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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 

и от държавния бюджет на Република България

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

ТУРИСТИЧЕСКИ  ОБЕКТА  В  БЪЛГАРИЯ50 малко
ПоЗнати

Екопътеката „Бяла река“ е една от 
най-дългите екопътеки у нас – почти 2 
км. Тя е изградена в ждрелото на еднои-
менната река в калоферския участък на 
Национален парк „Централен Балкан“. 
Екопътеката се намира на 570 м надмор-
ска височина, а най-високата й точка е 
на 630 м. По данни на екосдружението в 
Калофер всяка година по пътеката мина-
ват над 10 000 души. 

Маршрутът представлява истински 
образователен тур из една от най-живо-
писните части на планинския парк. Тук 
се срещат над половината от растител-
ните видове в България, близо 2/3 от 
лековитите билки и   11 вида уникални 
само за това място растения.  Паркът е 
убежище на вълка, мечката, дивата коза, 
благородния елен, царския орел, както 
и на 120 вида птици. 

Трасето проследява ждрелото на 
Бяла река, пресича разпенените й бър-
зеи и оформя своеобразна осмица с 
денивелация в най-високата си точка 
около 97 м. Екопътеката има по-дълъг 
и по-къс маршрут. Малкият кръг на „ос-
мицата“ стига до Манастирския бент и 
е достъпен дори за трудноподвижни 
туристи. Вторият кръг е по-дълъг и из-
исква повече усилия. 

Екопътеката „Бялата река“ се намира 

на точно 8 км от Кало-
фер. До нея се стига по 
черен планински път, 
който тръгва от севе-
розападния край на 
Калофер и води към 
Калоферския мъжки 
манастир „Рождество 
Богородично“. Зад оби-
телта, на разстояние от 
около 200 м, е входът 
на Националния парк и 
на комплекс „Бяла река“, 
който включва т.нар. Би-
вак „Бяла река“ и Детски 
център за оцеляване 
сред природата „Джен-
дема“. 

Съоръжението е из-
градено и се поддържа 
от дирекцията на пар-
ка, за да популяризира 
природното богатство 
на тази защитена тери-
тория. Екопътеката минава по 8 моста с обща дължина около 80 м, по близо 400 м 
вградени в земята стълбища и по над 85 м дървени стълби и платформи. 7 модула по 
екопътеката и двете интепретативни теми „Ждрелото на Бяла река“ и „Дендрология“ 
разказват за дивия свят в парка. 

Калоферският мъжки манастир, който е отправна точка за екскурзията, е разру-
шаван на два пъти от турците. Основан е през 1640 г., опустошаван е от кърджалии-
те, но през 1819 г. е възобновен. 

Екопътека „Бяла река“ 
край Калофер
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Червената църква край ПерущицаЕкопътека „Бяла река“ край Калофер
Тогава е издигната и сегашната църк-

ва. През 1877 г., по време на Руско-тур-
ската освободителна война, манастирът 
е сринат за пореден път до основи. През 
1881 г. обителта отново е възстановена 
от тревненския майстор Генчо Кънев и 
в този си вид остава до ден днешен. По-
следната реставрация на Калоферския 
манастир е от 1981 г. като част от дей-

ностите, свързани с честването на 1 300 
години от основаването на българската 
държава. Храмовият празник е на 8 сеп-
тември. 

Национален парк „Централен Балкан“ 
е разположен в сърцето на България, 
в централните и най-високи части на 
Стара планина. Тук се опазват саморе-
гулиращи се екосистеми с изключител-
но биологично разнообразие, както и 

местообитания на редки и застраше-
ни видове. Общата площ на парка е 72 
021,07 хектара. Най-високият връх е Бо-
тев – 2 376 м. Най-ниската точка е близо 
до Карлово, около 500 м надморска ви-
сочина. Общата дължина на парка е 85 
км, а средната ширина – 10 км.  Общата 
дължина на туристическите маршрути в 
Национален парк „Централен Балкан“ е 
470 км. 

Уникалният по своя характер и настроение фестивал, посве-
тен на старинните носии, традициите и фолклора, се про-

вежда ежегодно от 2008 г. насам в края на месец август в село 
Жеравна. Организатори са Фондация „Българе“ съвместно с об-
щина Котел, кметството на село Жеравна, „Сдружение за Жерав-
на“ и ,,Бона фиде“. Всяка година около 15 000 гости се включват в 
събитието, което се провежда в местността Добромерица край 
Жеравна – село, обявено за архитектурен резерват, с автентични 
къщи от Възраждането и типично българска атмосфера.

На фестивала на старинната 
носия в Жеравна се събират 
хиляди хора от всички краища 
на България, за да се веселят, 
пеят, свирят и танцуват така, 
както са го правили техните 
прадядовци и прабаби преди 
100 – 150 години. Участниците 
са облечени с народни носии 
– автентични, сценични, съз-
дадени от стари майстори или 
ушити специално за тях, по те-
хен вкус и размери.

Всеки участник във фес-
тивала трябва да е облечен в 
старинно облекло, изразява-
що неговия произход, нрав, 
материално положение или 
занаят. Мъжете може да са и 
с войводски или четнически 
облекла, както и със старинни 
военни униформи. Допускат се 
и облекла от самото начало на 
ХХ век, също и свещенически 
одежди. Разрешени са и фол-
клорни носии, традиционни 
за други народи и държави. 
Носията е задължителна за абсолютно всички, дори и за най-ви-
сокопоставените гости и охраната им. 

Има някои специфични условия на фестивалния празник, 
които отделят участниците от цивилизацията. Забранено е зас-

немането с камери, фотоапарати и мобилни телефони на тери-
торията на фестивала през първите два дни. Акредитирани про-
фесионални фотографи правят снимки на всички желаещи, като 
кадрите може да се получат по-късно безплатно по електронен 
път. Забранени са и разговорите по мобилни телефони. Провеж-
дането им може да става единствено на определено място извън 
фестивалната територия. Не може да се внасят никакви изделия 
от пластмаса –  бутилки, чаши, чинии, прибори, кутии, найлонови 
торбички, както и термоси, салфетки и др. Не се допускат и съвре-

менни дамски и мъжки чанти, 
куфари, раници, сакове, най-
лонови чантички, съвременна 
техника и прочие, както и упо-
требата на съвременни одея-
ла и постелки. При входа и на 
чаршията се продават чер-
ги, завивки и битови торби. 
Под забрана е и носенето на 
слънчеви очила и ръчни ча-
совници, съвременни шапки 
и кърпи. Разрешава се един-
ствено използването на кал-
паци, бели кърпи и забрадки.  
На пушачите се препоръчва 
да използват кибрит вместо 
запалки и по възможност ци-
гарите да се носят в табакера 
или кожена калъфка. Вместо 
химикалка е добре да се полз-
ва молив. 

През тази година фести-
валът ще се състои от 21 до 
25 август. Участниците могат 
да нощуват в някоя от много-
бройните къщи за гости в Же-
равна и района, а в близост 

до фестивала организаторите са осигурили място и за палатков 
лагер с химически тоалетни, вода и ток. 

Website: www.nosia.bg

Фестивал на старинната носия – Жеравна


