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1. Увод
1.1. Контекст на съставяне на плана
Този документ е съставен в изпълнение на Проект 2007CB16IPO007-2009-61 “Изграждане на
трансгранично културно сътрудничество” по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ по ИНСТРУМЕНТА ЗА
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ, Бюджетна линия № 2007CB16IPO007-2009-1.
Културния обмен и изпълнението на инициативите за устойчиво развитие на основата на
културното наследство между регионите с обща граница е утвърден подход за постигане на устойчиво
развитие чрез трансгранично сътрудничество. Изпълнението на този проект чрез предвидените
съвместни дейности за повишаване на привлекателността на културните обекти и за разработването на
съвместен план за управление на културни забележителности на територията на двете партниращи
общини ще укрепи съществуващото трансгранично сътрудничество в областта на устойчиво използване
на природните и културни ресурси. Трансгранично въздействие, ще бъде осигурено чрез предвидените
дейности за практики, обмен и изграждане на капацитет, включващо и представители на целевите
групи от двете страни на границата. Разработената чрез дейностите по проекта мрежа за
сътрудничество ще засили трансграничното въздействие след края на проекта.
Този план предлага една нова концепция за разработване и предлагане на алтернативни форми и
модели за интегриране на общия потенциал на двата региона – община Банско и община Виница за
развитието на исторически и културен туризъм. Тя представлява обзор и анализ на сектора в региона в
светлината на неговото конкурентно предимство, свързано с уникалното му историческо и културно
наследство.
1.2. Резюме на анализа съществуващото културно-историческо наследство в двете общини
Банско е истинска съкровищница на национални ценности, притежавайки множество
забележителни паметници на културата с оригинална архитектура и висока художествена и историческа
стойност. Със своята неповторима възрожденска атмосфера и богатото си културно-историческо
наследство градът представлява една изключителна туристическа атракция, което заедно с уникалната
природа на Пирин, привлича български и чужди туристи целогодишно.
В района на Банско може да се види както живата и неподправена традиция в нейния автентичен
вид, така и съхраняването й в майсторските изпълнения на местните самодейни фолклорни групи и
състави, известни далеч зад границите на България. Особен интерес представляват Празниците на
банската традиция - най-голямата културна изява в общината.
Десетки потомци на старите майстори-занаятчии и днес носят славата на Банско и района с
изкусните си дърворезби, шарените черги, китеници и ресначи. Изящните произведения на местните
творци пленяват всеки, посетил Постоянната етнографска изложба-базар в Дома на изкуствата и
поезията в гр. Банско.
Като цяло голямата наситеност с атрактивни антропогенни туристически ресурси изключително
благоприятства развитието на екологичен и устойчив туризъм в района на гр. Банско и гр. Добринище.
Богатото археологическо наследство, уникалните архитектурно-етнографски забележителности,
оригиналният фолклор, традиции и занаяти, специфичната местна кухня.са отлична основа не само за
познавателни турове и демонстрации, но и за комбиниране на почивката с различни хоби-занимания
чрез организиране на курсове по дърворезба, тъкане, плетиво, бродерия, иконопис, разучаване на
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български народни танци, кулинарния. Налице са и възможности за участие в традиционни празници, а
през топлото полугодие - и археологически разкопки.
Банско и района са едни от най-прекрасните кътчета на България и са свързани с най-успешния
туристически бизнес в света. Някои изследвания обаче показват, че в този регион не се използва
оптимално историческото и културното наследство.
Виница е селище с антична история на Балканите с резерв за развитие на нови форми на
туристическо предлагане. Община Виница разполага с много запазени паметници от най старите
времена до днес. Следи от живот тук се наблюдава още от неолита, бронзовата епоха, античния,
римския, раннохристиянския период до средновековието. За това свидетелстват големият брой
археологически находки /до сега са регистрирани 96 обекта/ с потвърдени селища, крепости,
базилики, некрополи и гробници. Освен тях могат да се проследят обичаите и традициите от живота на
този македонски регион, които говорят за висока степен на цивилизация и култура. Виница е и един от
най-ярките примери за мултиетническо съжителство в Македония. Съществува солидна база по
отношение на културно-историческото наследство – разкрито, съхранявано и подготвено на
вниманието на гостите.
Община Виница разполага с много запазени паметници от най старите времена до днес. Следи от
живот тук се наблюдава още от неолита, бронзовата епоха, античния, римския, раннохристиянския
период до средновековието. За това свидетелстват големият брой археологически находки /до сега са
регистрирани 96 обекта/ с потвърдени селища, крепости, базилики, некрополи и гробници. Освен тях
могат да се проследят обичаите и традициите от живота на този македонски регион, които говорят за
висока степен на цивилизация и култура.
В историческите извори градът Виница за пръв път се споменава през 16 век в Лешовския поменик.
Името на града старославянско и означава място, където се отглеждат лозя и се произвежда вино. По
това време Винишкият регион се намира под турско робство. Настъпва промяна на структурата на
населението, което продължава до Балканските войни. Към края на 19 и началото на 20 век Виница
преживява своя икономически и демографски развой. Най много е македонското население. Тази
структура на населението изиграва положителна роля в борбата за национално и социално
освобождение. Голяма роля в това отношение играе големият македонски революционер Гоце Делчев,
който е главен двигател в подготовката на въоръжено въстание на македонския народ против турското
робство. От особено значение за историята на Виница през този период е познатата Винишка афера по
време, на която е разкрита организацията на ТМОРО /ВМОРО/, ръководството на която е имало свое
крило и във Виница.
През последното десетилетие на 20 век и началото на 21 век Общината се развива особено добре в
стопанско и икономическо отношение.
Покрай големият брой археологически обекти, сред които се открояват Винишко кале и Горица,
паметници на Р. Македония съществуват и други културно-исторически и религиозни обекти, повечето
от които са от 19 век и са с голяма историческа стойност.
През последното десетилетие на 20 век и началото на 21 век общината Виница се развива особено
добре в стопанско и икономическо отношение.
Покрай големият брой археологически обекти, сред които се открояват Винишко кале и Горица,
паметници на Р. Македония съществуват и други културно-исторически и религиозни обекти, повечето
от които са от 19 век и са с голяма историческа стойност.
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1.3. Приоритети за развитие на културните забележителности в двете общини
Устойчивото развитие изисква участие на всички заинтересовани страни е продължителен процес,
който изисква непрекъснато наблюдение на въздействието и взимане на превантивни и коригиращи
мерки, когато и където е необходимо. Устойчиви резултати са тези, които осигуряват високо ниво на
удовлетворение на посетителите, както да повишава информираността им и да популяризира
принципите и практиките на устойчивост сред тях. Устойчивото развитие на културно-историческите
ресурси отговаря на следните изисквания:
Оползотворява оптимално и уважава социално-културната автентичност на местните общности
като се опазва тяхното материално и нематериално културно и духовно наследство,
традиционните ценности и допринася за междукултурното разбирателство и толерантност;
Осигурява жизнени, дълготрайни икономически дейности, предоставящи икономически ползи
на всички заинтересовани страни. Това включва устойчива заетост и възможности за приходи и
социални услуги за местните общности;
Прилагане на добро и полезно за местните и външните общности местно управление.
Ръководейки се от анализа на определящите фактори, както и от приоритетите на стратегическото
развитие на културно-историческото наследство в двете страни, са определят следните основни
приоритети:
1. Повишаване на качеството на живот в трансграничния регион чрез опазване, утвърждаване,
развитие, промоция и устойчиво оползотворяване на културно-историческото наследство на
Община Банско и Община Виница.
2. Повишаване на атрактивността на културните забележителности на Община Банско и Община
Виница чрез извършване на инвестиции за съхраняването им и подобряване на достъпа до тях
и осъществяване на по-добра връзка на музеите с туризма.
3. Увеличаване на капацитета за управление и ефективно използване на културните
забележителности.
4. Усилване на трансграничното сътрудничество за последстващи съвместни дейности за
социално-икономическо развитие на региона и ефективно използване на културноисторическите ресурси.
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2. Анализ на съществуващото културно-историческо наследство в двете общини (ситуационен
факторен анализ)
2.1. Културно-исторически ресурси в Община Банско
Археологически обекти и места
На територията на община Банско са открити 78 археологически находища от различни исторически
епохи, свидетелстващи за заселването й още от най-дълбока древност, в т. ч. в землищата на гр. Банско
са 32, гр. Добринище - 15, с. Обидим - 10, с. Кремен - 5, с. Гостун - 9, с. Осеново - 3 и с. Филипово - 4.
Особено привлекателни като туристическа атракция и сравнително леснодостъпни с възможност за
включване в комбинирани турове са следните археологически паметници:
Археологически комплекс „Свети Никола”
Местоположение: Археологическият обект „Св. Никола" се намира между Банско и Добринище
сред иглолистна гора, на
стръмен хълм в югоизточната
част на Националния парк
„Пирин"
местността
„Св.
Никола” на 4,5 км югоизточно
от Банско, в т. ч. 2,5 км
асфалтов път + 1,5 км черен път
+ 500 м; при изходен пункт
Банско - 1,30 ч. пешеходен тур;
при изходен пункт Добринище
- 1 ч. пешеходен тур.
Мястото
е
трайно
обвързано с културата на
обитаване и историческата
памет на региона, свързано е с
местни легенди. Предвид спомена и
популярността му на старо християнско място,
след разкопки върху останките от зидовете на
раннохристиянска базилика е изграден
параклис, посещаван и честван със събор на
храмовия празник.
Потенциал за експониране на обекта като
елемент на културен маршрут.
Археологическият обект Св. Никола и
параклисът са логичен завършек и кулминация
на популярен туристически маршрут - синтез
на съхранена природа и културно-историческо
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наследство.
В даден исторически момент вследствие на вражеско нападение или случайно селището преживява
пожар. Разрушенията от пожара са възстановени, като са преизползвани добре обработените камъни и
печени тухли върху съществуващите
стени от предишния период, но този
път спойката е от кал.
Във всяко от помещенията се
откриват множество питоси за
съхранение на жито и други
хранителни продукти, които са
поставени в специално издълбани
конусовидни ями в материковата
скала и уплътнени с глина и пясък.
Проучвателите правят извод, че тези
съдове явно се намират в складовите
помещения на къщите /мазетата/ , а
над тях са разполагани жилищните.
Откритите
монети
из
целият
изследван до момента обект,
обхващат много дълъг период от IІІ XVIII в. сл. Хр. множеството накити, гривни, обици, пръстени и други бронзови предмети. Източно от
вътрешната крепостна стена бяха открити и две пещи за добив на руда и обработването на метали.
Разкритите до момента са 65 гроба, разположени източно и северно от възстановената базилика.
Монетният материал с най- голяма точност датира съществуването на некропола /III - XVII в. сл. Хр./,
който съвпада и с живота на самото селище.
Степен на проученост на обекта:
За първи път обектът е описан при направените археологически обходи на Община Банско през
периода 1987-1988 г. През 2003 г. са направени спасителни разкопки, при които са разкрити основи на
раннохристиянска църква от базиликален тип от края на IV - началото на V в. сл. Хр. и прилежащия към
нея некропол, от който са проучени 28 гроба. След съгласуване с НИПК, върху основите на старите
каменни стени, запазени на височина 0,40 - 0,60 м, е изграден храм-параклис.
Редовните археологически разкопки в местността „Св. Никола" започват от 2007 г.
Данни от археологическото проучване:
Цялото селище обхваща площ, която по първоначални
наблюдения обхваща 25-30 декара, много добре защитена от
отвесни склонове и скали, а където е необходимо са изградени
и крепостни стени. Може да се твърди, че е имало вътрешен
укрепен град с площ от 5-6 декара от който са разкрити част от
крепостна стена с дебелина 1,20 м., която е изградена от много
добре обработени каменни блокове споени с хоросан със
счукани керамични фрагменти и североизточната стражева кула
изградена по същият начин, която има квадратна форма.
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Антична крепост
Пирин, в границите на природния резерват „Юлен”, местността „Юлен”; 12 км южно от Банско, в т.
ч. 7 км асфалтов път до почивна станция в м. „Тодорова орница”; при изходен пункт Банско - 2,30 ч. по
маркираната туристическа пътека за х. „Демяница” с малко отклонение при Юленски мост.
Крепост от предримската епоха с приблизителни размери 100 м дължина /север-юг/ и 30-40 м
ширина /изток-запад/. Понастоящем има запазени останки от зид по северната страна и оскъдни
фрагменти от ръчно изработвани съдове.
Късноантична крепост Стана /Ситан/ кале
Пирин, мест. „Калята”; 5 км югозападно от Банско, в т. ч. 3 км асфалтов път + 1 км черен път + 1 км
планинска пътека; при изходен пункт Банско: 1,30 - 2 ч. пешеходен тур.
Средновековната крепост в м. „Калето” е архитектурно-строителен паметник от Античността до
Средновековието/, регистрирана под № 011 в АКБ, 1993 г., ДВ. бр. 32, 1965 г. Известна е сред местното
население като „Калята”.
По стратегическото си значение крепостта „Ситан” е била една от най-големите и най-важните по
течението на р. Места. Според Византийския хронист Кедрин - „Ситан” е била „забележителен град”,
което показва, че още от онова време е представлявала многобройно военно селище.
По своето предназначение крепостта е охранявала Разложката котловина, но същевременно е
служила и за свързочен пункт с крепости от другата страна на Пирин - Мелник, Свети врач /Сандански/.
Тя е била отправен пункт към Скаптопара /Благоевград/, Юндола и Никополис ад Нестум.
Крепостта е имала трапецовидна форма и заема платото над местността „Пещерите” в подножието
на Пирин, южно от Банско.
По големина тя е господствала над цялата котловина. Според измерванията на инж. Борис Еринин
/1964 г./ тя е с размери: дължина от изток – 140 м., запад – 170 м., север – 35 м. и юг - 5 м. вход.
На всеки ъгъл на дебелите каменни стени била изградена кула за наблюдение. В централната част
се възвишавала най-високата наблюдателница, над която се развявало знаме. Откъм южната страна се
образуват две успоредни стени, между които личи дълбок ров, който е бил запълван с вода. Личат
останки от вътрешните крепостни стени. Срещат се разхвърляни късове от местен мраморизиран и
варовиков камък, както и тухли с полепнал по тях хоросан. Вътрешните постройки са били свързани с
водопровод от глинени тръби, вкопани дълбоко в земята. Той е бил с дължина около 5 километра.
Бистрата и студена пиринска вода е прихваната от намиращата се високо в планината местност
„Чучурите”.
В крепостта живеел владетелят със семейството си, както и семействата на стражите и част от
многобройния гарнизон. Поради продължителната служба на воините било разрешено да встъпват в
брак. Така около крепостта семейните войници започнали да изграждат домове. С времето броят на
крепостните жители се увеличавал. Започнали да идват и заселници от околните села да търсят закрила
и препитание. Това били предимно скотовъдци и занаятчии.
Наблизо до крепостта витаят останки от затвор за провинени лица, за което недвусмислено
подсказва названието „Темнични кладенци”. Археолози тук са се натъкнали на някогашни римски
капища, което недвусмислено подсказва, че римляните дълго са живели в нея. В подножието й са
откривани множество гробове /№ 012 в АКБ/, оформени с големи каменни плочи или тегули. Намерени
са монети от времето на Юстиниан І /527 – 565 г. сл. Хр./
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По време на турската инвазия местното население под ръководството на Бан Банко
самоотвержено се защищава, но след известно време многобройно превъзхождащия по численост враг
успява с предателство да сломи съпротивата на смелите защитници на крепостта.
В съседство се намира могила известна като „Пончина могила”/№ 028 в АКБ/.
Късноантична и средновековна крепост Момина кула
Намира се в пиринската част на долината на р. Места, землище на с. Кремен; 25 км асфалтов път
югоизточно от Банско.
Археологически паметник с национално значение, разположен в един от най-тесните и живописни
участъци на Момина клисура, южно от с. Места на площ от около 500 кв. м. От запад крепостната стена
е запазена на височина 8 м, откъдето е бил и единственият вход за крепостта, в източният сектор
съществуват останки от правоъгълна кула с размери 5,40 м / 6,20 м, на юг. Има и две скални
образувания, подобни на бойници и късове от домашна керамика, характерна за V-VI в. и XII-XIV в. В
скалите под крепостта има естествена пещера с няколко входа, галерии и зали с останки, доказващи за
наличието на праисторическо селище.
При специален интерес обект на полудневни излети в околностите на Банско с водач-археолог
могат да бъдат следните обекти:
Тракийска могила
Разложка котловина, м. „Лисича могила”; 3,5 км североизточно от Банско, в т. ч. 1,5 км асфалтов път
+ 2 км черен път. При изходен пункт Банско: 1-1,30 ч. пешеходен тур.
Най-голямата тракийска могила на територията на община Банско; до момента не са правени
археологически разкопки.
Късноантична работилница за строителна керамика
Разложка котловина, м. „Лисича могила”; 3,5 км североизточно от Банско, в т. ч. 1,5 км асфалтов път
+ 2 км черен път. При изходен пункт Банско: 1-1,30 ч. пешеходен тур
Останки от работилница за строителна керамика от периода IV-VI в.; запазени са 3 керамични пещи,
като за на едната част е построена защитна сграда /намира се непосредствено до язовир „Кринец”/, а
другите 2, открити в чашата на микроязовира са пренесени и експонирани вътре.
Раннохристиянска и средновековна базилика с некропол
Разложка котловина, м. „Шипоцко”; 2 км югозападно от Банско, в т. ч. 1 км асфалтов път + 1 км
черен път; при изходен пункт Банско: 40 мин. пешеходен тур.
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В местността „Шипоцко” са проучени раннохристиянска базилика, средновековна църква и
некропол, обявени за паметник на културата от местно значение, ДВ от 13. 07. 1974 г. Височината на
зидовете и състоянието на сградите позволява реконструкция и експониране. Археологическите
паметници там бяха регистрирани през 1989 г., когато започна и проучването им.
Първоначално там е съществувало тракийско селище и вероятно светилище. Анализът на
керамиката от периода предполага, че светилището е посещавано и от богомолци от Родопите. През
втората половина на ІV в. е построена раннохристиянска еднокорабна базилика с параклис от север.
Макар строителните традиции от предходния период да са запазени, базиликата е имала стъклени
прозорци с вносни витражи. Към края на VІ в. базиликата е опожарена, най-вероятно от славянските

нашествия, регистрирани и на други места в района. В северния й параклис е устроена грънчарска
работилница. През Х в. върху източната част на базиликата е построена малка гробищна църква, която е
обслужвала голям християнски некропол, легнал върху рушевините на базиликата. Той е добре датиран
до ХІІІ в. с монети и накити. Проучените гробове са над 200, като голяма част от костните останки са
предадени за анализи в Института по морфология и антропология – БАН.
Откритите материали – накити, монети, железни артефакти, византийско стъкло и керамика
позволяват създаването на надеждна хронология на живота в Шипоцко.
Обект „Св. Иван”
Намира се на 1 км. ЮИ от Банско.
Разкрити са тракийско светилище от 5 в. пр. Хр. и раннохристиянска базилика от 4 – 6 в. сл. Хр.,
включени под No 016. В непосредствена близост /300 м. в източна посока при изграждане на язовир
бяха проведени спасителни археологически разкопки на керамичен комплекс. Откритите 5 пещи от
различен архитектурен тип са най – големия център за строителна керамика, откриван до сега по
нашите земи. Изградена бе масивна сграда над най – голямата пещ, а останалите бяха пренесени и
преекспонирани в същата сграда, за да не ги залеят водите на язовира. В момента покривната
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конструкция и дограмата е разбита от недобросъвестни граждани, а подпочвените води проникват в
сградата.
Необходимо е бързото възстановяване на повредите, както и изграждане на дренажни съоръжения

и предпазна ограда около обекта, за да бъде запазен от похитители.
Имайки предвид, че местността се превърна в туристическа зона с множество хотели и вили е
наложително възстановяването на базиликата и керамичния комплекс, които да се превърнат в
предпочитани места за гостите на Банско.
Обект „Карагонско”
Местността „Каргонско” се намира на 4 км. западно от Банско. Включва няколко археологични
обекта – антично селище, некропол и светилище /3 – 4 в./, обозначени в АКБ под No 013, 014,015.
Необходимо е да се извършат спасителни археологически разкопки. Дълго време местността е
използвана за полигон на поделението, а една част е обработваема земеделска земя. Набезите на
иманярите не са редки и случайни. Проучванията не могат да бъдат приключени за един
археологически сезон. Нужни са минимум 3 години.
Местността се намира в непосредствена близост до двете голф-игрища, което ще обогати района и
с културни археологически забележителности.
Сред култовите обекти в община Банско и изключително ценни паметници на културата са:
Църквата "Света Троица"
гр. Банско, в старинния квартал на 5 мин. от центъра /площад „Никола Вапцаров”/.
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Архитектурно-строителен паметник с национално значение, обхващащ църквата „Св. Троица”,

часовниковата кула с камбанарията и оградния зид на култовия ансамбъл:
Църквата „Св. Троица” е голяма, трикорабна псевдобазилика, втора по големина в България след
храм-паметник "Александър Невски" в София, строена през периода 1833/35 г. от местни майсторидюлгери, сред които изпъква
името на Лазар Глушков.
Изографисването й се свързва с
имената на едни от найизявените
майстори
от
прочутата Банска художествена
школа - Уста Велян Огнев от
Дебърско
/уникалният
резбован
иконостас,
оригиналните стенописи по
колоните, стените и купола/,
Димитър Молеров /кръста на
разпятието и престола - 1832 г.,
големите иконостасни икони - 1839/ 41 г., целувателните икони/ и Симеон Молеров /иконостасни
икони - 1841 г./
Кулата-камбанария в двора на църквата е изградена през 1850 г. от Уста Глигор Доюв и е висока 30
м. През 1866 г. на нея е монтиран часовник, изработен от самоукия бански майстор Тодор
Хаджирадонов. Специфична особеност е, че този строеж е едно от най-ярките достижения на банската
култура от епохата на Възраждането.
Църквата „Успение Богородично”
гр.Банско; 20 мин. от центъра на града.
Архитектурно-строителен паметник с национално значение; полувкопана каменна едноабсидна
постройка с триреден корниз, двускатен покрив и двойни врата, строена в края на 14 век., разширена
през 1808 г. Интериорът е разделен на 2 части от масивна стена с 3 отвора.
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Църквата е известна с уникалния си
иконостас, т. нар. Бански иконостас едно от най-ценните произведения на
българското резбарско изкуство, при
което основен елемент са цветята, сред
които се вместват изображения на птици
и приказни животни /в началото на XIX в.
част от иконостаса е демонтирана и
изнесена зад граница, а на нейно място е
поставен по-стар, вероятно принадлежал
на
същата
църква
преди
преустрояването
й/.
Интерес
представляват архиерейският трон и
иконите изрисувани от основоположника на Банската художествена школа Тома Вишанов-Молера, но
са унищожени от пожар през 1958 г. и заменени с копия. Понастоящем обектът функционира като
гробищна църква.
Църквата „Св. Св. Петър и Павел”
Намира се в гр. Добринище, 5 мин. от центъра; 7 км асфалтов път
югоизточно от Банско.
Паметник на културата с местно значение. Църквата е трикорабна
псевдобазилика с притвор и открита галерия на юг, строена 1835 г.; през
1926 г. се извършва реконструкция и е пристроена камбанария. Ценност е
иконостасът с 3 входа, поясите и царските двери, които са украсени с
ажурна, фино позлатена и частично оцветена резба - дело на майстори от
Дебърско, 10-те царски икони /1835 г. и втората половина на XIX в./, някои
от малките икони на иконостаса са изографисани от представители на
Банската художествена школа; през 1867 г. интериорът е обогатен с рисуван
архиерейски трон и амвон, а олтара - с ажурно резбован балдахин;
действаща църква.
Църквата „Успение Пресвета Богородица”
Местонахождение: гр. Добринище, 10 мин. от центъра; 7 км асфалтов път югоизточно от Банско.
Строена през 1684 г., разрушавана 2 пъти - при османските нашествия /възстановена XVIII-XIX в./ и
по време на Балканската война 1912/13 г. /възстановена 1915/16 г./ През 1980 г. рухва, но е
възстановена през 1985 г. Запазени са 4 царски икони и 1 каменна икона с ктиторски надпис от първата
половина на XIX в.; не е действаща.
Църквата „Палигоден”
Северен Пирин; 3 км западно от Банско, в т. ч. 1,5 км асфалтов път
+ 1,5 км чакълиран път.
Намира се сред красива природа; строена на мястото на стара
църква, в сегашния си вид от 1936 г.; недействаща църква.
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Манастирът „Св. Пантелеймон”
Северен Пирин, край с. Обидим; 30 км асфалтов път до селото; при изходен път Добринище: 3,6 км
югоизточно, в т. ч. 1 км асфалтов път + 2,6 км черен път или 1,30 ч. пешеходен тур.
Разположен живописно между Безбожка река и нейн ляв приток; строен по времето на Второто
Българско царство на мястото на старо оброчище, обновен 1914 г.; има аязмо; запазените икони са от
1914 г.; действащ през топлото полугодие /средата на м. май - средата на м. септември/.
Последните два обекта са много подходящи за полудневни или еднодневни пешеходни турове в
околностите на Банско и Добринище с организиране на пикник сред природата на Пирин.
Интересни възможности за организиране на еднодневни тематични турове предлага Музейният
комплекс в гр. Банско.
Архитектурно-етнографски забележителности, музеи
Банско има запазена уникална архитектура от типа банска укрепена къща. В днешния град има ясно
оформено възрожденско ядро със запазени множество жилищни и култови сгради - типични
представители на оригиналната Банска архитектура, някои от които са и ценни произведения на
прочутата Банска художествена школа.
Банска възрожденска архитектура
Оригинална строителна школа в Разложкия край, чийто върхови достижения са създадени в гр.
Банско.
Банската възрожденска къща е от типа на укрепените жилищни сгради и притежава редица
специфични особености, които я превръщат в архитектурно явление. Тя е изцяло с масивен градеж, с
едно или няколко скривалища, солидно обковани врати, бойници и декоративно украсена фасада като
се отличава с висок жизнен стандарт на обитаване с няколко гостни стаи и огнище във всички жилищни
помещения, дори и в скривалищата. Освен това е обградена с дебели и високи каменни зидове,
достигащи да три метра височина и с масивни мурови порти. Някои от къщите като Веляновата,
Шарената, Даскаревата и Хаджирусковите къщи са изографисани и имат висока художествена стойност
като произведения на изкуството /вж. Банска художествена школа по-долу/.
Днес в старинния квартал на Банско могат да се видят образци от различните етапи в развитието на
Банската укрепена къща от средата на XVIII в. до 60-те години на XIX в. - Хадживълчовата /1746 г./,
Стария Хилендарски метох /1749 г./ Хаджирусковата /1783 г./, Веляновата /30-те години на XIX в./,
Бенината /края на XVIII в./, Тодевата /1864 г./, Сирлещовата, Кирблаговата, Молеровата.
Сред многобройните оригинални бански къщи особена ценност представляват Веляновата,
Буйновата /Тодева/, Сирлещовата и Зехтинджиевата къщи.
Банска художествена школа
Основана от Тома Вишанов-Молера, тя се формира като резбарско-живописна школа в края на XVIII
в. - началото на XIX в. и представлява едно от най-ярките явления в историята на българската култура
през този период. Най-изявените нейни представители, след основоположника й, са 3 поколения
художници от Молеровия род: Димитър, Симеон и Георги Молерови, които се отдават главно на
изографисване на църкви и манастири. Уста Велян Огнев, преселил се в Банско от Дебърско, декорира и
къщи.
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Най-значимите и ценни образци на Банската художествена школа се съхраняват в Рилския
манастир, който се намира под егидата на ЮНЕСКО.
В Банско има над 130 паметници на културата от епохата на Възраждането, 7 от които са с
национално значение: Бенината къща /къща-музей „Неофит Рилски”/, родната къща на Никола
Вапцаров /къща-музей „Никола Вапцаров”/, Веляновата къща /декоративната украса/, Молеровата
къща, Кир Благова кула, църквата „Успение Богородично”, църквата „Св. Троица” и часовниковата кулакамбанария към нея; и едни от най-интересните с местно значение: Буйновата /Тодева/, Сирлещовата,
Хадживълчовата, Сирлещовата /същинска Хадживълчова/, Събевата, Вакановата, Шарената къщи,
къщите на Наса Загорчина и Благо Вишанин, метохът на манастира Ватопед и къща на Данаил
Грънчаров.
Голяма част от паметниците на културата са групирани в т.нар. културно-исторически ансамбли и
комплекси:
Ансамбъл около църквата „Св. Троица”
В централната част на Банско югоизточно от площад Възраждане.
Обхваща градоустройствения комплекс около църквата „Св. Троица”и битовия комплекс с улиците
„Яне Сандански”, „Велян Огнев” и „Неофит Рилски” до "Пети Октомври" на изток; най-много и особено
ценни паметници на културата като Хилендарския /Рилски/ метох, Благо Вишанината, Сирлещовата,
Веляновата, Буйновата /Тодева/, Бенината, Пумпаловата къщи и др.
Ансамбъл „Гечкова разкръстица”
североизточно от ансамбъла около църквата „Св.
Троица”
Петклонно кръстовище, почти цялостно оформено със
старинна архитектура; най-характерни са Гечковата,
Топориловата и Слаевата къщи.

Ансамбъл по улица „Пирин”
южно от площад „Никола Вапцаров“
Включва площад Възраждане с паметника на Паисий Хилендарски, западната част на комплекса
„Св.Троица” /с камбанарията, главния вход и чешмата/, подходите към Бенината къща, монумента на
мястото на родната Паисиева къща; най-характерни са Вакановата, Молеровите и Ушевата/ къщи и
комплекса Хаджирускови къщи.
Ансамбъл „Джиджеви къщи”
южно от ансамбъла по улица „Пирин”
Включва Джиджевите къщи /в т. ч. Мацуревата/, Евангелистката църква и Кулината къща.
Ансамбъл „Златеви къщи”
източно от ансамбъла по улица "Пирин"
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Оформен около дървена валявица /не функционира/ в съседство с мястото на родната къща на
Паисий Хилендарски.
Ансамбъл „Коюви къщи”
западно от ансамбъла по улица "Пирин"
Обединява образци на банската архитектура от края на XIX и началото на XX век в автентично
съхранена среда; характерна особеност са дървените еркери към улицата, които са единствените
запазени в Банско с подобно архитектурно решение.
Ансамбъл по улица „Кирил и Методий”
в източната част на Банско
Типични възрожденски къщи, разположени едностранно, с добре запазен оригинален силует.
Ансамбъл „Стефанови къщи”
северно от центъра на Банско, до него се стига по старинната уличка „Ангел Балев” покрай
Даскаревата къща.
Образуван е от пресичането на старинни улички в сложно кръстовище, оформено изцяло от
възрожденски къщи - родната къща на Никола Вапцаров, къщата на Ана Борикова, Стефановите къщи,
Рошковата къща и др.; основен подход за църквата „Успение Богородично”.
Ансамбъл около Бизевата къща
Вторият северно от площад „Никола Вапцаров”.
Запазени са оригиналните очертания на старинните улици; централна сграда е каменната Бизева
къща с разположен в близост едноетажен дървен дюкян, който е единствения от този тип в града.
Повечето от жилищните и обществените сгради с принадлежащите им дворове, оградни зидове,
порти, стопански постройки и др. образуват самостоятелни комплекси в рамките на общите ансамбли.
Най-цялостно са запазени комплексите на църквата "Св. Троица", на Бенината, Сирлещовата и
Хаджирусковите къщи.
Единични архитектурно-строителни паметници на културата са: църквата "Успение Богородично",
Зехтинджиевата, Сирлещовата /същинска Хадживълчова/, Събевата, Вакановата, Шарената къщи,
къщите на Хаджи Вълчо, Наса Загорчина, Тома Вишанов и метохът на манастира Ватопед - къща на
Данаил Грънчаров.
Интересни етнографски обекти са валявиците за пране на черги, ресначи, одеала и др. тъкани.
Валявици в гр. Банско
Съществуват 3 действащи валявици, разположени
както следва:
- 1 над хотел „Банско” /ул."Глазне"/, 10 мин.
северозападно от центъра, със запазена в автентичен
вид малка частна воденица, която не функционира;
- 1 в мест. „Гуровица”, 20 мин. югоизточно от
центъра посока Добринище;
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- 1 при хотел „Кемпински” /ул."Пирин"/, 30 мин. югозападно от центъра посока Национален парк
„Пирин”.
Валявици в гр. Добринище
7 км асфалтов път югоизточно от Банско
3 действащи, в т. ч. 2 селски и 1 частна, разположени както следва:
- 2 селски, 7-10 мин. от центъра;
- 1 частна на 5 мин. от центъра.
Особена туристическа атракция представлява организираната в Дома на изкуствата и поезията в гр.
Банско постоянна етнографска изложба-базар на традиционни за Банско и района тъкани ръчна
изработка и др. сувенири и произведения на изкуството.
Музейният комплекс в Банско включва 6 музея в гр. Банско и 1 в гр. Добринище.
Къща-музей „Никола Вапцаров”
гр. Банско, в центъра на площад
„Никола Вапцаров“.
Исторически паметник на културата
с национално значение.
Никола Вапцаров /роден 1909 г./ поет, чието забележително творчество
му отрежда място сред найпопулярните поети в светана XX в.;
негови стихове са преведени на над 70
езика; разстрелян през 1942 г.;
единственият българин, удостоен с
Международната награда за мир,
макар и посмъртно през 1952 г.
Родната къща на Никола Вапцаров е превърната в музей през 1952 г.; следват 3 реконструкции през
1960, 1979 и 1992 г.; сегашната експозиция е направена на много високо професионално ниво и се
отличава с нетрадиционния за мемориален музей метод на поднасяне на информацията; музея има 3
функционални части - видеозала в 2 помещения с капацитет 40 места /автентични бански песни,
любими на Вапцаров, и „Майката разказва...”/, където е представено и родословното дърво на поета.
На втория етаж са трите стаи, които са запазени така както са били на времето, както и видеозала Поезията на Вапцаров; готови беседи на английски, немски, френски и руски езици; къщата-музей е
обединена в един комплекс с Дома на изкуствата и поезията.
Къща-музей „Неофит Рилски” /Бенина къща/
гр. Банско, 5 мин. от центъра в старинния квартал.
Архитектурно-строителен и исторически паметник на културата с национално значение.
Неофит Рилски /роден 1793 г./ - патриарх на новобългарското образование и просвета; учи
иконопис при основоположника на Банската художествена школа Тома Вишанов-Молера. Рисува в
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Рилския манастир, където по-късно става монах. Целият му живот е отдаден на науката и просветата автор на първата българска граматика /1835 г./; енциклопедична личност, художник, поет, архитект,
музикант.
Родната къща на Неофит
Рилски - Бенината, е типичен
образец на банската архитектура
от края на XVII - началото на XIX
в.; от 1981 г. функционира като
музей; състои се от 2 части:
автентично запазената къща на
бележития
възрожденец
с
етнографска
експозиция
и
документална
експозиция,
излагаща
най-ценното
от
богатото наследство на Неофит
Рилски - главно писма, снимки и
книжовен материал.
Велянова къща
гр .Банско, 5 мин. от центъра в старинния
квартал.
Една от най-интересните стари къщи,
чиято декоративна украса е обявена за
паметник на културата с национално
значение;
най-оригиналната
банска
укрепена къща от епохата на Възраждането
/края на XVIII - началото на XIX в./, запазена
до наши дни; подарена от банскалии на Уста
/майстор/ Велян Огнев, който я изографисва
отвътре и отвън, превръщайки я в истинско
произведение на изкуството; модерна за
времето си двукатна къща, градена само от камък и дърво, с характерните 2 взаимосвързани в
приземието скривалища и 5 стаи на етажа с чардак; особена ценност представляват стенописната
украса на "Синята стая", изкусната дърворезба на чардака /централната розета/, геометричните и
растителни мотиви в югоизточната стая на южната фасада.
Постоянна иконна изложба „Банска художествена школа”
гр. Банско, 5 мин. от центъра в старинния квартал.
Уредена в най-старата точно датирана и запазена сграда в Банско - 1749 г., обявена за паметник на
културата; изпълнявала е функциите на женски метох към Хилендарския, а по-късно към Рилския
манастир. В 6 изложбени зали се разглежда развитието на Банската иконописна школа от края на XVIII
в. до началото на XX в. Представени са оригинални икони на най-изявените й представители и
фотокопия на оригинални стенописи, в т. ч. от Рилския манастир; готови беседи на английски, немски,
френски и руски езици и озвучаване с църковни песнопения.
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Историко-етнографски комплекс „Радонова къща”.
Къщата е построена в началото на 19 век. Принадлежала е на богатата фамилия Хадживълчеви.
В нея е живял известния деец на национално-освободителните борби Хаджи Кандит Дъгарадин,
съподвижник на Левски и Бенковски. По късно е откупена
от Георги Хаджирадонов. Обявена е за паметник на
културата с местно значение. Функционира като историкоетнографски комплекс. Представен е богат снимков,
веществен и документален материал от възникването на
селището до наши дни.

Духовно-исторически център „Св. Паисий Хилендарски”.
Тук посетителите имат възможност да се
запознаят с точна възстановка на килията от
Хилендарския манастир /Атон, Гърция/,
където
Паисий
пише
„История
славянобългарска” /1762 г./, с която поставя
началото на Българското възраждане.
В същата сграда е въстановен и
изографисан параклиса „Св. Иван Рилски” от
Зографския манастир /Атон, Гърция/, в който
се е молел.

Историко-етнографска изложба в гр. Добринище
Гр. Добринище, 5 мин. от центъра; 7 км. асфалтов път югоизточно от Банско
До неотдавна е функционирал като къща-музей "Иван Козарев"/първият български партизанин/; в
момента е експонирана историко-етнографска музейна сбирка. Представени са фотоси и документални
материали, свързани с миналото на селището. Отделено е място на етнографията, показани са
предмети от бита, както и по-разпространените занаяти.
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Музеен комплекс – гр. Банско
Веляновата къща, къща-музей „Неофит Рилски”, Постоянна иконна изложба "Банска художествена
школа" в Хилендарския /Рилски/ метох, къща-музей "Никола Вапцаров", Духовно-исторически цантър
„Св. Паисий Хилендарски”, Историко-етнографски комплекс „Радонова къща”, Домът на изкуствата с
Постоянна
етнографска
изложба.
Разполага
с
квалифицирани екскурзоводи
на български език за обща
туристическа
обиколка
на
Банско и турове с тематична
насоченост
археология,
етнография,
архитектура,
култура, изкуство; възможност
за
осигуряване
на
квалифицирани преводачи на
английски, немски, френски и
руски езици за обектите,
където няма готови беседи на видеоматериал или при желание за по-подробна информация;
интересни оферти, включващи различни варианти на общи и тематични туристически обиколки в
Банско и района, организиране на хоби-курсове и демонстрации.
Оценка на антропогенните туристически ресурси
Банско е истинска съкровищница на национални ценности, притежавайки множество
забележителни паметници на културата с оригинална архитектура и висока художествена и историческа
стойност. Със своята неповторима възрожденска атмосфера и богатото си културно-историческо
наследство градът представлява една изключителна туристическа атракция, което заедно с уникалната
природа на Пирин, привлича български и чужди туристи целогодишно.
Посещенията в културно-историческите обекти на Община Банско за 2011 г. са както следва:
Обект

Общ брой
посетители

От тях
чужденци

От тях на
чужденци

Проведени
беседи

Къща-музей „Никола Вапцаров”

17 180

1 016

293

26

Постоянна иконна изложба

1 427

376

35

13

Къща-музей „Неофит Рилски”

10 490

1 172

222

13

Историко-етнографски комплекс „Радонова къща”

710

10

17

5

Велянова къща

1 517

360

44

16

Духовно-исторически център „Св. Паисий
Хилендарски”

7 833

490

285

65
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Дом на изкуствата

2 534

235

32

11

Общо за гр. Банско

41 691

3 659

928

149

Общо посещения в гр. Добринище

1 238

ОБЩО

42 929

62
3 659

990

149

Източник: Музеен комплекс – гр. Банско

Динамика на развитие на културно-историческите ресурси в Община Банско за периода 2007-2011 г.
Показател

2007

2008

2009

2010

2011

Брой посетители

25 091

23 956

29 433

31 268

41 691

Организирани изложби

8

14

12

10

9

Нарастване на музейните фондове

138

266

523

100

477

Приходи от билети, беседи и рекламни материали

10 281

15 742

21 680

13 178

26 364

Брой музейни уредници

3

3

4

4

4

Публикации на научни статии, рецензии и др.

5

6

9

3

11

Популярни радио и телевизионни предавания, публикации в
медии

7

8

19

34

6

Научни съобщения и доклади

3

6

1

1

1

Изнесени беседи в експозиции

586

554

1 307

805

928

Лекции в кръжоци, училища, университетски общности

19

24

6

6

7

Средства по бюджета, вкл. ФРЗ

149 141

147 432

145 128

125 577

125 249

Източник: Музеен комплекс – гр. Банско

В района на Банско може да се види както живата и неподправена традиция в нейния автентичен
вид, така и съхраняването й в майсторските изпълнения на местните самодейни фолклорни групи и
състави, известни далеч зад границите на България. Особен интерес представляват Празниците на
банската традиция - най-голямата културна изява в общината.
Десетки потомци на старите майстори-занаятчии и днес носят славата на Банско и района с
изкусните си дърворезби, шарените черги, китеници и ресначи. Изящните произведения на местните
творци пленяват всеки, посетил Постоянната етнографска изложба-базар в Дома на изкуствата и
поезията в гр. Банско.
Като цяло голямата наситеност с атрактивни антропогенни туристически ресурси изключително
благоприятства развитието на екологичен и устойчив туризъм в района на гр. Банско и гр. Добринище.
Богатото археологическо наследство, уникалните архитектурно-етнографски забележителности,
оригиналният фолклор, традиции и занаяти, специфичната местна кухня са отлична основа не само за
познавателни турове и демонстрации, но и за комбиниране на почивката с различни хоби-занимания
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чрез организиране на курсове по дърворезба, тъкане, плетиво, бродерия, иконопис, разучаване на
български народни танци, кулинарния. Налице са и възможности за участие в традиционни празници, а
през топлото полугодие - и в археологически разкопки.
НАЙ-АТРАКТИВНИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ В ОБЩИНА БАНСКО
гр. Банско
1. Тракийска крепост в мест. „Юлен” - 12 км Ю.
2. Късноантична крепост „Стана кале” - 5 км ЮЗ.
3. Късноантична крепост в мест. „Св. Никола” - 5 км ЮИ.
4. Антично селище и некропол, раннохристиянска и средновековна църква "Св. Марина" в мест.
„Карагонско” - 3 км ЮЗ.
5. Късно антична работилница за строителна керамика в мест. „Св. Иван” - 2 км Ю/ЮИ.
6. Късносредновековна църква „Св. Георги” - 3 км ЮИ.
7. Тракийско светилище, средновековен и възрожденски оброк „Св. Иван” - 1 км И
8. Средновековните църкви „Св. Текла”, „Св. пророк Илия”, параклисите край старите търговски
пътища – „Св. Св. Петър и Павел”, „Св. Катерина”, „Св. София”, „Св. Сряда”, и оброците „Св. Димитър”,
„Св. Влас”, „Св. Харалампий”, „Св. Ана и Св. Яким”, „Св. Архангел”.
гр. Добринище
1. Праисторическо селище /неолит/ - 0,3 км ЮЗ.
2. Античен каптаж при минерален извор - 2 км СИ.
3. Антично светилище в местността „Св. Варвара” - 6 км СИ.
4. Манастир „Св. Пантелей” - 3,6 км ЮИ.
с. Кремен
1. Обитавана пещера под крепостта Момина кула - 5 км ЮИ.
2. Късноантична и средновековна крепост Момина кула - 5 км ЮИ.
с. Обидим
1. Късноантична базилика в мест. „Св. Кирил и Методий” - 2 км З.
2. Късноантична базилика в мест. „Св.Атанас” - 2 км СЗ.
3. Средновековна църква в мест. „Драшан” - 2 км ЮИ.
4. Параклисите „Св. Троица”, „Св. Неделя” и „Св. Петка”.
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2.2.

Културно-исторически ресурси в Община Виница

Община Виница разполага с много запазени паметници от най старите времена до днес. Следи от
живот тук се наблюдава още от неолита, бронзовата епоха, античния, римския, раннохристиянския
период до средновековието. За това свидетелстват големият брой археологически находки /до сега са
регистрирани 96 обекта/ с потвърдени селища, крепости, базилики, некрополи и гробници. Освен тях
могат да се проследят обичаите и традициите от живота на този македонски регион, които говорят за
висока степен на цивилизация и култура.
В историческите извори градът Виница за пръв път се споменава през 16 век в Лешовския поменик.
Името на града старославянско и означава място, където се отглеждат лозя и се произвежда вино. По
това време Винишкият регион се намира под турско робство. Настъпва промяна на структурата на
населението, което продължава до Балканските войни. Към края на 19 и началото на 20 век Виница
преживява своя икономически и демографски развой. Най много е македонското население. Тази
структура на населението изиграва положителна роля в борбата за национално и социално
освобождение. Голяма роля в това отношение играе големият македонски революционер Гоце Делчев,
който е главен двигател в подготовката на въоръжено въстание на македонския народ против турското
робство. От особено значение за историята на Виница през този период е познатата Винишка афера по
време, на която е разкрита организацията на ТМОРО /ВМОРО/, ръководството на която е имало свое
крило и във Виница.
През последното десетилетие на 20 век и началото на 21 век Общината се развива особено добре в
стопанско и икономическо отношение.
Покрай големият брой археологически обекти, сред които се открояват Винишко кале и Горица,
паметници на Р. Македония съществуват и други културно-исторически и религиозни обекти, повечето
от които са от 19 век и са с голяма историческа стойност.
Археологически и обекти и места
Виншко кале
Местоположение: Обекта е намира на югозападната периферия на Виница, на южния край на
голямо поле.
Характеризира се с трудно достъпен
бряг, с ориентация североизток-югозапад, с
рязък спад на терена от всички страни. В
югоизточната
част
се
отличава
от
подолжната коса с плитък, не много стръмен
разрез. От западната страна терена е
ограничен от една ниша, която бавно се
слива с река в югоизточната част на
крепостта. В североизточната част на терена
се намира по-ниска тераса на чиито ръбове
още преди изследванията са видими
останки от стени.
Целият хълм е висок 40-70 метра,
заравнен е на върха и обхванат от две
защитни пояси. Външният пояс е по-стар,
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изграден от камък и пръст, а я укрепявал ранноантичо селище с площ от 3,5 хектара. Вътрешната стена
е изградена с мазилка и изтеглени прави ходове.
Този обект представлява стар античен град и важен християнски център през раннохристиянския
период. Системните археологически проучвания са през 1985 година. Още през първата година се
потвърди, че става въпрос за обект, който крие неопровержими факти. Тук е открит най-голямата
колекция от теракотни икони на света с мотиви от библията, християнски светци и символи. От това,
което е известно до днес може да се потвърди, че животът тук се е развивал още от времето на
неолита, след това до първият милениум пр. н. е. когато по тези места живеят македонските племена и
после до късната античност. Най-големият подем тази твърдина има през 6-7 век по времето на
Юстиниян /537-565/ и неговите наследници. Тогава Винишкото кале предсавлява значителен
християнски църковен център. Тогава е изградена и по-голямата трикорабна базилика на Калето, върху
която по-късно е изградена средновековна църква /вероятно през 11 и 12 век./
Това, с което Виница е позната по целия свят не е с квалитетното вино, а с единствените открити
Теракотни икони от ранното християнство, изработвани в един по дълъг период от 3 до 7 век.

Най-голямата колекция на раннохристиянски теракотни икони в света е експонирана в градския
музей. Той е открит през 2006 година. В него са изложени ценни археологически находки от Винишко
кале от предисторията до средновековието. Особен акцент е иконата на Апостол Андрей - най-старата
теракотна икона в Европа. Разкритията във Винишкото кале показват, че корените на християнството в
Македония несъмнено се намират във Виница.
Теракотните икони от Виница са сред най-значимите находки в историята на македонската
археология.
Досега са били излагани в различни градове: Ватикан
(1986); Загреб (1987); Любляна (1989); Москва (1989);
Белград (1991); Мюнхен (1993); Рим (1995); Варшава
(1996); Анкара (1997 ); Париж (1999).
В Р. Македония теракотните икони бяха представени в
Виница (1986); Охрид (1990); Скопие (1991), а в повече
градове, представени са копия от тях.
В момента тече подготовката за представяне на част
от колекцията в музея в гр. Утрехт, Холандия.
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Най-голямата колекция на теракотни икони се намира в Музея на град Виница, а солидна колекция
експонира и Националния музей на Македония.

Грънчарка
гр. Виница, 3 км ЮИ, Представлява комплексен обект, в чиито граници се намират археологически
находки, които до сега не са регистрирани в археологическата карта на Р. Македония. Според
направени химически анализи от това място е добивана глината за изработката на теракотните икони.
Измежду многото археологически находища на това място се намира археологическия обект
„Гробана” – некропол от III-IV в. През 2009 г. Музея във Виница започна изследвания на обекта, в който
бяха открити 17 гроба с кремирани покойници, датирани от периода III-IV в. Въпреки, че не се работило

за откриване атрактивни и ексклузивни материали, с тези разкопки са придобити ценни данни за
населението, което е обитавало този район. От откритите находки в по-голяма си част биха да могли да
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се откроят монети, фрагмент от бронзов накит, бронзова фибула, битови метални предмети и цели и
фрагментирани керамични съдове.
На тази степен на проученост се потвърждава, че некропола засяга много по-голямо пространство
от изследваното до сега и че е необходимо да се продължи с цялостно изследване през следващи
периоди като се има предвид, че обекта е под заплаха от иманярско изкопаване и от земеделски
работи на земите, разположени непосредствено до самите могилите и некропола.
С продължаването на проучвателните работи на този обект би трябвало да се определят границите
на обекта, да се придобият по-широки познания за погребалните манифестации и ритуали във
Винишкия район, който е изследван много малко в този аспект.
Моймия
с. Блатец, могила от желязната ера и късноантично селище. Намира се на 4 км северно от селото, на
малка височинка, която се издига над пътя Виница-Берово. На площ с размери 60 х 40 метра. се
намират останки от основите на няколко елемента зидани от натрошен камък и хоросан. Могилата е
удължена в основата, с диаметър от около 5 м. и височина 1 м.
Ила
гр. Виница, некропол от желязната епоха. В северната част на града, при изпълнение на полските
работи, местните хора са откривали повече гробове. Некропола е описан от М. и Д. Гарашанин през
1959 г.
Барбашки дол
с. Виничка Кръшла, некропол и могили от желязната епоха. Югоизточно, недалеч от селото, се
намират 4 могили с малки размери, разположени почти една до друга като едната е разграбена.
Градище 1
с. Виничка Кръшла, некропол и могили от желязната епоха. Югозападно от селото, на висок хълм
достъпен от североизточната страна се намират три доста удължени могили. Първата има диаметър 4
м. и височина от 0,50-0,60 м; втората - диаметър 10 м и височина 0,70 м и третата - 12 м диаметър в
основата и 0,80 м височина.
Градище 2
с. Виничка Кръшла, установено селище от желязната и късноантичната епоха. На висок хълм с
господстващо местоположение над Драгобрашка река се съхраняват останки от купол, а по
повърхността се срещат фрагменти от керамични съдове.
Кръшланска Гуменя
с. Виничка Кръшла, некропол от желязната епоха. На 2,5 км югозападно от селото, между реките
Осойница и Драгобраштанска река се намира терен с заравнено плато, на което с нещата за събиране и
вършеене на снопите (архаично гумно), са били открити гробове с конструкция от каменни плочи. От
гробните приложения се съхраняват две масивни белезници от бронз, които се съхраняват при Р. Попов
от Виница.
Русалски гробища
с. Виничка Кръшла, некропол от желязната епоха. От лявата страна на стария път Кочани - Делчево,
над Калиманското поле се виждат гробове с конструкция от големи каменни плочи.
Превалец
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с. Истибаня, некропол - могили от желязната епоха. На 3 км от селото, близо до кръстовище Виница
- Делчево - Кочани се намират две малки могили. Единият е напълно разрушен при изкопаването на
войнишки окопи, а другият е частично повреден.
Русалски гробища
с. Калиманци, некропол-могила; на 500 м южно от училището, на терасесто плато, се виждат
конструкции от двайсетина гробове разположени в кръг с диаметър от около 5 м. и височина от 0,80 м.
Гробовете са строени от каменни плочи и са разположени в посока ИЗ и СЗ/ЮИ.
Могила
с. Лъки, могила от желязната епоха. Намира се на 2 км СЗ до селото, на левия бряг на река
Осойница. В основата си могилата има диаметър 8 м. и височина 2 метра. Повредена е от южната
страна.
Грамада
с. Блатец, селище с некропол; на 1 км североизточно от селото, в подножието на местността Кале,
на площ от 2 хектара се срещат фрагменти от керамични съдове, питоси и покривни керемиди, както и
др. строителни материали. Западно от Калето се виждат гробове с конструкции от камък и ориентация
ИЗ.
Ирина Дол
с. Блатец, Могила; намира се на 4 км североизточно от селото, на десния бряг на река Осойница.
Висока е 3 м, а в основата има диаметър от 20 метра.
Калайджиево
с. Блатец, селище и могили. Намира се на 5 км. югоизточно от селото, на левия бряг на река
Блатечка, на площ от 4 дка. На повърхността се срещат фрагменти от керамични съдове, а според
разкази на част от местните хора през 70 години на миналия век са били открити метални части от
каруци. Могилата е повредена и размерите не могат да се определят.
Кале
с. Блатец, градище; Разположена източно от селото, на висок хълм с надморска височина от 1037
метра. който се издига над Блатечка река. На заравнено плато, което има размери 80 х 50 м се намират
останки от купол изграден от камък вързан с хоросан.
Рачи Бърдо
с. Блатец, могила. Намира се на 3 км. от селото, от дясната страна на пътя Блатец -Виница. Висока е
2 м, а в основата има диаметър от 15 м.
Света Неделя
с. Блатец, могила. Намира се северно от селото, на левия бряг на река Осойница. Висока е 10 м, а в
основата има диаметър от около 60 м. На повърхността са видими гробове с каменни конструкции,
разположени в посока ИЗ. Преди повече от 50-ина години могилата е прекопана по средата, при което
били открити метални предмети, чиято следа е загубена.
Селище
с. Блатец, селище; на 100 м източно от селото, в подножието на местността „Кале”, на площ от 4-5
декара се среща фрагментарна съдова и строителна керамика. От тук произтичат две венециански
сребърни монети, които днес се съхраняват в колекцията Попов в Виница.
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Църквище
с. Блатец, селище от късноримско време; на 3,5 км. северозападно от селото, на заравнено плато са
разположени групи от камъни и фрагменти от съдова керамика.
Чуката
с. Блатец, Могила. Намира се на 1 км северно от селото, на заравнено плато, в частна нива. Има
диаметър от 20 м, а висока е 3,5 м. Повредена от ЮИ страна.
Виница-пазарище
селище от римско време. На платото, където се намира съвременното тържище, М. и Д. Гарашанин,
при идентифицирането извършено през 1957 г. констатирали голяма концентрация на римска съдова
керамика. Пред къщата на И. Иванов са открити и няколко напълно запазени керамични съдове.
Същите днес се намират в частна колекция Попов в гр. Виница.
Връшник
с. Виничка Кръшла, Могила. На 200 м от селския път за Кръшла, от лявата страна, и 800 м
северозападно от местността „Градище 2” се намира могила висока 5 м и с диаметър в основата от 25
м, която е частично повредена.
Гафурски лозя
с. Виничка Кръшла, селище. Намира се на десния бряг на Драгобраштанска река, в непосредствена
близост до обекта Връшник. По повърхността се срещат фрагменти от керамични съдове, а са били
намерени и монети.
Могила
с. Виничка Кръшла, селище. На 2 км северозападно от селското училище, от дясната страна на
стария път Кочани - Делчево, на площ от около 150 х 100 м се срещат фрагменти от керамични съдове,
тегули, питоси и покривни керемиди. Концентрацията на археологическия материал е най-голямата в
нивата на на И. Митев. В непосредствена близост се намира голям могила с диаметър в основата от 25
м и височина от 4-5 м.
Сушица – градина
с. Виничка Кръшла, селище и некропол от римското време. В пространството между обектите
„Градище 2” и „Връшник” в нивите на Фиданчо Петров и брат му се срещат фрагменти от керамични
съдове, питоси и строителен материал. В източната част на квартала са констатирани гробове
изградени от каменни плочи. Според собственика, са били намерени монети, които днес се съхраняват
при Р. Попов от Виница.
Клисе баир
с. Градец, некропол. В североизточния край на селото, в непосредствена близост на училището са
разположени две могили. Едната има диаметър в основата до 40 м и височина 8 м, а втората 20 м в
основата и височина 4-5 м и отдалечени една от друга на около 20 метра.
Могилата
с. Гръляни, Могила. Вдясно от стария път Кочани - Делчево и на около 2 км в средната част на
Калиманското поле се намира голяма могила с диаметър в основата от 35 м и височина 4 метра.
Драгобрашко Градище
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с. Драгобраще, градище от римско време. Южно от селото, на левия бряг на река Селешка, на площ
от 150 х 100 м се виждат останки от стени на няколко елемента, а фрагменти от керамика се срещат по
цялата площ на обекта.
Цървено бърдо
с. Драгобраще, могила от римската време. Намира се на 500 м югозападно от Драгобрашко
Градище. В основата има диаметър 10 м и запазена височина от 2 метра.
Бадем баир
с. Истибаня, селище от римската време.
Батевка
с. Истибаня, селище. На 2 км източно от селото, от лявата страна на стария път Кочани - Делчево, в
нивата на Б. Антов се срещат фрагменти от керамични съдове, питоси и строителен материал.
Раклеви бахчи
с. Истибаня , селище от римско време. На най-високия хълм, който се намира на 400 м
североизточно от селото се виждат основи от няколко елемента, а по повърхността се срещат големи
количества от строителни материали: камък, покривни керемиди, тухли, подови настилки и др.
Селище
с. Истибаня, селище от римско време.
Слатина-Горица
с. Истибаня, селище и некропол от римското време. На 2 км южно от селото и на 1,5 км
северозападно от селото Якимово, в една малка плодородна котловина, заобиколена от ниски тераси
се виждат останки от сгради и от битова керамика. На една от терасите, близо до нивата на А.
Апостоли, през 1968 г., с поставянето на канала за напояване - ляв поток на брегалнишката
мелиоративна система, са били открити два гроба издълбани в скалата, с кремирани покойници и
множество керамични артефакти. Констатациите се съхраняват в Музея в Щип.
Турски гробища
с. Истибаня, селище от римско време. На около 300 м югоизточно от селото, от лявата страна на
стария път Истибаня-Делчево, в близост до турските гробища се срещат остатъци от битова керамика и
строителни материали.
Амбарица
с. Якимово, селище. В нивите на северния край на селото, на площ от около 100 х 60 м се срещат
фрагменти от керамични съдове и строителни материали (камък, покривни керемиди и др.)
Блатечки път
с. Якимово, селище и некропол - надгробни могили от римската време. На 2 км източно от селото,
недалеч от оттока на на Сушичка река в р. Осойница в нивите на Н. и Т. Арсови, с площ от около 6-7
декара, се срещат фрагменти от керамични съдове и строителен материал. Собствениците на нивите
при оран са намерили основи от сгради, питоси и монети. В западната част на обекта се издига малък
хълм, наречен Булите, на който доминират две частично повредени могили. На могилата, в северния
край е открита още една много повредена могила с диаметър от около 10 метра. Констатациите не са
записани.
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Купело
с. Якимово, селище и могили. На 1 км западно от селото, на десния бряг на река Осойница в частни
парцели, се среща фрагментарна римска керамика. При обработката на нивите, собствениците открили
стени изработени от натрошен камък и хоросан. На това място се виждат и две малки могили, силно
повредени.
Керамидница
с. Якимово, некропол от късноноримско време. Северозападно от селото има малка долинка, през
която минава пътя от с. Якимово до с. Истибаня. По този път са били открити повече гробове с
конструкция от каменни плочи и констатации от римска керамика.
Горица
с. Калиманци, некропол от римско време.
Манастирище-Студеняк
с. Калиманци, селище. На 3 км северно от стария път Дупница-Делчево, в нивите на семействата
Зоеви и Илкови са открити фрагменти от керамични съдове и строителен материал. В началото на
петдесетте години на миналия век са били открити две женски статуи от крупнозрнест мрамор, които
се съхраняват в Музея в Щип. Тези антични скулптури спадат към групата на статуи, представляващи
един определен тип облечена жена, известни под името Голяма и Малка Херкуланка. Името получили
според първите констатации от този вид открити в сцената на театъра в Херкуланум. По-късно на
територията на просторната Римска империя били открити множество копия от този тип, чийто брой
възлиза на над стотина екземпляра. В Македония този вид скулптури са открити и други
археологически обекти в Мелница, Стибера, Велес, Стоби, Рувци, Росоман и др.
Голямата Херкуланка
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Сред архитектурно-историческите паметници с голямо значение са църквите и манастирите на
територията на Община Виница.
Като важен християнски център в раннохристиянския преиод от около 18 раннохристиянски
базилики, наблюдавани досега района, Община Виница продължава да се развива и в периода, когато
Македония е под турска власт. Новите завоеватели са духовно ориентирани към мюсюлманството при
завладяването на македонското население безмилостно унищожавали християнските духовни
средища. Но макар и с намален интензитет духовния и културен импулс на македонския народ не
стихнал. В Македония през този период с малки дарения са обновени старите църкви и манастири, а
дори се строили и по-малки храмове. През втората половина на 18 век е възникнала малко поблагоприятна ситуация. Именно турските закони позволили създаването на църковни сдружения и
ремонт на стари сгради. Това разрешение се използва и за тайно изграждане на нови църкви и
манастири. През 19 век се задълбочило националното чувство и съвест за съществуването на църквите
и манастирите, което се разбрало като запазване на собствената духовна, социална, културна и
национална идентичност.
Освен джамиите, които основно са били строени след идването на турците (повечето от които днес
са разрушени), църквите в Винишко в голямата си част са строени през втората половина на 19 век.
Сред най-важните църкви, построени през 19 век на територията на община Виница се включват:
Църква „Св. Архангел Михаил”
Една от големите църкви. Намира се в град Виница. Църквата е посветена на Св. Архангел Михаил, а
построена е през 1850 година. Над входната врата на църквата се
намира мраморна плоча с надпис, в който се споменава годината
на изграждането, 1850, султан Меджид Абдула и архиепископ
Климент.
Дали наистина тогава е била градена или е била променена от
основите на стара църква, все още не е установено. През 1970 г. е
разрушена и на същото място през 1973 г. е построена по-голяма
трикорабна базилика с Пила апсида отвътре и отвън - седмострана.
Направена е от натрошен камък и хоросан с дървен плосък таван. С
новите градежи църквата е получила специална удължена форма,
а в ново време е изписана от изобразителното художник Венко
Цветков от Щип.

Църква „Свети Спас” - с. Липец
Църквата ”Св. Спас” в село Липец се смята за една от най-старите във Винишко.От запазените
документи, а и от надписа запазен и възстановен от жителите, се потвърждава годината на
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построяването на църквата. Тя се намира в северната част на селото, на една височинка, до която се
достига за десетина минути път от селото.
Църквата представлява трикорабна сграда с плоски тавани изградена от речен камък и хоросан. От
външната страна не е измазана като се познават камъните и мазилката. Построена е през 1849 г., и за
разлика от някои други църкви от този период, църквата в село Липец е живописна с малко
необичайно изографисване, чиито елементи са цветя, поставени във вази и други флорални елементи,
сред които се среща и по някой изобразен ангел .
Църква „Свети Илия” - с. Блатец
Представлява трикорабна базилика с плоски тавани. По форма и размер не се различава от
останалите църкви в този регион, които са строени в средата на миналия век. Но това, което оставя
особено впечатление е, че нейните тавани се копаничарски, много добре обработени, както е
преработен и големия кръст на иконостаса и царските двери. На самия иконостас и на останалите части
на църквата са 77 икони от които една част са изработени от Зограф Никола Михаил от Крушево.
Неговият подпис е на иконата „Зачетие на Св. Анна”. Другите икони с образа на Христос, Богородица,
Св. Георги, Св. Йоан Предтеча, Св. Никола и др. Дали става дума за иконописец от Крушево или от
Кратово остава да се потвърди. Но според оригиналния надпис този иконописец произхожда от
Крушево.
Църква „Св. Успение Богородично” - с. Драгобраще
За тази църква се предполага, че е построена през 1883 г. от жителите на село Драгобраща и тя е
посветена на Св. Успение Богородично, празник, който празнуват жителите. Както и голям брой от
досега споменатите църкви и тази има формата на трикорабна базилика с плоски дървени тавани,
произведени от местните майстори. Това, което оставя особен впечатление е, че църквата е построена
доста дълбоко в земята така, че от южната страна в самата църква водят пет стъпала. На един
крайъгълен камък, взидан в фасадата на църквата са изписани имената на ктиторите.
Църква „Св. Йоан Богослов”- с. Лаки
Църквата, посветена на Св. Йоан Богослов в село Лъки е трикорабна, широка и ниска с Пила апсида
отвън. Според най-новите изследвания се смята, че е била направена в края на 19 век, а според други
изследователи през 1906 година. В нея не са регистрирани икони. Реставрирана е след Първата
световна война.
Църква „Св. Йоан Кръстител”- с. Лески
Църквата в с. Лески е един от най-старите църкви в Община Виница. Годината на изграждане не е
известна, но над източният вход на първоначалната църква, която в ново време е доградена и
обновена на фреската над вратата има надпис, в който пише, че през 1874 г. са извършени преправки
на църквата. Този надпис е доказателство, че църквата е градена много по-рано най-вероятно през
първата половина на 19 век. Вътре в църквата има дървен иконостас с четири реда на икони от които в
долната част с мотиви от стария завет са най-старите, най-вероятно направени от местни майстори.
Иконите показват различни периоди в рисуването на различни майстори. Църквата „Св. Йоан Опсечен”
е доградена в ново време, модернизирана и ремонтирана отвътре и отвън има получен съвсем нов
образ за разлика от първоначалния. В двора на църквата са изложени останки от каменна пластика
вероятно от стар църковен елемент, който показва, че християнството тук е разпространено много порано от преди построяването на тази църква от 19 век.
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Църква „Св. Пресвета Богородица” - с. Пеклани
Църквата „Св. Пресвета Богородица” (Малка Богородица) в с. Пеклани е изградена като
еднокорабна сграда от жителите на селото през 1913 г., на мястото, където е имало джамия, която
селяните запалили през 1912 година. На същото място преди е имало стара църква, която турците са
срутили. Годината на построяването на църквата 1914 е изразена в стената на църквата над входната
врата. Иконите и иконостаса са завършени през 1930 г. от бачевски художници и Георги Зографски от
Велес, който се е подписал върху иконата „Рождество на Пресвета Богородица'”, която е изразена в
стената над входната от южната страна на църквата. Иконостаса в църквата е направен на 4 етажа, в
който са настанени 61 икона. В църквата има повече предмети от периода, преди да се построи
църквата, сред които е ранен сребърен кръст на който е написана годината на производство 1890 г. и
донорите. Това е потвърждение, че на това място, преди да се разруши джамията е съществувала друга
християнска църква.
Манастир–Църква „Св. Спас”– „Вознесение Христово”
Обектът се намира на кръстопътя за Пеклани, Блатец и Драгобраще, на пътя Виница - Търсино Делчево. На това място има останки от голяма базилика върху чиито основи през 1948 г. е построена
малка църква „Възнесение Христово'”. Тук са разкрити големи мраморни колони и много други
предмети (вероятно остатъци от голямата базилика). Поради централното местоположение на
църквата и голямата посещаемост, особено на празника Спасовден - Възнесение Христово. Църквата е
възстановена през 1996 г. от населението на съседните села и общини.
Църквата „Св. Димитрий”- с. Гръляни
в централната част на село Гръляни се намира църквата „Св. Димитрий” и е изградена като
трикорабна базилика.
Църквата „Св. Йоаким Осоговски”- с. Якимово
В с. Якимово е една от най-красивите църкви на територията на община Виница (имайки предвид,
че е градена в ново време). Посветена е на Св. Йоаким Осоговски.
Църквата е построена и изографисана с
иконостас изработен в дърворезба и икони с
голяма
част
дарение
от
гражданите.
Зографисването и иконите са дело на художника
Венко Цветков от Щип днес професор в
средното художествено училище "Лазар
Личеноски'' в Скопие. Патрона на църквата се
празнува на 29 август всяка година в кръга на
църквата, която се намира на отлично място и
на господстващо положение над селото.
Благоустроената и чиста околна среда, и
красотата на църквата привличат все повече
вярващи и туристи от година на година, което
означава, че това място вече е с голям туристически потенциал.
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Свети Кръст
Светия кръст символа на християнската религия, която на тези пространства има многовековна
традиция и развитие, изработени от метална конструкция с височина от 16 метра на господстващо
положение над града Виница. Светия кръст е разположен в близост до метеорологичната станция в
Виница и след неговото освещаване през 2006 г. като сграда, което духовно издига града става честа
дестинация на виничани особено в почивните дни. Представлява и религиозна атракция, която
особено вечерно време отбелязва и тези, които само преминават през Виница.
Архитектурно-етнографски забележителности, музеи
Музей „Теракота”
Намира се в самия център в сградата на общинското събрание с ограден паркинг. Открит е през
май 2006 година с постоянна археологическа експозиция. Експонирани са предмети от неолита,
открити при разкопки във Винишко Кале. Сред най-значимите експонати особено място е отредено на
колекцията от 12 теракотни икони от 6-7 век. Големият брой на фрагменти от теракотни икони показва,
че броят на мотиви е много по-голям и ще бъде обогатена с нови предмети. Особено ценна е иконата,
посветена на първопривикания Апостол Андрей от 3 век, за която се смята, че е най-старата теракотна
икона в Европа. Поради своята важност колекцията е презентирана музеи редица и галерии в Европа Париж, Мюнхен, Виена, Анкара, София, Загреб и др.
Къщата на Кесим (Кязим) бег
Обекта е паметник от национално значение и един от най-важните от края на XVIII в. Намира се в
центъра на град Виница, ул. „Димитър Влахов”. Обекта е почти унищожен от възникнал пожар през
средата на XX в. Той е от изключително значение поради връзката с едно от най-значимите събития от
македонската национална история - Аферата Виница. Има техническа документация и план за
възстановяване и управление, разработени от Националния център за консервация - Скопие в
автентичното състояние на къщата преди пожара. От тази документация е очевидно, че тази къща е
автентичен пример за македонската национална архитектура с всички характеристики от турския
период, и това е единственият паметник с ислямски архитектурни елементи в тази област.
Оценка на антропогенните туристически ресурси
От всичко това можем да заключим, че голямата част от съществуващите църкви в Община Виница
произхождат от 19 век. Броят на регистрираните икони по отношение на църквите е доста голям и
тяхната историческа и културна стойност е безценна. Значително е, че върху повечето църкви са
направени някои строителни интервенции. По този начин те са възстановени, поради което и тяхната
трайност се увеличава. При анализа на данните за посещаемостта се очертава тенденция на
стабилизиране и нарастване на броя на посещенията в Община Виница въпреки 50 процентовият спад
през 2001 г. Това затвърждава и тенденцията на утвърждаване на културно-познавателния туризъм
през последните години.
Динамиката на туристическите посещения от туристи е показана на следващите таблици.
Динамика на посещения на туристи от вътрешния пазар
Посещения/Година
Регистрирани
посещения
Годишно покачване,
%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

408 507

234 362

318 851

325 459

299 709

312 490

297 116

306 132

350 363

10.7

-42.6

36.1

2.1

-7.9

4.3

-4.9

3.0

14.4
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Динамика на посещения на чуждестранни туристи
Посещения/Година
Регистрирани
посещения
Годишно покачване,
%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

224.016

98.964

122.861

157.692

165.306

197.216

202.357

230.080

254.957

23.9

-55.8

24.2

28.3

4.8

19.3

2.6

13.7

10.8

Източник: Статистически годишник на Р. Македония, 2007 г.

Виница е селище с антична история на Балканите с реален резерв за развитие на нови форми на
туристическо предлагане и доказуем фундамент за традиционната култура, която е най-атрактивна за
съвременния турист. Виница е и един от най-ярките примери за мултиетническо съжителство в
Македония. Съществува солидна база по отношение на културно-историческото наследство – разкрито,
съхранявано и подготвено на вниманието на гостите.
Развитие на алтернативен културно-исторически туристически продукт на територията на двете
общини.
Извършването на наблюдение върху съществуващото положение на културно-историческите
ресурси потвърждава основната посока на визията за развитието на културно-историческия туризъм в
двете общини. Наличието на богатото историческо, културно, архитектурно и етнографско наследство в
този типичен Балкански край, разкрива потенциала за развитие в неизползваните стратегически
възможности за интегрирано представяне под формата на целогодишни маршрути и провеждане на
съвместни културно-развлекателни събития за различни възрастови и социални групи туристи, форуми
и мероприятия през четирите сезона на годината на базата на комплекс включващ:
Историко-археологичекси антропогенни ресурси, съхранявани в експозициите на историческите
музеи на общинските центрове и зоните на археологическите забележителности;
Архитектурно-исторически туристически ресурси;
Етнографски /в т. ч. читалищни и музейни експозиции и сбирки на автентични културноисторически и образователни експонати, образци, паметници и материали/ ресурси.
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3. Стратегическа част на плана
Процеса на определяне на първостепенните приоритети, цели и мерки при построяването на план за
управление на културните забележителности на двете общини е целесъобразно да започне с анализ на
силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите /SWOT анализ/.
Стъпвайки на базата на този подход ще бъде възможно да се формулират насоките за действие за
максималното използване на силните страни за реализация на съществуващите възможности и
потенциал, както и да се използват тези възможности за преодоляване на слабостите и елиминиране
или редуциране на заплахите.
МАТРИЦА НА СИЛНИТЕ, СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНА БАНСКО И ОБЩИНА ВИНИЦА
I. СИЛНИ СТРАНИ
1. Направени мащабни инвестиции в сферата на туризма в регионите на двете общини
2. Признание за приноса на градовете Банско и Виница към националните икономики като туристически дестинации
3. Емблематично и уникално културно влияние на двете общини върху имиджа на България и Македония
4. Богато, разнообразно и широкообхватно културно-историческо наследство с обекти от световно, национално и
регионално значение
5. Наличие на утвърдени самостоятелни и съвместни културно-развлекателни събития и форуми през цялата година
6. Устойчиви взаимоотношения между двете общини в реализацията на общи проекти в сферата на културноисторическия продукт и промоция
7. Наличие на приоритетност в стратегическите документи на двете общини за развитие на културно-историческия
туризъм
8. Наличие на ръст на броя на посещенията в културно-историческите обекти за последните 5 години и в двете общини
II. СЛАБИ СТРАНИ
1. Липса на разработени и одобрени релевантни стратегически документи на общините и музеите за управление и
развитие на културните забележителности
2. Липса на значителна посещаемост на археологическите обекти в двете общини
3. Ниско равнище на туристическия маркетинг по отношение на културно-историческите ценности
4. Значително изоставане на инфраструктурата до археологическите обекти в двата региона
5. Изоставане на развитието на археологическите обекти по отношение на допълнителни разкопки, консервация и
експозиция
6. Липса на средства за финансиране на възстановяване на силно повредени значителни културни обекти и в двете
общини
7. Липса на Обществен съвет за закрила на културното наследство като съвещателен орган към общините Банско и
Виница
8. Липса на финансови и човешки ресурси за промоция на музей „Теракота” в гр. Виница
III. ВЪЗМОЖНОСТИ
1. Устойчиво развитие на културно-историческите обекти на двете общини на европейско и световно ниво и
надграждане на интегриран и диверсифициран туристически продукт на базата на ефективно използване и управление
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на културно-историческия потенциал
2. Развитие (провеждане на разкопки, консервация и експозиция) на повредени и/или неразработени културноисторически забележителности
3. Създаване на работещ обществен съвет за културното наследство с участието на общините, неправителствения
сектор, културни дейци, експерти и др.
4. Промоция на културно-историческото наследство на двете общини и обогатяване на маркетинговата позиция на
двете общини
5. Увеличаване на трансграничното сътрудничество за бъдещи общи действия с цел икономическо и социално развитие
и ефективно използване на културните ресурси
6. Подготовка и реализация на проекти по програми на ЕС за извършване на инвестиции за подобряване, промотиране
и развитие на културно-историческия туристически продукт
IV. ЗАПЛАХИ
1. Унищожаване на ценни културно-исторически ресурси вследствие на природни бедствия и забавяне на
възстановителни и консервационни работи
2. Унищожаване на определящи културно-исторически ресурси вследствие на институционални пречки и/или
реституционни и имотни претенции и процеси
3. Нестабилност (сезонност) в туристическото търсене
4. Непълна финансова обезпеченост за реализация на стратегическите цели в сферата на развитие на културноисторическите забележителности
5. Задълбочаване на ограниченията за използване на потенциала за трансгранично сътрудничество и намаляване на
възможностите за постигане на общи цели
6. Забавяне в повишаване на качеството и разнообразието на културно-историческия туристически продукт

Тази стратегия по същество представлява концепция за нагледно трасиране за постигане на бъдеща
визия като бъде използвана схема от стратегически цели, които са свързани с приоритетите на
Общинските планове за развитие и други предходни стратегически документи в сферата на развитие на
местните икономики. Стратегическите цели за развитие на културно-историческите ресурси следва да
бъдат базирани на развитието на основните фактори за устойчивост на съвместните форми на културноисторическия туризъм в двете общини:
Културно-историческите /антропогенни/ дадености;
Туристическите продукти
специализиран туризъм;

–

характерни

за

културно-историческия,

познавателния

и

Пазарите и пазарните сегменти към културно-историческия продукт като компонент в
традиционното туристическо предлагане.
Резултатите от ситуационния факторен анализ показват на първо място възможностите на културноисторическите ресурси като акцент в туристическото предлагане за увеличена продуктивност и по-голям
пазарен дял в национален и междурегионален мащаб. Това обстоятелство дава посока към полагане на
усилия за подобряване на комуникацията с посетителите в двата района, повишаване на степента на
продуктивност и изпълнение на дейностите по предлагане и повишаване на качеството на продукта и
преживяванията за всички посетители в района.
Вторият важен фактор е повишаване на качеството на професионалната и езиковата подготовка на
работната сила, пряко и косвена заета в процесите на предлагане на услугата на посетителя.
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Третият фактор включва предните два фактора и формулира цели, които се базират на подобряване
на инфраструктурата /техническата и туристическата/ за икономиката на посетителя. Всичките целеви
дейности ще бъдат базирани на принципите на устойчивото развитие.
Приоритети на регионалната икономическа политика в Общинския план за развитие 2007-2013 г. са
включването на фундаментално място на туризма. Базираните цели и задачи за комплексно развитие на
туристическия сектор в Община Банско според SWOT анализа включва приоритетно развитие на пътнокомуникационната и инфраструктурна системи за превръщането им в международни ски центрове.
Паралелните форми за специализиран туризъм ще бъдат облагодетелствани от новите програми и
възможности за инвестиции с включване на обекти и компоненти от културно-историческото наследство
по населените места.
Община Виница разполага с ясна социално-икономическа План-програма за развитие на
регионалната туристическа инфраструктура. Интегрирането на културно-историческите й приоритети в
бъдещи програми с Банско за съвместно туристическо предлагане е обективна и реална перспектива на
заинтересованите общности.
Устойчиво развитие
Устойчивото развитие изисква участие на всички заинтересовани страни е продължителен процес,
който изисква непрекъснато наблюдение на въздействието и взимане на превантивни и коригиращи
мерки, когато и където е необходимо. Устойчиви резултати са тези, които осигуряват високо ниво на
удовлетворение на посетителите, както да повишава информираността им и да популяризира
принципите и практиките на устойчивост сред тях. Устойчивото развитие на културно-историческите
ресурси отговаря на следните изисквания:
Оползотворява оптимално и уважава социално-културната автентичност на местните общности
като се опазва тяхното материално и нематериално културно и духовно наследство,
традиционните ценности и допринася за междукултурното разбирателство и толерантност;
Осигурява жизнени, дълготрайни икономически дейности, предоставящи икономически ползи
на всички заинтересовани страни. Това включва устойчива заетост и възможности за приходи и
социални услуги за местните общности;
Прилагане на добро и полезно за местните и външните общности местно управление.
Ръководейки се от анализа на определящите фактори, както и от приоритетите на стратегическото
развитие на културно-историческото наследство в двете страни, са определят следните основни
приоритети:
1. Повишаване на качеството на живот в трансграничния регион чрез опазване, утвърждаване,
развитие и промоция и устойчиво оползотворяване на културно-историческото наследство на
Община Банско и Община Виница.
2. Повишаване на атрактивността на културните забележителности на Община Банско и Община
Виница чрез извършване на инвестиции за съхраняването им и подобряване на достъпа до тях
и осъществяване на по-добра връзка на музеите с туризма.
3. Увеличаване на капацитета за управление и ефективно използване на културните
забележителности.
4. Усилване на трансграничното сътрудничество за последстващи съвместни дейности за
социално-икономическо развитие на региона и ефективно използване на културноисторическите ресурси.
Стр. 38 от 54

IPA Cross-Border Programme
CCI Number 2007CB16IPO007

Project: BUILDING CROSS-BORDER CULTURAL COOPERATION
The project is co-funded by EU trough the IPA Cross-Border Programme CCI number 2007CB16IPO007

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ /СЦ/ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В
ОБЩИНИТЕ БАНСКО И ВИНИЦА
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 /СЦ1/: Подобряване на състоянието и развитие на археологическите
забележителности в общините Банско и Виница.
Характера на тази цел е дългосрочен с местно, национално и трансгранично значение. Има
широкомащабна амбиция за съхраняване на културната памет и историческо наследство и създаване
на условия за развитие и обогатяване на всички направления в сферата на културата като фактори за
устойчиво развитие. Реализацията й ще доведе до подобряване на социално-икономическите
показатели на общините – икономически ръст, повишаване на заетостта и благосъстоянието на
жителите.
Заинтересовани страни в постигането на тази цел са всички граждани на общностите, НПО,
браншовите организации и публичните тела на управление. Съществуват добри възможности за
инвестиции на публични и частни средства в подобряването на достъпа и качеството на културните
забележителности и надграждане на цялостния туристически продукт. Целта има връзка със
Стратегическа цел № 10 от Общинския план за развитие 2007-2013 г.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 /СЦ2/: Подобряване състоянието на туристическата инфраструктура до
културно-историческите забележителности.
Характер на целта: дългосрочен с общинско, национално и трансгранично значение.
Ползи: икономически ръст, ръст на доходите, повишаване на заетостта.
Инструменти за постигане: развитие на инфраструктурата за достъп до културно-историческите
обекти в общините по екологосъобразен път, без нарушаване на автентичния изглед на съхранените
старини и поддържане на равновесието между старите и новите тенденции в градоустройственото
развитие.
Осъществяване на активна връзка между общините в преодоляването на проблемите със
съществуващата инфраструктура по изискванията на ЕС.
Показатели за наблюдение и контрол: обем на посещенията, обем и динамика на растежа на
приходите, ръст на заетостта.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 /СЦ3/: Подпомагане и стимулиране на развитието на музеите,
историческите обекти и галериите.
Характер на целта: непосредствен и дългосрочен с общинско, национално и трансгранично
значение.
Ползи: икономически ръст, ръст на доходите, привличане на безвъзмездно външно финансиране на
дейностите по култура в двете общини.
Целта допринася за развитието на Приоритет 2 за Повишаване на атрактивността на културните
забележителности на Община Банско и Община Виница чрез извършване на инвестиции за
съхраняването им и подобряване на достъпа до тях и осъществяване на по-добра връзка на музеите с
туризма.
Инструменти за постигане: цялостно развитие в насока на съхранението, развитието и управлението
на културно-историческите ресурси в общините с помощта на средства от Европейския съюз, държавния
бюджет, общинския бюджет, неправителствения сектор, частни капитали и др.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 /СЦ4/: Подобрение на услугите – професионална и езикова подготовка на
заетите ръководни и изпълнителски кадри в сектора.
Характер на целта: непосредствен и дългосрочен с общинско, национално и трансгранично
значение.
Ползи: икономически ръст, ръст на доходите, повишаване качеството на обслужване.
Целта допринася за развитието на Приоритет 3 за увеличаване на капацитета на управление и
ефективно използване на културно-историческите ценности.
Инструменти за постигане: квалификация, преподготовка, лицензиране и категоризация на
музейните специалисти.
МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 /СЦ1/: Подобряване на състоянието и развитие на археологическите
забележителности в общините Банско и Виница.
Мярка 1 по стратегическа цел 1 /М1СЦ1/: Продължаване на разкопките, проучвателните работи
на археологически комплекс „Св. Никола” в околностите на гр. Банско.
Дефиниране: Създаване на допълнителни възможности за развитието на този археологически обект и
засилване на интереса към културния туризъм.
Измерими индикатори: Площ за проучване, количество на експонирани артефакти от различни епохи, площ на
открити структури.
Описание на мярката: Провеждане на изкопни работи с цел изясняване на датировката на различните
пластове, извършване на съвременна консервация на изчерпаните пластове и достигане на материкова основа;
експозиция и осветление; наблюдение и охрана на обекта чрез соларни клетки; подобряване на указателната
информация към обекта. Продължаване на архитектурните проучвания и сондажи на обекта (предполагаема
площ: 30-35 дка).
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ3.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музеен комплекс, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2012-2025 г.
Отговорност за изпълнението: Министерство на културата, Общинска администрация, Музеен комплекс.
Източници на финансиране: средства от ЕС, републикански бюджет, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 2 по стратегическа цел 1 /М2СЦ1/: Реставрация, консервация и експозиция на
археологически обект „Шипоцко” – гр. Банско.
Дефиниране: Създаване на допълнителни възможности за развитието на този археологически обект и
засилване на интереса към културния туризъм.
Измерими индикатори: Площ на реставрация, количество на експонирани артефакти от различни епохи, площ
на открити и модерно консервирани пространства и структури.
Описание на мярката: Извършване на реставрация на 300 кв. м. площ на обекта, съвременна консервация,
експозиция, осветление и охрана на обекта; подобряване на указателната информация към обекта.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ3.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музеен комплекс, туристически бранш, НПО и др.
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Срок: 2012-2015 г.
Отговорност за изпълнението: Министерство на културата, Общинска администрация, Музеен комплекс.
Източници на финансиране: средства от ЕС, републикански бюджет, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 3 по стратегическа цел 1 /М3СЦ1/: Извършване на почистване, разкриване и
консервация на външните крепостни стени, провеждане на сондажи и архитектурни проучвания на
обект „Ситан кале”, м. „Калята”, гр. Банско.
Дефиниране: Създаване на предпоставки за развитието на този археологически обект и засилване на интереса
към културния туризъм.
Измерими индикатори: Количество на експонирани артефакти от различни епохи, площ на открити структури.
Описание на мярката: Извършване на почистване и разкриване на външните крепостни стени Провеждане на
проучвателни работи на откритите площи (около 1650 кв. м.) с цел изясняване на датировката на различните
пластове, извършване на съвременна консервация, експозиция, осветление и охрана на обекта; подобряване
достъпа и на указателната информация към обекта.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ2, СЦ3.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музеен комплекс, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2012-2016 г.
Отговорност за изпълнението: Министерство на културата, Общинска администрация, Музеен комплекс.
Източници на финансиране: средства от ЕС, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 4 по стратегическа цел 1 /М4СЦ1/: Провеждане на реставрация и консервация на
откритите пластове, провеждане на проучвателни сондажи, възстановяване на съществуващия
предпазен навес и разрешаване на проблемите с реституционните претенции на археологически
обект „Св. Иван”, гр. Банско.
Дефиниране: Опазване на наследството и създаване на допълнителни възможности за развитието на този
археологически обект.
Измерими индикатори: Площ на реставрирани и консервирани структури, количество на съхранени и
експонирани артефакти, площ на проучване, възстановен навес, площ на имотите с уредена собственост.
Описание на мярката: Провеждане на възстановителни и консервационни мероприятия (около 300 кв. м.),
провеждане на археологически проучвания на площ около 10 дка, рехабилитация на защитния навес на обекта,
уреждане на имотните спорове, извършване на съвременна експозиция, осветление и охрана на обекта;
подобряване на указателната информация към обекта.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ3.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музеен комплекс, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2013-2017 г.
Отговорност за изпълнението: Министерство на културата, Общинска администрация, Музеен комплекс.
Източници на финансиране: средства от ЕС, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 5 по стратегическа цел 1 /М5СЦ1/: Провеждане на сондажи и проучвателни работи на
археологически обект „Карагонско”, гр. Банско.
Дефиниране: Създаване на допълнителни възможности за развитието на този археологически обект.
Измерими индикатори: Площ на изследвано пространство.

Стр. 41 от 54

IPA Cross-Border Programme
CCI Number 2007CB16IPO007

Project: BUILDING CROSS-BORDER CULTURAL COOPERATION
The project is co-funded by EU trough the IPA Cross-Border Programme CCI number 2007CB16IPO007

Описание на мярката: Провеждане на проучвателни работи с цел изясняване на потенциала на обекта и
изясняване на датировката на евентуално намиране на официални и значими артефакти и структури.
Влияние върху други стратегически мерки: няма
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музеен комплекс, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2013-2017 г.
Отговорност за изпълнението: Министерство на културата, Общинска администрация, Музеен комплекс.
Източници на финансиране: средства от ЕС, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 6 по стратегическа цел 1 /М6СЦ1/: Създаване и утвърждаване на туристически тур „Свети
места около Банско”.
Дефиниране: Създаване и развитие на пешеходен културно-туристически тур в околностите на гр. Банско.
Измерими индикатори: Брой на археологически обекти за посещение.
Описание на мярката: Създаване на пешеходен туристически тур в затворен цикъл в различни варианти из
местностите „Калята”, „Шипоцко”, „Св. Иван”, „Св. Никола”, „Св. Димитър”, „св. Атанасий” около гр. Банско, където
са открити останки от ранно-християнски светилища – параклиси, базилики и др.( 20 броя общо).
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ2, СЦ3.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музеен комплекс, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2013-2017 г.
Отговорност за изпълнението: Общинска администрация, Музеен комплекс.
Източници на финансиране: средства от ЕС, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 7 по стратегическа цел 1 /М7СЦ1/: Изготвяне на план за проучване и развитие на
непроучените до настоящия момент археологически обекти в Община Банско, които са в
Археоложката карта на България (АКБ) и разработване и приемане на „Стратегия за опазване на
културното наследство на територията на Община Банско”.
Дефиниране: Разработване на стратегически документи за развитието на културно-историческия потенциал на
община Банско
Измерими индикатори: Утвърден план за изследване на всички обекти в АКБ и разработена Стратегия за
опазване на културното наследство на територията на Община Банско.
Описание на мярката: Възлагане и изработване на релевантен План за поетапно проучване на всички
археологически обекти в АКБ; възлагане, разработване и приемане от Общински съвет – гр. Банско на Стратегия за
опазване на културното наследство на територията на Община Банско по смисъла на чл. 17 от Закона за културното
наследство.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ2, СЦ3.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музеен комплекс, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2013-2015 г.
Отговорност за изпълнението: Общинска администрация, Музеен комплекс.
Източници на финансиране: средства от ЕС, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 8 по стратегическа цел 1 /М8СЦ1/: Извършване на съвременна консервация на
крепостните стени и вътрешността на археологически обект „Винишко кале” в околностите на гр.
Виница.
Дефиниране: Развитие на този археологически обект и засилване на интереса към културния туризъм.
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Измерими индикатори: Обем на консервирани профили.
Описание на мярката: Провеждане работи по консервация на крепостните стени и вътрешните обекти. Към
настоящия момент е консервирана една много малка част от обекта, а останалата е застрашена от унищожение от
природните сили. Откритите профили са подготвени технически и документално за извършване на консервацията.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ3.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музейна администрация, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2012-2014 г.
Отговорност за изпълнението: Министерство на културата, Общинска администрация, Музейна
администрация.
Източници на финансиране: средства от ЕС, републикански бюджет, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 9 по стратегическа цел 1 /М9СЦ1/: Провеждане на сондажи и проучвателни работи на
комплексен археологически обект „Грънчарка”, гр. Виница.
Дефиниране: Създаване на допълнителни възможности за развитието на този археологически обект.
Измерими индикатори: Площ на изследвано пространство.
Описание на мярката: Провеждане на проучвателни работи с цел изясняване на потенциала на обекта и
изясняване на датировката на евентуално намиране на официални и значими артефакти и структури.
Влияние върху други стратегически мерки: няма
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музейна администрация, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2013-2017 г.
Отговорност за изпълнението: Министерство на културата, Общинска администрация, Музейна
администрация.
Източници на финансиране: средства от ЕС, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 10 по стратегическа цел 1 /М10СЦ1/: Изготвяне на план за проучване и развитие на
непроучените до настоящия момент археологически обекти в Община Виница и разработване и
приемане на „Стратегия за опазване на културното наследство на територията на Община Виница”.
Дефиниране: Разработване на стратегически и практически документи за развитието на културноисторическия потенциал на община Виница
Измерими индикатори: Утвърден план за изследване на всички обекти в обхвата на територията на Община
Виница и разработена Стратегия за опазване на културното наследство.
Описание на мярката: Възлагане и изработване на релевантен План за поетапно проучване на всички
археологически обекти; възлагане, разработване и приемане от компетентните органи на Стратегия за опазване на
културното наследство на територията на Община Виница в синхрон с разработена и утвърдена от Министерство
на културата Национална програма за културата.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ2, СЦ3.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музейна администрация, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2013-2015 г.
Отговорност за изпълнението: Общинска администрация, Музейна администрация.
Източници на финансиране: средства от ЕС, общински бюджет, частни капитали и др.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 /СЦ2/: Подобряване състоянието на туристическата инфраструктура до
културно-историческите забележителности.
Мярка 1 по стратегическа цел 2 /М1СЦ2/: Изграждане на пешеходна и велосипедна алея до
археологически комплекс в м. „Св. Никола ” в околностите на гр. Банско. Изграждане на място за
почивка в близост до алеята и обозначителни табели за обекта.
Дефиниране: Изграждане на пешеходна и велосипедна алея, както изграждане на място за почивка
до алеята и поставяне на информационни и насочващи табели с цел улесняване на достъпа до археологическия
обект и засилване на интереса и привлекателността му към туристите.
Измерими индикатори: 2250 м изградена алея; изградено място за почивка в близост до алеята.
Описание на мярката: Подобряване на качеството на пътната настилка чрез полагане на макаданова настилка
по съществуващ селскостопански път; построяване на немасивна конструкция на място за отдих – навес в близост
до подстъпите към обекта и разполагане на информационни насочващи знаци.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ1, СЦ3.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музеен комплекс, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2012-2013 г.
Отговорност за изпълнението: Общинска администрация, Музеен комплекс.
Източници на финансиране: средства от ЕС, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 2 по стратегическа цел 2 /М2СЦ2/: Развитие на туристическата инфраструктура и
обслужващи съоръжения към археологически обект „Ситан кале”, м. „Калята”, гр. Банско.
Дефиниране: Подобряване на качеството на достъп и информираност до археологическия обект.
Измерими индикатори: почистени алеи в обекта – 24 кв. м., валирани и тръмбовани пространства -24 кв. м.,
поставени каменни стъпала – 40 бр., поставени табели - 20 бр.
Описание на мярката: Очертаване на алейната мрежа в рамките на разкопките; рехабилитация на пътеката
към обекта; възстановяване на пространствата около разкопките; поставяне на информационни и указателни
табели.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ1, СЦ3.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музеен комплекс, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2013-2014 г.
Отговорност за изпълнението: Общинска администрация, Музеен комплекс.
Източници на финансиране: средства от ЕС, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 3 по стратегическа цел 2 /М2СЦ2/: Изграждане на мрежа от културно-туристически
пътеки „макадамов тип” до водещите археологически обекти чрез реконструкция и рехабилитация на
съществуващи туристически пътеки.
Дефиниране: Подобряване на качеството на достъп и информираност до водещите археологически атракции
чрез създаване на отворена интегрирана система от туристически пътеки с възможности за многобройни варианти.
1.
2.

Измерими индикатори:
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека “макадамов тип” – „От нов
асфалтов път до гр. Добринище” – 3 242,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека “макадамов тип” – „От нов
асфалтов път до археологически обект “Св. Никола” – 1 225,20 м
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3.
4.
5.
6.
7.

Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека “макадамов тип” – „От ул. Найден
Геров до връзка с нов асфалтов път Банско – Добринище – 1 669,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека “макадамов тип” – „От гр. Банско
до моста на р. Бъндерица ” – 2 909,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека – от археологически обект “Св.
Никола” до макадамов път Банско - Добринище – 922,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека - от макадамов път Банско до
връзка с моста на р. Бъндерица – 3 493,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека – „От Св. Никола до
археологически обект “Ситан кале” – 7 860,00 м

Описание на мярката: Изграждане на интегрирана пътна мрежа „макадамов тип” и създаване на отворен
туристически тур в различни варианти и дължини на база на водещите археологически обекти в околностите на гр.
Банско.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ1, СЦ3.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музеен комплекс, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2013-2015 г.
Отговорност за изпълнението: Общинска администрация, Музеен комплекс.
Източници на финансиране: средства от ЕС, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 4 по стратегическа цел 2 /М1СЦ2/: Подобряване на туристическата инфраструктура чрез
изграждане на път до археологически обект „Винишко кале”, гр. Виница.
Дефиниране: Подобряване на качеството на достъпа до водещ културен, исторически и археологически обект;
изграждане на улично осветление; подобряване на информираността чрез разполагане на информационни табла и
указателни табели за обекта.
Измерими индикатори: изграден паркинг; 500 м изграден път; вертикална сигнализация – 15 бр. табели;
изградено улично осветление.
Описание на мярката: Изграждане на пътна настилка и улично осветление до обекта.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ1, СЦ3.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музейна администрация, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2011-2012 г.
Отговорност за изпълнението: Общинска администрация, Музейна администрация.
Източници на финансиране: средства от ЕС, общински бюджет, частни капитали и др.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 /СЦ3/: Подпомагане и стимулиране на развитието на музеите,
историческите обекти и галериите.
Мярка 1 по стратегическа цел 3 /М1СЦ3/: Ремонт, реставрация, консервация, експониране и
осигуряване на достъпна среда в комплекс "Велянова къща" в град Банско.
Дефиниране: Подобряване на качеството и конкурентоспособността на водещ културен и исторически обект с
национално значение.
Измерими индикатори: ремонтиран и модернизиран културно-исторически комплекс.
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Описание на мярката: извършване на дейности по експониране, реставрация, консервация, опазване,
оборудване, интерпретация и анимиране.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ1, СЦ2.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музеен комплекс, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2012-2014 г.
Отговорност за изпълнението: Общинска администрация, Музеен комплекс.
Източници на финансиране: средства от ЕС, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 2 по стратегическа цел 3 /М2СЦ3/: Ремонт, консервация, експониране и осигуряване на
достъпна среда в комплекс “Рилски метох” в град Банско.
Дефиниране: Подобряване на качеството и конкурентоспособността на водещ културен и исторически обект с
национално значение.
Измерими индикатори: ремонтиран и модернизиран културно-исторически комплекс.
Описание на мярката: извършване на дейности по експониране, реставрация, консервация, опазване,
оборудване, интерпретация и анимиране.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ1, СЦ2.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музеен комплекс, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2012-2014 г.
Отговорност за изпълнението: Общинска администрация, Музеен комплекс.
Източници на финансиране: средства от ЕС, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 3 по стратегическа цел 3 /М3СЦ3/:
информационен център в град Банско.

Създаване на Централен посетителски

Дефиниране: Преустройство на кинотеатрален салон в централен посетителски информационен център.
Измерими индикатори: преустроен и действащ модерен информационен център.
Описание на мярката: извършване на дейности ремонт, реабилитация, адаптация на обекта; доставка
оборудване, интерпретация и анимиране.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ1, СЦ2.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музеен комплекс, туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2012-2014 г.
Отговорност за изпълнението: Общинска администрация, Музеен комплекс.
Източници на финансиране: средства от ЕС, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 4 по стратегическа цел 3 /М4СЦ3/: Възстановяване на историческа сграда „Къща на
Кязим-бег” в гр. Виница.
Дефиниране: Възстановяване на един от най-важните паметници на културата от национално значение от 18 в.
Къщата е в лошо състояние и е почти разрушена вследствие на пожар.
Измерими индикатори: възстановена и функционираща къща-музей.
Описание на мярката: Извършване на строителни работи по възстановяването на обекта в оригиналния вид;
адаптиране на обекта в музей.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ1, СЦ2.
Заинтересовани страни: Общинска администрация, Музейна администрация, туристически бранш, НПО и др.
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Срок: 2012-2014 г.
Отговорност за изпълнението: Общинска администрация, Музеен комплекс.
Източници на финансиране: средства от ЕС, републикански бюджет, общински бюджет, частни капитали и др.

Мярка 5 по стратегическа цел 3 /М5СЦ3/: Оказване на постоянна административна, финансова
и ресурсна подкрепа на музеите, историческите обекти и галериите в Община Банско и Община
Виница.
Дефиниране: Непрестанна подкрепа от страна на общинските власти, централната власт и институции, НПО и
др. в посока на ресурсната обезпеченост на развитието на историческите обекти в съвременен вид с цел
повишаване на привлекателността им.
Измерими индикатори: н/п
Описание на мярката: Оказване на подкрепа при поддръжката на обектите, развитие на материалнотехническата и културно-историческата база; развитие на човешките ресурси, стимулиране на повишаването на
качеството на услугите по музейната дейност и предлагания туристически продукт чрез бюджетни средства,
финансиране на проекти и административен капацитет.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ1, СЦ2.
Заинтересовани страни: Общински администрации, Републикански бюджети, Музейни администрации,
туристически бранш, НПО и др.
Срок: 2012-2020 г.
Отговорност
администрации.

за

изпълнението:

Общински

администрации,

Републикански

бюджети,

Музейни

Източници на финансиране: средства от ЕС, републикански бюджети, общински бюджети, частни капитали и
др.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 /СЦ4/: Подобрение на услугите – професионална и езикова подготовка на
заетите ръководни и изпълнителски кадри в сектора, съвременна материална база.
Мярка 1 по стратегическа цел 4 /М1СЦ4/: Опазване и контрол на движимите паметници на
културата в общините Банско и Виница.
Дефиниране: Пълна инвентаризация на музейните фондове в страната. Целта е да се установи броя на
наличните, липсващите и унищожените фондови единици, правилното или неправилно водене на
инвентарните книги и др., музейна документация, материалноотговорни лица.
Измерими индикатори: н/п
Описание на мярката: Извършване на цялостна инвентаризация на музейния и галериен сграден фонд.
Проверка на състоянието на сградите, собственост, степен на влажност, течове, влага в основите, степен на
осветеност и отопление, необходимост от ремонтни работи, стойност на ремонтните работи. Снабденост
охранителна техника и жива охрана.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ1, СЦ2, СЦ3
Заинтересовани страни: Общински администрации, Републикански бюджети, Музейни администрации.
Срок: 2012-2020 г.
Отговорност
администрации.

за

изпълнението:

Общински

администрации,

Републикански

бюджети,

Музейни
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Източници на финансиране: средства от ЕС, републикански бюджети, общински бюджети, частни капитали и
др.

Мярка 2 по стратегическа цел 4 /М2СЦ4/: Планиране, отчетност и контрол на музейните
дейности. Ефективен музеен мениджмънт, маркетинг и реклама в общините Банско и Виница.
Дефиниране: Подобряване на мениджмънта на културните забележителности в двете общини.
Измерими индикатори: н/п
Описание на мярката: Създаване и въвеждане на таблични форми за статистическо отчитане на основните
музейни дейности на полугодие и в края на годината, редовно събиране на статистическа информация от
музеите, анализиране и обобщаване, публикуване статистическите данни от музеите и галериите, анализи и
прогнози за тяхната дейност и развитие; създаване на музейни сайтове. Използване на интернет
пространството за музейна реклама на експозициите; Подкрепа на музейните проекти за издаване каталози на
музейните експозиции, за проучване на потребителския интерес и предоставянето на музейни услуги.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ1, СЦ2, СЦ3.
Заинтересовани страни: Музейни администрации, Общински администрации, НПО и др .
Срок: 2012-2020 г.
Отговорност
администрации.

за

изпълнението:

Общински

администрации,

Републикански

бюджети,

Музейни

Източници на финансиране: средства от ЕС, републикански бюджети, общински бюджети, частни капитали и
др.

Мярка 3 по стратегическа цел 4 /М3СЦ4/:
историческите обекти в общините Банско и Виница.

Нова експозиционна политика за културно-

Дефиниране: Подобряване на качеството на представяне на културно-историческите ресурси в посока на
модерна и ефективна експозиция.
Измерими индикатори: н/п
Описание на мярката: Създаване или осъвременяване на нови постоянни музейни експозиции, свързани с
профила на музеите. Осигуряване на професионално осветление на експонатите и постоянно отопление в
експозиционните зали, методическа помощ на музеите при подготовка на идейните задания за експозиционна
мебел и техника, преминаване към репертоарно показване на временни собствени и гостуващи музейни изложби,
координиране обмена на изложби между музеите и галериите от страната и чужбина организиране на рекламата
на музеите в двете общини и движими паметници на културата в чужбина чрез съвместни действия със
съответните ведомства за култура и туризъм.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ1, СЦ2, СЦ3.
Заинтересовани страни: Музейни администрации, Общински администрации, НПО и др .
Срок: 2012-2020 г.
Отговорност
администрации.

за

изпълнението:

Общински

администрации,

Републикански

бюджети,

Музейни

Източници на финансиране: средства от ЕС, републикански бюджети, общински бюджети, частни капитали и
др.

Мярка 4 по стратегическа цел 4 /М4СЦ4/: Квалификация, лицензиране и категоризация на
музейните специалисти в общините Банско и Виница.
Дефиниране: Подобряване на качеството на представяне на културно-историческите ресурси чрез повишаване
квалификацията на заетите в сферата на музейното дело.
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Измерими индикатори: н/п
Описание на мярката: Посещения на курсове по музеология и на курсове за реставратори и консерватори за
повишаване на квалификацията на специалистите чрез специализираните катедри на висшите училища в
България и Македония.
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ1, СЦ2, СЦ3.
Заинтересовани страни: Музейни администрации, Общински администрации, НПО и др .
Срок: 2012-2020 г.
Отговорност
администрации.

за

изпълнението:

Общински

администрации,

Републикански

бюджети,

Музейни

Източници на финансиране: средства от ЕС, републикански бюджети, общински бюджети, частни капитали и
др.

Мярка 5 по стратегическа цел 4 /М5СЦ4/: Осъществяване връзката на музеите и галериите с
туризма в общините Банско и Виница.
Дефиниране: Подобряване качеството на интегрираните туристически продукти на двете общини.
Измерими индикатори: н/п
Описание на мярката: Координация дейността по създаване на културните маршрути в България и Македония
и предлагането им на туроператорите; методическа помощ и съдействие на държавните институции по туризъм и
неправителствения сектор във връзка с развитието на културния туризъм и включването на музеите и
археологическите резервати в националните културни маршрути; организиране на рекламата на музеите и
обектите чрез българските и македонските културни центрове в чужбина; методическа помощ на музеите във
връзка с изграждането на необходимата туристическа и информационна инфраструктура около тях
Влияние върху други стратегически мерки: СЦ1, СЦ2, СЦ3.
Заинтересовани страни: Музейни администрации, Общински администрации, НПО и др .
Срок: 2012-2020 г.
Отговорност
администрации.

за

изпълнението:

Общински

администрации,

Републикански

бюджети,

Музейни

Източници на финансиране: средства от ЕС, републикански бюджети, общински бюджети, частни капитали и
др.
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4. Структура на партньорството
Този стратегически документ следва да се изгради на партньорски принцип – всеки с индивидуална
роля, но работещи заедно, за да има най-рационално използване на ресурсите, да се избегне
повтаряемостта и да се споделят добрите практики. Изпълнението на Стратегията включва
продължително партньорство между общините Банско и Виница, както и с другите съседни общини с
цел окрупняване на ефекта от различните подходи при управлението на културните ресурси.
Стратегията дава насоки за обективните условия и перспективите за развитие на формите на
културния и историческия туризъм, определяйки маршрутите за пътуване и ключовите цели на
туристическите пребивавания, отсядания и придвижвания в рамките на региона. Размерът и
разнообразието на региона на двете общини правят някои специфични аналитични обобщения и изводи
трудни. Всеки от суб-районите с исторически и културни дадености в община Банско и община Виница е
различен, с предизвикателства и възможности, които са специфични. За това на суб-регионално ниво
трябва да се определят особеностите и специфични измервания, които да се отразят в плановете за
управление на дестинациите, които могат да се публикуват в бюлетини или информационни каталози.
Въпреки това е важно, че има регионални цели. Те ще помогнат да бъде наблюдаван прогресът на
Съвместния план за управление на културните забележителности и да се предостави критерий или
мярка за успеха.
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1
СЦ1: Подобряване на състоянието и развитие на
археологическите забележителности в общините Банско и
Виница.
Мярка 1 по стратегическа цел 1 /М1СЦ1/: Продължаване на
разкопките, проучвателните работи на археологически комплекс
„Св. Никола” в околностите на гр. Банско.
2012/25 година
Мярка 2 по стратегическа цел 1 /М2СЦ1/: Реставрация,
консервация и експозиция на археологически обект „Шипоцко” –
гр. Банско.
2012/15 година
Мярка 3 по стратегическа цел 1 /М3СЦ1/: Извършване на
почистване, разкриване и консервация на външните крепостни
стени, провеждане на сондажи и архитектурни проучвания на
обект „Ситан кале”, м. „Калята”, гр. Банско.
2012/16 година
Мярка 4 по стратегическа цел 1 /М4СЦ1/: Провеждане на
реставрация и консервация на откритите пластове, провеждане
на проучвателни сондажи, възстановяване на съществуващия
предпазен навес и разрешаване на проблемите с
реституционните претенции на археологически обект „Св. Иван”,
гр. Банско.
2013/17 година
Мярка 5 по стратегическа цел 1 /М5СЦ1/: Провеждане на
сондажи и проучвателни работи на археологически обект
„Карагонско”, гр. Банско.

Приоритет/Мярка/Година

5. Индикативна финансова таблица

3

490

55

18

25

1 100

180

80

125

общо

2

Общо
финансиране

25

18

55

490

4

общо

15

15

45

437

Републикански
бюджет
5

10

3

10

53

6

Общински
бюджет

Държавно

Национално съфинансиране

Държавни
търговски
дружества
7
8

Частни
търговски
дружества

Европейски съюз

100

72

125

610

9

общо

100

72

125

610

10

Структурни
фондове

Предприсъединителни
фондове
11

Структурни и предприсъединителни фондове

Финансова таблица за План за развитие на културните забележителности, хил. евро
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Привлечени
средства от
заеми
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2013/17 година
Мярка 6 по стратегическа цел 1 /М6СЦ1/: Създаване и
утвърждаване на туристически тур „Свети места около Банско”.
2013/17 година
Мярка 7 по стратегическа цел 1 /М7СЦ1/: Изготвяне на план за
проучване и развитие на непроучените до настоящия момент
археологически обекти в Община Банско, които са в
Археоложката карта на България (АКБ) и разработване и
приемане на „Стратегия за опазване на културното наследство на
територията на Община Банско”.
2013/15 година
Мярка 8 по стратегическа цел 1 /М8СЦ1/: Извършване на
съвременна консервация на крепостните стени и вътрешността на
археологически обект „Винишко кале” в околностите на гр.
Виница.
2012/14 година
Мярка 9 по стратегическа цел 1 /М9СЦ1/: Провеждане на
сондажи и проучвателни работи на комплексен археологически
обект „Грънчарка”, гр. Виница.
2013/17 година
Мярка 10 по стратегическа цел 1 /М10СЦ1/: Изготвяне на план
за проучване и развитие на непроучените до настоящия момент
археологически обекти в Община Виница и разработване и
приемане на „Стратегия за опазване на културното наследство на
територията на Община Виница”.
2013/15 година
СЦ2: Подобряване състоянието на туристическата
инфраструктура
до
културно-историческите
забележителности.
Мярка 1 по стратегическа цел 2 /М1СЦ2/: Изграждане на
пешеходна и велосипедна алея до археологически комплекс в м.
„Св. Никола ” в околностите на гр. Банско. Изграждане на място за
почивка в близост до алеята и обозначителни табели за обекта.
2012/13 година
Мярка 2 по стратегическа цел 2 /М2СЦ2/: Развитие на
туристическата инфраструктура и обслужващи съоръжения към
археологически обект „Ситан кале”, м. „Калята”, гр. Банско.
2013/14 година
20

20

3

10

5

10

5

10

20

30

20

6

7

8

35

125

9

17

5

40

3

10

135

20

4

20

20

20

30

20

134

30

30

3

134

20

20

2

17

134
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1
Мярка 3 по стратегическа цел 2 /М2СЦ2/: Изграждане на мрежа
от културно-туристически пътеки „макадамов тип” до водещите
археологически обекти чрез реконструкция и рехабилитация на
съществуващи туристически пътеки.
2013/15 година
Мярка 4 по стратегическа цел 2 /М1СЦ2/: Подобряване на
туристическата инфраструктура чрез изграждане на път до
археологически обект „Винишко кале”, гр. Виница.
2011/12 година
СЦ3: Подпомагане и стимулиране на развитието на музеите,
историческите обекти и галериите.
Мярка 1 по стратегическа цел 3 /М1СЦ3/: Ремонт, реставрация,
консервация, експониране и осигуряване на достъпна среда в
комплекс "Велянова къща" в град Банско.
2012/14 година
Мярка 2 по стратегическа цел 3 /М2СЦ3/: Ремонт, консервация,
експониране и осигуряване на достъпна среда в комплекс “Рилски
метох” в град Банско.
2012/14 година
Мярка 3 по стратегическа цел 3 /М3СЦ3/: Създаване на
Централен посетителски информационен център в град
Банско.
2012/14 година
Мярка 4 по стратегическа цел 3 /М4СЦ3/: Възстановяване
на историческа сграда „Къща на Кязим-бег” в гр. Виница.
2012/15 година
Мярка 5 по стратегическа цел 3 /М5СЦ3/: Оказване на
постоянна административна, финансова и ресурсна подкрепа на
музеите, историческите обекти и галериите в Община Банско и
Община Виница.
2012/20 година
СЦ4: Подобрение на услугите – професионална и езикова
подготовка на заетите ръководни и изпълнителски кадри в
сектора, съвременна материална база.
Мярка 1 по стратегическа цел 4 /М1СЦ4/: Опазване и контрол
на движимите паметници на културата в общините Банско и
Виница.
2012/20 година
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Мярка 2 по стратегическа цел 4 /М2СЦ4/: Планиране, отчетност
и контрол на музейните дейности. Ефективен музеен
мениджмънт, маркетинг и реклама в общините Банско и Виница.
2012/20 година
Мярка 3 по стратегическа цел 4 /М3СЦ4/: Нова експозиционна
политика за културно-историческите обекти в общините Банско и
Виница.
2012/20 година
Мярка 4 по стратегическа цел 4 /М4СЦ4/: Квалификация,
лицензиране и категоризация на музейните специалисти в
общините Банско и Виница.
2012/20 година
Мярка 5 по стратегическа цел 4 /М5СЦ4/: Осъществяване
връзката на музеите и галериите с туризма в общините Банско и
Виница.
2012/20 година
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