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Проект! 
ПРОГРАМА 

за 
развитие на туризма на територията на община Антон 

 
Програмата за развитие на туризма на територията на община Антон се приема на 

основание чл.10, ал.1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на 
Националната стратегия и съобразно задачите на Общински план за развитие и 
съществуващите местни туристически ресурси и потребности. 
 
І. Анализ и оценка на състоянието и развитието на основните процеси и дейности в 
общината 

 1. Обща характеристика на общината. 

1.1. Природногеографски фактори и териториални ресурси 
• Природногеографски и ресурсен потенциал 

          Община Антон се намира в централните части на Република България, в Софийска 
област. Разположена във високите подбалкански полета, на изток от Златишко – 
Пирдопската котловина. На север е обградена от Стара планина, на юг е в близост до 
Средна гора, на запад от праговете Гълъбец, а на изток е ридът Козница. Общината  заема  
76.1 кв. км  площ. Отстои на 86 км, източно от столицата София и на 300 км, западно от 
град Бургас, като транспортната връзка се осъществява от Главен път I-6 (София - Бургас), 
минаващ в северната част на общината. Същият осигурява пряк достъп до столицата и 
други съседни общини и региони в България. Важен транспортен възел е и намиращият се 
в близост път II-37 Етрополе – Панагюрище, минаващ през гр. Златица и свързващ Северна 
и Южна България през Златишки проход. Средната надморска височина на Община Антон 
е 837 м. 

• Климат  

 Сложната морфология на релефа и голямата разлика в надморската височина 
предопределят на територията на общината да се наблюдават два вида климат – 
умереноконтинентален и планински. Умереноконтиненталният е характерен за 
териториите под 1000 м н.в. Средна гора възпрепятства проникването на 
Средиземноморското климатично влияние. Континенталния характер се смекчава от Стара 
планина, която служи като преграда за северните ветрове. 

 Климатът в общината се характеризира с дъждовна пролет, прохладно лято, 
слънчева есен, сравнително мека зима, голяма годишна амплитуда на температурата на 

въздуха (22,2ºС). Средната годишна температура на въздуха е 9,3 °С, а абсолютната 
минимална температура е  -28,4 ºС 
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           За преобладаващата част от територията на общината валежният режим е 
благоприятен – средногодишните валежи са 615 мм (за България 650 мм), с летен валежен 
максимум (220 мм; юни – 88 мм) и зимен валежен минимум (104 мм; януари – 31 мм). 
Снежната покривка се задържа около 100 дни. Средната стойност на относителната 
влажност е 68 %. 

• Водни ресурси 
           През територията на общината протичат общо 14 реки, по големи от който са: “Житница”, 
“Дълбок”, “Селска”, “Гушава”, “Конска”, “Маргарата” и “Браткеве”. Реките извират от Стара 
планина. 
 Населението на Общината се захранва с питейна вода от каптирани извори, изградени 
върху три от реките, преминаващи през територията й. 
          Общото количество водни запаси е в нормите и е достатъчно за обслужване на населението.  

• Биологично разнообразие 
 Разпространението на растителността е в зависимост от климата, почвите и другите 
природни условия. 
 На територията на общината са разпространени дървесните видове дъб, явор, ясен, габър, 
топола, бреза и  акация, а над 800 м н.в. са разположени букови съобщества, които в значителна 
степен  придават общия вид на горската растителност. 
 Горите играят роля за формирането на местния климат, предпазват почвите от  ерозия, 
регулират водния режим на реките, намаляват силата на вятъра, имат голяма естетическа стойност 
и важно значение за реализирането на туризма и рекреацията  на хората. 
 Екологичните условия за развитието и разпространението на животните в района на 
общината са твърде разнообразни и създават  благоприятни условия за развъждането им. Въпреки 
сравнително малката площ на общината в нея съществува богат и своеобразен животински свят.  
 От полезния дивеч се срещат:  елен, сърна, див заек, диви свине,  вълци, от птиците: гривек, 
балкански кеклик, яребица, пъдпъдък, гургулица. В общината има над 200 вида птици, някои от 
тях редки видове, които дават предпоставка за развитие на фото и хобитуризъм. От влечугите се 
срещат пепелянки, смок, усойници, гущери и др., а в реките пъстърва, мряна, кефал, червеноперка  
и др. Разпространението на полезния дивеч предполага възможности за ловен туризъм.   

       
• Защитени територии и чувствителни екосистеми 

           Под специална закрила е обявеният със Заповед от 1991 год. на Министерството на околната 
среда Национален парк “Централен балкан”. Той е един от най-младите между единадесетте такива 
в България. Самият парк и осем от природните резервати в него са включени в представителните 
защитени територии на ООН, което е международно признание за високата стойност на 
територията. Парка обхваща северната страна на общината, както и горския ни фонд. 

             На землището на с. Антон няма промишлени предприятия освен “Петролна база за 
държавен резерв”, Ремонтна работилница на АМ “Хемус” и цех за масла и миещи препарати на 
фирма “Химас”. Същите не застрашават екологията на селото.  

 

 

2. Социално-икономически структури и процеси  
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2.1. Туризъм и спорт 

          В Стара планина, на територията на Национален парк “Централен Балкан” се намира 
хижа “Планински извори”, която се стопанисва от Туристическо дружество гр. Пирдоп. 
          Като цяло туризмът в Община Антон е сравнително слабо развит, липсва леглова 
база, но  въпреки това съществуват условия за краткотраен отдих и спортен риболов.  
         Наличните природни дадености с който общината разполага, както и това, че тя се 
намира в Национален парк “Централен Балкан” налага необходимост от действия свързани 
с търсенето на всички възможни начини за използването на този потенциал с цел 
пълноценното развитие на туризма. Необходимо е да се бъде обърне внимание и да се 
подпомагат хората и фирмите инвеститори за развитие на селски туризъм, конния спорт и 
туризъм, риболова, изграждането на екопътеки.  
          Развиването на отрасъла ще доведе от една страна до нови възможности за развитие на 
малкия и средния бизнес в общината, създаване на нови работни места, промоциране и използване 
на местните природни ресурси. От друга са необходими значителни инвестиции, за да се подобри 
прилежащата инфраструктура и да се реставрират и  маркетират туристическите обекти.  

2.2.  Инфраструктура, подкрепяща развитието на бизнеса 

        На територията на община няма създадена мрежа от  институционални структури - банкови и 
застрахователни, чиято основна дейност е свързана с подкрепата на бизнеса. Най-близките такива 
се намират в гр. Пирдоп.  

2.3. Социална  сфера  

• Здравеопазване 
 Здравеопазването като обслужваща дейност, пряко свързана със живота и здравето на 
населението, е обект на държавната и на общинската социална политика. Инфраструктурата на 
здравеопазването в общината е представена от заведение за извънболнично обслужване на 
населението, използвано от  лекарските  практики - семейните лекари и стоматолози. За 2011 год. 
то се извършва от 2-ма семейни лекара и 1 семеен стоматолог. Болничното лечение на жителите от 
общината се извършва от Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ намираща се в гр. 
Пирдоп.  

• Култура 
      Визията за развитие на културните процеси в общината се основава на разбирането за  
културата като важен феномен за развитието на общността.  Съгласно дефиницията, 
приета от държавите - членки на Европейския съюз, културата включва: културно 
наследство, изпълнителски изкуства, библиотеки, книги и  книгоиздаване, визуални 
изкуства, архитектура, аудио и аудио-визуални изкуства, мултимедия както и дейности, 
които са на границата между традиционните изкуство и новите форми на творческа 
активност – филмово производство, реклама, занаяти, дизайн, мода и др. Новите  
информационни технологии, процесите на глобализация изискват от 
обществото адекватни на съвременната социокултурна среда подходи и решения във 
всички области на културното “производство”. Ето защо стратегически важни са 
принципите на  конкурентност и многообразие, партньорство, диалогичност, социална и 
икономическа ефективност и  устойчивост, децентрализация и равнопоставеност  на 
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достъпа до обществените ресурси. Запазването на културата и историческото наследство 
подържа и съхранява население на Антон. 
  На територията на общината функционира едно читалище “Христо Ботев - 1925”, което 
през последните години е в ремонт и за него са вложени доста средства. В края на 2000 година 
частично е пуснато в експлоатация. С цел неговото пълноценно използване е необходимо е да се 
предприемат мерки по саниране на сградата, за да бъде ефективно използвана топлинната енергия 
през есенно зимния период и да бъдат намалени съответно разходите за нея. 

            Към читалището функционира една библиотека. През 2011 година към него функционират 
също: детски танцов състав, детска вокална група, тригласен женски хор за обработен фолклор. 

3. Инфраструктурно развитие и опазване на околната среда  
 Инфраструктурни мрежи и обекти на територията (транспортни, водоснабдителни, 
електроснабдителни, съобщителни и др.) 

• Транспортна  инфраструктура и пътна инфраструктура 
Транспортна  инфраструктура и пътна инфраструктура на територията на Община Антон е: 

- първокласна път І-6 София – Бургас    -     27 км; 
- четвъртокласна                -    14.7 км.; 
- улична мрежа на село Антон              -    200 дка; 
Общата оценка на транспортната система е задоволителна. Общината има добре изградена 

пътна мрежа. Пространствената организация на тази мрежа позволява удобен достъп на 
населението до близките населени места в районна, както и връзка с останалата част на областта и 
страната. Високата степен на износеност на пътната мрежа налага спешен ремонт. Най-сериозно е 
положението с местната пътна мрежа, където 70 % от дължината й подлежи на реконструкция. На 
територията има 15 км пътища без настилка. В общината е необходимо създаване на специална 
програма за рехабилилация  и ремонт на пътната мрежа, свързана с подобряване на достъпа до  
туристически обекти и природни забележителности. Проблеми в експлоатацията и ползването на 
пътната мрежа възникват във връзка със зимния сезон.  

• Железопътна инфраструктура 
 Обслужването с жп транспорт се осъществява, чрез частта от подбалканската линия София-
Карлово–Бургас/Варна. Дължината на участъка на територията на общината е 23 км. Линията   е 
електрифицирана. На територията на общината има само една гара – Антон. В денонощие 
преминават общо 52  броя влакове, в т.ч. товарни 36 броя,  бързи и пътнически –16 броя. 

 Пътникопотокът и товаропотокът са сравнително постоянни през последните години, като 
железопътният транспорт работи с малка част от капацитетните си възможности и може да  поеме 
по-голям обем работа.   

• Транспортно обслужване 
Географското положение на община Антон създава възможност за осъществяване на добри 

транспортни връзки. Налице са изградени транспортни комуникации в почти всички посоки (по-
затруднено те се осъществяват в северна посока - сложно преминаване през Стара планина). 
Редовни автобусни линии свързват с. Антон с гр. София, както и с другите населени места в 
районна. Интензивността на връзките на общината с областния център гр. София  е сравнително 
висока – регулярно през деня на всеки 2 часа . 
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4. Екология и опазване на околната среда 

• Екологични условия 
 Състоянието на околната среда в община Антон е пряко свързано с урбанизацията на 
територията, използването на ресурсите, развитието на промишлеността, дългогодишните 
дейности в селското и горското стопанство, степента на влаганите инвестиции в инфраструктурата 
и пречистването на отпадъчните води.  

            Може да се приеме, че в общината няма екологична обремененост предвид на това, че тя се 
намира на повече от 10 км от рудодобивните и преработвателнните предприятия  развиващи своята 
дейност върху територията на Софийска област.  

Съществува екологичен  проблем свързан с  твърдите битови отпадъци. Към днешна дата 
общините в района са в процес на изграждане на ново общо – регионално сметище.  

 Качество на атмосферния въздух.  

 Наблюдава се тенденция към увеличаване на емисиите на вредни вещества и замърсяване 
от транспорта. Разрастването на автомобилните потоци, остаряването и износването на голяма част 
от моторните превозни средства представляват неблагоприятна перспектива за влошаване на 
екологичните характеристики на въздуха  в прилежащите на пътните артерии райони. 

 За подобряване качеството на въздуха е необходимо да се предприемат действия за 
осигуряване на нов енергиен източник както в обществения сектор, така и в бита. Глобално 
решаване на проблема може да се търси само с газифициране на с. Антон. 

 Качество на водите Състоянието на повърхностните и подземните води зависи от 
концентрацията на урбанизирани територии и промишлените дейности, както и от степента на 
изграденост на канализационната и пречиствателната инфраструктура.   

 За подобряване качеството на питейната вода в общината е необходимо да се проектират и 
изградят пречиствателни съоръжения, съгласно нормативните изисквания. 

  Канализационната мрежа за отпадъчни води в Антон е незавършена. Малките диаметри и 
многото места, в които се изливат замърсените води в реките налагат реконструкция и 
разширяване на канализационната мрежа  

  Зелени площи в населените места. Озеленените площи на общината се обединяват в зелена 
система като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на 
отдиха на населението. Основа на зелената система са озеленените площи, предназначени за 
широко обществено ползване – паркове, градини, улично озеленяване, други зелени площи на 
територията на общината, извънселищни паркове и лесопаркове. 

 Има два парка с площ 8 дка, като общо върху територията на община Антон създадените 
зелени площи са 15 дка. 

ІІ. Анализ 

2.1. Силни страни 
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- общината е разположена на главен път София – Бургас, по който минава един от основните 
туристически потоци на страната; 

- през общината преминава и ж.п. транспорт; 

- природата е съхранена, планински район, предприятията са сравнително отдалечени и околната 
среда не е замърсена; 

- сравнително добре развити елементи на техническата и социална инфраструктура; 

- възможност за алтернативен селски и планински туризъм; 

- наличие на исторически паметници и природни забележителности; 

- развита търговска мрежа; 

2.2. Слаби страни 

- ограничени финансови ресурси ; 

- амортизирана пътна – улична мрежа; 

- недостатъчна реклама на общината, културно-исторически забележителности и предлаганите 
възможности за отдих и туризъм; 

2.3. Възможности 

- развитие на база за отдих и туризъм; 

- разширяване на информационната и материална база за развитие на туризма; 

- развитие на алтернативенни форми на туризъм – пешеходен, селски, планински; 

- разработване на съвместни туристически продукти с други и съседни общини; 

- подобряване на техническата инфраструктура чрез средства от външни източници; 

2.4. Заплахи 

- чести промени в съществуващата нормативна база; 

- високи изисквания по отношение на качеството на предлагания туристически продукт; 

- наличие на конкурентни туристически продукти в съседни общини;  

- намаляване потока на български туристи поради ограничени финансови възможности. 

 

ІІІ. Основни стратегически цели на програмата  

3.1. Подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината; 
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 - ремонт и текуща подръжка на местните пътища, свързваща туристическите забележителности на 
общината с транспортните възли; 

- поддържане на паметниците на културата и другите обекти на историческото ни наследство;  

- изграждане на информационен център за реклама и обслужване на туристите с цел повишаване на 
интереса и подобряване на информираността за съществуващия туристически потенциал и 
предлаганите продукти в общината; 

3.2. Разумно използване на природната среда при създаването на условията за отдих и 
развлечения на жителите и гостите на общината, съчетано с опазването на природата и 
съхраняване на биоразнообразието. 

3.3. Насърчаване развитието на малкия и среден бизнес в сферата на туризма.  

3.4. Развитие на нови алтернативенни форми на туризъм – пешеходен, селски, планински.  

3.5. Създаване на общ туристически продукт в партньорство с други общини. 

ІV. Източници на финансиране 

Средствата необходими за реализацията на програмата могат да бъдат от следните източници: 

- общински бюджет;  

- такси от категоризация на туристически обекти; 

- средства от външни източници; 

- дарения. 

V. Дейности в изпълнение на програмата 

5.1. Подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината 

- ремонт/рехабилитация на общински пътища и улици; 

- благоустрояване център, паркове и зелени площи; 

- подобряване сметосъбирането и сметоизвозването; 

- почистване на нерегламентираните сметища и ограничаване замърсяването около селото; 

- поддържане маркировката на пешеходните туристически маршрути;  

- хигиенизиране и поддръжка на зелените площи и декоративна растителност в обектите за 
обществено ползване; 

- облагородяване средата край параклис «Свети Георги» в местността «Над село»; 

- изграждане на екопътека и велопътека; 
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5.2. Насърчаване развитието на малкия и среден бизнес в областта на туризма 

- консултантска и методическа подкрепа на предприемачите в туризма при разработване на 
проекти в областта на туризма и стартиране на туристически бизнес; 

- опит на добрите практики – запознаване на бизнеса с опита на сродни и съседни общини за 
избягване на вече допуснати грешки; 

Интегриране на туризма с другите стопански дейности чрез използване възможностите на селското 
стопанство и предприятията от сферата на услугите в процеса на привличане на потенциални 
туристи. 

5.3. Организационни мерки 

- извършване на сфоевременнна категоризация на туристическите обекти; 

- текущ контрол върху качеството на предлаганите услуги и събирането на такси; 

5.4. Реклама, съвместни проекти и развитие на алтернативни форми на туризма 

- включване на общината в разработването на регионалните планове за управление на 
туристическия поток и разработване на общи проекти с други общини; 

- разработване на цялостна информационна система и поставяне на указателни табели за 
местонахождението на природните, културно-исторически и туристически обекти в общината; 

- съхраняване на традиционните дейности в селското стопанство и предлагането им като атракция 
на туристите – производство и дегустация на натурални местни и млечни продукти, добиване на 
мед, варене на ракия, винопроизводство, отглеждане на зеленчуци. Разкриване на малки семейни 
хотели и селски къщи, позволяващи развитие на селския туризъм; 

- разработване на туристическа информация за ученици и запознаване подрастващите със 
забележителностите на общината; 

- включване раздел «Туризъм» в информационния сайт на общината. 


