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НОВИНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 

 

Провеждане на втора работна среща с представителите на българските ЕДЕН дес-

тинации 

В периода 04-05 юли 2017 

г. се проведе втората 

работна среща с предс-

тавителите на ЕДЕН 

дестинациите в Бълга-

рия. Събитието беше 

организирано от Минис-

терството на туризма в 

рамките на проект 

„Комуникационна кам-

пания за популяризира-

не на дестинациите 

ЕДЕН от България – второ 

издание”, финансиран по програма COSME 2014-2020 г. 

 

Проектът за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България спомага изключително 

много както за промотирането им на националния и международния пазар, така и за устой-

чивото им развитие. Около това мнение се обединиха представителите на ЕДЕН дестинаци-

ите у нас по време на втората заключителна работна среща. В нея взеха участие експерти 

от Белица, Кърджали, Сапарева баня, Луковит, Каварна, Сандански и Кюстендил. „ЕДЕН е 

още една възможност за представянето на България на високо европейско ниво”, каза ръ-

ководителят на проекта и добави, че чрез проекта се създава устойчивост на дестинациите 



и условия за тяхното развитие. 

 

По време на дискусията стана ясно, че видеоклиповете по проекта, представящи 12-те 

български ЕДЕН дестинации имат голяма популярност сред широката публика. Получено е 

запитване за превод включително и на китайски език, съобщиха от Министерството на 

туризма. Ръководителят на проекта информира, че ЕДЕН дестинациите винаги са предста-

вяни сред представителите на дипломатическите мисии у нас и по време на срещи с меж-

дународно участие. В рамките на проекта са изработени 9 клипа за отделните дестинации 

и 1 общ. Те са разпространявани и през онлайн каналите на Министерството на туризма. 

 

В рамките на проекта са проведени три опознавателни тура на блогъри от Румъния, Гер-

мания и България. София – Кюстендил – Мелник – Сандански – Белица – Сапарева баня – 

София бе маршрутът на гостите от съседната ни страна и българските блогъри, а красота-

та на Враца, Белоградчик и Луковит завладя немските травъл блогъри. Представителите 

на ЕДЕН дестинациите в България и експертите от Министерството на туризма коментира-

ха, че всички блогъри са публикували своите статии в много кратък срок и, че са били 

активни с постове и снимки още по време на самите пътувания. Участниците в срещата 

заключиха, че именно чрез подобни активности може най-добре да се усетят духа и тра-

дициите на дадено населено място. 

 

Част от резултатите по проекта са и ежемесечно изготвян и разпространен он-лайн бюле-

тин за българските ЕДЕН дестинации на български и английски език, актуализирана рек-

ламна имиджова брошура, изготвена и разпространена онлайн листовка, дизайн, печат и 

използване на плакати и банери, изработени печатни информационни материали - дипля-

ни „Събития и Фестивали в българските ЕДЕН дестинации” и „Тематични маршрути между 

ЕДЕН дестинации в България”, пощенски картички и магнити с детски рисунки. 

 

Всяка една от дестинациите е представяна на национални и международни туристически 

борси като най-голямото изложение в Румъния TTR (есен и пролет), ITB в Берлин, Вакан-

ция и СПА ЕКСПО и „Зелени дни” в София, Културен туризъм във Велико Търново, Уикенд 

туризъм в Русе. 

 

Представителите на българските ЕДЕН дестинации споделиха опита по между си и обме-

ниха идеи за устойчивото развитие на всяка от тях. В края на работната среща бяха по-

пълнени специално изработени анкетни карти, в които всички участници отразиха своите 

препоръки и мнение за ползата от проекта и за бъдещото му развитие и надграждане. 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ОТ ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИТЕ 

 

Международен фолклорен фестивал „Песни от из-

вора“ (август 2017 г.) 
 

Международен фестивал за автентичен фолклор „Песни 

от извора“, се провежда ежегодно в местността „Извора“ 

край санданското село Петрово. Самодейни състави от 

цяла България и от чужбина пазят и продължават тради-

циите на народната песен. 

 



 
 

Фестивалът няма конкурсен характер, а народното веселие, хороводните песни и кръш-

ните хора продължават през целия ден. 

 

Повече информация за събитието можете да откриете тук:  http://

sandanskibg.com/ 

 

 

Международен фолклорен фестивал „Пирин фолк“ и „Детски Пирин фолк“ (25 

– 27  август 2017 г.) 

 
Фестивалът „Пирин фолк” Сандански е един от 

най-престижните фестивали в България, кой-

то всяка година събира участници от различ-

ни държави в своеобразна среща на тради-

ции, култури и езици в името на песенния 

фолклор. 

Фестивалът „Пирин фолк“ – Сандански е  уч-

реден през 1993г. Това е първият създаден у 

нас, единствен по рода си и най-популярен 

фестивал за авторска македонска песен в 

България. Фестивалът се състои от два кон-

курса:  Конкурс за авторска македонска пе-

сен и Конкурс за изпълнителско изкуство. 

 

Основната цел на фестивала е съхраняване и обогатяване на фолклорната традиция на 

Пиринска област и културно – историческото наследство на гр. Сандански и региона.  

                

Повече информация за фестивала можете да намерите тук: http://

www.pirinfolk.com/bg 

 

 

Фестивал на „Терлика“ (септември 2017 г.) 
 

 

Фестивал на Терлика стартира в Дъждовница 

през 2006 г. по инициатива на Арт движение 

КРЪГ и млади творци от различни европейски 

страни с подкрепата на Община Кърджали. 

През 2006 г. за фестивала е изплетен терлик, 

дълъг 3,5 м от 18 кг вълна, който е показан 

по-късно в световноизвестния експозиционен 

ExCell център в Лондон. През 2007 г. участ-

ниците във фестивала изяждат 4-метрова 

торта във форма на терлик, която тежи 300 кг. 

 

Очакват се нови трансформации на терлика през всяка следваща година. Фестивалът 
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на Терлика прави Дъждовница известна и споменавана в десетки телевизионни репорта-

жи, медийни публикации, както и в повече от 20 сайта на различни езици. Акцентът, 

поставен върху тази проста, но пъстра част от домашното облекло на село – терликът, 

всъщност придава значимост на многоцветната нишка, която може да се преобразува до 

безкрайност. 

 

Организират  се   арт класове, летни  резиденции за  художници и  поети, излож-

би   и  срещи  с  учебни  заведения  в  Кърджали. Конкурс  за   най-бързо  плете-

не  на   терлик от  мъже и  жени.  

 

Повече информация за събитието можете да намерите тук: http://

tourism.kardjali.bg/?pid=5,8 

 

 

Празник на плодородието (30 септември 2017 г.) 

 

„Празникът на плодородието” увенчава есента 

в гр. Кюстендил. Този есенен празник на изо-

билието е наследство от Първия национален 

овощарски конкурс от 1896 г., заявен от Об-

щина Кюстендил, проведен под патронажа на 

Министерството на търговията и земеделие-

то /тогава/. 

 

Художествено аранжирани кътове с плодове 

и зеленчуци радват посетителите. Есенните 

дни на плодородието се съпътстват от научна 

сесия на Института по земеделие, Инвестиционен форум, Карнавал на плодородието и 

атракции. 

 

Повече информация за събитието можете да намерите тук: http://www.kultura-

kn.info/celebration/4/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%

D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%

B4%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE 

 

Празник на града „С любов и вяра в общите ценности”, Белица (02 септември 

2017 г.) 

 

Целта на празника е да съхрани  и популяризира  българската природа и  народни тра-

диции  –  извор на непреходната сила на българския корен и дух, носещи посланията на 

любовта и вярата в общочовешките ценности на хората в община Белица и националната 

ни култура. Да насърчи предприемаческия  дух в развитието на туризма в Природният 

феномен – Белица. Да представи и популяризира модела на мирно съжителство на етни-

чески и религиозно разнообразни общности, който да се мултиплицира на национално и 

световно ниво.  
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Повече информация за събитието можете да намерите тук: http://

www.belitsa.acstre.com/ 

                                                           

 

ИНТЕРЕСНИ ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ ИЗ ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

Маршрути из ЕДЕН дестинация Сапарева баня 

 

„Гейзер-фонтан” 103°С - гр. Сапа-

рева баня -  Оброчище „Света во-

да – „Пътека на здравето”– па-

раклис „Света Петка” гр. Сапаре-

ва баня - екопътека „Валявица” -  

природен феномен безотточно 

езеро ”Паничище”, с. Паничище 

 

Дължина на маршрута – 7 км и време 

за изпълнение на маршрута – 2 ч и 

30 минути пеша.  

 

Туристическият маршрут е с начална точка Гейзера-фонтан 103°С. На юг от фонтана 

около 500 метра движейки се пеша по ул. „Пчела“ на границата между Рила планина и 

равнината на Горно поле се намира древно оброчище „Света вода”. Маршрутът продъл-

жава в посока изток от „Света вода” по „Пътеката на здравето”, в подножието на плани-

ната.  В края на пътеката се намира параклис „Св. Петка”. От тук се продължава към 

екопътека „Валявица”,  пресича се асфалтовия път и се достига до първата беседка и 

началото на екопътеката, която  минава край коритото на р. Валявица. От  екопътека 

„Валявица” по маркирана туристическа пътека се продължава към природния феномен 

безотточно езеро „Паничище”.  

  

„Гейзер – фонтан” 103°С, гр. Сапарева баня – Седемте рилски езера 

 

Дължина на маршрута 20 км; време за изпълнение – 1 час. 

 

Маршрутът „По пътя на живата вода”, може да се изпълни по два начина с превозно 

средство или пеша. Ако предпочетете с превозно средство се тръгва от гр. Сапарева ба-

ня,  през с. Паничище до х. Пионерска, където е началната станция на пътническа въ-

жена линия „Рилски езера” и от тук продължавате по маркирани туристически пътеки. 

Ако предпочетете по-трудния вариант – пеша, се тръгва от гейзера-фонтан, ще преми-

нете по пътеката на здравето, екопътека „Валявица”, маркирана туристическа пътека и 

се достига до Посетителския информационен център към Национален парк „Рила” в с. 

Паничище. От тук пак по маркирана туристическа пътека се достига до местността Зеле-

ни преслап и входа на Национален парк „Рила”. Преминава се през резерват 

„Скакавица” известен с беломуровите си насаждения. Тук може да посетите Водопад 

http://www.belitsa.acstre.com/
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„Скакавица” и х. Скакавица, която е най-

старата хижа в България и да продължи-

те към Седемте рилски езера.  

 

До Седемте езера водят две пътеки от х. 

Рилски езера: Дясната пътека, която в 

началото изкачва стръмно, покрай ски 

лифта, води към езерото Бъбрека. Лявата 

пътека, води към х. Седемте езера на 

Рибното езеро и от там през езерата Три-

листника и Близнака отново до Бъбрека. 

По тази пътека се преминава през всяко 

едно езеро от този циркус. От левия край на Бъбрека пътеката продължава изкачвайки 

се към езерото Окото, Сълзата и Езерния връх, от който се виждат всички седем езера. 

 

Повече информация можете да намерите тук: http://saparevabanya.bg/pages/

mid/71/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC/%

D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%

8A%D0%BC.html 

 

Маршрути из ЕДЕН дестинация Кърджали 

 

Екопътека: Кърджали – резерват Чамлъка – крепостта Асара – хижа Устра – 

връх Алада – хижа Бели брези – село Дядовци – Дяволски мост – Кърджали.  

На територията на общината по тази пътека могат да се видят находища на сбита повети-

ца от сем. Поветицови; рейхенбахова перуника от сем. Перуникови (балкански ендемит); 

странджанско сапунче от сем. Карамфилови (български ендемит); росен от сем. Се-

дефчови. 

 

Екопътека: Кърджали – резерват Вълчи дол – хижа Студен кладенец –

Кърджали.  

 

По тази пътека могат да се наблюдават находища на родопски силивряк от сем. Геснеро-

ви – реликтен вид и балкански ендемит; морковидна стефанофия от сем. Сенникоцветни; 

сераделово клеоме от сем. Капаридови. От представителите на орнитофауната могат да 
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се наблюдават белоглав лешояд, египетски лешояд, черен щъркел и др.  

Повече информация за маршрута можете да намерите тук: http://

tourism.kardjali.bg/?pid=2,1 

 

Маршрути из ЕДЕН дестинация Враца 

 

Врачанска екопътека „Боров ка-

мък” - Маршрутът започва от края на 

с. Згориград и следва каньона на р. 

Лева. Дървени мостове, множество 

стълби и парапети, построени от двете 

страни на реката, отвеждат до водопад 

Боров камък с височина 63 м. Пътеката 

минава непосредствено под водопада 

и се изкачва по дървена стълба вдяс-

но. Над водопада е изградена обзорна 

площадка. Следва красива поляна с 

дървен заслон и барбекю. 

 

Враца – м. Локумчето – вр. Замбина могила – х. Пършевица 

 

Маршрутът започва от посетителски 

център „Натура“. Върви се по пътя за 

пещерата “Леденика”. След първия 

остър завой след прохода Вратцата се 

отбива вляво по добре очертан колар-

ски път, който преминава в планинска 

пътека, която отново излиза на шосе-

то. На следващия остър завой пътека-

та се отклонява вляво, преминава 

през дере с течаща вода и през краси-

ва букова гора се изкачва по хребета 

Локумчето и излиза отново на шосето. 

След около 1 км по шосето вдясно по дере се достига трудовашката чешма. От чешмата 

се продължава нагоре, като се пресичат серпентините на шосето и се достига разклона 

за х. Леденика и х. Пършевица. Поема се по шосето вляво към х. Пършевица. 

Повече информация за маршрутите можете да намерите тук: http://www.vr-

balkan.net/bg/turisticheski-marshruti/ 

 
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.  
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