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ОНЛАЙН БЮЛЕТИН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИ, СЪЗДАДЕН ПО ПРОЕКТ 

„КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕСТИНАЦИИТЕ ЕДЕН 

ОТ БЪЛГАРИЯ – ВТОРО ИЗДАНИЕ”, ИЗПЪЛНЯВАН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗ-

МА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСО-

ВА ПОМОЩ №699265 ОТ 18-ТИ ЯНУАРИ 2016 Г. 

 

(брой 16 м. юни 2017 г.) 

 
НОВИНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА  

 

За втора поредна година в ЕДЕН дестинация Враца се проведе Националния фолклорен съ-

бор „Леденика 

Министърът на туризма Николина Ангелкова поздрави участниците в Националния фолкло-

рен събор „Леденика“, който се състоя на 24 и 25 юни в едноименната местност. 

„Провеждането на това събитие за втора поредна година показва, че имате желанието и 

полагате усилия да съхраните българските 

традиции и да популяризирате региона 

сред повече български и чуждестранни 

туристи”, посочи министър Ангелкова. Тя 

припомни, че Враца е избрана за една от 

ЕДЕН дестинациите в България. „Враца 

води началото си от богато тракийско се-

лище и през вековете остава важен зана-

ятчийско-търговски, а по късно и индуст-

риален център”, каза още министърът на 

туризма.   

По думите й инициативи като тази са при-

мери, които трябва да бъдат следвани и раз-

вивани, защото това ще допринесе не само за запазване на българския дух, но и за изграж-

дането на България като устойчива целогодишна туристическа дестинация. 

През 2016 г., когато се проведе за първи път, съборът бе посетен от над 5 000 човека. Съ-

що така, Националният фолклорен събор „Леденика” бе победител в категория „Духът на 

България“ в първите държавни Годишни награди в туризма. „Сигурна съм, че Община Враца 

и тази година ще се включи подобаващо в надпреварата”, подчерта министър Ангелкова. 

В самия събор участваше кметът на Община Враца Калин Каменов, който съобщи,  че тази 

година се очаква посетителите на събора да надхвърлят 10 000 души, а в програмата са се 



включили над 70 фолклорни състава. По традиция се проведе и възстановка на Север-

няшка сватба.  

 

Проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от 

България – II”, изпълняван от Министерството на туризма по Споразумение с Ев-

ропейската комисия №699265 от 18-ти януари 2016 г. предстои да приключи на 

31.07.2017 г. За времето до приключване на проекта се предвижда финализира-

не изпълнението на следните дейности:  

 

 Изработване на информационни листовки за 

фестивали и събития в ЕДЕН дестинациите  и за 

маршрути между ЕДЕН дестинациите; изработване 

на пощенски картички и магнити с най-добрите дет-

ски рисунки от проведения по проекта конкурс 

„Моята ЕДЕН дестинация“. 

 Провеждане на втора (заключителна) среща на 

ЕДЕН мрежата в България. Срещата се провежда с 

цел оценка и анализ на постигнатите резултати и 

проучване на мненията на представителите на българските ЕДЕН дестинации за нивото на 

тяхното удовлетворение от усилията и действията, предприети от Министерството за про-

мотиране на ЕДЕН дестинациите. В допълнение, по време на срещата ще бъдат дискутира-

ни действията, които ще бъдат предприети от Министерството в посока промотиране и ус-

тойчиво развитие на българските ЕДЕН дестинациите. Планира се събитието да бъде 

двудневно и да се проведе в рамките на първата седмица на м. юли 2017 г.   

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ОТ ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИТЕ 

 

Танцов фестивал „Хоро край Пирина“ (1-2 юли 2017г.) 

 

Фолклорен танцов фестивал за деца и любители „Хоро край Пирина“ ще се проведе за 

трета поредна година на 1 и 2 юли 2017 г. в град Сандански. Организатори на фестивала 

са Община Сандански, Фирма „Меджик арт 

къмпани“ ООД и Фолклорни танцови шко-

ли „Македонци“. Целта на фестивала е 

популяризиране и запазване на българ-

ските народни хора и танци при малки и 

големи, без ограничение на възрастта. 

Танцовия фестивал дава възможност и 

поле за изява на хората, които обичат 

да танцуват и които искат да запазят 

българското у себе си. Мястото, на кое-

то ще се представят участниците от ця-

лата страна ще бъде „Летен театър“ в 

гр. Сандански.  

Фестивалът „Хоро край Пирина“ 2017 г. 

е подготвил за всички любители и цени-

тели на българския фолклор две катего-

рии: фестивална и конкурсна част. 

 



 

   Повече информация за събитието 

можете да откриете тук:  

http://horokraipirina.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестивал „Огненият Дунав” (26-29 юли 2017 г.) 

 

Най-мащабното събитие за жителите 

и гостите на Община Тутракан и ед-

но от най-мащабните в областта е 

„Огненият Дунав” - четири юлски 

дни, изпълнени със спектакли, кон-

церти, спортни състезания и кули-

нарни конкурси, много изненади за 

най-малките гости на фестивала-

децата, светлинно, огнено и лазерно 

шоу „Огненият Дунав” и още много 

изненади, които събират хиляди по-

сетители на едно място от града, 

страната и чужбина, за да се насла-

дят на очарованието на фестивала.  

Периодът на провеждане е края на месец юли. За посещение са отворени музеите в града 

с богата програма за посетителите от различни възрастови групи. Организира се от общи-

на Тутракан, Общински център за извънучилищни дейности, Историческия музей и чита-

лища от района. Целта на фестивала е популяризирането на града като атрактивна турис-

тическа дестинация, привличане на външни посетители и участници във фестивала, както 

и повишаване на информираността относно местните традиции и културна среда. 

 

Повече информация за фестивала можете да намерите тук: https://opoznai.bg/view/

festival-ogneniiat-dunav-tutrakan  

 

 

Международен фолклорен фестивал „Сребърна пафта” (27-30 юли 2017г.) 

 

В периода 27-30.07.2017 г., в гр. Кюстендил предстои откриването на Международен 

http://horokraipirina.com


 

   фолклорен фестивал (МФФ) „Сребърна пафта”. Място на провеждане на събитието е 

Площад „Велбъжд”, Арката. Фестивалът е 

под патронажа на кмета на Община 

Кюстендил и Народно читалище 

„Пауталия-2008”. Събитието не е с кон-

курсен характер, а цели да запази бъл-

гарския фолклор, бит и култура. МФФ 

„Сребърна пафта” се утвърждава като 

едно от важните събития в културния 

календар на Кюстендил и вече за по-

редна година всички посетители имат 

възможността да се докоснат до красо-

тата и магията на фолклора на различ-

ните народи. Създаден с цел да запазва 

традиционната култура и образците на фолклора на балканските народи, фестивала вся-

ка година разширява своите граници и приема все повече и повече посланици на фолкло-

ра от различни точки на планетата. Ръководителите на фолклорни ансамбли, танцови ко-

лективи определят  програмата си за участие с времетраене до 25 минути. Клубове за 

фолклорни  хора до 15  минути. Народни хорове и индивидуални изпълнители до 10 ми-

нути. Обичаи и обряди до 25 минути.  

 

Повече информация за събитието можете да получите от тук:  

http://www.kultura-kn.info/festival/24/m%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%

D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%

BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%

D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%

80%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0-2015  

 

 

XVІ Международен  конкурс  “Речни  ноти ”  Тутракан (25 - 26 август 2017 г.) 

През месец август 2017г. за шестнаде-

сети път Тутракан ще се превърне в 

международен център на музикалното 

изкуство.  На брега на река Дунав, на 

открити сцени  ще се срещнат деца от 

България, Румъния, Сърбия, Босна и 

Херцеговина, Косово, Израел, Русия, 

Украйна, Казахстан и Гърция. С таланта 

и младостта на участниците и техните 

изпълнения,  дните на фестивала се 

превръщат в истински празник за гра-

да.  

Целите на международния конкурс са нами-

ране и предоставяне на сцена за изява на млади таланти, популяризиране на българската 

 

http://www.kultura-kn.info/festival/24/m%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://www.kultura-kn.info/festival/24/m%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://www.kultura-kn.info/festival/24/m%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://www.kultura-kn.info/festival/24/m%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://www.kultura-kn.info/festival/24/m%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0


 
детска и забавна песен, обединяване на децата от България и чужбина в творчески съюз 

и запознаване с културата на България. 

Право на участие в конкурса имат индивидуални изпълнители и вокални формации в раз-

лични възрастови групи. 

Организатори на събитието са Общинска администрация –Тутракан и Общински център за 

извънучилищни дейности - Тутракан. Мястото на провеждане е открита сцена - Обреден 

дом гр. Тутракан. 

Лица за контакти:  

Община Тутракан-отдел „Култура”, тел. 0866 /60-621, 

Общински център за извънучилищни дейности, тел. 0866 /60-399,   

Доротея Бальовска - Ръководител ОЦИД   0893370952 

E-mail: tn_ocid@abv.bg и obs_tutrakan@b-trust.org 

web site: www.rechninoti-tn.net 

Повече информация за събитието можете да намерите тук: http://rechninoti-tn.net  

 

Културен форум „Панагия“ - въздигане на хляба, Кюстендил (13-15 август 

2017г.) 

„Панагия“ – въздигане на хляба” е форум за българската традиция, православно изкуство 

и култура, който всяка година се провежда при църкви и параклиси, наречени на Св. Бо-

городица. В началото на месец август се провежда иконографски пленер с участието на 

млади зографи. В навечерието на богоро-

дичния празник се открива иконограф-

ска изложба- Панагия. 

Дни преди Успение Богородично се 

представя традицията по замесването 

на богородичния хляб и изпичането му 

в подница. Самото действие около хля-

ба наподобява черковното тайнство. 

Освещава се житото, предметите свър-

зани със замесването са изпълнени със 

сакралност. ”Жената-майка” учи и пре-

дава тайнството на най-личните моми-

чета. 

На следващия ден, Регионален исторически музей - Кюстендил  е домакин на изложение-

то. Алеите на музея са изпълнени с множество пити, омесени от сръчните ръце на кюстен-

дилските жени. В този хляб е вплетена вяра, майсторство и автентичност - такива, какви-

то са предавани от майки на дъщери, от род в род. 

На 15 август по традиция жените в Кюстендил месят хляб с молитва за добруване, укра-

сяват ги с пластики от самото тесто, изразяващи най-значимите идеи от бита и ги занасят 

в храма с благодарност към Богородица. 

 

mailto:tn_ocid@abv.bg
mailto:obs_tutrakan@b-trust.org
http://www.rechninoti-tn.net
http://rechninoti-tn.net


 

Повече информация можете да намерите тук: http://www.kultura-kn.info/

celebration/3/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%

D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%

B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%

D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B0-

panagia  

 

 

ИНТЕРЕСНИ ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ ИЗ ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

Маршрути из ЕДЕН дестинация Кюстендил 

Градът е разположен в най-южната част на плодородната Кюстендилска котловина, по 

двата бряга на неголямата река Банщица, опирайки в най-северните склонове на гранич-

ната с Македония планина Осогово. Кюстендил е балнеолечебен курорт с национално 

значение, който разполага с разнообразен природо-ресурсен потенциал. Наличието на 

геотермални води непосредствено в обекти – паметници на културата и в зони с концент-

рация на културно-историческо наследство е чудесен шанс и потенциал за развитие на 

балнеоложки, СПА, уелнес и културно-исторически туризъм.  

 

Кюстендил – лесопарк Хисарлъка - с. Богослов 

 

 

До лесопарк „Хисарлъка” можете да стиг-

нете по 3 начина, по стълбичките на 

градския пазар (маркировка с червен 

цвят), по парковата алея в края на ул. 

„Гороцветна” или по панорамния път над 

стадион Осогово.  

 

 

 

 

Кюстендил – с. Жиленци – м. „Студен 

кладенец” – м. „Памука” – хижа 

„Осогово”  

Маршрутът е маркиран с жълт цвят. Село 

Жиленци (655 м.) се намира на 6 км. за-

падно от Кюстендил. От центъра на селото 

се тръгва в южна посока по шосето, по 

протежението на р. Глогозка навътре в 

планината.  

 

http://www.kultura-kn.info/celebration/3/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0
http://www.kultura-kn.info/celebration/3/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0
http://www.kultura-kn.info/celebration/3/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0
http://www.kultura-kn.info/celebration/3/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0
http://www.kultura-kn.info/celebration/3/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0
http://www.kultura-kn.info/celebration/3/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0


 

Кюстендил – Kадин мост (с. Невестино) – Четирската пещера 

 

Село Невестино (община Невестино) се 

намира на 12 км. източно от Кюстендил. В 

центъра на селото на река Струма се нами-

ра Кадин мост, построен през 1470 г. с 

дължина около 100 м. 

 

 

 

 

 

Кюстендил – с. Смоличино (околностите на селото) 

Село Смоличино се намира на около 30 

км. източно от Кюстендил по пътя за Благо-

евград. На десния бряг на р. Елешница, 

сред буйна храстовидна растителност и 

стръмни скали, в местността „Манастира” 

ромолят водите на каптираните два карсто-

ви извора, чиито струйки образуват водо-

пада „Св. Яна”. 

Любителите на археологическите ценности 

могат да посетят останките от късноантичен 

крепостен зид близо до Бачковската маха-

ла, останките от античен некропол в мест-

ността „Побиен камик” и от късноантична гробница в местността „Димкови воденици”. 

Пещерата „Приказна” -  намира се в скалата, от която скача малкият водопад „Св. 

Яна”, уникална по своите образувания, с богата вътрешна украса, отстояща от река Елеш-

ница на около 20 м. 

Пещера „Св. Яна” – намира се над светената вода зад пещерата „Приказна”. Тя е накло-

нена с дължина около 48 м., неразклонена, едноетажна и влажна. 

Повече информация за маршрутите от района можете да намерите тук:  

http://tourism-kn.net/index.php?

option=com_content&view=category&id=45&Itemid=118&lang=bg 

 
Този материал е създаден в рамките на проект “Комуникационна кампания за популяри-

зиране на дестинациите ЕДЕН от България – II издание”, договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № 699265 от 18.01.2016 г., който се осъществява с 

финансовата подкрепа на програма COSME(2014-2020) на Европейския съюз. Съдържа-

нието на този материал представя възгледите само на Министерството на туризма 

и е негова пълна отговорност; не трябва да се счита, че този документ отразява офи-

циалното становище на Европейската Комисия и/или на Изпълнителната Агенция за 

малки и средни предприятия или друг орган на ЕС. Европейската Комисия и Агенцията 

не носят отговорност за ползата, която ще се създаде от информацията, която той 

съдържа.  

http://tourism-kn.net/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=118&lang=bg
http://tourism-kn.net/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=118&lang=bg

