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Проект “Активни граждански общности чрез читалищата в България” – II етап 

 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Светлина-1896”, Гара Бов 
 

„СЪЗДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  
И НОВ АТРАКЦИОНЕН МАРШРУТ ” 

 
15 септември 2011 г. – 15 юни 2012 г. 

 
Хората от местната общност обобщиха своето 
виждане за необходимостта от популяризиране на 
БОВ (с. Гара Бов и с. Бов) като туристическа 
дестинация в създаването на туристически 
информационен център (ТИЦ) и нов атракционен 
маршрут в района. Тези възможности ще създадат нов 
туристически поминък в селото и ще задържат 
младите хора. Много доброволци допринесоха за 
създаването на единна база данни за културно-
историческите, природни и туристически обекти, които 
представляват интерес за туристите. Изработи се и 
нов туристически уеб портал към официалната 
страница на Бов – www.bov.bg. Обучени бяха 5 местни 

жители за туристически водачи. Изгради се и се популяризиран нов туристически маршрут с 
направление Гара Бов – Село Бов: Туристическа пътека „Под камико”. Създадена бе 
туристическа информационна инфраструктура в Бов – информационни табла, указателни 
табели и туристическа маркировка по новия маршрут на туристическа пътека „Под камико”. 
Изготвена бе и Карта на туристическите маршрути и културно-исторически обекти в землището 
на Бов – достъпна и он лайн. С много доброволен труд и създадени партньорства се изгради и 
вече функционира първият туристически информационен център в Гара Бов, който се обслужва 
от доброволци. От страна на местната власт е поет ангажимент за включване на с. Гара Бов и 
село Бов в бъдещата стратегия за развитие на туризма в община Своге. Съществен ефект от 
реализацията на инициативата е постигнатото обединяване на хора от местната общност и 
тяхното сплотяване около идеята за 
бъдещо развитие на селището като цяло.  
Доброволци: 69 

Часове доброволен труд: 1 577 

Партньори: 8 – Кметство Гара Бов, 
Планинска спасителна служба, студентски 
спасително-авариен отряд – София, 2 
клуба по туризъм към 2 училища от 
региона, 2 местни фирми, Природен парк 
"Врачански балкан", гр. Враца.  

 
 

“Голяма част от доброволците, участвали в реализацията на проекта смятат, че 
постигнатият резултат е несъмнено положителен, но само начален етап на развитие на 

туризма в селището. На различните срещи и обсъждания между участниците бе споделено 
желанието за по нататъшно развитие, посредством изпълнение на някои допълнителни 

дейности и построяване на допълнителни инфраструктурни единици за нуждите на 
туризма” 

Михаела Андонова,  
служител в читалище „Светлина-1896 
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