, електронни игри, 

- Сауна и 

- Биохимични и функционални анализи. 

Организирани мероприятия 

- Тренировки за национални и клубни отбори за всички видове спорт  

- Мероприятия за масов спорт - планинско колоездене, ориентиране, ски ориентиране,          

туризъм, 

- Конгреси, конференции, бизнес-срещи, семинари и курсове  

- Зелени училища8. 

Юндола 

Новата ски-писта на Юндола е разположена на 1680 м н. в. в местността „Старина“. Много е 

удобна за туристите, тъй като се намира на 50 метра вдясно от шосето Юндола - Белмекен и 

вече разполага с паркинг. Освен удобния път и инфраструктура има ски-гардероб и кафене. 

Дължината на пистата е 280 метра, а разликата във височините е 50 метра. Мястото е избрано 

след двугодишно проучване на снегозадържането, което тук е от декември до април 

включително. Трасето на цялата писта е в държавния горски фонд. Пистата е част от учебната 

база на „Лесо-техническия университет“ и е предвидена за тренировки на бъдещите 

лесоинженери, които държат такъв изпит в рамките на обучението си. Хотелската база е на 

„Лесо-техническия университет“. Местоположението на пистата има добри възможности за 
                                                            
8 www.ski.bg. 
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нейното разширение до 1500-2000 м, а финалната част да е в близост до язовир “Яденица”, 

където може да се оформи и воден комплекс за туристите. 

Хижа Юндола. Тя се намира в едноименната местност на 1375 м н. в. в околностите има ски-

писта съоръжена с влек. Пътят до хижата е асфалтиран. Представлява масивна сграда с 

капацитет 33 места в стаи с по три и четири легла с вътрешни общи санитарни възли, 

умивални и бани. Сградата е водоснабдена, електрифицирана, отоплението е с печки на ток и 

твърдо гориво. Разполага с ресторант и лавка, салон с телевизор. 

Съседни туристически обекти: 

х. Хр. Смирненски - 3,00 ч. - 13 км по асфалтиран път,  

х. Кладова - 3,30 ч. - край в. Черовец,  

яз. Белмекен - 23 км по асфалтов път. 9 

 

Разлог 

Ски курорт „Кулиното“ се намира на 14 км от град Разлог в стара букова гора, на юг от 

местността „Предела“. Ски-центърът е разположен в долината на река Кулина на около 1400 

м н. в. Ски-пистата е с дължина 1300 м и предлага добри условия за всички видове зимни 

спортове. Ски-центърът разполага също със ски-влек за възрастни и друг за деца, който 

завършва в началото на специализираната детска писта.  

В края на пистата на Кулиното има чайна и барбекю, където скиорите могат да се стоплят и 

опитат билков чай, греяна ракия и барбекю. В чайната се предлага и ски-оборудване. В района 

на „Предела“, който е на около на 1700 м, се предлагат повече от 2500 легла в различни 

хотели, хижи и почивни бази.  

Предела 

Местността "Предел" разполага с 60 почивни станции с 2500 легла. На разстояние 1,7 км от 

"Предел" се намира ски писта "Кулиното" с дължина 1500 м, на която е монтиран ски влек 

тип "Помагалски", която на I етап е изградена. До самата писта има асфалтиран път. От 

местността "Предел" тръгват множество пътеки към Пирин. Местността се намира на 14 км от 

Разлог, на 15 км от Банско и на 40 км от Благоевград. Площта и е 4000 дка и е на надморска 

                                                            
9 www.planinite.eu. 
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височина 1000-1200 м. Основно предимство на местността е изобилието от питейна вода и 

добра инфраструктура.10 

Хижа „Предел“. Разположена е в м. „Предел“, югозападно от основното шосе Симитли - 

Разлог на 1050 м н. в. В непосредствена близост има ски-писта, съоръжена с влек. Съседни 

туристически обекти: 

х. „Македония“ - 7,30 ч., 

х. „П. К.Яворов - 5,30 ч. и 

х. „Чакалица“ - 4 ч. 

Анализът на конкурентните български зимни курорти на Семково позволява да се направят 

следните заключения: 

1. Лидерска позиция в района заема ски курортът Банско, който има типичен алпийски 

вид и предлага условия за ски на европейско равнище. Едновременно с това предлага 

ограничен капацитет за вертикално транспортиране на туристи. Не е възможно 

ползването на лифтове при силни северни и северозападни ветрове, едновременно с 

това ползването на ски в такива периоди е твърде опасно. 

2. Добри условия за семейни ски почивки предлага Добринище, но пистата е само една и 

дълга. Обслужва се само от един лифт, което удължава времето за вертикално 

пътуване. Няма възможност за специализация на пистите за различен тип туристи. 

Големите наклони са в средата на пистата и за начинаещи е подготвена писта, която ги 

заобикаля. Ограничението с в малката пропускателна способност на лифта. 

3. Останалите курорти: Белмекен, Разлог, Юндола и Предел разполагат с по-малки и по-

къси писти и не разполагат с леглова база, която да е в района на лифтовете или 

влековете. 

4. Всички курорти са на големи разстояния от лифтовете и нямат компактна структура 

като тази на Семково. 

5. Могат да се изтъкнат и други преимущества и недостатъци на конкурентите на 

Семково, но тези са напълно достатъчни да илюстрират положителните или 

конкурентните предимства на Семково спрямо останалите курорти в Рила, Пирин и 

Родопите. 

                                                            
10 www.guide‐bulgaria.bg. 
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6. Следва да се посочи един недостатък на Семково – това е по-дългото разстояние, което 

туристите трябва да изминат с транспорт, за да достигнат курорта. То е с около 30 – 40 

км по-дълго от разстоянието до Разлог, Банско или Добринище и има отклонение от 14 

км, който път се нуждае от зимно поддържане, което прави прехода до Семково по 

дълъг от 40 – 50 минути спрямо останалите курорти. 

7. До Семково няма обществен транспорт, което изисква туристите да са организирани с 

автобус или с лични автомобили. 

Освен националните конкуренти са анализирани конкурентни ски курорти в съседните 

Балкански страни. Те са разгледани в азбучен ред: 

Гърция 

Зимните курорти в Гърция са дадени в табл. III.2. 

Таблица III.2 

Зимни курорти в Гърция 

Курорт Височина, 
m 

Писти, 
m, бр. 

Лифт, 
бр. 

Влек, 
бр. 

Пангео 1750-1950 2 бр. 1 1 
Василица – Гревена 1600-2113 18 бр. 7  
Лаилия – Серес 1600-1847 1200 5  
Фалакро – Драма          2110 22000 4  
Вигла – Флорина 1600-1900 5  
Мецово – Йоания  8 бр.  3 
Менало – Пелопонес 1600 5 бр.  4 
Калаврита 1700 3200 7  
Парнасос 1600-2250 22000 13  
Христо Елафи 1550-1700 5 бр. 2  
Пелион 1470 6 бр. 3 3 
Сели 155-1900 4 4 

Източник: www.pavoditel.bg. 

Всички зимни курорти в Гърция са на височини, които са сходни с тази в Семково. Няма 

данни за продължителността на зимния сезон, но в информацията се посочва използването на 

изкуствен сняг. Три курорта са с височини над 2000 м н.в., което ги поставя в алпийски разряд 

на ски курортите. Следва да се отбележи доброто осигуряване на скиорите с лифтове и 

влекове. Повечето от курортите не разполагат с добра леглова база. Тя е в границите на 100 

легла. Към повечето от курортите пътищата не са в добро състояние. Най- накрая следва да се 

посочи отдалечеността им от основните центрове на Гърция, България и други големи 
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градове. Същото се отнася и до превозите на туристи с въздушен транспорт до 2 основни 

летища и дългите преходи в автобусен и личен транспорт до ски курортите. 

 

Косово 

Зимните курорти в Косово са дадени в табл. III.3. 

Таблица III.3 

Зимни курорти в Косово 

Курорт Височина, 
m 

Денивелация, 
m 

Писти, m Лифт, 
бр. 

Влек, 
бр. 

Брезовица 900-2500  48000 5 5
Източник: www.actualno.com 

Този курорт в момента се развива. Той е разположен в Шар планина и Косово предвижда да 

вложи до 410 млн. евро за развитие на курорта в течение на следващите10 години. 

Разстоянията до курорта са значителни и пътищата не са в добро състояние. 

 

Македония 

Зимните курорти в Македония са дадени в табл. III.4. 

Таблица III.4 

Зимни курорти в Македония 

Курорт Височина, 
m 

Денивелация, 
m 

Писти, m Лифт, 
бр. 

Влек, 
бр. 

Крушево 1240-1400 160 1300 1 2
Маврово 1255-1860 605 25000 3 11
Кожух планина   
Отешево   
Пелистер   
Поникве   
Попова шапка 1708-2510 802 10000 3 7
Източник: www.skiresort.info 

Македония разполага със 7 ски курорта, 6 бр. от които имат сходни характеристики с този на 

Семково по надморската височина. Най-добре е развит курорт Маврово, който разполага с 

добра леглова база. Няма данни за 4 от курортите, което не позволява да се направи по-

детайлен анализ на конкурентите. Всички курорти се обслужват от летището в Скопие. 
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Румъния 

Зимните курорти в Румъния са дадени в табл. III.5. 

Таблица III.5 

Зимни курорти в Румъния 

Курорт Височина, 
m 

Денивелация, 
m 

Писти, m Лифт, 
бр. 

Влек, 
бр. 

Азуга 2000     
Борса 1581     
Бущени 2504     
Кавник 1050     
Пеатре Неам 645     
Пояна Брашов 1770     
Предел 1700     
Семеник 1440     
Синая 2100     
Совата 1360     
Стража 1725     
Ватра Дорней 1251     
Източник: www.j2ski.bg 

Румъния разполага с 12 ски курорта, от които 2 има алпийски характер, а останалите са 

сравними със Семково с надморската си височина. Три от курортите разполагат със 

значителна леглова база. Пътищата към тях са в добро състояние и основните от курортите се 

намират сравнително близко до Букурещ - с летище Отопени. 

 

Сърбия 

Зимните курорти в Сърбия са дадени в табл. III.6. 

Таблица III.6 

Зимни курорти в Сърбия 

Курорт Височина, 
m 

Денивелация, 
m 

Писти, m Лифт, 
бр. 

Влек, 
бр. 

Стара планина 2168 3 1
Копаоник 70000 24 
Източник: www.befsa.com 
 
Курортите в Сърбия са сравнително слабо развити, с изключение на Копаоник, който е 

типичен алпийски ски курорт и разполага с всички необходими съоръжения и леглова база. 

Поради своята отдалеченост не се разглежда като конкурент на Семково. 
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III.6. Използване на конкурентните предимства 
 
Форма на собственост Семково: Държавна – ДГФ и три частни имота, които заемат 

периферни участъци от терена на курорта от 115 ха. 

Постоянство: Всички туристически ресурси и атракции са свързани с дадения обект и имат 

или ще имат постоянно фиксирано местоположение. Строителството на фиксирани обекти на 

територията на Семково е само с право на строеж. Няма да има каквито и да било отклонения 

от тази норми за фиксираните обекти. При провеждане на фестивали или други прояви /зимни 

или летни празници/ могат да се устройват временни обекти на определени територии в 

Семково и са свързани с конкретна проява и имат краткотрайно променливо местоположение. 

С разработването на нови туристически услуги  в Семково и с изучаването на успешните 

модели, които се реализират в други географски области на България и Европа могат да се 

очертаят много нови възможности за развитие на туризма. 

Успешен начин за съобразяване на наличните туристически ресурси с основните тенденции за 

прекарване на свободното време е да се започне с вече съществуващите туроператори, които 

продават туристически пакети със специални интереси за туристическите обекти, които вече 

са изградени в България. Точно такъв е случаят със Семково. Има налични услуги, но по един 

или друг начин те не са представени както трябва и това е довело до намаляване на потока от 

туристи към курорта. Във връзка с възстановяване и развитие на туристическия поток е 

препоръчително да се даде отговор на въпроса: „Какъв вид туристически услуги предпочитат 

клиентите?“. 

Като се установи кои туристически пакети имат вече успех в България, може да се 

разработи успешен “модел” на туристически услуги, съобразени с новите тенденции на 

туристическото търсене. 

Местните хотелиери и места за настаняване, които се опитват да повишат доходите 

си чрез директни продажби, спомагат за развитието на туризма. Също такъв принос 

може да има и разработването на нови продукти за продажба чрез специализирани 

туроператори.  

За съжаление много малко туроператори, предлагащи специализирани и приключенски 

пакети, разполагат с достатъчно финансови средства и време, за да могат да изследват 

непознати за тях географски области. Освен ако представителите на туристическата 

индустрия не се свържат с туроператорите с вече проучени маршрути, пътеки, 

съоръжения, прояви и интереси, готови да бъдат пакетирани и предложени на пазара. В това 

отношение Семково изисква допълнителни изследвания за да се определи как собствениците 
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на туристически ресурси и атракции в курорта привличат туристите и какво следва да се 

направи този поток да бъде достатъчно голям. 

Например, за да се събуди интереса на туристическа агенция, предлагаща велотуризъм  и 

колоездачни туристически пакети към Семково, е важно да се включат следните материали: 

1. Карта на местността с всички съществуващи пътища и пътеки за запознаване с 

територията, 

2. Пътна карта на местността, с означени дневни колоездачни маршрути  с дължина от 5 

до 30 км, от 1 час до 6 часа пътуване, 

3. Описание на природните и културните забележителности по маршрутите, 

4. Наклони и вид на пътна настилка, 

5. Метеорологични условия в различните сезони и места за подслон по маршрута, 

6. Места за почивка и хранене, 

7. Условия за поправка на велосипеди, 

8. Колоездачни маршрути “от хотел до хотел”, 

9. Възможност за ползване на местни превозни средства за трансфер при пристигане и 

пренос на багаж, 

10. Разписание на всички видове обществен транспорт в района на Семково, 

11. Календар на местни събития, празници, фестивали и забавления, които могат да се 

включат в туристическия пакет, 

12. Местни колоездачни клубове, с които пристигащите велосипедисти могат да 

контактуват 

В случай, че дадена община има желание да развива този вид туристически продукт, но 

няма местна транспортна компания, която да извърши трансфера, вместо като пречка, 

това може да се разглежда като нова възможност за местните предприемачи. 

 

Най-бързият начин да се получи информация за необходимите услуги и съоръжения за 

реализиране на определен туристически пакет е да се анкетират туроператори, които в 

момента предлагат такива пакети. Следва да се направи анкета какви местни услуги са им 

необходими, за да могат да “доведат” своите туристически групи в Семково. 

След като получите отговор на тези въпроси от туроператорите, следващата стъпка е да 

се съобрази този списък със съответните туристически обекти в Семково и около Семково, 

които искате да се развие в бъдеще. Един от най-бързите начини да определите кои услуги 

вече са налични и кои трябва да бъдат тепърва локализирани или създадени, е да се свържете 

с местни жители, които споделят интерес към туризма. Например, най-бързият начин да се 
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определи кои са най-живописните маршрути за велотуризъм и най-удобните спирки за 

почивка е да анкетират местните велоклубове и любители на велосипедния спорт. 

В най-добрия случай, ще може да се състави кратък списък на местата, които вече 

притежават всички или повечето необходими компоненти за новопристигащите 

туристи. Па такъв начин се прави инвентаризация на възможностите за 

специализирани занимания и пътувания с цел приключения в Семково. В 

инвентаризацията на туристическите услуги се отбелязва всеки елемент, който е необходим за 

успешното провеждане на даден вид туристическа услуга и ще може да се посочи името на 

дружеството или на лицето, което може да осигури тази услуга. 

Например, след като е направена инвентаризация на възможностите за “екотуризъм и 

приключения” за Семково, изготвянето на примерни маршрути е относително лесно. 

Събиране на данни от местните любители е най-бързия начин да се изготвят привлекателни 

примерни маршрути. Ако местните любители на диви цветя и пеперуди вече са открили най-

добрите пътеки, най-добрите места за почивка, най-удобното разстояние, което да се измине 

за един ден, видовете цветя, които могат да сенаблюдават през различните сезони, 

необходимите превозни средства, за да се стигнe до изходите точки на маршрута и т.н., то 

“сглобяването” на примерни туристически модули, например  2 нощувки, седмична почивка 

от 5 или 7 дни и т.н. е съвсем лесно. 

Примерните маршрути трябва са под формата на отделни модули, а не само един 

маршрут,включващ всичко в района на курорта. Някои туристи могат да искат да организират 

обиколка, която да минава през няколко обекта на интерес, докато други ще предпочетат само 

една географска престой в хотела и лека разходка около него. Примерният маршрут включва 

всички елементи на туристическите услуги: настаняване /хотел, частна къща, нощувка и 

закуска, историческа странноприемница и т.н., трансфер от летището, ако е необходимо и 

дневна програма на отделните модули по маршрута. 

Ако на туриста се предостави вече готов модул с посочена цена, включването на 

модула в каталога на туроператора става много по-лесно, било то като допълнение или 

като неразделна част от туристическия пакет. Тази идея може да се осъществи от 

местен хотелиер, местна туристическа агенция или дружество за управление на дестинацията. 

Независимо от това кой реализира идеята, туроператорът иска да работи само с един 

представител на място. 

Хотелиерите и дружествата, предлагащи туристически атракции и услуги, имат ограничена 

представа за продуктите, които продавaт. Като предприемачи от частния сектор, те се 

съсредоточават само върху собствените си услуги. В България частният сектор използва 
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туроператорите, конгресните бюра и туристически агенции, и представителства, особено в 

чужбина, за своя дистрибуторска система. И докато предприемачите не се убедят, че новите 

туристически продукти отговарят на търговските интереси на дистрибуторите, остава под 

съмнение, че те ще проявят интерес към разработване на нови, подобрени или променени 

туристически продукти. 

В миналото разходите за директен маркетинг бяха твърде високи. От страна на 

хотелиерската индустрия даже се предполагаше, че съществуващите дистрибуторски 

канали за продажба: туроператори, пътнически агенти, туристически къщи и др., 

управляват процеса на вземане на решение от страна на туристите. Това следва да се промени, 

като предлагащите туристически услуги трябва да представят на потенциалните туристи 

възможностите за отдих и почивка, а изборът да бъде на туристите. 

 
III.7. Иновации в маркетинга 
 
България има завидна позиция. Тя е близко до Западна Европа и разполага с огромно 

разнообразие от туристически ресурси, занимания и интереси, които могат да се предложат. В 

това отношение както България, така и Семково лесно могат да привлекат туристи. До 

Семково се стига със собствено превозно средство или с автобус при организирани 

туристически групи. Цените в Семково са високо конкурентни спрямо другите дестинации в 

района. Изградена е туристическа задоволителна инфраструктура, с която България има 

определени предимства. 

Туристическият пазар става все по-сложен и комплексен и се превръща в глобален 

международен пазар с най-различни мотивации и разнообразно потребителско 

поведение на клиентите. Преди 50 години само най-заможните хора си позволяваха ваканция 

и почивка за период по-дълъг от 5 – 7 дни. В момента, особено в Европа, повечето от 

работниците и служителите ползват почивка най-малко 20 дни в годината, което им позволява 

да използват почивка през основните два сезона – зима и лято. Техническият прогрес, 

представен от развитието на въздушния транспорт, интернет и високото качество на 

туристическия продукт създадоха предпоставки за масово търсене на почивки, отдих и 

ваканции в различните периоди от годината или най-малко в края на седмицата. Може да се 

приеме, че обликът на локалния, националния и международния туризъм се промени 

завинаги. 

Едновременно с това е препоръчително да се отдели внимание на основните промени в посока 

към устойчив туризъм. Неговите основни характеристики се заключават в следното: 
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1. Опазване на природните и културните туристически ресурси. 

2. Ограничаване на негативното въздействие на туриста /човека/, по която и да е 

туристическа дестинация, което включва максимално опазване на природните ресурси 

и намаляване на замърсяването с отпадъци. 

3. Подкрепа на местната икономика. 

4. Намаляване на сезонността на търсенето на туристически услуги. 

5. Опазване на околната среда при използването на транспорт от туристите. 

6. Създаване на условия туризмът да бъде достъпен за всеки. 

7. Увеличаване на заетостта в туристическия сектор. 

Тези съвременни промени в развитието на туризма  могат да се реализират при спазването на 

следните основни принципи на устойчивия туризъм: 

1. Развитие на туризма на базата на системен и интегриран подход. Това се изразява в 

максималното използване на разполагаемите ресурси за развитие на максимален брой 

интегрални туристически услуги. Т.е. това е равносилно на предлагане на максимални 

услуги на потребителите при посещение на туристически обект. 

2. Дългосрочно планиране на туристическите услуги. За такъв период може да се сметне 

такъв с не по-къс срок от 15- 20 години, след който период ще се наложи промяна в 

оборудването за предлагане на туристическите услуги и т.н. 

3. Избор на подходящ темп на развитие на туризма. При бавни темпове на развитие не е 

изключено атракциите в туризма да не могат да бъдат усвоени по подходящ начин и да 

бъде задоволено потребителското търсене, и обратно, при високи темпове на развитие 

може да се достигне до нарушаване на околната среда, пренаселване на ресурсите с 

туристи и т.н. В България и част от другите страни в Европа се наблюдават подобни 

тенденции. 

4. При развитието на туризма в най-голяма степен е препоръчително привличането в 

развитието на туризма на местното население, местния бизнес и местните 

административни структури /общини, области и райони на планиране/. 

5. Развитието на туризма и използването на туристическите ресурси следва да се 

основава максимално на последните научни и практически знания. От това следва, че 

развитието на туризма е свързано с детайлното изучаване на туристически ресурси, 

задълбоченото проучване на търсенето на туристически услуги и най-накрая 

максималното опазване на околната среда и ресурсите. 

6. Развитието на туризма в местата с туристически ресурси следва да се реализира при 

задълбоченото и подробно изследване на рискове за средата, туристическия сектор, 
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строителството на атракции и спомагателни съоръжения и най-накрая умелото 

управление на сектора в конкретната среда /локация/. 

7. Приносът на туризма за местната икономика, но при максималното опазване на 

туристическите ресурси и околната среда, следва да се съчетае с влиянието на туризма 

върху инвестициите и разходите за сектора. Препоръчва се местните участници в 

туристическия сектор да бъдат достатъчно настоятелни за дългосрочното 

експлоатиране на туристическите ресурси при поносими за средата и потребителите 

цени. Минималните цени могат да доведат до прекомерно привличане на туристи и 

създаване на рискове и опасности за туристически ресурси, и обратно, високите цени 

могат да ограничат посещенията на туристите в атрактивните обекти. 

8. Локалните власти, поддържани от централната власт, е препоръчително да въведат 

определени критерии и граници на ползване на туристически ресурси за ограничаване 

на негативното въздействие върху природната среда и населението. 

9. Необходимо е да се въведат системи за непрекъснат мониторинг на туристически 

обекти с цел своевременно ограничаване на отрицателни и негативни въздействия 

върху туристическите ресурси и околната среда. Препоръчва се предварителното 

запознаване на бизнеса и на туристите с определените правила и ограничения за 

ползване на туристическите ресурси и съответните санкции при неспазването им. 

10.  При развитието на туризма следва да се спазват и достатъчна прозрачност на 

изграждането на атракции и на съоръжения за туризъм, както за превантивно 

ограничаване на посетителите от неправилно използване на туристическите ресурси. 

 
 
III.8. Какво купуват туристите? 
 
Туристите ЗАПЛАЩАТ за УСЛУГИ, от които имат нужда, за да прекарват приятно 

свободното си време в различна и често пъти непозната среда, но търсят и ПРЕЖИВЯВАНИЯ 

и УДОБСТВА и това КУПУВАТ. 

От гледна точка на туриста: 

Ресурси/атракции = възможности за открития. НЕЩА, КОИТО ДА ВИДЯТ. 

Дейности = възможности за приятно прекарване. НЕЩА, КОИТО ДА ПРАВЯТ. 

Услуги, съоръжения и инфраструктура = осигурен достъп до възможностите. УДОБСТВА. 

Когато туристическите услуги са нови или различни, те могат да станат важна част от 

почивката, като прибавят стойност на пътуването. Например, пътуване от Семково до 

„Танцуващите мечки“ с шейна, теглена от коне, съчетано с уроци по конна езда, разходки 



72 

http://library.belitsa.com   
 

сред природата, фолклорни представления и пр. може в значителна степен да удовлетвори 

търсещите развлечения. 

Туристите купуват РАЗВЛЕЧЕНИЯ и ПРИКЛЮЧЕНИЯ, като очакват да изживеят нещо, 

различно от това, което изживяват там, където живеят. 

Те купуват ПРЕДСТАВИ и ОБЕЩАНИЯ, обещанието, че дестинацията ще изпълни 

очакванията им и че желаните услуги ще бъдат предоставени на съответното място и 

време. 

Неизпълнението на очакванията води до РАЗОЧАРОВАНИЕ. 

Разочарованите клиенти се ядосват и се ОПЛАКВАТ. Те няма да дойдат повторно и ще 

разкажат на други за лошото си прекарване. 

Затова е препоръчително да се помни, че свободното време притежава: 

1. Огромна емоционална обвързаност, това е време за забавление и лично развитие, 

2. Това е време за осъществяване на мечти, 

3. Носи висока икономическа стойност, защото времето е скъпо, 

4. Туристическите услуги трябва да помогнат на туриста да реализира забавленията, 

мечтите и използването на времето за удоволствия. 

Във връзка с това е задължително да се установят следните параметри: 

1. Какво искат хората, които купуват туристически услуги в Семково? 

2. Кои са потребителите на туристическите услуги в Семково?  

3. Какво е известно за туристите, които посещават Семково? 

4. Защо туристите са избрали тази дестинация? 

5. Коя е главната причина /мотив/, поради която туристите купуват услуги в Семково? 

6. Познат ли е този мотив на продавачите на туристически услуги в Семково? 

7. Какви ползи търсят туристите в Семково?  

8. Кои предимства на туристическите услуги трябва да се рекламират?  

9. Има ли достоверни данни от проучване на мотивацията на туристите? 

Посочените въпроси позволяват да се сегментира пазара на туристи в Семково. Сегменти 

разделят туристите според специфичните характеристики на търсенето на дадена дестинация 

или бизнес. Универсални критерии за сегментиране на пазара няма, но се използват различни 

демографски и психографски критерии, както и критерии за потребителско поведение. 

Географските и демографски критерии като пол, възраст или местожителство често не 

предоставят достатъчно информация за навиците и предпочитанията на даден пазарен 

сегмент. Затова за определяне на сегментите се използват критерии, свързани с 

потребителското поведение при купуване на туристическия продукт, като: 
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• Основна мотивация за предприемане на пътуването, 

• Пътуване в туристическа група или индивидуално, 

• Пряка резервация или чрез туристически агент, 

• Състав на туристическата група: по двойки, семейно, с приятели, с колеги или случайна    

група, 

• Вид транспорт за придвижване до Семково, 

• Предпочитан сезон за настаняване и ползване на услугите, 

• Разходи: консумирани услуги/заявени услуги, избор на занимания, “лека” или 

“тежка” категория потребители, 

• Представи и възприятия, 

• Степен на вярност: редовни клиенти, степен на повторяемост и др. 

Независимо кои критерии се използват, получените в резултат на проучването сегменти 

трябва да бъдат: 

Измерими: Пазарният сегмент е от полза, ако е възможно да бъде измерена големината 

и покупателната сила на групата потребители. 

Достъпни: Групата трябва да е достъпна чрез комуникации и рекламни кампании. 

Значителни: Достатъчно големи и с достатъчно потенциал за печалба, за да оправдаят 

съответната пазарна стратегия. Разбира се, критичният размер е различен за различните 

туристически дружества, но е възможно да се определят и не много големи пазарни ниши, 

които предлагат добри възможности за специализация. Някои пазарни ниши биха могли да се 

окажат доста печеливши. 

Туристическите предприятия и дестинации трябва да развиват съвместими продукти, 

насочени към съвместими сегменти. Туристите предпочитат места, посещавани от 

туристи като тях, които се държат по сходен начин и водят сходен начин на живот. 

 

Пазарните проучвания на туристическото търсене са средство за управление, което: 

• Улеснява вземането на управленски решения, 

• Намалява риска, тъй като решенията се основават на по-добро познаване на пазара. 

Пазарното проучване протича в следната последователност: 

1. Определяне на най-значимите данни за съответния бизнес, 

2. Определяне на първичните и вторични източници на информация: първични данни: 

специални проучвания. Може да изискват експертно мнение и да бъдат скъпи, 

но могат да се провеждат съвместно с други заинтересовани страни - обществени 
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или частни институции и дружества и вторични данни: статистически източници, публични 

отчети за пазари, медии, бази данни и т.н. 

3. Използване на собствени данни в резултат на управленски дейности, 

4. Изграждане на система за периодично събиране на данни. Съответните данни се 

събират при ежедневната дейност, от вторични източници, от специални 

проучвания. Събирането на данни, които подлежат на сравнение има първостепенно          

значение за определянето на тенденциите. 

5. Анализ на резултатите и заключения, 

6. Запознаване на институциите, дружествата и техните представители с изводите и 

заключенията от сегментирането, 

7. Резултатите и заключенията трябва да са достъпни, за наблюдение на работата и 

оценка на нейното изпълнение. 

Необходимите пазарни данни за разработване на туристически услуги са: 

1. Общ обем на туристите, 

2. Сезонно разпределение на туристите, 

3. Пазарен дял  на Семково от целия пазар по сезони, 

4. Сегментиране на пазара чрез: 

5. Мотивация за пътуване и демографска характеристика, 

6. Националност /при изследване на международен туризъм/, 

7. Възраст, 

8. Пол, 

9. Занятие, 

10. Местоживеене, 

11. Семейно положение, 

12. Потребителски навици, 

13. Информация за посещение на Семково, 

14. Вид и период на резервацията: единични услуги, пакет и пр., 

15. Размер на групата, 

16. Ниво на разходите: за човек на ден, разбивка по категории разходи и др., 

17. Продължителност на престоя, 

18. Вид място за нощуване, 

19. Вид транспорт, 

20. Занимания по време на ваканцията, 
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21. Честота на пътуванията, 

22. Вид дестинации, 

23. Степен на удовлетвореност, 

24. Представи на туриста за услугите, 

25. Цялостна представа за дестинацията и дружеството, предоставило услугите, 

26. Представа за отделните услуги и атрибути, 

27. От въображаема към реална представа за услугите, оценка, 

28. Сравнение на услугите с тези на конкуренцията, 

29. Управленски показатели: как са работили представителите на дружеството, 

30. Разбивка на приходите за дружеството от различни услуги, 

31. Разбивка на разходите на туриста по видове услуги, 

32. Оценка на хотели, транспорт, други обслужвания, 

След разработване на цялата система от показатели за туристическия пазар се прави 

задълбочен анализ на пазарните тенденции, възможностите и рисковите фактори, 

включително идентифициране и оценка на съществуващите пазари. 

След това се прави идентификация и оценка на потенциалните пазари въз основа на 

съществуващите и новите услуги. На следващо равнище се извършва оценка и се определят 

оптималните целеви пазари. 

Едва след това се изчислява и се определя капацитетът на ски курорта, характера и капацитета 

на използване на основните, допълнителните и съпътстващите услуги, необходими за 

предоставяне на комплекса от туристически услуги. След това се определят минималните 

инвестиционни разходи за размера на такъв ски курорт, като се определят: общия размер и 

разположение на земята, развитието на хотели, бази и  други сгради, туристически 

съоръжения: лифтове, влекове, сгради и помещения за спомагателни услуги: ресторанти, 

чайни, бюфети, и съпътстваща инфраструктура: ВиК, пречиствателни станции, пътища, 

паркинги, охрана, ремонт и поддържане на оборудване и др. След изпълнението на тази фаза 

се пристъпва към оценка на проекта и картографиране, включително идентификация и 

описание на всички възможности за съоръжения и на услуги, необходими за осигуряване на 

оптимален достъп до пазара. 

 
 
 
 
IV. Проекти за развитие на курортен комплекс Семково 
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ІV.1. Проект от 1979 г. 
 
С Решение на Министерския съвет на НРБ № 239/30.12.1978 г. Семково е обявено за 

курортно селище.11 

Въз основа на това решение през 1979 г. е разработен проект „Семково – застроителен план“ 

от 28.09.1979 г., изпълнен от КИПП „Главпроект“, приет със заповед № 267/15.05.1980 г. 

По този проект се предвижда изграждането на курортен комплекс от мотели, хотели, почивни 

станции, административни и други сгради, както и разширение на съществуващите почивни 

бази на УАСГ и на ТУ София. Подробностите от проекта са дадени в табл. ІV.1. 

 
Таблица ІV.1 
 
Обекти за застрояване по план от 1979 г. 
 

№ Сграда Легла, бр. Паркинг, бр. 
Аа Мотел 150 75 
Аб Администрация  
Ав Културни мероприятия  
Аг Мотел 100-150 150 
Ба Хотел 500-600 185 
Бб Хотел 500-600 210 
Бв Хотел  500-600 195 
Ва Почивен дом УАСГ 100 + 150 29 
Вб Почивен дом ТУ 100 + 100 30 
Вв Почивен дом 250 25 
Вг Почивен дом 100 10 
Га Хотел 500-600 160 
Гб Хотел 500-600 150 
Гв Студ. Туристическа хижа 100-150 0 
 Всичко 3400 - 4250 1219 

Източник: община Белица и идентификация на сградите по цитирания проект. 
 
Съществуващите места към момента на разработване на проекта са общо 212,  от които 120 в 

почивната база на УАСГ и  92 в почивната база на ТУ. 

Разширението на легловата база на Семково по проект е от 3200 до 4050 легла, което означава 

увеличение от 15 до 19 пъти. Броят на паркоместата е 1219, като те са разположени на 

повърхността на курорта и заема твърде голямо място. Не са посочени данни за площта на 

паркингите. Ако се приеме нормата от 18 кв. м. на 1 паркоместо, то площта за автомобили ще 

бъде: 1219 х 18 = 21942 кв. м без да се изчисляват площите на подходните пътища и 

                                                            
11 Държавен архив на РБ и община Белица  
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разстоянията за маневриране в паркингите. Проектът не е осъществен поради изтичане на 

давност повече от 34 години. Няма данни проектът да е актуализиран. 

 

ІV.2. ПУП на курорт Семково от 2005 г. 
 
През юли 2005 г. е разработен ПУП на курорт Семково от „Екоплан – инженеринг“ ЕООД. 

Проектът е внесен за одобрение в МРРБ, но все още не приет. Разположението на обектите в 

Семково е дадено на фиг. ІV.2. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. ІV.2. Разположение на обектите в Семково по ПУП от 2005 г. 

 
 
ІV.3. Описание на съществуващото положение 

 

По силата на Разпореждане на МС/29.07.1954 г. Семково е обявено за курортна гора. С 

приемането на първия градоустройствен план през 1960 г. то придобива статут на селищно 
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образование, Заповед №363/19.04.1960 г. Със заповед № 2620 на МНЗ от 1963 г. Семково е 

обявен за курорт с местно значение. През 1978 г. с Решение № 239/30.12.1/1978 г. Семково е 

обявен за курорт с национално значение. 

Курорт Семково е  разположен в южните склонове на Рила на надморска височина 1560-1730 

м, върху територия с обща площ 115 ха, която включва трите съставящи курорта поляни-

долна, средна и горна. 

Транспортната достъпност до курорта се осъществява чрез четвъртокласен асфалтиран път, 

чиито технически параметри и състояние са незадоволителни. Изграденият към резервата за 

танцуващи мечки асфалтиран четвъртокласен път се свързва със Семково посредством 

съществуващ горски път.     

Съществуващото наличие на легла е 1286 легла в хотели, почивни станции, вилни селища, 

хижи и частни къщи. Частните вили и бунгала са около 60 с около 120 легла, които са 

включени в общата сума от легла в курорта. 

Съоръженията за зимни спортове са представени от 7 ски-писти с обща дължина 3150 м. Ски-

пистите се обслужват от 8 влека с капацитет 350-400 скиори/час. По-голямата част от ски-

пистите са извън територията на курорта и се стопанисват от ТУ и УАСГ по договор с 

Държавно лесничейство, поделение на ДГФ, и отстъпени права за ползване. 

Обектите за общественото обслужване са крайно недостатъчни. Изградени са няколко кафе-

аперативи, гостилница, бирария, няколко павилиона. Липсват обекти на административно, 

здравно, банково, търговско, информационно обслужване, охрана, обекти за атракции и спорт. 

Основният комуникационен гръбнак на курорта е с функции на събирателна улица и габарити 

6-7 м. В ниската /южната/ част улицата е асфалтирана, а във високата е с макадамова 

настилка. Състоянието на настилките е лошо. Изградена е голяма част от вътрешната 

обслужваща мрежа, като са използвани горски пътища и пешеходни пътеки. Не са решени 

проблемите с паркирането. 

На територията на комплекса има частично изградена водопроводна и канализационна мрежи. 

Големите хотели, почивните станции и някои частни вили са включени в канализационни 

клонове. Бунгалата и по-голямата част от частните вили са на септични ями с попивни 

кладенци. Има изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. 

Всички обекти на територията на курорта са електрифицирани. Основен източник е възлова 

станция „Рила“, която се захранва от подстанция Якоруда и подстанция Разлог с ВЛ 20кW. 

Извозването на ТБО е организирано. Отпадъците се извозват на депото на гр. Белица. 
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Съществуващият приблизителен капацитет на курорт Семково е около 2000 едновременно 

пребиваващи туристи и почиващи. Общата застроена площ възлиза на около 15000 м2.12      

 

ІV.4. Описание на подробният устройствен план13 

 

Експерименталният проект на ПУП на курортен комплекс „Семково”, община Белица, е 

възложен от МРРБ, Дирекция „Устройство на територията”, след провеждане на търг-

конкурс, спечелен от ЕТ „Форум-Александров”. Обхватът и основните изисквания към 

проекта са посочени в „Заданието за разработване на ПУП на курорт „Семково”, изготвено от 

Общинския съвет и одобрено от кмета на община Белица. Териториалният обхват на 

разработката обхваща трите Семковски поляни- долна, средна и горна, с площ 115 ха. 

Основните изисквания на заданието за проектиране на ПУП са насочени към: 

1. Геодезична основа на цифров носител, като проектът за регулация и застрояване се 

разработва еднофазно в цифров и графичен вид, 

2. Обхватът е ограничен, като включва трите основни ядра на курорта, 

3. Големината на курорта да е съобразена със зимния и летен рекреационен капацитет на 

територията, както и на някои допълнителни ограничители и не трябва да надхвърля 

5000 легла, 

4. Съдържание на курорта: 

а/ терени и сгради за подслон – оптимални пропорции на различните видове подслони, 

местоположение с оглед ефективно функциониране, прилежащите им терени и начинът на 

тяхното благоустройство и озеленяване, 

б/ терени и сгради за обществено обслужване, 

в/ терени и съоръжения за спорт, отчитайки съществуващите ски-писти в границите на 

курорта и възможностите за нови, извън границите на курорта, 

г/ терени за озеленяване, 

д/ терени и съоръжения за комуникации и техническа инфраструктура. 

5. Устройствени изисквания – осигуряване на удачно функциониране на отделните 

структурни части на курорта, добро включване на природната среда, завършен вид и 

индивидуален архитектурно-художествен образ, 

6. Нормативни изисквания – съблюдаване на изискванията на ЗУТ и на подзаконовите 

актове Наредба № 7 и Наредба № 8. 

                                                            
12 ПУП от юли 2005 г. 
13 ПУП от юли 2005 г. 
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В предоставения експериментален проект за ПУП на курорта „Семково” авторският колектив 

в значителна степен е надхвърлил изискванията на заданието, като е провел допълнителни 

проучвания в рамките на по-широк териториален обхват, включващ зоната на ски-пистите в 

близкия ареал и отчитащ значението на гр. Белица, като базово селище за туризъм и ски-

спорт. 

При определянето на капацитета на курорта, като база, са послужили: 

1. Постановките и изискванията на Плана за управление на НП „Рила”, 

2. Оценката на възможностите за развитието на различни видове туризъм в рамките на 

курорта и прилежащия ареал, 

3. Капацитетът на ски-пистите, съществуващи и перспективни, 

4. Проведени са задълбочени проучвания, доказващи бъдещ капацитет от 1722 скиори, 

при 1286 сега, 

5. Външни екологични условия и изисквания за развитието на курорта – възможности за 

водоснабдяване с питейна вода, пречистване на отпадъчни води и управление на ТБО, 

6. Възможности за ново застрояване в рамките на разглежданата територия. 

В проекта е приет максимален капацитет на туристи посетители в курорт „Семково” 3600 

души, вкл. необходимия обслужващ персонал. 

С проектното решение се формират три специфични курортни ядра, със собствени 

устройствени режими, както следва: 

а/ ниска зона – приемна зона с обслужващ център, хотели и вили, 

б/ средна зона–университетски учебно-спортни бази и почивни станции и 

в/ висока зона – туристическа, ниско-урбанизирана, с предвиждания за изграждане на хижа, 

къмпинг и палатъчен лагер. 

Предвижда се развитието на услуги и благоустрояване на средната зона, където ще бъдат 

изградени посетителски център, планинска спасителна служба, администрация, полиция и 

поща, медицински пункт с аптека, противопожарна охрана, база за снегорини и 

снегоутъпкващи машини, магазин, ски-гардероб, заведения за хранене, интернет-кафе, 

дискотека, спортни комплекси, игрища и съоръжения, зимен стадион. 

За зелената система се предлага следното структуриране и устройствени режими: 

 благоустроени паркови зони, 

 спортно-рекреационни ядра и ски-писти, 

 курортни гори, 

 защитени горски масиви, контактни на НП „Рила”. 
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За да не се допусне увеличаване на антропогенната намеса с цел запазване на екосистемата, 

ПУП предвижда материално-техническата база в комплекса да не заема нови гористи 

територии, а само тревни асоциации. 

При вилно застрояване се възприема принципа на заснемане на място на високата 

растителност и разполагане на застройката между дърветата. Допуска се прокарването на 

пешеходни пътеки и обслужващи пътища за достъп до съответните обекти. Те ще бъдат 

прокарвани по съществуващи вече горски пътеки с минимална строителна намеса. 

По отношение на уличната мрежа, с оглед минимизирането на разходите за осъществяване, е 

прието нивелетно решение, близко до съществуващото. Навсякъде, където е целесъобразно, 

проектното решение следва съществуващите пътища и улици. Наново са решени отделни 

участъци с прекалено лоши експлоатационни характеристики. 

Градоустройствените показатели за двата основни устройствени режима, постигнати с 

проекта, отговарят напълно на изискванията на Наредба № 7, табл. ІV.3. 

Таблица ІV.3 

Градоустройствени показатели на Семково 

Показатели Устройствен режим за курорт и 
рекреация, 

УПИ за хотели и рекреация 

Устройствен режим за 
комплексно вилно 

застрояване 
Плътност на 

застрояване 

0,20 – максимална  0,20 – максимална 

Кинт 0,60 – максимален  0,60 – максимален  

Озеленяване 60 % - максимално   60 % - максимално  

Максимална 

етажност  

3 1+Т едноетажно с обитаем 

таван 

    Източник: ПУП Семково 2005 г. 

Балансът на територията дава възможност в най-синтезиран вид да се получи представа за 

устройствения характер на курорт „Семково”, табл. ІV.4. 

Таблица ІV.4 

Баланс на територията по съществуващо положение 

Вид на терена Площ, ха % 

Застроени площи за обществено обслужване: публични общински 

и държавни сгради 

0,08 0,01

Застроени площи за обществено обслужване: частни сгради 0,07 0,01

Застроени площи за хотели, хижи, почивни домове, вили и бунгала 0,92 0,9 
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Застроени площи с частни вили и бунгала 0,33 0,93

Озеленяване – държавен горски фонд 

- Поляни и просеки 

- Горски масиви 

- Водни площи  

 

30,7 

59,0 

0,45 

 

31,5

57,5

0,40

Улици, паркинги и черни пътища 5,6 5,6 

Неусвоени терени 5,1 5,1 

Общо  102,44 100 

Източник: ПУП Семково 2005 г. 

Балансът на територията по проект и по варианти І и 2 са представени в табл. ІV.5 и табл. 

ІV.6. 

 

Таблица ІV.5 

Баланс на територията по проект – вариант 1 

Вид на терена Площ,  ха % 

Терени за обществено обслужване: публични общински и държавни 

сгради 

0,185 0,1 

Терени за обществено обслужване: частни обслужващи сгради 0,34 0,3 

Терени за хотели, спорт и рекреация: хотели, хижи, почивни домове, 

вили и бунгала 

10,96 10,7 

Терени за комплексно вилно застрояване 3,92 3,8 

Озеленяване, общо: 

  -за широко обществено ползване 

  -ски-писти и спортни площадки 

  -защитени горски масиви  

79,92 

43,93 

9,24 

26,75 

78 

42,8

5 

9,01 

26,1 

Улици, паркинги 3,99 3,9 

Тротоари, пешеходни площи и паркова алейна мрежа 3,57 3,5 

Общо  102,50 100 

Източник: ПУП Семково 2005 г. 

    

Таблица ІV.6 

Баланс на територията по проект – вариант 2 
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Вид на терена Площ, ха % 

Терени за обществено обслужване: публични общински и 

държавни сгради 

0,275 0,2 

Терени за обществено обслужване: частни обслужващи сгради 0,34 0 

Терени за хотели, спорт и рекреация: хотели, хижи, почивни 

домове, вили и бунгала 

13,13 12,81 

Терени за комплексно вилно застрояване 3,92 3,8 

Озеленяване, общо: 

  -за широко обществено ползване 

  -ски-писти и спортни площадки 

  -защитени горски масиви  

78,05 

43,76 

9,24 

25,05 

76,15 

42,69 

9,01 

24,44 

Улици, паркинги 4,21 4,10 

Тротоари, пешеходни площи и паркова алейна мрежа 3,57 3,5 

Общо  102,50 100 

Източник: ПУП Семково 2005 г. 

 

Съгласно градоустройственото решение и теренните особености на курорта, за 

водоснабдяване на бъдещите обекти ще се обособят три водоснабдителни зони:– ниска, 

средна и висока. Общото оразмерително водно количество е Qмакс.дн = 17л./сек. Налага се 

изграждането на допълнителни водопроводи за новото застрояване. Съществуващата 

водопроводна мрежа, особено тази от етернитови тръби, се нуждае от подмяна. 

Курортът „Семково” се водоснабдява от 3 водоизточника: 

1.Водохващане „Станкова река” с дебит от 3 до 20л./сек. в зависимост от сезона, 

2.Водохващане „Муратов чучур” с дебит от 2 до 7 л./сек, 

3.Водохващане „Вапата” открито водохващане на кота 2055 м към деривация „Грънчар”, от 

където се отклоняват 33 л./сек. 

Първите две водохващания са част от водоснабдителната система на гр. Белица. Проектът не 

предвижда нови водохващания. Ще се изгради нов резервоар с обем V = 500 м3, който ще се 

разположи на площадката на съществуващия резервоар на кота 1655 м.  

Канализационната мрежа в комплекса не е добре развита и ще се изгражда в бъдеще, 

успоредно с водопроводната мрежа. 

Предвид характера на застрояване и с цел да не се претоварва ПСОВ, се предвижда разделна 

канализация – битовите отпадъчни води ще се насочват към ПСОВ, а повърхностните 



84 

http://library.belitsa.com   
 

дъждовни води ще се оттичат свободно по терена или с къси клонове ще се заустват в 

многобройните дерета. Развитието на курорта ще наложи разширение и пускане в 

експлоатация на допълнителни модули на ПСОВ. Съществуващата площадка осигурява 

възможност за разширение. 

Развитието на курорта налага изграждането на нови трансформаторни мощности. За целта 

някои от съществуващите трафопостове ще се ремонтират с цел увеличаване на мощността 

им. Предвижда се и изграждането на нови, като решението, което се предлага, е дадено в табл. 

ІV.7. 

 

Таблица ІV.7 

Трансформаторни мощности 

Трансформаторни мощности  кVА 

Съществуващи мощности 3020 

Необходима мощност по разчети 5600 

Нови трансформаторни мощности 2480 

Мощност от подмяна на трансформатори 390 

Всичко  5890 

Източник: ПУП Семково 2005 г. 

 

ІV.5. Основни цели на плана 

 

Възлагането на ПУП има за цел създаването на предпоставки за по-нататъшно устройство и 

изграждане на курорт „Семково” на съвременно ниво, в т. ч. и за подпомагане реализацията 

на инвестиционни инициативи.       

Основните цели на ПУП на Семково, които си е поставил авторския колектив, са: 

1. Развитие на устойчив туризъм при опазване, поддържане и възстановяване на 

природните ресурси, 

2. Създаване на предпоставки за подпомагане на местната икономика, 

посредством развитието на туризма като стопански отрасъл, 

3. Поставяне на процеса на устройствено планиране  и на оперативно вземане на 

решения по устройство и застрояване на територията на курорта на 

съвременно технологично и информационно ниво.   

Териториалният обхват на плана е 115 ха, съгласно Заданието на Възложителя и в 

съответствие с действащият застроителен план, одобрен от председателя на КАБ през 1980 г. 
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Балансът на съществуващото положение е направен върху площ от 105.5 ха, съгласно 

цифровия модел на кадастралния план. Съгласно Акт за държавна собственост № 32-281964 

г., площта на курорта е 145.4 ха.   

 
ІV.6.  Връзка с други планове и програми 

 

Развитието на Семково като съвременен център за отдих и туризъм има непосредствена 

връзка с целите на националната и регионална политика, формулирана от: 

Националния план за регионално развитие, в който по програма “Туризъм” са определени 

различни цели, чиито очаквани резултати са:  

 изграждане на нови и реконструкция на съществуващи туристически обекти, 

 въвеждане на европейски стандарти в туристическата индустрия, 

 подобряване на заетостта и намаляване нивото на безработица, 

 създаване на условия за стабилизиране на икономиката в района, 

 подобряване на икономическата ситуация в страната и създаване на условия за 

преструктуриране на икономиката.          

План за устойчиво развитие на област Благоевград - поставя изисквания относно: 

 развитие на икономически ефективен и конкурентно способен туристически 

продукт, 

 обвързване на туризма с действия по опазване и социализиране на културно-

историческото и природно наследство, 

 използване на възможностите на регионалното сътрудничество и 

взаимодействие и балансирано разпределение на ползите и рисковете от 

развитието на туризма. 

Стратегия „Устойчиво развитие на българския туризъм 2005 -2010 г.“ - за постигане на 

устойчиво развитие на българския туризъм се предвижда освен развитие на черноморски 

туризъм да се увеличава делът на зимните курорти, като се предвижда изграждане на нови 

бази в Семково, Берковица, Сюткя и Ракитово. 

Национална стратегия за екотуризъм. Стратегическите цели са групирани в четири главни 

цели: съхраняване на природното и културно наследство, развитите на екотуристическия 

бизнес, национална политика, управление и администриране на стратегията, регионално и 

местно развитие.  

План за управление на „Национален парк Рила“. Курорт Семково тангира с южната 

граница на парк „Рила“ и е изключен от неговите граници поради съществуващата 
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изграденост и функционално предназначение. Непосредствено контактни на курорта са  три 

зони: за „интензивен туризъм“, за  “сгради и съоръжения”  и “многофункционална зона”, от 

общо пет зони, определени с Плана за управление на „НП Рила“. 

Зоната за интензивен туризъм  включва основните и второстепенните туристически 

маршрути, маршрутите за специализиран туризъм, заслоните, обектите на КИН, местата за 

бивакуване и къмпиране, погледните места, местата за екстремни спортове, местата около 

съществуващи спортни съоръжения, главните входно-изходни пунктове за туристите, които 

се намират на границите на парка и представляват вход за парковата територия. В тази зона се 

позволява изграждане, ремонт и поддържане на пътеки и съоръжения за туристическо 

обслужване и обезопасяване.   

Зона “сгради и съоръжения”, назована още “инфраструктурна”, включва всякакъв вид сгради 

и съоръжения, в т. ч.съществуващи и проектни. Тя представлява физическата инфраструктура 

в парка и части от нея съвпадат с елементи от зоната за интензивен туризъм. Разрешава се 

реконструкция, ремонт, поддържане и изграждане на всякакви инфраструктурни обекти и 

съоръжения, средства за настаняване и обслужване. 

Многофункционалната зона  включва всички зони на парка, които не влизат в останалите 4 

зони. Разрешава се строителство на водохващания за питейни нужди, пречиствателни 

съоръжения, подземни комуникации, сгради и съоръжения за нуждите за управление на парка 

и обслужване на посетителите.     

При разработването на експерименталния устройствен план на курорт „Семково”, авторите са 

използвали следните планови и стратегически разработки: 

1. Застроителен план от 1961 г., М 1:1000. Комитетът по горите при МС предоставя за 

ползване за нуждите на курорта 144.5 ха площ от ДГФ. 

2. Застроителен план от 1973 г., М 1:1000. Планът предвижда капацитет на курорта от 

2200 легла, структура от три ядра, разположени на трите поляни, ски-писти на 

сравнително малка надморска височина, 

3. Застроителен план от 1981 г., одобрен и действащ план, според който капацитетът на 

курорта възлиза на 6000 легла. Планът допълва и доразвива трите ядра, проучва 

подробно възможностите за развитие на ски-спорт в района на вр. Чемерна и Средни 

връх, предвижда ски-писти и съоръжения, разнообразие от средства за подслон, 

4. ПТУП-концепция за пространствено развитие от 1981 г., 

5. Актуализация на ЗРП на КУРОРТ Семково-ядро от 1996 г. /не е влязъл в сила/. 

Актуализация на действащият план не е съгласуван от МОСВ поради това, че планът 

разглежда само част от курорта, не е съобразен с близостта на „НП Рила“, предвижда 
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необосновано голям капацитет, не са представени реалните възможности за 

водоснабдяване на курорта, няма цялостно виждане за развитите на инфраструктурата, 

6. Доклад за ОВОС на Актуализация на ЗРП от 1996 г., 

7. Данни  и проучвания за състоянието на техническата инфраструктура, предоставени от 

„ВиК“ Благоевград и ЕРП Белица, 

8. План за управление на „Национален парк Рила“, 

9. Стратегия за развитие на община Белица, 

10. Програма за управление на отпадъците на община Белица. 

 
ІV.7. Капацитет на курорт Семково по проект 2014 г. 
 
Капацитетът на курорт Семково е определен на базата на НАРЕДБА № 7/ 22.12. 2003 г. за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони14.  

В Гл. 6, Устройство на територии за рекреационни дейности,  

чл. 27. (1) Териториите за рекреационни дейности се обособяват като устройствени зони в 

границите на населените места и селищните образувания или извън тях и се определят 

съгласно следните разновидности: 

            ………… 

 (2) Териториите за рекреационни дейности се определят и планират с устройствени 

схеми, общи и подробни устройствени планове, като се съобразява капацитетът на основния 

рекреационен ресурс, за което се спазват следните показатели: 

……………….. 

4. за ски-писти - 200 кв. м на човек. 

(3) Необходимата площ на поземлените имоти в курортите е от 80 до 200 кв. м на 
курортист в зависимост от категорията на туристическия обект. 

Съществуващата дължина на ски пистите в Семково е 3150 м, табл. ІІ.1.  

Широчината на пистите е между 50 и 75 м. За изчисление на площта на пистите се приема 

средната широчина на пистите 62,5 м. 

Площта на пистите е 3150 х 62,5 = 196875 м2. Съгласно Наредба № 7 нормативната площ за 

един скиор е 200 м2. 

                                                            
14 Наредба № 7/22.12.2003 г. , обн. ДВ, бр. 3/2004, последно изм. бр. 41/2008 г. 
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Нормативният капацитет на ски пистите в Семково е: 196875 : 200 = 985 души. На базата на 

опита е изчислено, че около 50 – 75 % от скиорите се придвижват с влекове или почиват. От 

което следва, че капацитетът на ски пистите ще може да се използва от  

минимален капацитет за скиори:  985 х 1,5 = 1477 души и 

максимален капацитет за скиори: 985 х 1,75 = 1724 души и се приемат 1720 души. 

Изчисленият по Наредба № 7 максимален капацитет на ски пистите в Семково е много близка 

до ПУП за Семково от 2005 г.  

Във връзка с това е дадена информация за броя на леглата на курорт Семково по различните 

проекти в табл. ІV.8. 

 
Таблица ІV.8 

 
Брой легла в курорт Семково по проекти, бр.  

 
Проект/план Брой легла Брой скиори 

Застр. план 1961 г.   
Застр. план 1973 г. 2200  
Застр. план 1979 г. 3200 – 4250  
Застр. план 1981 г. 6000  
Съществ. пол. 2005 1960 868 
ПУП 2005 5000 1477 -1722 
Физибилити стади 2014 1286 1720 

Източник: текст и табл. В гл. ІІ и ІV. 
 

Анализът на табл. ІV.8 позволява да се направят някои изводи. На базата на плановете до 1973 

г. са изградени съществуващите 1286 бр. легла в хотели, почивни бази и частни вили. 

Проектът от 1979 г. е приет, но не е изпълнен и не може да се реализира поради изтичане на 

давност. Застроителният план от 1981 г. и ПУП от 2005 г. не са приети от компетентните 

органи и не са влезли в сила. Последният проект е предаден за утвърждаване, но все още не е 

приет. От друга страна на една и съща територия от 115 ха се изчислява различен брой легла и 

развитие на легловата база – от 2200 до 6000 бр., което дава твърде голям диапазон на 

легловата база и в максималния си вариант означа твърде сериозно антропогенно въздействие 

в НП „Рила“. Към настоящия момент в Семково са изградени 1286 легла, но легловата база е 

остаряла, особено в почивните бази и в част от хотелите. Не може да се говори за 

категоризация на хотелите и почивните бази и това е една от най-важните причини за 

стабилизиране и дори намаляване на броя на посетители /туристите/ в курорта Семково.  
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Към остарялата леглова база следва да се добавят и недостатъците в туристическата бизнес 

инфраструктура: път Белица – Семково, водоснабдяване, канализация, осветление, паркинги и 

др.  

Анализът на табл. ІV.8 позволява да се направят следните изводи:  

1. Максималният капацитет на ски пистите в Семково е определен и се приема на  1720 

бр. скиори. От този брой се приема максимален брой легла 1720 бр. 

2. Към 01.01.2015 г. налични са 1286 легла. 

3. За достигане на капацитета на ски пистите от легла за туристи е необходимо 

дострояването на още 434 легла и така ще се постигне максималният капацитет на ски 

пистите в Семково. 

4. В прогнозен период от 5 години /2015 – 2019 г./ може да се очаква постепенното 

модернизиране на хотелската база и стабилизиране на потока от туристи с леко 

увеличение на същия. 

5. В средносрочен план /2020 – 2024 г./ може да се очаква допълнителна модернизация и 

построяване на допълнителни легла от частни инвеститори. 

6. След 2025 г. в дългосрочен план се очаква разработване на пълния капацитет на 

курорта с около 1700 – 1720 легла. 

7. При така разработените капацитет и допускания за развитието на курорта ще се 

извърши оценка на пазарните, инвестиционните, икономическите и финансовите 

показатели за развитие на Семково. 

 
 
IV.8. Защитени природни територии и зони 
 
Районът на планините Рила и Родопи е богат на защитени природни територии. Северната 

част на община Белица  е разположена в територията на Национален парк "Рила" - защитен 

природен обект II-ра категория по класификацията на Световния съюз за защита на 

природата. Разположен е на територията на 4 административни области и 11 общини: 

Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Белово, Костенец, Долна Баня, Самоков, 

Сапарева Баня и Дупница. Той е най-големият национален парк в 

България. Обхваща площ от 107 923,7 ха, като 3731,4 ха са в Община Белица. В НП ”Рила” 

попадат резерватите “Парангалица”, ”Централен рилски резерват”, ”Риломанастирската гора”, 

”Ибър” и “Скакавица”. В границите на парка са разпространени около 1400 висши растения, 

някои от който от първостепенно биологично и научно значение. 
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Защитени зони по „НАТУРА 2000“ 
 
Към тези защитени зони се отнасят: 

Река Места - BG0001021- Защитена зона по директивата за местообитанията, 

Рила - BG0000495 - Защитена зона по директивата за птиците, 

Рила - BG0000495 - Защитена зона по директивата за местообитанията, 

Родопи - Западни - BG0001030 - Защитена зона по директивата за местообитанията. 

 

Изводи за защитените зони в община Белица: 

1. Максимално отчитане и ефективно оползотворяване на специфичните 

природо – географски характеристики, които могат да очертаят териториални 

предпоставки за устойчиво, балансирано и комплексно развитие на общината. 

2. Разположените в близост планини и водни площи територия на община Белица са 

значим природен ресурс за развитие на туризъм: планински, познавателен, зимен, 

летен и др., атракции: развлекателни зони, фолклорни и планинарски фестивали), и 

потенциал за рекреация: седмичен и ежедневен отдих. 

3. Защитените гори предоставят много възможности за отдих, спорт, почивка и за 

получаване и увеличаване на дохода на семейството и обществото с рационалното им 

използване и опазване. От друга страна познаването на растенията в планините има и 

съществено значение за здравето на местното население и за туристите. 

4. Животинският свят, представен от домашните и дивите животни,  има съществено 

стопанско значение за развитието на икономиката на общината. 

5. Срещаните редки и защитени животински и растителни видове могат да представляват 

туристически и изследователски интерес и трябва да бъдат предвидени мерки за 

тяхното опазване, като същото се отнася и за защитените растителни видове. 

6. На територията на община Белица няма промишлени предприятия, които да замърсяват 

околната среда: въздух, вода и почви. Точно обратното природната среда е 

изключително чиста и оказва положително влияние върху човешкото здраве. 

Последното е изключително преимущество на курорта Семково. 

7. Препоръчително е да се извършат необходимите допълнителни проучвания, с цел 

опазване на природното богатство на общината. Това е особено важно за Семково, 

преходните зони около него и пътя до „Атракцията на танцуващите мечки“. 

8. Общината, заедно с държавните органи /ДГФ, МОСВ, МИ, Министерство на туризма и 

др./ да предвиди планове и задължителни мерки за съхраняването на жизнени и 
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пълноценни местообитания на застрашените растителни и животински видове. В това 

отношение се препоръчва изработването на точки за наблюдение, които да са на 

достатъчни разстояния от местообитанията на животните и птиците. 

9. Общината заедно с МОН, университети и училища да задълбочат възможностите за 

обучение на подрастващите в познаване и опазване на околната среда. Това е 

задължително за туристите и персонала в курортите, които следва да бъдат обучени да 

контролират поведението на туристите. 

10. Общината заедно с МЗХ да осигурят териториални възможности и необходимите 

мерки за прилагане на устойчиви земеделски и горски практики, допринасящи за 

опазване на биологичното разнообразие. Това трябва да е в съчетание с обучение на 

местното население за добрите практики за опазване и използване на природните 

ресурси, които могат да се използват за туризъм. 

11. Общината и проектите за Семково е необходимо да очертаят охранни зони с цел 

опазване и устойчиво използване на водните ресурси, както и териториите, върху 

които да могат да се изградят ПСОВ. Това ще позволи по-рационално да се използват 

водните ресурси, които са ограничени, но могат съществено да увеличат добивите от 

селското  и горското стопанство. 

12. ДГФ и общината е препоръчително да предвидят необходимите функционални зони, в 

които да могат да се разположат съоръжения и площадки за екологосъобразно 

събиране на растителни отпадъци, преработването им в компост и използването им за 

обогатяване на почвите.  

13. Препоръчва се да се установят свлачища и ерозирали терени с цел тяхното оздравяване 

и опазване на изоставени пустеещи земи. 

14. Препоръчва се да се предвидят мероприятия за възстановяване на разрушените почви и 

от страна на дружества, собственици на терени и лицензии за упражняване на 

дейностите, в т.ч. и на туризъм, водещи до разрушаване или влошаване на почвите в 

района на Семково или други туристически обекти в община Белица. 

 
 
 

V. Инвестиции за развитие на туристическите услуги 
 
 
 V.1. Земя 
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Земята на курорт Семково е на ДГФ в размер 115 ха. На тази земя има изградени хотели, 

почивни бази, вилни селища, частни вили и обслужващи сгради и съоръжения въз основа на 

ограниченото вещно право – право на строеж.  

На територията на Семково има частни земи. Те са представени  със скици без номера от 

09.01.2015 г. Тези земи са възстановени със Заповед № РД-18-53/01.04.2008 г. Земята на 

частни собственици в Семково са дадени в табл. V.1. 

 
Таблица V.1 
 
Земя на частни собственици в Семково 
 
Имот № Площ, дка Собственик 

405.216 1,598 ДГФ № 11110000, построени 5 сгради – 2 двуетажни и 3 – 
едноетажни с РЗП = 359 кв. м. 

405.110 0,300 „Алко“ ЕООД, ИКТ: 126027807, Хасково, ул. „Сан Стефано“ 
№ 30 – ½ идеална част и „Бизнес магазин“ ЕООД, ИКТ: 
121825576, София, ул. „Родопи“  № 55 – ½ идеална част, 
сграда – 1 етаж с ЗП - 52 кв. м. 

405.97 0,301 „Алко“ ЕООД, ИКТ: 126027807, Хасково, ул. „Сан Стефано“ 
№ 30, построена сграда 1 етаж ЗП – 27 кв. м. 

405.95 0,800 Златко, Пенев Златев, ЕГН 5108249287, София, „Младост 3, 
бл. 371, вх. 1, ет. 11, 66, сграда ЗП – 55 кв. м. 

405.116 0,676 МОСВ, №: 11160000, Белица, сграда за водоснабдяване и 
канализация – 14 кв. м, сграда за водоснабдяване и 
канализация – 9 кв. м. 

405.32 0,376 ДГФ № 11110000, Белица, построена сграда 3 етажа – 159 кв. 
м. 

Всичко 4,051  
Източник: Община Белица към 15.01.2015 г. 
 
 
Земята в Семково е разпределена по собственици в табл. V.2. 
 
Таблица V.2 
 
Земя по собственици в Семково, дка 
 

Собственици Дка Дял, % 
ДГФ 1145,49 99,6
Частни земи 4,051 0,4
Общо 1150 100

Източник: община Белица и табл. V.1. 
 
Частните земи в Семково са изключително малко и това позволява да се извършват 

инвестиции на земи на ДГФ без каквито и да било проблеми за бъдещите инвеститори в 

курорта. 
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След установяване на разположението на съществуващите елементи на курорта Семково се 

предлага да се разработи нов ПУП за възстановяване в работно състояние на съществуващи 

бизнес инфраструктури, строителството на нови такива и определяне на зони за разполагане 

на ваканционни къщи, както и на обслужващи сгради и съоръжения.  

Инвестициите за ваканционните къщи, хотели или сгради са предмет на частни инвестиции и 

няма да се включват в инвестициите за развитие на туристическа бизнес инфраструктурата на 

Семково. 

Оценката на инвестициите за разработване на ПУП е 30000 EUR. 

Развитието на туристическата бизнес инфраструктура ще се извършва изключително само на  

терени държавна и общинска собственост.  

Туристическата бизнес инфраструктурата в терени частна собственост ще бъде за сметка на 

собственика и не се включва в размера на инвестициите. 

При извършване на строително-монтажните работи /СМР/ ще се спазват изцяло проектите по 

отделните части на туристическата бизнес инфраструктура, така че да се запазят максимално 

природните елементи на курорта.  

Отделно ще се разработят проекти на депа за запазване на хумусния слой, рекултивация на 

изкопи и насипи, залесяване или засаждане на дървета и храсти или тяхното преместване в 

процеса на СМР. 

 
 
V.2. Сгради  
 
Към момента на разработване на проучване за осъществимост Семково разполага с 5 големи 

масивни сгради и няколко десетки вили за приемане на гости. Тези сгради разполагат с общо 

1286 легла, които през последните години се използват сравнително малко поради 

икономическата криза, намаляване на доходите на населението и най-накрая остаряване на 

оборудването на хотелите и почивните бази. Последното е  един от най-важните фактори на 

намаляване на броя на туристите, тъй като съвременните туристи предпочитат високото 

качество на обслужване в хотелите и вилите за почивка. Следва да се отбележи изоставането 

на Семково в преоборудването на легловата база в сравнение с конкурентните курорти: 

Банско, Добринище и Разлог. 

Хотелите и базите са частна собственост. Преоборудването на легловата база е свързано с 

инвестиции, които трябва да се вложат от техните собственици, които са търговски дружества 

и лица или университети. 
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След анализа на съществуващите възможности за разширяване на легловата база в Семково се 

счита, че частни собственици могат да изградят ваканционни къщи, които да се разположат на 

територията на курорта. За да се спазят принципите на опазване на околната среда и за 

намаляване на антропогенното натоварване на терена се предлага новите сгради да бъдат лек 

тип. Те трябва да бъдат изградени от дървен материал и панели, така че по-добре да се 

вписват в природната среда и да не замърсяват визуално средата в Рила планина. 

Конструкцията на сградите от лек тип следва да бъдат на три етажа, като първият етаж да 

бъде отворен за паркиране на леки автомобил, а вторият и третият етажи да са предназначени 

за туристи. Препоръчителната ЗП на една града да бъде в рамките на 60 кв. м, което позволява 

разполагане на 4 леки автомобили в паркинга и приемане на 8 – 16 души в 4 стаи със сервизни 

помещения. 

Препоръчителният брой допълнителни легла до 2025 г. се предвижда да не надвишава 300 бр. 

което е равносилно на изграждане на около 25 бр. сгради от лек тип. 

Инвестициите за тези къщи са изцяло частни и не се включват в инвестициите. 

За целите на развитие на туристическата бизнес инфраструктура в Семково се проектира 

изграждането на следните сгради: 

1. Сграда трафопост 3х800 Kva на стойност 70000 EUR. 

2. Сграда за охрана на курорта и на паркинга със ЗП 16 кв. м. с оборудване и обзавеждане 

на стойност 6400 EUR. 

3. Посетителски център със ЗП 150 кв. м на стойност 60000 EUR. 

4. Административно –обслужващ център за администрация на курорта, полиция, поща, 

медицински пункт, аптека, противопожарна охрана и планинска спасителна служба с 

РЗП 300 кв. м и стойност 120000 EUR. 

5. База за снегорини и снегоутъпкващи машини със ЗП 250 кв. м и стойност 10000 EUR. 

6. Ски гардероб със ЗП 90 кв. м със стойност 36000 EUR. 

7. Магазин със ЗП 60 кв. м и стойност 24000 EUR. 

8. Заведения за хранене – 2 бр. с обща ЗП 300 кв. м и стойност 120000 EUR. 

9. Интернет кафе с 50 места, ЗП 120 кв. м и стойност 60000 EUR. 

10. Дискотека със ЗП250 кв. м и стойност 112500 EUR. 

11. Изграждане на беседки – 4 бр. и кътове за отдих на открито – 2 бр. на стойност 10000 

EUR. 

 
 
V.3. Съоръжения 
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V.3.1. Публични съоръжения 
 
Път Белица Семково  
 
Ремонт на път BLG 1021 Белица – Семково ат км 0+000 до км 16+775 , вкл. проект за ремонта. 

Дължина на пътя 16,775 км и стойност 7467608 EUR. 

 
Улици 
 
Рехабилитация на улична мрежа в курорт Семково с обща дължина 4450 л. м и площ 26700 кв. 

м на стойност 1815600 EUR. 

 
Паркинг за леки автомобили 
 
В момента съществуват паркинги за около 35 бр. леки автомобили извън паркингите на 

почините бази на УАСГ и ТУ, малък до хотелите  Рила и Бор.  При запълване на паркинга 

леките и другите автомобили паркират по банкета на път Белица – Семково. При по-големи 

снеговалежи тези паркирали автомобили затрудняват движението и снегопочистването и от 

друга страна могат да бъдат предмет на кражби и повреди. С цел създаване на благоприятни 

условия за паркиране на автомобилите се предвиждат следните мероприятия: 

1. Реконструиране и разширяване на съществуващия паркинг. За тази цел се предвижда 

изграждане на паркинг при следните изходни данни: максимални стойности на 

паркоместо 7 х 2,5 м и площ от 3,5 х 2,5 м за маневриране на автомобилите в паркинга. 

Броят на потенциалните автомобили за паркиране е равен на 1286 : 4 = 321 бр. леки 

автомобила при 4 пътника в 1 автомобил. Прави се хипотезата за превоза на учениците 

и студентите с автобуси, при което очакваният брой автомобили ще бъде около 160 бр. 

При наличието на около 35 паркоместа, то вместимостта на новия паркинг следва да 

бъде около 100 бр. леки автомобили. 

2. При по-голям брой автомобили същите ще се разполагат по банкета на път Белица – 

Семково. 

3. След започване на строителството на частни ваканционни къщи се предвижда в 

проектите на всяка къща да се проектира паркинг за 4 автомобила на партера на всяка 

къща. По такъв начина няма да има нужда от разширяване на паркинга и от друга няма 

да се нарушава природната среда. В същото време ще се преустанови разполагането на 

леки автомобили  по поляните на Семково. По такъв начин ще се избегне и визуалното 

замърсяване на средата с безпорядъчно паркиране на автомобилите в курорта. 
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4. Площ на паркинга, вкл. подходни пътища и площи за маневриране на автомобилите, е 

2500 кв. м. на стойност 137500 EUR. 

 
Пешеходни пътеки 
 
За рехабилитация и изграждане на нови пешеходни пътеки с обща дължина 1000 л. м се 

предвиждат 12000 EUR. 

 
Електропроводи 
 
Замяна на съществуващи и нови електропроводи за улично осветление и за захранване на 

влекове и лифт с обща дължина 1500 л. м на стойност EUR. 

 
ВиК 
 
Наличните източници на питейна вода са няколко броя. В табл. V.3. са дадени основните 

водоизточници за Семково. 

 
Таблица V.3 
 
Водохващания за Семково, л./сек. 
 

Водохващане Минимално Максимално 
Стакова река 3 20
Муратов чучер 2 7
Ваната 33 33
Общо 38 60
На час, куб. м.  136,8 216
На денонощие 3283,2 5184
Източник: „ВиК Благоевград“ ЕООД, изх. № З1-09-682/14.08.14. 
 
От табл. V.3. е явно, че Семково има достатъчно водоизточници и наличие на питейна вода. 

Водохващанията са разположени на север и запад от Семково. Наличната вода е напълно 

достатъчна и задоволява нуждите от питейна вода през цялата година. 

На територията на Семково е изградена водопроводна мрежа, която свързва всички  основни 

хотели и университетски бази, но част от нея е остаряла и компрометирана. 

В настоящия момент дължината на външните водопроводи в Семково с ф 219  е 4350 м. 

Тръбите са стоманени. Дължината на вътрешната водопроводна мрежа в Семково е 3122 м, 

съставена на различни тръби, табл. V.4. 

 
Таблица V.4 
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Вътрешна водопроводна мрежа на Семково, м 
 
Вид тръби Размер на тръбите 

Етернитови Ф 80 Ф 100 Ф 125 Ф150 
 891 1006 145 80
Стоманени  Ф 109  Ф 159 
  150 850
 Източник: „ВиК Благоевград“ ЕООД, изх. № З1-09-682/14.08.14. 
 
Налага се рехабилитация, подмяна и нова водопроводна и канализационна мрежа с обща 

дължина 3000 л. м. Стойността на рехабилитираните и новите ВиК части са на стойност 

330000 EUR. 

 
Резервоар за питейна вода 
 
При разширяване на легловата база и за подобряване на качеството на услугите се предвижда 

увеличаване на дебита на питейна вода.  

Освен това в дните, когато снежна покривка е малко се предвижда пистите да се покриват с 

изкуствен сняг. Такива периоди се проявяват в началото на сезона – декември и в края – след 

средата на април. 

За определяне на обема от изкуствен сняг се изчислява площта, която ще се покрива с такъв 

сняг. С изкуствен сняг ще се покрива само пистата от 1100 м.  

Минималната дебелина на пистата за безопасно пързаляне не трябва да бъде по-малко от 0,5 

м. Тогава обемът на снега по пистата ще бъде: 1100 х 62,5х 0,5 = 34375 куб. м. Приема се, че 

през нощта при температура под – 5 С0 с изкуствен сняг пистата ще се покрива с не по-малко 

от 5 % от общия обем на пистата - 1718 куб. м. За тази цел е необходимо устройване на 

резервоар за питейна вода с вместимост най-малко 400 куб. м. При дебит на водата от 

водоизточници с гравитачно събиране от 40 л./сек резервоарът ще се пълни за 2,75 ч. /2,45 

мин./. По такъв начин в течение на 12 часа е възможно 4 кратно пълнене на резервоара. От 

друга страна през нощта /след 0,00 часа/ е възможно да се използва водата за питейни нужди 

за курорта, което ще позволи да има достатъчно вода за създаване на изкуствен сняг. Към 

резервоара е необходимо да се изгради помпена станция и тръбопровод до писта Север 2. 

Стойността на резервоара с необходимо оборудване е 32000 EUR. 

Друг вариант на снабдяване на оръдията за производство на изкуствен сняг е изграждане на 

водоем от значителните повърхностни води в района на Семково. За целта е необходимо да се 

извърши изследване на потоците и на възможностите за изграждане на не висок бент. Така ще 

се образува язовир, който може да се използва многоцелево: 
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1. През зимата като зимна пързалка и резервоар за вода за изкуствен сняг и 

2. През лятото за любители на риболова и евентуално за къпане. 

Проектирането и строителството на язовира с площ около 100 кв. м и обем не-по-малко от 

2500 куб. м. е на стойност 200000 EUR.  

 
ПСОВ 
 
С цел опазване на околната среда и максималното опазване на водата от района на Семково 

има изградена ПСОВ. За подобряване чистота на отпадъчната вода се предлага изграждане на 

допълнителна пречиствателна станция за отпадъчна вода /ПСОВ/. Предвижда се изграждане 

на ПСОВ за 600 е. ж., с което ще се осъществи пълно обхващане на отпадъчните води след 

разширяване на броя на леглата в курорта. ПСОВ ще бъде от модулен тип. 

Инвестицията за изграждане на ПСОВ е 45000 EUR. 

 
Алпийска въжена пътека  
 
Алпийската въжена пътека е предназначена за обучение и на деца в работа с въжета и 

тренировки за пъргавина, устойчивост, смелост и др. Тя ще бъде устроена между дърветата в 

гората и няма да застрашава природните дадености. 

Стойността на алпийската пътека е 13970 EUR. 

 
Ледена пързалка 
 
Ледената пързалка е предназначена за разнообразяване и допълване на видовете зимни 

спортове и възможности за обучение и отдих. Това в значителна степен може да разнообрази 

туристическите услуги, защото в конкурентните курорти в Рила и Пирин подобни услуги не 

се предлагат. 

Не се предвиждат изкуствен лед, а само замразяване на вода на хоризонтална равнина при 

ниски температури. Може да се използва част от средната поляна на Семково или 

проектираното водно огледало на язовира. 

Оценката на създаването на ледената пързалка с размери около 120 кв. м е 7200 EUR.  

 

Универсална спортна площадка 
 
Спортната площадка може да се използва през лятото и зимата от всички посетители на 

Семково.  Тя може да се съчетае с детската площадка, която е разположена на средната 

поляна. Стойността на изграждането на площадката е 22000 EUR. 
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Фитнес площадка 
 
Площадката е предназначена за деца и ученици. Стойността и се оценява на 18000 EUR. 
 
Детска площадка с атракции и почивка  
 
Към детската писта се предвижда изграждане на атракции за малки деца. Тези атракции ще се 

използват през зимата и през останалите сезони от годината. Те ще бъдат изпълнени само от 

екологични и природни материали. През зимата между тях ще бъде възможно да се правят 

снежни човеци и площадки за пързаляне с шейни. 

Не се предвиждат инвестиции за детска площадка. 

 
V.3.2. Оборудване и машини 
 
Машините в този раздел са частна инвестиция и няма да се включват в 
инвестиционната програма на курорт Семково. 
 
Машини за производство на сняг 

 
За осигуряване на достатъчно сняг в началото и в края на зимния сезон е необходимо да се 

доставят машини /оръдия/ за генериране на изкуствен сняг.  

От изчисленията за количествата на изкуствения сняг за поддържане на пистата е установено, 

че в течение на едно денонощие ще трябва на пистата да се генерира 1718 куб. сняг.  

След анализ на разполагаемите машини /оръдия  за сняг или снегогенератор/ е избран тип 

SMI „PUMA“ 15/1500 със следните характеристики: 

1. Мощност на вентилатора – 15 kwt. /20 к.с., 

2. Захранване с трифазен ток, 

3. Помпа за вода – 4 kwt./5 к.с. или  6 kwt. /7,5 к.с., 

4. Потребление на вода – 1500 l/min. 

При тези параметри за 1 час снего генераторът ще произвежда: 1,5 х60 =  90 куб. м.  

За генериране на общото количество сняг на денонощия ще бъдат необходими: 1718 : 90 = 19 

часа или 2 бр. снего генератора за 9,5 часа. 

Цената на един снего генератор е 200000 EUR, за двата – 400000 EUR. 

 
Влек и лифт 
 
Към момента на разработване на проучването за осъществимост в Семково са изградени 7 ски 

писти с обща дължина 3150 м. 
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Ски влековете са монтирани в периода 1975 – 1980 г. Поддържани са в добро състояние и са 

собственост на университетските бази, които ги поддържат и обслужват през зимния сезон. 

Следва да се отбележи, че е необходима модернизацията на поне един от влековете по най-

дългата писта. Във връзка с това се предвижда доставката и монтирането на нов влек тип 

„Паничка“, които да заменят съществуващия. Новият влек ще бъде с по-висока скорост и 

съответно с по-висока пропускателна способност. 

Инвестицията за влека е оценена на 200000 EUR. 

През 1983 г. е разработено технико-икономическо задание за проектиране на работен проект 

на обект: „Пътническа седалкова въжена линия „Семково“ при увеличаване на 

производителността на 1000 човека/час“, разработено от Българо-унгарското дружество 

„Интрансмаш“ – София, април 1983 г.15 

 Параметрите на седалковия лифт по цитирания работен проект са следните: 

1. Хоризонтална дължина 2527 м, 

2. Превишение – 713 м, 

3. Производителност през зимата – 600 души/ч., 

4. Производителност през лятото – 432 души/ч., 

5. Мощност на задвижването – 2 х 75 квт., 

6. Въже – ф 34 мм, 

7. Долна станция до финала на пистата, в края на поляните на „Рьоловото“, 

8. Междинна станция – в местността „Кошарите“, 

9. Горна станция – под връх „Чемерна“ – източна посока, 

10. Ориентировъчна сметна стойност 1700000 лв. 

Към април 1983 г. курсът на долара е бил. 1,3 лв. и цената на металите за производството на 

лифта са били ниски. След пресмятане на инфлацията и нарастването на цената на металите и 

на производството на лифтове осъвременената стойност на производството и монтажа на 

лифта се приема равна на 2000000 EUR. 

 
 
Снегоутъпкващи машини /раттрак/ 
 
Производители на снегоутъпкващи машини са следните дружества: Formatic  /Финландия/, 

Hemmerle /Австрия/, Kassbohrer /Германия/, Leitner /Италия/, LMC /USA/, 

Prinoth /Италия/, Ratrac /Швейцария/Австрия/, Rolba /Швейцария/ и Bombardier Favero 

/Франция/. Цените на някои модели в EUR, са: 
                                                            
15 Архив на читалище на гр. Белица. 
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• Роторен снегорин, мод. Unimog/MB-Truck                 175000  

• Роторна фреза, мод. Unimog  Schmidt/VF 18 *              20000 

• Роторна дъска, мод. Unimog  Schmidt/VKS 3.1 *            1500 

• Снегоутъпкваща машина, мод.  Leitner                        225000 

*Прикачни устройства. Работят със снегорина. 
След анализ на цените се избира снегоутъпкваща машина втора употреба. 

За поддържане и утъпкване на ски пистите е необходим 1 бр. утъпкваща машина /раттрак/. 

Стойността на машината е 150000 EUR. 

 
Трактор за снегорин  
 
Производители на снегорини са същите дружества, които произвеждат снегоутъпкващи 

машини. Цените са значителни, а работата в Семково не е толкова много. Средно през зимата 

валежите от сняг се оценяват на 35 денонощия. 
За поддържане на пътя Белица – Семково и за почистване на снега по улиците и паркингите 

на Семково се предвижда закупуване на трактор със снегорин. Стойността на трактора е 

25000 EUR. 

 
Осветление   
 
За осветление на парка в курорта и за осветяване на пистата през нощта се предвижда 

реконструкция на съществуващата осветителна система от стълбове с нова осветителни 

енергоспестяващи тела, към която да са монтирани фотоволтаични клетки.  

За осветлението на пистата се предвижда изграждане на фотоволтаичен парк с неголеми 

размери.  

Общата стойност на фотоволтаиците и осветлението е 50000 EUR. 

 
Колектори за топла вода и отопление 
 
За намаляване на енерго потреблението и за намаляване на замърсяването на природата с 

въглеродни и други газове се предлага монтиране на колектори за топла вода на 

съществуващите  и новите хотели и къщи. Получената топла вода може да се използва в две 

направления: 

1. Подгряване на вода за битови цели и 

2. Подгряване на вода за отопление. 
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Препоръчителна площ е 1 кв. м за 3 легла. Предварителната оценка е за 1600 кв. м колектори 

с обща стойност 320000 EUR. 

 
Допълнителни трансформатори  
 
Инсталираната мощност в Семково в момента се захранва от подстанция със средно 

напрежение. След реконструкцията на курорта и построяването на допълнителни легла ще 

бъде необходимо монтирането на допълнителни трансформатори. 

От друга страна мерките за намаляване на енергопотреблението: фотоволтаици 

енергоспестяващи тела и уреди, колектори за топла вода могат съществено да намалят 

енергопотреблението. 

Поради това не се дава оценка на необходимата мощност на трансформаторите и тяхната 

цена. 

За осигуряване на електроенергия се предвижда доставка на генератор, но не се посочва 

неговата стойност.  

 
Отопление, вентилация и климатизация 
 
Инвестиции в това отношение не се предвиждат, но община Белица следва да препоръча на 

частните инвеститори да използват такива горива за отопление и климатизация, които да 

минимизират замърсяването на въздуха през цялата година. 

 
Съобщителни връзки  
 
Съществуват клетки на мобилни оператори и сателитен интернет и телевизия. Не се 

предвиждат инвестиции за комуникации в Семково. 

 
V.3.3. Други материални активи 
 
За реконструкция и модернизация на активите в Семково са необходими редица други 

дълготрайни материални активи: 

1.  Хотелско оборудване, 

2. Оборудване за кухни, 

3. Оборудване за столове и ресторанти, 

4. Оборудване за детска площадка, 

5. Оборудване за атракции, 

6. Друго оборудване: бариера за паркинг и за района. 

Тези инвестиции са изцяло частни и не се включват в инвестиционната програма на Семково. 
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V.3.4. Разходи за управление на Семково 
 
Изпълнението на проекта за обновяване и развитие на Семково изисква създаване на 

определена организация за участие на всички заинтересовани: публични и частни 

инвеститори, потребители на туристическите услуги, неправителствени организации, еколози, 

други специалисти и местни физически лица. 

Във връзка с това се предлагат следните мерки 

 
Изработване на план за развитие  и управление на  Семково 
 
Планът за развитие и управление на Семково следва да се изработи веднага след приемане на 

настоящия доклад за осъществимост.  

Поради тази причина този план трябва да бъде разработен и да е органична част от проекта за 

осъществимост.  

Неговата стойност се оценява на 15000 EUR. 

 
 
Маркетингова стратегия за развитие на Семково 
 
Проектът за осъществимост следва да се съпровожда с „Маркетингова стратегия за развитие 

на Семково“. Тази стратегия ще се фокусира на изследвания, които да покажат всички 

преимущества, респ., недостатъци на курорта, така, че при проектиране на обектите за 

обогатяване на туристическия продукт да се получат максимални резултати както за община 

Белица и нейното население, така и за частните инвеститори в Семково.  

Маркетинговата стратегия ще позволи в най-голяма степен да се постигнат целите на проекта 

за осъществимост и да подпомогне публичните и частните инвеститори в обединяване на 

усилията си за развитие на Семково като едно от бъдещите центрове за целогодишен отдих и 

почивка със свои лоялни посетители. 

Стойността на маркетинговата стратегия се оценява на 20000 EUR. 

 
Дружество за управление на Семково 
 
Разработването на туристически услуги с търговска цел е въз основата на вече 

съществуващи атракции, съоръжения и услуги: 

• групиране и представяне на услугите така, че да изглеждат нови и атрактивни за определен  

пазарен сегмент, 

• допълват се с нови атракции, съоръжения, занимания, събития и услуги, насочени към 
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определени или нови пазарни сегменти, приспособявайки съществуващия продукт 

към новото търсене, 

• създават се за да подобрят имиджа на дестинацията, 

• способни да привлекат нови пазарни сегменти. 

Предлагането на множество разнообразни атракции цели увеличаване на търсенето на 

туристическите услуги: настаняване, храна, търговия на дребно, транспорт). Тези услуги са 

икономически двигатели на туризма, но изискват известен обем посетители, за да имат успех. 

Когато са налице само няколко атракции, насочени към малки по размер туристически пазари, 

туристическата индустрия търпи големи колебания. 

Разработването на туристическите услуги се базира на пазарни проучвания, маркетингови 

техники и комуникационни кампании.  

Управлението на туристическите услуги изисква значителни усилия от различни участници в 

процесите на разработване и внедряване. Необходимо е сътрудничество между частния и 

обществения сектор, както и между бизнес интересите, които ще се конкурират за дял от 

пазара. При сътрудничество на няколко дестинации, може да се състави каталог за 

специализирани интереси, с примерни “приключенски” маршрути за разпространение от 

туроператорите в целия свят. 

Устойчивостта на туризма предполага нов тип дългосрочни взаимоотношения при пълна 

съгласуваност на социалните и икономическите фактори и факторите на околната среда: 

• Необходимост да бъдат включени всички разходи, включително разходите за 

опазване на околна среда, в цената на продаваните стоки и услуги, 

• Необходимост от промяна на потребителските навици посредством програми за 

обществено образование и потребителски избор, 

• Необходимост от разработване на стратегии и програми за обработка на отпадъците 

и подобряване използването на ресурсите, 

• Необходимост от планиране на земеползването, както и обезпечаване на 

инфраструктура, устойчиви източници на енергия и транспортни системи 

• Необходимост от гаранции за устойчиво развитие на околната среда, социалните и 

икономическите фактори 

В повечето случаи един от най-важните фактори в туристическата индустрия, които 

осигуряват предимство, е качеството на природните и културни ресурси в 

дестинацията. Устойчивото развитие има отношение към поддържането и дори 

подобряването качеството на ресурсите. 
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Множество страни са заинтересовани и трябва да споделят отговорността по управление на 

туристическите услуги на дадена дестинация и по подпомагане на пазарната реализация на 

туристическите продукти, предлагани от частните предприемачи. Това налага да се определят 

главните участници в процеса на разработване и внедряване на новите продукти в Семково: 

 

1. Обществен сектор 

- Туристическа политика за подпомагане на частното предприемачество, 

- Предоставяне на инфраструктура и обществени услуги, 

- Опазване на околната среда, 

- Осигуряване на професионално обучение, 

- Реклама на имиджа за дестинацията, 

- Разпространение на информация за пазарните тенденции, 

- Поддържане на рекламата и маркетинга, 

- Регулиране на каналите за продажби, 

- Управление на туристическите информационни услуги, 

- Насърчаване на стимули и инициативи, 

- Развитие на работната ръка, образование и квалификация. 

2. Частен сектор: 

- Роля на предприемачите, 

- Генериране на идеи, 

- Разработване и реализиране на проекти, 

- Инвестиции и финансов риск, 

- Разработване и прилагане на нови технологии, 

- Управление на дейностите, 

- Отговорности за опазване на околната среда. 

Съвместната работа между обществения и частния  сектор изисква осигуряване на  достъп до: 

- Определяне на ресурсите, 

- Планове за използване на земята, 

- Планове за управление на атракциите/дестинациите, 

- Разработване на съоръжения за отдих и рекреация. 

Проектите за ах 

1. Община Белица, 

2. ДГФ, 
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3. Части инвеститори в Семково, 

4. УАСГ и ТУ, 

5. НПО, 

6. Представители на местното население, 

7. Представител на собственици на вили в Семково. 

Срокът на действие на дружеството е определен на 2 години от момента на неговата 

регистрация с цел прилагане на проекта за осъществимост, плана за развитие и 

маркетинговата стратегия за развитие на Семково. 

Необходимите средства за регистрация и работата на дружеството се оценява на 30000 EUR. 

 
Обучение на персонала  
 
Развитието на туризма изисква обучение и квалификация на персонала. Населението в 

община Белица и в съседните общини е сравнителни ниско. За усвояване на необходимите 

знания се препоръчва провеждане на краткосрочни курсове за безработни и такива за 

повишаване на квалификацията през времето извън сезоните на работа на Семково. 

За обучение на персонала се предвиждат 25000 EUR. 

 
Нематериални активи 
 
Търговска марка на Семково 
 
Всеки продукт трябва да изгради своя идентичност. Търговската марка осигурява на 

продукта лесно идентифициране от потребителите. Търговското име и марка са двата 

елемента на този процес. 

Търговското име представлява името, с което потребителите се отнасят към продукта. 

В много случаи, търговското име се превръща в родово понятие, с което се означава 

даден вид продукт на пазара. Създаването на търговско име, което привлича вниманието на 

потребителите и го поддържа, стои в основата на изграждането на вярност към търговската 

марка. В туристическата индустрия лоялността към търговската марка е изключително ценна. 

Търговската марка е подобна на търговското име, но няма вербален израз. Тя представлява 

картинка или символ, чрез който продуктът се разпознава. Много авиокомпании и хотели 

постигат значителни успехи със своите търговски марки. Търговското име и марка на 

продукта се поддържат при известни условия. Те трябва да спомагат за по-лесното 

разпознаване на продукта. Потребителите трябва да са благосклонни към продукта. 

Продуктът трябва да се приема като добър за цената си. Търговската марка и име трябва да са 
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привлекателни за различните пазари. Те винаги трябва да отразяват това, което продукта 

представлява. Полезен подход при изграждането на търговска марка е установяване на 

конкурентното предимство на организацията, т.е. това което тя прави по-добре от другите. 

Това обикновено са отличителните компетенции на организацията. С определяне на уменията, 

които организацията вече има, ще стане ясно как най-добре да се разпределят ресурсите. 

Дружеството за управление на Семково следва да вземе решение за регистрация на 

търговската марка. 

 
Присъствие в туристическите каталози 
 
Семково следва да се включи в различни каталози и сайтове, в които да се рекламират 

неговите туристически ресурси и атракции.   

Приблизително половината от потребителите, които ползват туристически пакети всяка 

година, са постоянни клиенти, или по препоръка. Ако туроператорът не разнообрази своя 

продуктов асортимент със сходни туристически пакети, но в различни дестинации, той 

рискува да загуби клиентите си, и те да се обърнат към друг туроператор. 

Включването на дестинацията в каталога на даден туроператор е прекрасна 

възможност. Дори туристът да не закупи пакет от този каталог, семето е посято - той 

вече знае, че може да намери това, което го интересува в тази дестинация, при това в 

привлекателен пакет. 

 
Привличане на индивидуални туристи 
 
Индивидуалните туристи, които са мотивирани от специални интереси или занимания 

по-скоро биха пътували с частен превоз. Това поставя няколко интересни въпроса, на които 

могат да отговорят единствено туристите. Смятат ли, че шофирането е трудно и/или дори 

опасно? Дали туристическите обекти са ясно определени и лесно достъпни? Запознат ли е 

индивидуалният турист с това, което Семково може да предложи за неговите интереси? Как 

се отнася индивидуалният турист със специални интереси, търсещ разнообразни 

преживявания, с пренебрежение или с толерантност? Кои медии достигат до индивидуалния 

турист и влияят на решението му да не използва туристически посредник /туристическа 

агенция или туроператор/ при правене на резервация? 

 
Програмни продукти за обслужване на клиентите 
 
Програмните продукти и сайтове са въпрос на частна инвестиция и не се обсъждат като 

стойност. 
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V.3.5. Общи инвестиции в Семково 
 
Необходимите инвестиции за рехабилитация, модернизация и ново строителство в Семково са 

посочени в табл. V.5. 

 
Таблица V.5 
 
Инвестиции за Семково, EUR 
 
№ ИНВЕСТИЦИИ Мярка Кол. Цена Стойност 

    EUR EUR 
І. ПУБЛИЧНИ          

1 План за развитие на Семково бр. 1 15000 15000 
2 Актуален ПУП - ПРЗ на Семково бр. 1 30000 30000 
3 Маркетингова стратегия на Семково бр. 1 20000 20000 
4 Управление на Семково  - 2 г. бр. 1 30000 30000 
5 Обучение на персонала  бр. 1 25000 25000 

  Общо І       120000 
            
ІІ. ПУБЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА          

1 Ремонт път BLG 1021 Белица - Семково  км 16,8 445163 7467608 
2 Рех. ул.на мрежа в Семково - 26700 м2 м2 26700 68 1815600 
3 Паркинг за 100 леки автомобила м2 2500 55 137500 
4 Изграждане пешеходни алеи  м 1000 12 12000 
5 Нов трафопост 3x 800 Kva бр. 1 70000 70000 
6 Нови електропроводи  м 1500 80 120000 
7 ВиК мрежа - подмяна и разширяване м 3000 110 330000 
8 Нов резервоар за питейна вода 500 м3 м3 1 26000 26000 
9 ПСОВ - допълнителен модул за 600 е.ж. бр. 1 45000 45000 

10 Резервоар вода за изкуствен сняг м3 400 80 32000 
11 Изкуствено езеро  м3 2500 80 200000 
12 Изграждане на беседки  6 бр. 1 10000 10000 

  Общо ІІ       10265708 
            
ІІІ. ОБСЛУЖВАЩИ ПУБЛИЧНИ         

1 Сграда охрана, 16 м2  м2 16 400 6400 
2 Посетителски център - 150 м2 м2 150 400 60000 
3 Административно - обслужващ център  м2 300 400 120000 

  Общо ІІІ       186400 
  ОБЩО ПУБЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИИ       10452108 
            
ІV. ПЧП И ЧАСТНИ ИНВЕСТИЦИИ         
А ИНФРАСТРУКТУРА ЗА СКИ        945000 

1 Закупуване и монтаж на оръдие за сняг бр. 1 200000 200000 
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2 Закупуване и монтаж на влек м 400 500 200000 
3 Закупуване седалков лифт – 2500 л.м бр. 2000000 2000000 
4 Закупуване на трак бр. 1 150000 150000 
5 Закупуване на трактор за снегорин бр. 1 25000 25000 
6 Фотоволтаичен парк - 10 kW/p бр. 1 50000 50000 
7 Соларни колектори за топла вода м2 1600 200 320000 

  Общо ІV.А       3890000 
            
Б АТРАКЦИИ         

1 База за снегорини и машини м2 250 40 10000 
2 Ски гардероб м2 90 400 36000 
3 Магазин  м2 60 400 24000 
4 Заведения за хранене - 2 бр. м2 300 400 120000 
5 Интернет кафе - 50 места м2 120 500 60000 
6 Дискотека - 250 м2 м2 250 450 112500 
7 Алпийска въжена пътека  бр. 1 13970 13970 
8 Ледена пързалка или  езеро - 120 м2 м2 120 60 7200 
9 Универсална спортна площадка бр. 1 22000 22000 

10 Фитнес площадка бр. 1 18000 18000 
  Общо  ІV.Б       423670 
  ПЧП И ЧАСТНИ ИНВЕСТИЦИИ       4313670 
  ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ       14885778 
 Източник: Информацията е по отделни видове инвестиции в гл. V. 
 
От табл. V.5.  могат да се разграничат публичните от ПЧП и частните инвестиции. 

Публичните инвестиции са свързани с това да се осигурят инфраструктурата и туристическата 

бизнес инфраструктура в Семково. ПЧП и частните инвестиции са свързани с интересите на 

частните предприемачи по възстановяване на имиджа и развитие на Семково като курорт с 

национално, а защо не и с международно значение.  

Разпределението на инвестициите по публични и частни е дадено в табл. V.6. 

 
Таблица V.6 
 
Разпределение на инвестициите, EUR 
 

Инвестиции за: EUR Дял, % 
Проекти и управление 120000 0,8
Публична инфраструктура 10265708 69,0
Обслужващи публични инвестиции 186400 1,3
ПУБЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИИ 10452108 70,2
Инфраструктура за ски 3890000 26,1
Атракции 423670 2,8
ПЧП И ЧАСТИ ИНВЕСТИЦИИ 4313670 29,0
ОБЩО 14885778 100,0
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Източник: табл. V.5. 
 
Общите публични инвестиции, вкл. проектите и управлението на развитието на Семково, са 

71 %, а ПЧП и частните инвестиции – 29 %.  

Това голямо съотношение се дължи на факта, че с публични инвестиции следва да се 

ремонтират: път Белица – Семково, улична мрежа, ВиК, канализация, окабеляване и ПСОВ в 

Семково. 

 
 
VI. Финансово-икономически анализ 
 

VI.1. Структура на анализа разходи - ползи /АРП/  
 
АРП се извършва чрез EXCEL-базиран “взаимно-свързан модел”, съставен от шаблон с 

взаимно свързани таблици. 

Моделът включва въвеждане и прогнози на макроикономически данни, социално-

икономически данни, профил на пазарното търсене на туристически услуги, инвестиционни 

разходи, експлоатационни разходи, цени, такси и тарифи, приходи и други данни, 

необходими за финансовия анализ. Включват се и данни, изготвени от инженерни 

специалисти в обхвата на проучването на идейния проект.  

Блок схемата на изработване на АРП е дадена на график VI.1. 
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График VI.1: Структура на модел „Анализа разходи –ползи“. 
 
 
VI.2. Изходни данни за финансовия анализ 
 
За изпълнение на финансовия анализ е необходимо да се посочат изходните условия, 

допускания, хипотезите и информация от различни източници, които дават 

възможност да се извърши точен и конкретен анализ. Те са следните: 

1. Норма на дисконтиране за финансовия анализ – 5,0 %, 

2. Цени. Използват се фиксирани /постоянни/ цени за целия прогнозен период, 

3. Времеви хоризонт. Избран е с продължителност от 20 г., като се предполага че 

в този период ще настъпи пълно обновяване на инфраструктурата и на бизнес 

структурата в туристическите обекти на Семково. 

4. Броят на туристите е изчислен на базата на прогнозата за средния ръст на 

туристите в световен мащаб. За периода след 2013 г. се дават прогнози от 1- 6 

% в различните континенти. За Европа този ръст е 5 %.16 

5. Приходите са изчислени на базата на незначителен ръст на тарифите за 

ползване на различните атракции през зимния период в Семково. Не са вземат 

предвид приходите от туристи през летния период.  

6. Разходите за обслужване на туристите са определени на базата на 

информацията за инсталираната мощност и постоянните цени за съответните 

видове материали или външни услуги. 

 

VI.3. Методология  

Финансовият  анализ е съобразен с:     

1. Изискванията в заданието и съдържанието на настоящия проект. 

2. „Насоки за изготвяне на анализи ползи-разходи за инвестиционни проекти” 

последна версия 2014 г на ЕС.  

3. „Общи указания за анализа на разходите и ползите за проекти,  подкрепяни от 

Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие в периода 

2007 – 2013 г.“. 

Целта на финансовия анализ /ФА/ е да оцени финансовата устойчивост и 

                                                            
16 ООН, Прогноза на туристите в света, 2013, Ню Йорк. 
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жизнеспособността на проекта през целия живот на проекта.    

Съгласно стандартите на ЕС за АРП при изготвяне на финансовия анализ проектът 

трябва да се оценява на базата на разликите между сценарий “С проект” и 

алтернативен сценарий “Без проект”. При сценарий „С проект” разходите и 

приходите са същите както при сценарий с ефективна експлоатация.  При  сценарий 

„Без  проект”  разходите  и приходите  са  тези  на „Обичаен бизнес” или 

експлоатация без инвестиции и без промени в дейността на ДГФ, община Белица и 

на частните инвеститори в туристически обекти в Семково, оператора. В случая има 

дейности в областта на туризма в Семково, но има данни само за броя на туристите 

и липсват каквито и да било данни са приходи, разходи и други финансови 

показатели за туристическия бизнес в Семково. Поради това не е възможно да се 

опише сценарий „Без проект“.     

 
VI.4. Видове разходи 
 
VI.4.1. Инвестиционните разходи 
 
Общият размер на инвестиционните разходи, разпределен по години,  е определен на 

база изчисленията, представени от проектанти, технически експерти и допускания за 

допълнителни разходи, свързани с изпълнението на проекта. Непредвидени разходи са 

изключени от инвестиции, табл. VI.2. 

 
Таблица  VI.2 
Инвестиции за Семково, EUR 

Групи инвестиции Сума 2015 2016 2017 
Проекти и управление 120 000 45 000 45 000 30 000
Публична инфраструктура 10 265 708 4 000 000 4 000 000 2 265 708
Публични обслужващи инвестиции 186 400 50 000 80 000 56 400
Инфраструктура за ски  
Атракции  
Други инвестиции  
Всичко 10 572 108 4 095 000 4 125 000 2 352 108
Управление на проекта 0 0 0 0
Общо 10 758 508 4 145 000 4 205 000 2 408 508
Структура   0,385276 0,390853 0,223870

Източник: КСС по идеен проект, ПУП 2005, и решения на ОС на община Белица. 
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Инвестициите са насочени към: 

1. Изграждане, ремонт, рехабилитация и ново строителство на публична 

инфраструктура в Семково. Направленията на инвестициите са дадени в гл. V и 

подробните КСС са посочени в табл. V.5. 

2. Разработване на ПУП, управление на проекта и обучение на персонал, 

3. Публични обслужващи инвестиции, 

При изчисляване на ФА и АРП не са включени ПЧП и каквито и да било частни 

инвестиции. 

Общата сума на публичните инвестиции е 10 758 508 EUR. 
 
VI.4.2. Оперативни разходи  
  
Изчислението на оперативните разходи е извършено по групи от сметкоплана по ЗС в 

отчета за приходите и разходите. 

Изчислението на разходи за материали е за 2015 г., която е първата година на 

функциониране на Семково при новите условия по сценария „С проект“.    

Разходите за материали са изчислени на базата на инвестиционните разходи за 

публични инвестиции без инвестициите за път Белица – Семково и уличната мрежа в 

курорта. Сумата на тези инвестиции е 982500 EUR. Приета е норма на необходимите 

материали в размер на 8 промили. По такъв начин разходите за материали са 7860 EUR. 

Разходите за гориво са дадени в табл. VI.3.  
 
Таблица VI.3 
Разходи на гориво и материали, EUR 
 

Машина л./ч. Часове Дни Гориво 
Раттрак 49 1,5 138 10143 
Трактор 16 4 35 2240 
Общо, l       12383 
Цена, EUR/l       1 
Разход, EUR       12383 
Други материали        7860 
Разходи за материали       20243 

Забележка: Не се специфицират отделни видове материали поради липса на 
наблюдения за такива разходи. Разходите за дизелово гориво са за стандартни 
раттрак и трактор.  
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Разходите за електрическа енергия са дадени в табл. VI.4. 
 
Таблица VI.4 
Разходи за електрическа енергия,  EUR 

Машина Мощност, Кwt Часове Дни Kwth 
Влекове 64 7 138 61824 
Лифт 150 7 138 144900 
Снегогенератор 19 20 45 17100 
Помпа 6 20 45 5400 
Осветление 15 10 365 54750 
Други консуматори 4 4 365 5840 
Общо       289814 
Цена, EUR/Kwth       0,11 
Разход,EUR       31880 

Забележка: Мощността е взета по данни на община Белица и от проектите за 
съоръжения.  
 
От разходите за електроенергия са изключени разходите за лифт и снегогенератор, до 

2024 г., защото потокът от туристи до тази година е малък и превозната способност на 

лифта е по-голяма от потока. От друга страна това ще бъдат частни инвестиции и 

вероятно това ще се отрази на цените на ползването им. От 2015 до 2024 г. разходите за 

електроенергия са 14060 EUR, а от 2025 г. – 31880 EUR.  

Разходите за външни услуги за услуги на туристите са дадени в табл. VI.5. 
 
Таблица VI.5 
Разходи за външни услуги на туристите, EUR 
 

Разход за туристи Евро 
Разход за билет, евро 0,03
Разход наем обувки, евро 0,05
Разход за паркинг 0,12
Разход за ремонт 0,07
Сума 0,27

Забележка: разходите за застраховка, интернет, телефон и др. са на частните 
инвеститори и не се отчитат. 
 
Табл. VI.5 включва разходи за отпечатване на билети, за склад на обувките и ски 

оборудването, паркинг за общински автомобили, за ремонт на обслужващи сгради и 

съоръжения. 
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Разходите за работна заплата и социално осигуряване са дадени в табл. VI.6.  
 
Таблица VI. 6 
Разходи за работна заплата и СО, EUR 
 

Персонал Брой РЗ, ЕUR /м. ЕUR/год. СО/год. EUR 
Управител 1 350 4200 1260 5460 
Счетоводител 1 320 3840 1152 4992 
Домакин ски обувки 1 250 3000 900 3900 
Ремонт оборудване 1 200 2400 720 3120 
Охрана и паркинг 4 800 9600 2880 12480 
Чистач 2 200 2400 720 3120 
Общ работник 1 180 2160 648 2808 
Всичко 11 2300 27600 8280 35880 

Забележка:Този брой на персонала ще бъде използван само в период 2015 – 2017 г. За 
целия период ще се използват само управител и охрана. За останалите средствата са 
предвидени в инвестициите при управление на проекта.  

В общите разходи е включена сумата от 17940 EUR/година за работни заплати и СО на 

управителя и охраната. 

Счита се, че това е минималният брой на персонала за опазване на публичните 

инвестиции в Семково. С увеличението на туристите не е изключено да се 

привлекат на работа допълнително и други специалисти, които, обаче, следва да 

бъдат възнаграждавани от частните инвеститори в Семково.  

Оценява се влиянието на Семково върху заетостта на населението в гр. Белица, 

което има значителен социален ефект. 

Общите оперативни разходи за Семково са дадени в табл. VI.7.  
 
Таблица VI.7 
Общи оперативни разходи за Семково, EUR 
 

Оперативни разходи, EUR 2015 
Общо туристи 11 600
Разход на материали 12 383
Разход на ел. енергия 14060
Други външни услуги 13 990
Разход за РЗ и СО 0
Разход за амортизации 0
Други разходи 200
Разходи за туристите 3132
Общо разходи 43764
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Забележка: разходите за РЗ и СО се начисляват от 2020 г, а амортизациите от 2018 г. 
 
Оперативните разходи по години от прогнозния период се използват за ФА. 
 
 
VI.4.3. Остатъчна стойност 
 
За определяне пълната стойност за приходите, респ. разходите,  в разчетите е изчислен 

размерът на остатъчната стойност на активите или стойността на инвестициите, които 

остават за ползване при бенефициента след периода на прогнозата, за която е направен 

финансовия анализ.  

Както е описано по-горе, прогнозният период е 20 години, като от тях 17 години реално 

ще се използват публичните активи, обект на този проект. Остатъчната стойност е 

определена по формулата: 

ОС=(1-(1/ФЖ*ГП))*Инв., 

Където: 

ОС е остатъчната стойност на активите, 

ФЖ - физическият живот на активите в години, 

ГП  - годините на прогнозата в разчетите на финансовия анализ, 

ИНВ. - пълният  размер на инвестиционните разходи в съответната група. 

 Публичните активи, които са изградени по проекта нямат остатъчната стойност след 15 

година от експлоатацията си. Поради тази причина в модела не се отчита остатъчна 

стойност за ФА. 

 
VI.5. Определяне на приходите  
 

VI.5.1. Приходи от дейността 

При определяне на приходите от туристически услуги се използва прогнозата за броя 

на туристите, които ще посетят Семково през зимния сезон. От 2015 г. се прави 

хипотезата за използване на всички разполагаеми легла. От 2018 г., след внедряване на 

публичните инвестиции, започва допълнителното изграждане на легла от частни 

инвеститори. Така за всяка година броят на леглата се увеличава от 1286 до 1720 бр., 
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което е капацитетът на ски пистите в Семково. Приходите от туристическите услуги са 

дадени в табл. VI.8. 

Таблица VI.8 

Приходи от туристически услуги, EUR 

Показатели 2015 
Съществуващи легла 1 286 
Нови легла 0 
Общо легла 1 286 
Работни дни 93 
Почивни дни и празници 43 
Заетост на леглата в работни дни 0,06 
Заетост на леглата в почивни дни 0,08 
Брой туристи в работни дни 7176 
Брой туристи в почивни дни 4424 
Общо туристи 11600 
Цена на билета за влек, EUR 1 
Приходи от билети за влек 11600 
Наем на ски и обувки, EUR 5 
Приходи от наем на ски и обувки 2900 
Паркинг за леки автомобили, EUR 3 
Приходи от паркинг 11484 
Цена на ремонт на оборудване, EUR 6 
Приходи от ремонт на оборудване, EUR 3480 
Цена на други услуги, EUR 4 
Приходи от други услуги 46399 
ПРИХОДИ 75862 

Забележка: Цените в Семково са в пъти по-ниски от конкурентните курорти в Рила и 
Пирин. Предвижда се лекото им увеличение през няколко години, за да може да се 
покрият както разходите, така и да има определена печалба за инвеститорите и за ДГФ 
и общината. 

Приходите са пропорционални на броя на туристите и цените на услугите. В течение на 

периода те се променят на особено много. 

Прогнозата на приходите се използва за изчисляване на ФА. 

 

VI.6. Финансов анализ 

След изчисляване на инвестициите, разходите и приходите се пристъпва към 

определяне на ФА. Резултатите от него са дадени в табл. VI.9. 

Таблица VI.9 
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Резултати от ФА, EUR 

Показатели Сума 2015 2016 2017 
Инвестиции 9 842 238 4 145 000 4 205 000 2 408 508 
Оперативни разходи 1 338 598 43 764 44 201 44 637 
Приходи  3 674744 75 862 81 581 100649 
ФННС/К -7 506092 -4 112 902 -4 167 619 -2 352496 
ФВНВ/К -6,29 %    
 

Финансовата нетна настояща стойност е -7640715 EUR. Тази ниска стойност е резултат 

от високата инвестиционна стойност на рехабилитацията на път Белица – Семково и 

уличната мрежа в курорта. Следва да се отбележи, че тези инвестиции са 

задължителни, тъй като без тях не е възможно туристите да посетят Семково, защото в 

момента пътят е в незадоволително състояние и туристите отбягват да пътуват. Същото 

се отнася и до обществения транспорт, чиито оператори също не организират превози 

до Семково.  

Финансовата вътрешна норма е отрицателна 6,29 %.  Такава норма е в допустимите 

граници за проект с големи по размер публични инвестиции в пътища. Това налага при 

изчисляване на икономическия анализ да се използват коефициентите на превръщане 

на счетоводните показатели в икономически, прилагани за транспорта.  

 
VI.7. Икономическия анализ 
 
 
Икономическият анализ има за цел да определи равнището на ИННС и ИВНВ за 

конкретния проект. Това се извършва с изчисляване на икономическите ползи и се 

използват различни таблици, които дават стойностите за икономическите ползи въз 

основа на използване на изходна национална и местна информация. Резултатите от  

изчислените стойности, направените предпоставки, допускания и хипотези доказват 

икономическите ползи от реализацията на проекта за развитие на курорт Семково. За 

изчисляване на икономическите показатели се използват три вида показатели: 

1. Ползи от намаляване на безработицата в община Белица. Посочено е равнището 

на безработица в общината - над 50 %, виж гл. ІІ. Средното обезщетение за един 

безработен е 354,32 лв. през 2012 г.17 Тъй като обезщетенията се изплащат от 

социалното осигуряване, то тук се получава икономия от изплатени 
                                                            
17 www.nsi.bg, Изплатени обезщетения по функция „Безработица“ за 2012 г. на месец. 
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обезщетения. В същото време безработните се наемат за работа в курорта. 

Разходите на работодателя за един отработен час от наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение е 6,63 лв./ч. през 2013 г.18 

2. Ползи от намаляване на заболеваемостта след зимната почивка. След 7 дни в 

планината туристите се закаляват достатъчно и се предполага, че намалява 

заболеваемостта на същите. Пропуснатите ползи в работни дни и средна работна 

заплата на час са същите, както за наетите работници в Семково. 

3. Екологични ползи. Те са описани по-долу. 

Икономическият анализ е даден в табл. VI.10. 

 
Таблица VI.10 
 
Икономически анализ, EUR 
 

Икономически разходи 11 024 429,62  
Инвестиции 9 758 020,68  
Оперативни разходи 1 266 408,94  
Икономически ползи 16773183,45  
Полза от персонала 6 728 226,88  
Полза от болнични 1 214 939,50  
Ползи от екология 8830017,07  
Показатели   
ИННС 5629545,61  
ИВНВ 11,33% 
Отношение ползи/разходи 1,52 

 
ИННС е положителна под въздействието на екологичните ползи. Това се определя от  

замяна на нафтата за отопление на туристическите обекти с дърва. За такава полза 

може да се направи хипотезата, че инвеститорите в хотели и частни къщи в Семково ще 

се насочат към такъв екологичен тип отопление по две причини: висока цена на 

нафтата за отопление – 1083,60 лв./1000 л.19 без разходите за транспорт от склад за 

течни горива до Семково и цената на дървата – 70 лв./куб. м.20 Цената на дървата в 

Семково ще бъде още по-ниска в планината, но ще изисква допълнителен персонал или 

персонал с комбинирани функции в хотелите и другите обекти в Семково. Втората 

причина за замяна на котлите на нафта с котли на дърва е намаляване на въглеродните, 

серните и азотните окиси поради по-ниските температури на горене на дървата. Данни 

                                                            
18 www.nsi.bg. 
19 www.insa.bg към 15.01.2015 г. 
20 www.bgr.bg към 15.01.2015 г. 
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за котлите на дърва са взети от дружество за котли за горене.21 

 
VI.8. Анализ разходи ползи 
  
Обобщените резултати от разработения анализ „разходи – ползи“ за Семково за 

периода 2015 – 2034 г. са дадени в табл. VI.11. 

 
Таблица VI.11 
 
Анализ разходи ползи, EUR 
 

 № 
Икономическо въздействие Без 

проект С проект Ползи/разходи Дял в ползите, 
% 

  За публична инфраструктура 0 11 024 430 -11 024 430 100,0
1 Инвестиционни разходи 0 9 758 021 -9 758 021 88,5
2 Оперативни разходи 0 1 266 409 -1 266 409 11,5

  За потребителите 0 6 728 227 6 728 227 100,0
3 Ползи туристите   6 728 227 6 728 227 100,0
4 Остатъчна стойност 0 0 0 0,0

  Външни въздействия 0 10 044 957 -10 044 957 100,0
5 Ползи от персонала 0 1 214 940 -1 214 940 12,1
6 Ползи от болнични 0 8 830 017 -8 830 017 87,9
7 Екологични ползи 0 0 0 0,0
8 Общо разходи 0 11 024 430 -11 024 430   
9 Общо ползи 0 -3 316 730 -3 316 730   

10 Нетна настояща стойност -14 341 159 
11 ИВНВ 11,33% 
12 Отношение ползи/разходи 1,52 

 
 
Табл. VI.11 посочва всички задължителни показатели от изчисленията на АРП за 

целия период от 2015 до 2034 г. на функциониране на Семково. 

Ползите превишават разходите 1,52 пъти, което е индикатор за жизнеността на 

проекта в Семково. 

В течение на годините от прогнозния период приходите нарастват с темпове, 

препоръчани от ООН и най-вече под влияние на увеличеното търсене на туристически 

услуги в Европа и зимните курорти в България. Разходите нарастват с по-малки 

темпове най-вече под влияние на съществуващата бизнес инфраструктура и 

сравнително малките по размер публични инвестиции.  

                                                            
21 www.vissemann.bg. 
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Следва да се отбележи, че не се предвиждат финансови средства за модернизация на 

туристическото оборудване като се предполага, че това ще стане за сметка на 

търговската дейност на частните инвеститори в Семково.  

Не се предвижва получаване на кредити, финансов или оперативен лизинг за 

оборудване или строителство на обекти, които са частни собственост. 

Няма финансови разходи, тъй като община Белица няма да ползва кредити. 

След това се изчислява счетоводната печалба /печалбата преди данъци/. Данъкът е 

приет същия, както в ЗКПО – 10 %. В последния ред е получена стойността на нетния 

паричен поток за всяка една от годините на прогнозния период. 

В табл. VI.12 са дадени финансовите показатели от анализ „разходи – ползи“. 

 
Таблица VI.12 
Финансови показатели, EUR 
 

Показатели Сума 

Инвестиции 
10758508 

Общо приходи  
7038528 

Оперативни разходи 
2451451 

Печалба преди лихви и данъци 
4587077 

Данък - 10 % 
678044 

Нетна печалба 
3909033 

ФННС/К 
-7506092 

ФВНВ/К 
-6,29 % 

 
Финансовата нетна настояща стойност  е -7506092 EUR, поради значителните 

инвестиции, които се влагат в първите три години на инвестиционния период и ниските 

приходи за целия прогнозен период. 

Финансовата вътрешна норма на възвращаемост е – 6,29 % и е задоволителна за такъв 

тип проекти, които генерират доходи, но са силно зависими от големи по размер 

публични инвестиции.   

В табл. VI.13 са дадени източниците на финансиране на Семково. 
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Таблица VI.14 
Източници на финансиране, EUR 
 

Показатели Сума 2015 2016 2017 
Частен капитал       
Общини       
Регионално ниво       
Централно ниво      2 960 408     1 145 000      1 205 000           610 408  
Заеми      
Общо национално съфинансиране     2 960 408      
Безвъзмездна помощ от ЕС      7 798 100     3 000 000      3 000 000        1 798 100  
Общо гарантирани финансови източници   10 758 508     4 145 000      4 205 000        2 408 508  

 
Източниците на финансиране за проектите в Семково са изцяло публични. Във 

връзка с това се препоръчва да се търсят възможности за финансиране на 

рехабилитацията на път Белица – Семково от фондове на ЕС и централно 

финансиране за останалите публични инвестиции.  

Ръководството за изготвяне на анализи разходи-ползи на ЕК  изисква оценка на 

финансовата стабилност на проектите, която се доказва чрез оценка на положителните 

акумулирани парични потоци /недисконтирани/ за всяка една година от прогнозния 

период след реализация на инвестициите. За определянето на стойността на 

акумулираните парични потоци се взимат под внимание следните параметри: 

- Общи инвестиционни разходи, 

- Приходи, 

- Оперативни разходи, 

- Цялото национално и Европейско финансиране, 

- Разходи за обслужване на кредити, в случай, че се използват такива.  

Финансовата устойчивост  е доказана от положителния паричен поток табл. VI.15. 

 
Таблица VI.15 
Финансова устойчивост, EUR 
 
 

№ Показатели Сума 
1 Помощ от ЕС 7 798 100,00 
2 Национално съфинансиране 2 960 408,00 
3 Заеми 0,00 
4 Други източници 0,00 



123 

http://library.belitsa.com   
 

5 Общо финансирания 10 758 508,00 
6 Приходи 7 038 527,64 
7 Входящ паричен поток 17 797 035,64 
8 Инвестиционни разходи 10 758 508,00 
9 Оперативни разходи 2 451 451,23 

10 Главница и лихви по заема 0,00 
11 Данък печалба 678 043,52 
12 Общо изходящи  13 888 002,74 
13 Нетни парични потоци 3 909 032,90 
14 Кумулативен паричен поток 3 909 032,90 

 
Проектът е финансово устойчив и е възможно да бъде реализиран с постигане на 

ползите за населението, бизнеса и обществото. Това ще създаде редица преимущества 

за община Белица в приветливия и вечно слънчев курорт Семково. 

 

Заключение  

Общите заключения от анализа разходи – ползи са, че проектът за курорт Семково в 

община Белица, област Благоевград е икономически осъществим и финансовите 

показатели за неговата реализация са в допустими граници.  

Проектът ще има позитивно влияние върху социално-икономическото развитие на гр. 

Белица и на цялата община и най-вече върху възможностите за намаляване на 

безработицата и увеличаване на заетостта. От друга страна развитието на публичната 

инфраструктура е ключова за възстановяването и за развитието на зимния туризъм в 

Семково. Създават се предпоставки за опазване на природните дадености, да се намали 

антропогенното въздействие в Семково чрез опазване и развитие на природната среда и 

възпитанието на туристите в използване на природните дадености не само за ски 

туризъм, но и за посещение на Семково през другите годишни сезони.  

Особено внимание следва да се отдели на изискванията спрямо изпълнителите на 

проекта, за да се намалят рисковете от строителството, тъй като строителството в 

защитени зони или по тяхната граница е твърде важно за бъдещето от всяка гледна 

точка. 

Тъй като община Белица осигурява публичните инвестиции за бизнес и 

инфраструктурата на туризма, то се препоръчва проектът да бъде обогатен с изследване 

на публично-частното партньорство /ПЧП/ между ДГФ, общината и туристическите 

инвеститори в Семково, Това ще даде допълнителна яснота за мястото и ролята на 
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различните инвеститори в такъв сложен и комплексен курорт като Семково. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Природни забележителности в община Белица. 
2. Описание на курортен комплекс Семково. 
3. Туристически маршрути около Семково. 
4. ТСБ Благоевград. 
5. НСИ. 
6. Бюро по труда Разлог. 
7. Информация от читалището в Белица. 
8. Друга информация. 
9. Цитираните източници са дадени в текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1  
 
ПРОГНОЗА НА ТУРИСТИТЕ       
       

Показатели  2015 2020 2025 2030 2034 
Съществуващи легла  1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 
Нови легла  0 150 434 434 434 
Общо легла  1 286 1 436 1 720 1 720 1 720 
Работни дни  93 93 93 93 93 
Почивни дни и празници  43 43 43 43 43 
Заетост на леглата в работни дни  0,06 0,085 0,11 0,135 0,135 
Заетост на леглата в почивни дни  0,08 0,105 0,13 0,18 0,18 
Брой туристи в работни дни  7176 11352 17596 21595 21595 
Брой туристи в почивни дни  4424 6484 9615 13313 13313 
Общо туристи  11600 17835 27210 34907 34907 
Цена на билета за влек, EUR  1 3 5 6 6 
Приходи от билети за влек  11600 53505 136052 209444 209444 
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Наем на ски и обувки, EUR  5 5 8 8 8 
Приходи от наем на ски и обувки  2900 4459 10884 13963 13963 
Паркинг за леки автомобили, EUR  3 3 5 5 5 
Приходи от паркинг  11484 17657 44897 57597 57597 
Цена на ремонт на оборудване, EUR  6 6 6 10 10 
Приходи от ремонт на оборудване, EUR  3480 5351 8163 17454 17454 
Цена на други услуги, EUR  4 4 6 8 10 
Приходи от други услуги  46399 71340 163262 279259 349074 
ПРИХОДИ  75862 152312 363259 577717 647532 

 

Приложение 2 

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 

 
Оперативни разходи, EUR 

 2015 2020 2025 2030 2034 
Общо туристи 11 600 17 835 27 210 34 907 34 907 
Разход на материали 12 383 12 383 20 243 20 243 20 243 
Разход на ел. енергия 14060 14060 31 880 31 880 31 880 
Други външни услуги 13 990 13 990 27238 27238 27238 
Разход за РЗ и СО 0 17 940 17 940 17 940 17 940 
Разход за амортизации 0 13456 72406 72406 72406 
Други разходи 200 1 200 2 000 2 000 2 000 
Разходи за туристите 3 132 4 815 7 347 9 425 9 425 
Общо разходи 43 764 77 844 179 053 181 132 181 132 

 

 

 

 

Приложение 3 

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ 

 
Показатели Сума 2015 2020 2025 2030 2034 

Инвестиции 9 842 238 4 145 000 0 0 0 0
Оперативни разходи 1 338 598 43 764 77 844 179 053 181 132 181 132
Приходи  3 674 744 75 862 152 312 363 259 577 717 647 532
ФННС/К -7 506 092 -4 112 902 74 468 184 205 396 586 466 401
ФВНВ/К -6,29%      

 

Приложение 4  

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
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Показатели Сума 2015 2020 2025 2030 2034 

 Икономически разходи 11 024 429,62 4 188 764 0 0 0 0
Инвестиции 9 758 020,68 4 145 000 0 0 0 0
Оперативни разходи 1 266 408,94 43 764 77 844 179 053 181 132 181 132
 Икономически ползи 16 773 183,46 773 080 761 832 1 866 009 2 239 946 2 239 946
Полза от персонала 6 728 226,88 263 222 388 517 745 571 745 571 745 571
Полза от болнични 1 214 939,50 52 429 80 612 122 986 157 775 157 775
Ползи от екология 8 830 017,07 457429 292703 997453 1336601 1336601
ИННС 5 629 545,61 -3 459 449 683 988 1 686 956 2 058 815  2 058 815 
ИВНВ 11,33%           
Отношение ползи/разходи 1,52           

 

 


