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"Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България"

Министър Николина Ангелкова откри 
Международното изложение „Културен туризъм 2015“ 

във Велико Търново
Близо 60% от туристите в световен ма-

щаб избират културата или културното 
наследство като причина за своите пътува-
ния, а според Световната организация по 
туризъм през 2020 г. културният туризъм 
ще бъде водещ. Това каза министър Ангел-
кова при откриването на XII Международно 
туристическо изложение „Културен тури-
зъм 2015“ във Велико Търново. По думите 
й по тази причина фокус в рекламата на 
страната ни през 2015 г. са възможностите 
за културно-исторически туризъм.

По данни от 2014 г. около 40% от бълга-
рите, пътували в чужбина, са го направили 

с цел културен туризъм, докато пътувалите 
в България с този мотив са били около 30%. 
„Амбицията ни е да обърнем посоката на 
тази тенденция“, подчерта Николина Ангел-
кова.

България е на челните места в Европа 
по брой исторически обекти и открити ар-
тефакти на територията й. „Трябва после-
дователно да работим за популяризиране-
то на това богатство. България има много 
какво да покаже и пред чуждестранните, 
и пред българските туристи. Убедена съм, 
че изложението във Велико Търново ще 
допринесе за постигането на тези цели“, 

каза още Ангелкова. Според министъра 
така страната ни ще отговори и на тенден-
цията за ръст на културния туризъм в све-
товен мащаб, а приближаващите велик-
денски празници и ученическата ваканция 
са също добър повод за повече пътувания 

в страната. Предварителните записвания 
за този период показват засилен интерес 
от румънските граждани към Северното 
ни Черноморие. Същевременно обилни-
те снеговалежи удължиха зимния сезон 
и планинските ни курорти отчитат голям 
интерес за предстоящите почивни дни 
предимно от българи и гости от съседните 
ни страни. „Това ни дава добър шанс да им 
предложим разнообразни възможности 
да опознаят българската култура и исто-
рия. Сигурна съм, че на борсата във Вели-
ко Търново ще бъдат предложени много 
идеи в тази посока“, допълни министърът 
на туризма.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 Европейски фонд  за регионално развитие

ОПРР

Този документ е създаден в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.3-01/2008/001-11 по проект “Комуникационна кампания за насър-
чаване на вътрешния туризъм в Република България”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство 
на туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 2

Продължава на стр. 3

Продължава от стр. 1

ТУРИСТИЧЕСКИ  ОБЕКТА  В  БЪЛГАРИЯ50 малко
ПоЗнати

Геокомплекс „Зарапово” 
край с. Вишоград, обл. Велико Търново

Зараповският водопад е сравнително 
малък, но изключително красив природен 
феномен. Той е част от екозона „Средна 
Янтра“ и геокомолекс „Зарапово“, който се 
намира на 15 км от град Павликени и на 27 
км от Велико Търново. Комплексът е разпо-
ложен по пътя Павликени – Балван – Вели-

ко Търново, на около 3 км от село Вишов-
град в посока към село Емен, буквално на 
метри от пътя. 

Съоръженията на геокомплекс „Зарапо-
во“ са завършени през 2006 г. Изградена е 
екопътека с няколко дървени мостчета и 
стълби, които отвеждат до подножието на 

най-забележителната част от него – 
16-метровия Зараповски водопад. 
Посетителите могат да се полю-
буват на великолепната гледка от 
едно от двете малки дървени мос-
тчета или от специална обзорна 
площадка. Разходката до водопада 
е кратка и приятна – в началото на 
екопътеката има място за паркира-
не, а за целия маршрут са нужни 
около 20 минути в двете посоки. 

Неповторимата гледка на мест-
ността ще Ви грабне още с преми-
наването по голям каменен мост, 
откъдето се спускате в ждрело-
видната долина и потъвате в този 
истински оазис на Предбалкана. 
Надолу по дерето се стига до из-
вор със сладка вода над река За-
раповска. В руслото й вирее рядка 
билка, наричана мокриш, за която 
днес се знае, че е особено богата 
на витамин С. В близката местност 
Бъклицата пък има лечебен извор, 
който излиза от скала и водата му 
сякаш ври. До водопада се нами-
ра пещера, обитавана от праисто-
рически времена – тук са открити 
първобитни сечива и прабългар-

ски монети. Освен чудесно място за разход-
ка и съзерцание, геокомплекс „Зарапово“ е 
подходящ и за организиране на пикник – 
изграден е кът за почивка, беседка с голяма 
маса, пейки и барбекю. 

Eкозона „Средна Янтра“ е богата на при-
родни феномени. Непременно трябва да се 
разгледа еменският каньон, който също 
е сред 50-те малко познати туристически 
обекта в България. През 1980 г. той е обя-
вен за природна забележителност под име-
то „Каньонът на река Негованка“. Тук през 
1992 г. е изградена и първата екопътека 
в България – „Еменски каньон“ (известна 
още като Негованската или Еменската еко-
пътека). Тя изцяло следва скалистия ръб 
на каньона и има множество отклонения 
с висящи дървени мостове, ниши, сводо-
ве, спускания и изкачвания през гориста 
местност, която води до водопад „Момин 
скок“ – висок 10 м и обграден от три страни 
с отвесни скали. Според една от легендите 
името на водопада идва от историята за 
три моми от селото, които не искали да сме-
нят вярата си и скочили от високата скала, 
за да не попаднат в ръцете на гонещите ги 
османци. Друга легенда разказва за русо-
косата Дочка – внучка на воденичаря Ден-
чо – която залиняла, след като разбойник 
от селото с името Али опитал да я отвлече. 
После изчезнала и се заговорило, че дружи 
със самодивите, които често се къпели във 
водопада край дядовата й воденица. Скоро 
след това намерили Али мъртъв, покосен 
от незнайна сила. 

Международното туристическо изложе-
ние „Културен туризъм 2015” се провежда в 
изложбените зали „Рафаел Михайлов” със 
съдействието на Министерството на тури-
зма. Това е най-мащабното българско изло-
жение за специализиран туризъм с между-
народно участие, което продължава до 4 
април и има богата съпътстваща програма. 
Организатори са община Велико Търново 

и общинската агенция „Царевград Търнов” 
в партньорство с Българската хотелиерска 
и ресторантьорска асоциация и Асоциа-
цията на българските туроператори и ту-
ристически агенции. В него се включиха 78 
български и чуждестранни представителя. 
Министерството на туризма показва на-
ционален рекламен щанд от 40 кв.м, в кой-
то участват 5 изложителя от туристически 
региони, културни институции, общини и 

др. Освен България сред останалите учас-
тници тази година са туристически ком-
пании и организации от ЮАР, Хърватска, 
Индонезия, Виетнам, Индия, Китай, Гърция, 
Русия, Румъния, Македония,  Мароко и Ко-
рея. Програмата на борсата включва също 
дискусионна програма, филмов фестивал 
“На източния бряг на Европа”, национален 
конкурс „Чети и пътувай”, концерти и раз-
нообразни атракции.

Министър Николина Ангелкова откри 
Международното изложение „Културен туризъм 2015“ 

във Велико Търново
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За контакти:

туристически информационен
център - Велико търново

Тел: +359 62 622148
Тел/Факс: +359 62 600768

e-mail: tic@velikoturnovo.info
Website: www.velikotarnovo.info

В местността се намира село Вишов-
град – място с древна култура и богато 
наследство. В землището на селото са раз-
крити останки от римско кале (връх Чука-
та) и каменен саркофаг на римски жрец и 
съпругата му. Преведеният надпис върху 
саркофага днес може да се види на табе-
ла на площада на селото: „На подземните 
богове! Луциус Петрониус Сенциус (бивш 
жрец). Приживе на себе си и на Флавия 
Маргарита, своя съпруга, се погрижи да 
направи“. С името на селото са свърза-
ни древни предания – според някои то 
е наречено така заради многобройните 
вишневи дръвчета; според други идва от 

ТУРИСТИЧЕСКИ  ОБЕКТА  В  БЪЛГАРИЯ50 малко
ПоЗнати

Продължава от стр. 2 името на жена, чиято сянка била вградена 
в съществуващия някога манастир. Сели-
щето пази истории за велики личности и 
събития. Край него са станали две от бит-
ките на четата на Хаджи Димитър и Стефан 
Караджа. Днес в двора на училището има 
мемориал на загиналите четници, а в мест-
ността Канлъдере, където се предполага, 
че е заловен Стефан Караджа, е издигнат 
негов паметник. Оттук е родом Мирчо 
войвода, който установява за 2 месеца 
българска власт в Търново. Със селото е 
свързан и Бачо Киро, който именно тук 
започва учителска си кариера и получава 
прозвището си „Бачо“ (от уважителното 
обръщение към него). Във Вишовград е 

родена и майката на възрожденския поет 
Петко Славейков. 

В читалището на селото е уреден 
етнографски музей с богата експозиция, 
посветена на местния бит и традиции. 

ПрАЗНиК НА  
ГорНооряхоВсКия суджуК

Кулинарни празници

През 2007 г. Община Горна Оряховица 
решава по своеобразен начин да отдаде 
почит на един от най-популярните си сим-
воли. В последната седмица на месец май 
в парк „Градска градина” се провежда пър-
вият Празник на горнооряховския суджук. 
В проявата се включват всички местни 
производители. Събитието е включено в 
календарния план за публичните прояви 
в духовната сфера на града. По този начин 
Община Горна Оряховица възражда един 
от старите горнооряховски празници „Ва-
ракосване” – отбелязван в началото на ХХ 
век с голямо шествие от местните касапи и 
месопроизводители.

Всяка година празникът се провежда в 
последната седмица на месец май. Обик-
новено в него участват производители, 
работещи в областта на месопреработва-
нето. Най-вкусният суджук, представен на 
кулинарното изложение, получава специ-
ална награда, а отсяването на победителя 
става след нарочна дегустация. Празникът 
предлага кулинарно шоу и редица игри за 
малки и големи, сцена на открито, щандове 
за продажба на вкусния деликатес.

През 2014 г. на празника е изложен 
50-метров суджук. Гигантският деликатес 
е дело на технолозите на три от местните 

Геокомплекс „Зарапово” 
край с. Вишоград, обл. Велико Търново

фирми. За изработката му е използвана 
близо 200 кг суровина. Суджукът е про-
изведен от говеждо месо и подправки, по 
стара традиционна рецепта. Това е и годи-
ната, когато гостите на кулинарния празник 
изяждат близо 2 тона от месния деликатес.

Историята на горнооряховския суджук 

започва още преди няколко столетия, когато 
предприемчиви и находчиви горнооряхов-
ци създават своя рецепта за консервиране 
на месо. Първото свидетелство за масовата 
продукция на този деликатесен продукт, е 
ферман от далечната 1538 година на султан 
Сюлейман I Великолепни, с който се дава 
правото на Рустем паша да владее земите 
и да прибира данъците от производство на 
суджуци в Раховиче-и-гебр, днешният град 
Горна Оряховица. 

Вкусният български месен деликатес 
става известен още през Възраждането, 
когато е носел името „Сара“. През 1861 г. 
суджукът получава и първото си междуна-
родно отличие от Стопанското изложение в 
Торино. 2011-та е годината, в която горноя-
ховският суджук става единствената марка 
в България, която е приета в Европейския 
регистър на защитените наименования 
за произход и защитени гео-
графски указания. Това озна-
чава, че деликатесът може да 
се произвежда само в 
определен географ-
ски район на Евро-
пейския съюз. 


