
“САМОКОВ – МАЛКИЯТ 

ГРАД НА ГОЛЯМАТА 

ИСТОРИЯ”



САМОКОВ – ДУХ И ТРАДИЦИИ В ЧЕТИРИ 

СЕЗОНА

 Община Самоков: Административен център град Самоков и 24 села

 Площ: 1209 кв.км

 Надморска височина: 950 м

 Население: 35 871 жители в Община Самоков, 25 382 жители в гр. Самоков

 Местоположение: Община Самоков се намира в 

Югозападна България и обхваща високата Самоковска котловина, прекосена от бистрите 

води на река Искър и нейните притоци и значителна 

част от Рила планина, както и части от заобикалящите я 

планини Плана, Витоша, Верила и Ихтиманска Средна 

гора. Релефът е предимно планински и високопланински. 

 www.samokov.bg, www.samokov-info.com

http://www.samokov.bg/
http://www.samokov-info.com/








КРАТКА ИСТОРИЯ НА ГРАДА

Самоков е бил един от големите и значителни културни центрове през

Възраждането и средище на църковно просветителските борби, което се дължи

на местоположението му на важен път, свързващ Пловдив със Скопие и на

производството и търговията с желязо. Освен с добива на желязо, градът е

известен в миналото и като занаятчийски център, в който се развиват множество

други занаяти: абаджийство, кожарство, часовникарство, фотография и др. Една

от най-големите гордости на Самоков от епохата на Възраждането е

Самоковската художествена школа, която се формира като живописно-резбарска

школа в края на 18 век. Най-видните от самоковските иконописци – Захарий

Зограф, Станислав Доспевски, Иван и Никола Образописови стават и

основоположници на светското изобразително изкуство в България. Самоков е

дал на българите две от основните достижения на новото време - първата

българска печатница на Николай Карастоянов (1828г.) и първото българско

списание „Любословие“ на Константин Фотинов (1844г.).

И днес Самоков и региона пазят едно голямо разнообразие от природни,

културни, исторически и религиозни обекти, които пазят духа на миналите

времена и пазят историята жива.



САМОКОВ ДНЕС 

Община Самоков – намира се в Югозападна България в подножието на Рила 

планина, а град Самоков отстои само на 60 км от столицата София и на 100 км от 

летище Пловдив. В непосредствена близост, на 10 км от града е разположен 

Боровец, най-старият курорт в България, който се радва на 120-годишна история. 

Оттук извират най-дългата река в България – Искър и най-пълноводната река в 

България - Марица. Уникално природно богатство на територията на общината са 

Рилските езера  - повече от 40 на брой, пръснати по високите части на Рила. В 

общината има находище на минерална вода край Белчин. Самоковската котловина е 

разположена между няколко планини — Рила, Плана, Витоша, Верила, Ихтиманска 

Средна гора — със средна надморска височина - 950 м. Тук се издига и най-

високият връх на Балканския полуостров – връх Мусала - 2925 м.



БИБЛИОТЕКА „ПАИСИЙ ХИЛНДАРСКИ“

 ОСНОВНА БИБЛИОТЕКА И 2 ФИЛИАЛА

 НА 100% СЕ ФИНАНСИРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

 РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ – 2400 БРОЯ

 ПОСЕТИТЕЛИ ГОДИШНО – 33 000 – 34 000

 24 КОМПЮТЪРА КАТО ВСЯКА ГОДИНА ДОПЪЛНИТЕЛНО 

 СЕ ЗАКУПУВАТ ПО ОЩЕ 1 – 2 БРОЯ

 ГОДИШЕН БЮДЖЕТ – 151 417 ЛЕВА

 ГОДИШЕН БЮДЖЕТ ЗА КНИГИ – 11 870 ЛЕВА

 ГОДИШЕН БЮДЖЕТ ЗА СПИСАНИЯ – 5 000 ЛЕВА

 ЗАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ – 9 БРОЯ



ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ И ЛИТЕРАТУРНИ 

ЧЕТЕНИЯ

 Представянето на различни художествени 

произведения.Средно на година биват 

представени около 12 заглавия

 Дебати и срещи

 Дискусии с културни дейци, 

журналисти и обществени личности



ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НОВОСТИ В ОБЛАСТТА

Представяне на нови тенденции в работата и

материали в помощ на библиотечните и читалищни

работници



ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

 “Активни потребители“ 

 Курсове по компютърна грамотност

 Правна консултация



„ВАКАНЦИЯ В БИБЛИОТЕКАТА“

„Ваканция в библиотеката“  с акцент върху важни 

житейски теми и интерактивно учене



„ВАКАНЦИЯ В БИБЛИОТЕКАТА“

„Разходка с книжка“



Посещения в различни институции в града 

и запознаване с работата им от първо лице

„ВАКАНЦИЯ В БИБЛИОТЕКАТА“



ЧИТАЛИЩА И БИБЛИОТЕКИ

 26 ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНАТА

 22 БИБЛИОТЕКИ, ЧАСТ ОТ ЧИТАЛИЩА

 ГОДИШЕН БЮДЖЕТ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА – 379 600 лева

 ГОДИШЕН БЮДЖЕТ НА СЪБИТИЯТА ОТ КУЛТУРНИЯ 

КАЛЕНДАР - 297 950 лева



КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА

 Общ годишен бюджет - 297 950 лева

 Включва 40 културни събитията, в т.ч. отбелязване на важни културни, 

религиозни и национални празници, и 30 спортни прояви.

 Редица от фестивалите и празниците са традиционни и бележат устойчивост по 

отношение на продължителността на провеждане и интереса, който провокират 

от страна на участниците.

 Събитията са разпределени балансирано по територията на цялата община като 

традиционно по-голямата концентрация на събития е в град Самоков.

 Целта е разнообразяване и разширяване на календара със събития в к.к. Боровец 

като стремежът е към създаване на добавена стойност към престоя на всеки 

един гост на курорта и региона.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ЛЮБА КЛЕНОВА, ОБЩИНА САМОКОВ

e-mail: lyuba.klenova@samokov.bg

+359 886 25 41 71

mailto:lyuba.klenova@samokov.bg

