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Темите в 

броя 

 Над 180 хил. ту-
ристи са разгледа-
ли големите исто-
рически обекти във 
Варна 

 Подготвя се водно-
спасителната дей-
ност на неохраняе-
мите плажове в 
област Варна 

 Хотелите и рес-
торантите на 
първа линия в Бал-
чик работят цело-
годишно 

 В Камчия очакват 
двойно повече ту-
ристи 

 Над 1000 български 
туристи пътуват 
с влак и ретро ло-
комотив 

 Министерство на 
туризма участва в 
изпълнението на 
проект „Дунавска 
културна плат-
форма – креативни 
места на 21 в.―, 
финансиран по 
Транснационална 
програма „Дунав― 

 Подписан е догово-
рът за безвъзмезд-
на финансова по-
мощ по проект за 
подкрепа на коор-
динаторите по 
Приоритетна об-
ласт 3 на Страте-
гията на ЕС за Ду-
навския регион 

В област Варна очакват около 11% ръст на чуждите 

туристи за летния сезон 

11 април 2017 

Всички предварител-

ни данни от бизнеса 

и институциите сочат, 

че ни очаква много 

добър летен сезон и 

съвместно с остана-

лите институции ра-

ботим за гарантиране 

на сигурността на ту-

ристите. Това заяви 

във Варна министъ-

рът на туризма Стела 

Балтова на среща с кмета Иван Портних, туристическия бизнес и 

контролните органи. В областта се очакват около 11% ръст на чуж-

дите туристи през сезона спрямо миналата година. Това показват 

данните от международните изложения, на летището и на бизнеса, 

обяви Иван Портних. Според него Варна се превръща в целогодиш-

на дестинация, тъй като се увеличават полетите на нискотарифните 

авиокомпании. Вече има заявен интерес от четири авиопревозвачи 

да поддържат целогодишни линии. Иван Портних посочи, че продъл-

жава осъществяването на важни инфраструктурни проекти в региона 

– пречиствателната станция на Златни пясъци, който тази година на-

вършва 60 години, ремонтът на Аспаруховия мост, домакинството на 

Варна като европейска младежка столица, промените в управление-

то на минералните води.  

Министър Балтова каза, че през т. нар. великденска седмица се 

очаква едно добро начало за сезона. През тази седмица само в об-

ласт Варна се очакват около 20 хил. туристи от Румъния. В страната 

повече чужденци през този период ще дойдат от Гърция, Македония, 



 Сърбия и др., пре-

димно с личните си 

автомобили или с 

автобусен транс-

порт. Като цяло се 

очертава среден 

ръст от 40% на по-

летите през тази 

седмица спрямо съ-

щия период на ми-

налата година. 

„Летище София“ прогнозира 23% ръст на пътници от Германия, 

41% от Великобритания, Испания и Италия по 40%, Франция - 

11%, Холандия – 25% и др., посочи министърът. Освен българи, 

които ще се приберат в страната, се очакват и много чужди туристи 

в полетите. 

По-голямата част от българите ще осъществят туристически пъту-

вания в рамките на страната.  Предпочитани дестинации от бълга-

рите, избрали да посрещнат Великден в чужбина, са Гърция, Маке-

дония и Сърбия, но значителен брой планират да посрещнат Ве-

ликден и в Италия, Испания, Германия и др. 

Министър Балтова обърна внимание върху поддържането, охрана-

та и медицинското обслужване на морските плажове, което е най-

актуалната тема за всички участници на туристическия пазар. Тя 

съобщи, че към момента действащите договори за наеми на пла-

жове са 66 по цялото Черноморие. За морски плажове „Устие на 

река Велека“, „Мечата дупка“, „Балчик – централен“, „Несебър – 

изток“, „Обзор – мотела“, „Свети Влас – изток“ и „Сахара 2“ има из-

бран изпълнител, но има и висящи съдебни спорове. За 

„Офицерски-запад“ и „Несебър- изток“ са проведени втори проце-

дури, но няма избрани изпълнители. Предстои наново да бъдат 

пуснати. Търгът за „Нов плаж Балчик“ е прекратен поради проце-

дурни нарушения и вече е обявен наново. Вече има избран изпъл-

нител. Обявени са търгове за наем на 7 плажа с предстоящи дати 

за провеждането им: „Кранево – централен“ /21.04/, „Къмпинг – 

Юг“ /21.04/, „Свети Влас – Болницата“ /24.04/, „Росенец – се-

вер“ /25.04/, „Малък плаж Лозенец“ /28.04/, „Къмпинг Дел-

фин“ /02.05/ и „Варна – централен“ /26.04/.  

С оглед успешното протичане на предстоящия летния сезон за 

2017 година и предвид необходимостта от обезпечаване на морс-

ките плажове със задължителни дейности с цел осигуряване на бе-

зопасни условия за ползването им по предназначение, до края на 

седмицата се подготвя стартирането на още 5 тръжни процедури 

Темите в броя 

 Президентът на Азер-
байджан и съпругата 
му посетиха българс-
кия щанд в Баку 

 В Молдова се интересу-
ват от планинския тури-
зъм в България 

 Министър Балтова посе-
ти реставрираната 
„Шишманова баня‖ във 
Велико Търново 

 Постовете в платфор-
мата iLoveBulgaria са дос-
тигнали до 2 млн. потре-
бители 

 Министър Балтова отк-
ри международното изло-
жение „Културен тури-
зъм‖ 

 Работна група ще реша-
ва въпросите с кадрите в 
туризма 

 България се представя на 
туристическото изложе-
ние в Минск 

 Пловдив има потенциал 
да се превърне в дестина-
ция за краткосрочни пъ-
тувания 

 Датска компания проучва 
възможността за полети 
до летище Пловдив 

 Добри практики: 

 Орлово око, Буйновско 

ждрело, Ягодинска пеще-

ра ви очакват по Велик-

ден 

 „Умно― приложение предс-

тавя на туристи забеле-

жителности по Черномо-

рието 

 Предстои „Голямото пи-

сане на великденски яйца 

от Чепинския край‖ във 

Велинград 

 Цветница събира хиляди 

туристи в Ловеч 

 Бизнес изложение „За ту-

ризма от А до Я‖ ще се 

проведе в Слънчев бряг 



за морски плажове „Панорама“, „Атанасовска коса“, „Кабакум – 

централен“, „Фичоза“ и „Крапец – север“. 

В срещата участваха също областният управител на Добрич Дете-

лина Николова, представители на министерства, хотелиери и ту-

роператори. Детелина Николова  съобщи, че вече е изпратена до 

Министерството на туризма схемата за водно-спасителната дей-

ност на неохраняемите плажове, като местните институции правят 

всичко възможно да се осигури безпроблемен сезон. Областният 

управител на Добрич допълни, че само в Албена и Балчик се 

очакват над 2 000 туристи за великденските празници, като са оси-

гурени места за паркирането на автомобилите им. 

 

Над 180 хил. туристи са разгледали  

големите исторически обекти във Варна 

11 април 2017 

Повече от 180 хил. 

туристи са посетили 

водещите обекти на 

Регионалния истори-

чески музей във Вар-

на през 2016 г. – Ар-

хеологическия музей, 

Римските терми и 

Аладжа манастир. 

Това съобщи дирек-

торът на РИМ проф. 

Валентин Плетньов при посещението на министъра на туризма 

Стела Балтова в морския град. Тя разгледа част от експозициите 

и се запозна с огромния потенциал на Варна като един от водещи-

те културно-исторически маршрути в страната. 

Въпреки, че този брой визити е с около 20 хил. повече от 2015 г., 

това не е пикът на посещаемостта, подчерта проф. Плетньов и 

припомни, че в минали години тук са преминавали по 200-250 хил. 

туристи. Причината е в намаления поток на круизните пътувания в 

Черно море и пристиганията във Варна. Министър Балтова обър-

на внимание върху популяризирането на региона като потенциал 

за привличане на повече туристи и подрастващи, защото туриз-

мът е не само емоция, но и трупане на нови знания. Пример за то-

ва е Археологическият музей, където има само оригинални експо-

нати от 13 исторически пласта и се съхранява най-старото обра-

ботено злато в света, както и много редки артефакти от световно 

Темите в броя 

 Предложение за Велик-

ден: пътуване до Рупи-

те, Петрич, Беласица 

 Екскурзия до Ивайловг-

рад за Великден 

 Чепеларе отчита ръст 

на туристи през зимния 

сезон 

 Великденските празници 

наближават. Представя-

ме една идея за пътува-

не от Елена Иванова, 

автор и собственик на 

блог „Друми в думи―- Па-

леокастро - древна кре-

пост, мегалит и една 

много, ама много прият-

на разходка в Сакар 

 Резерватът Червената 

стена влиза в програма 

на ЮНЕСКО 

 Живописен пленер на 

тема „Великденски яйца― 

в Пловдив 

 Великден в Боженци 

 Открий и сподели—

Караджов камък 



признатата Култура Варна. В момента златните предмети от прочутия гроб номер 34 от 

варненския некропол гастролират като изложба в холандския град Дордрехт, с който наши-

ят черноморски град поддържа приятелски връзки. Златото е произведено тук и е гостувало 

на много места по света от Япония до Метрополитън музей в Ню Йорк. Хората са обитава-

ли постоянно тези богати на история земи от 2600 години и археолозите откриват все нови 

и нови доказателства за уникалната им култура от поне 6-8 хронологични пласта.  

Министър Балтова посети още уникалната експозиция на открито на големите Римски тер-

ми в центъра на Варна, които датират от втори-трети век след Хр. Те се простират върху 7 

хил. кв. м и са строени по времето на император Сепптимий Север. Освен това са най-

големите на Балканите и четвърти по размер в Римската империя. Благодарение на братя-

та Шкорпил, тяхната над 25-метрова кула е оцеляла до днес, а същинските разкопки са 

осъществени от археолога Милко Мирчев през периода 50-те-70-те години на ХХ век. През 

лятото през обекта преминават около 50 хил. туристи, но потенциалът е още по-голям. В 

момента в съседство се правят разкопки на голяма обществена сграда, чийто стени са с 

дебелина 1,60 м и се предполага, че учените ще изненадат туристите с още по-

впечатляващи открития. Под термите е съществувала сложна система от канали, тунели и 

поддържащи помещения, които все още крият много тайни. Освен с хигиенните си функции 

баните са били прочути и като културен, социален и спортен център, в който е кипял акти-

вен социален живот. 

 

Подготвя се водно-спасителната дейност  

на неохраняемите плажове в област Варна 

11 април 2017  

Областният управител на Варна Тодор Йотов 

подготвя водно-спасителната дейност на обя-

вените за неохраняеми плажове в региона. То-

ва стана ясно от срещата на министъра на ту-

ризма Стела Балтова с областния управител. 

Тодор Йотов обясни, че вече са получили 

предложения от самите общини за плажовете, 

които е важно да бъдат обезопасени през 

предстоящия летен сезон. За мен е първосте-

пенна задача да има повече охраняеми плажо-

ве с цел гарантиране на сигурността на турис-

тите, посочи министър Балтова. 

Областните управители на Добрич, Варна и Бургас в срок до 30 април 2017 г. трябва да 

предложат за одобрение на министъра на туризма схеми за обезпечаване с водно-

спасителна дейност през летния сезон на неохраняемите морски плажове. Това се посоч-

ваше в издадената заповед на министъра на туризма Стела Балтова от 31 март 2017 г. 



Хотелите и ресторантите на първа линия  

в Балчик работят целогодишно 

11 април 2017  

Хотелите и ресторантите на първа линия в 

Балчик вече работят целогодишно. Това 

стана ясно от среща на министъра на туриз-

ма Стела Балтова с кмета на община Бал-

чик Николай Ангелов. През уикендите идват 

български, румънски и полски туристи, зая-

ви кметът. Според него по този начин хоте-

лиерите и ресторантьорите си запазват 

персонала целогодишно. Изградените голф 

игрища покрай Балчик привличат чужденци 

дори извън активния сезон. Започват да ид-

ват от април и продължават до октомври. 

От началото на този месец са започнали да 

пристигат голфъри предимно от Великобритания и скандинавските страни, заяви Ангелов. С 

увеличаването на полетите през цялата година директно до Варна от цяла Европа ще нарас-

не интересът на голф туристите, очаква той. Министър Балтова заяви, че като цяло се увели-

чават краткосрочните пътувания през цялата година. Тази тенденция се наблюдава в повече-

то региони на България, но това се вижда и в международен план. 

Николай Ангелов очаква ръст от 5% на чуждите туристи за територията на община Балчик за 

предстоящия летен сезон. Министърът постави въпроса за сигурността на територията на об-

щина Балчик. Кметът подчерта, че са осигурени камери, както и патрули от български и ру-

мънски полицаи. 

В общината се очаква да бъдат открити два нови петзвездни хотела за новия летен сезон. 

Единият „Paradise Blu“ ще бъде в Албена, а вторият „Тerma Eco“ в Кранево. Във втория ще 

има закрита ледена пързалка. 

Министър Балтова посети още Двореца Балчик. През 2016 г. паметникът на културата е пос-

рещнал около 200 000 туристи, предимно българи, руснаци, румънци и др. 

Община Балчик бе отличена миналата седмица с награда за най-оригинално представяне на 

продукт на културния туризъм. Призът е от 14-то издание на Международното туристическо 

изложение „Културен туризъм“, които се проведе във Велико Търново. 

Още снимки може да видите тук 

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/fotogaleriya/dvorecut-v-balchik-i-botanicheskata-gradina


В Камчия очакват двойно повече туристи 

10 април 2017  

 

В Санаторно-оздравителния комплекс 

(СОК) „Камчия“ очакват двойно повече 

чужди туристи през предстоящия летен 

сезон. Това стана ясно по време на среща 

в Камчия на министъра на туризма Стела 

Балтова с изпълнителния директор на 

дружеството Станка Шопова. Очакванията 

са да бъдат реализирани 320 000 нощув-

ки. До момента имаме резервации за 160 

000 нощувки за предстоящия летен сезон, 

обяви Станка Шопова. Тя допълни, че 

приемат вече туристи и от други региони на Русия, а не само от Москва. Работи се с руски 

и български туроператори. Започнали са да приемат гости и от други държави. През 2016 г. 

са посрещнали туристи от 66 страни.  

СОК „Камчия“ предлага изучаване на руски и английски език за деца. Дори има интерес от 

Китай за обучения на деца, които да идват в Камчия, обясни Станка Шопова. Регистрирано 

е средно училище до 12 клас, което е с лиценз от Министерството на образованието и нау-

ката. 

Интересът на туристите вече е насочен към получаване на нови знания. Това се търси на 

международните пазари и това показа участието на България на туристическата борса в 

Москва, отбеляза министър Балтова. Двете обсъдиха необходимостта от създаването на 

нормативна база за детския и ученически отдих. Също така актуализирането на методиката 

за концесиониране на морските плажове. 

СОК „Камчия“ предлага лятна експедиция по програма „Интеркосмос сега“, която обучава 

децата за космоса. Лектор е българският космонавт Красимир Стоянов. Гостуват още пър-

вият български космонавт Георги Иванов, руският Павел Виноградов, унгарският Берталан 

Фаркаш, румънският Думитру Прунариу и дори инструкторът на Юрий Гагарин - Йосиф Да-

видов. 

Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ е еднолично акционерно  дружество, регист-

рирано съгласно законодателството на Република България. Собственик на дружеството 

е  Правителството на град Москва. Завършен е изцяло през 2013 г. Предназначението на 

СОК „Камчия“ е да осигури условия за почивка, укрепване на здравето, обучение и творчес-

ко развитие на деца, а също така и на ветерани и семейства от Москва. Той приема гости и 

от други региони на Русия, от България и други страни. 



Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ се намира на около 25 км. южно от Варна в 

една от най-живописните части на българското черноморско крайбрежие - устието на река 

Камчия, непосредствено до природния резерват под защитата на ЮНЕСКО,  сред лонгозна 

гора, непосредствено на плажната ивица. 

СОК „Камчия“ е разположен на площ от 300 дка и в него влизат хотелски комплекс „Лонгоз“, 

детски оздравителен лагер „Радуга“, „Черноморски“, учебно-възпитателен център, лечебно-

диагностичен и балнеологичен център, вилно селище „Пирин“, спортен комплекс, амфитеа-

тър, ресторантски комплекс, Славянски център, планетариум. Има над 200 зали за обуче-

ния, конференции, семинари. 

Снимки от посещението може да разгледате тук 

 

Над 1000 български туристи пътуват с влак и ретро локомотив 

08 април 2017  

Над 1000 български туристи пътуваха на 

08 и 09 април 2017 г. с влаковата компози-

ция, теглена от ретро парния локомотив 

„Баба Меца“. Това обяви министърът на 

туризма Стела Балтова, която даде старт 

на първото пътешествие днес за Лазаров-

ден от Централна гара в София до Кюстен-

дил. Вторият атракционен маршрут е на 09 

април за Цветница от София до Черепиш-

кия манастир. „Щастлива съм, че за първи 

път стартира такъв съвместен продукт 

между Холдинг „Български държавни же-

лезници” ЕАД и Министерство на туризма“, 

отбеляза министър Балтова. Според нея това е дългогодишна мечта както на железничари-

те, така и на общините, които желаят да посрещат организирани туристи, емоционално об-

вързани с преоткриването на България и вековната традиция за екскурзии с влак. Тя се на-

дява подобни пътувания да се превърнат в нов търсен продукт, който да се реализира от 

туроператорите. За общините е възможност да покажат своя туристически потенциал. 

Министър Балтова посочи, че могат да бъдат организирани програми до Долината на рози-

те – Карлово и Казанлък покрай Празника на розата. Също така до Пловдив, Благоевград и 

други дестинации. Такива пътешествия са неделими от културно-историческия и кулинар-

ния туризъм, тъй като хората стигат до населено място, разхождат се, посещават най-

интересните обекти, задължително похапват и се снимат. Благодарение на БДЖ и Минис-

терство на туризма, на гарата в Кюстендил пътниците ще бъдат посрещнати от програма и 

гидове, които ще помогнат да разгледат града и Регионалния исторически музей. 

 

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/fotogaleriya/poseshtenieto-na-ministur-baltova-v-sok-kamchiya


Цената на билет за отиване и връщане до Кюстендил със запазено място е 43 лв. Влакът 

спря на Радомир, където за половин час локомотивът „Баба Меца“ беше технически обслу-

жен. За любителите на природата са предвидени две спирки: на Земен – да се разгледа Зе-

менския манастир и на Скакавица – за посещение на едноименния водопад. Цената за дву-

посочен билет до Черепишкия манастир е 31 лв. Тръгването на 9 април бе в 09:30 ч. 

В цял свят пътуването с ретро локомотиви и вагони е сред най-скъпите преживявания, за-

щото изисква огромен енергиен и трудов ресурс, а поддръжката на старите състави е несъ-

измеримо по-трудна от всеки друг вид ремонтна дейност. В България чуждите туристи пла-

щат едноседмични пакети на цени, които започват от 3500 евро на човек – цена без аналог 

за туристическо преживяване в страната, обясни министър Балтова. Такива продукти се 

предлагат от няколко български туроператори, които включват още посещение на опера и 

балет. 

Парният локомотив „Баба Меца“ е от серията 46.03 и е най-мощният в Европа, а неговата 

колосна система по формулата 1-6-2, проектирана от български инженери, е уникална за 

света. Локомотивът е построен през 1931 година в Полша. На него, в продължение на три 

години, като огняр работи и поетът Никола Вапцаров. Локомотивът е възстановен от маши-

ниста Ангел Алексиев, който заедно с двама помощници го връщат към живот и от 2015 го-

дина отново вози влакови композиции. Наречен е „Баба Меца“ заради огромните си разме-

ри и изключителната тяга. Върху неговото 150 тонно тяло се упражнява 90 тона спирачна 

сила. 

Видео клипове може да видите тук и тук 

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/baba-metsa.mp4
http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/baba-metsa-poteglia.mp4


Министерство на туризма участва в изпълнението на проект 

„Дунавска културна платформа – креативни места на 21 в.“, финанси-

ран по Транснационална програма „Дунав“ 

07 зприл 2017  

Министерството на туризма участва като 

партньор в изпълнението на проект 

„Дунавска културна платформа – креатив-

ни места на 21 в.“, финансиран по Транс-

национална програма „Дунав“. Проектът е 

финансиран от Европейския фонд за ре-

гионално развитие и държавния бюджет. 

Общият бюджет на проекта е 1,67 млн. 

евро, от които 139 хил. евро е бюджетът 

на Министерството на туризма. 

Основната му цел е да се разкрие 

„скритото“, малко познато културно и исто-

рическо наследство в Дунавския регион, чрез съвременни форми на представяне. По този 

начин ще се насърчи предлагането на нови туристически продукти в областта на културния 

туризъм. 

Изпълнението на проекта се осъществява от девет партньора от шест държави с водещ 

партньор австрийското Канцлерство. От българска страна партньори са Министерството на 

туризма и Министерството на културата. Община Видин е асоцииран партньор. 

Продължителността на проекта е до средата на 2019 г., като през това време ще се извър-

ши проучване в страните от Дунавския регион с цел идентифициране на малко познати кул-

турно-исторически места. Министерството на туризма ще изпълни пилотен проект в гр. Ви-

дин, чрез който ще се създадат 3D модели на крепостната система „Калето“ и местната си-

нагога. Обектите ще бъдат представяни на туристите на информационни киоски, разполо-

жени в различни части в града. 

Началото на проекта ще бъде официално отбелязано на 20 април 2017 г. във Виена, като 

ще се проведе пресконференция и семинар на тема „Разкриване на скритото наследство“. 

Допълнителна информация за проекта на английски език е публикувана на следния ад-

рес: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cultplatform-21. 



Подписан е договорът за безвъзмездна финансова помощ по проект  

за подкрепа на координаторите по Приоритетна област 3 на  

Стратегията на ЕС за Дунавския регион 

07 април 2017  

Подписан е договорът за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по про-

ект за подкрепа на координаторите по 

Приоритетна област 3 на Дунавската 

стратегия (04.04.2017 г.) . Проектът се из-

пълнява по Транснационална програма 

„Дунав“ в партньорство с Министерството 

на регионалното развитие, публичната ад-

министрация и европейските фондове на 

Румъния. Двете министерства са коорди-

натори по Приоритетна област 3 на Ду-

навската стратегия – „Насърчаване на 

културата, туризма и контактите между 

хората“.    

Общият бюджет на проекта е 352 942 евро, който е поделен по равно между българския и 

румънския партньор. Бюджетът на Министерството на туризма е 176 471 евро, от които 150 

000 евро от Европейския фонд за регионално развитие и 26 471 евро национално съфинан-

сиране. Проектът има за цел да подпомогне двамата координатори, като ще се финансират 

различни проучвания, провеждането на срещи и конференции. Те имат за дел да доприне-

сат за постигане целите на Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия. Продължител-

ността на проекта е до края на 2019 г. 

Допълнителна информация за Приоритетната област може да бъде получена на http://

www.danubecultureandtourism.eu/.  



Президентът на Азербайджан и съпругата му  

посетиха българския щанд в Баку 

07 април 2017  

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев и съп-

ругата му Мехрибан Алиева посетиха българския 

щанд на международното туристическо изложение 

AITF в Баку, което се провежда от 6 до 8 април 

2017 г. Те разговаряха с българските представите-

ли и приветстваха усилията за насърчаване на 

двустранните отношения в областта на туризма 

между държавните институции и бизнеса. 

AITF е водещото международно туристическо из-

ложение 

в Кавказкия регион и тази година се провежда за 

16-и път. Министерството на туризма организира 

националното представяне на България с инфор-

мационен щанд от 63 кв. м в рамките на Програма-

та за национална туристическа реклама за 2017 г. 

Той е разположен на най-добрата локация в цен-

търа на изложбеното пространство. Свои оферти и 

програми демонстрират туристически фирми и об-

щина Варна. 

Борсата в азербайджанската столица се провежда със съдействието на националното Ми-

нистерство на културата и туризма и Световната 

организация по туризъм към ООН. Експото е отво-

рено за професионалисти и масовата публика, като 

участват над 330 компании от 29 страни. 

По данни на НСИ през 2016 г. България е посетена 

от близо 5400 азербайджански граждани, което е 

ръст от 68% спрямо 2015 г. Основното търсене на 

пазар Азер-

байджан е 

към тради-

ционния ле-

тен и зимен продукт на България. С големи възмож-

ности за развитие са също СПА услугите, природни-

ят туризъм и cити туровете. 

 



В Молдова се интересуват от планинския туризъм в България 

06 април 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерството на туризма организира национално представяне на България с информаци-

онен щанд от 100 кв. м на Международното туристическо изложение TOUR-

ISM.LEISURE.HOTELS 2017 в Кишинев (Молдова), което се провежда от 6 до 9 април. 

Участието в 22-рото издание на борсата е по Програмата за национална туристическа рекла-

ма за настоящата година. Заедно с Министерството на туризма в щанда на България, който 

е разположен на централно място, се включиха 14 туристически фирми, които разкриват въз-

можностите на страната като целогодишна дестинация за масов и специализиран туризъм. 

Посетителите и бизнесът проявяват подчертан интерес към възможностите за ваканции по 

Българското Черноморие, вино и гурме турове, както и СПА процедури към основните турис-

тически пакети. 

Основното търсене на пазар Молдова е към морските продукти на България, като с потенци-

ал за развитие са офертите за планински и екотуризъм. През 2016 г. страната ни е била по-

сетена от над 179 хил. молдовски туристи, което е с повече от 9% ръст спрямо предходната 

година.    

TOURISM.LEISURE.HOTELS 2017 в Кишинев е изложение за професионалисти и масова 

публика и на него се представят над 140 изложители от 8 страни. 

 



Министър Балтова посети реставрираната „Шишманова баня” във 

Велико Търново 

06 април 2017  

Туризмът създава преживявания, а чрез тях турис-

тът създава своите истории. Това каза министърът 

на туризма Стела Балтова по време на представя-

нето на реставрираната „Шишманова баня“ във ве-

ликотърновския кв. Асенова махала. Археологичес-

кият обект е възстановен и социализиран по проект 

„Културното наследство на град Велико Търново 

във фокуса на европейското културно многообра-

зие“, финансиран по Финансовия механизъм на Ев-

ропейското икономическо пространство 2009-2014. 

Изпълнява се по програмата „Културно наследство и съвременни изкуства” (мярка 

„Реставрация, обновяване и опазване на културното наследство”). 

Във възстановената „Шишманова баня” ще се изнасят открити уроци по история за учени-

ците, което ще стимулира социалното включване на ромското население. Реализацията на 

проекта ще съдейства за ефективното опазване на културното наследство на старопрест-

ролния град и ще повиши привлекателността му за туристите. 

„Шишмановата баня” е единствената по рода си от Второто българско царство с оригинален 

архитектурен план, което я отличава от сходни постройки от Античноста, Първото българс-

ко царство и турските хамами. Намира се в Асеновата махала и е една от малкото оцелели 

подобни сгради у нас. Останала е от периода непосредствено преди падането на старата 

столица под османско робство. В района на банята са открити ценни археологически наход-

ки, сред които монети от 15-16 век. Пръв за историята я описва изследователят Карел 

Шкорпил. Възстановената сграда ще привлича повече туристи и ще направи тази част на 

града по-атрактивна за опознавателни обиколки.      

В рамките на инициативата се провежда още Фестивалът на ромската култура, чиято цел е 

да насърчава ромската идентичност и творческия потенциал на етноса. В програмата са 

включени изпълнения на български и ромски песни и танци, драматизации на приказки, 

представяне на традиционни обичаи, занаяти, приложни изкуства. Министър Балтова позд-

рави участниците в двудневния фестивал. 

 

 



Постовете в платформата iLoveBulgaria  

са достигнали до 2 млн. потребители 

06 април 2017  

Ефектът от използването на единната плат-

форма с мобилно приложение към нея iL-

oveBulgaria, която обединява eлементите на 

туристическия сектор, представи във Велико 

Търново зам.-министърът на туризма Ирена 

Георгиева. Тя участва в кръгла маса 

„Дигитализация на туристическите дейнос-

ти”, организирана от Министерството на ту-

ризма в рамките на XIV-ото Международно 

туристическо изложение „Културен тури-

зъм“. Дискусията бе посветена на значение-

то на дигиталния маркетинг за ефективност-

та на националната програма за реклама в сектора и на партньорството при създаването и 

поддържането на базата данни за туристическите ресурси.  

Като средство за мобилен маркетинг платформата стартира на 15 декември 2016 г. и обе-

дини различни канали в тази сфера – мобилни, Фейсбук, Инстаграм, интернет, имейли, Вай-

бър чат-бот, QR код. I Love Bulgaria Андроид и iOS мобилните приложения вече имат над 7 

хил. сваляния, при това рекламната кампания към българи и чужди туристи още не е стар-

тирала, стана ясно от думите на Ирена Георгиева. Тя съобщи, че членове на платформата 

са над 500 организации, фирми и обекти, в това число Министерството на туризма, общини 

и 100-те национални туристически обекта. На всички тях са монтирани обозначителни и ука-

зателни табели, а включените общини осигуряват реклама в туристическите инфоцентрове 

и за събития. Това е и официалната интерактивна платформа за промотиране на България 

като туристическа дестинация и за популяризиране на инициативата „Варна – европейска 

младежка столица 2017”. 

Фейсбук страницата на платформата също стартира на 15 декември 2016 г. и има вече над 

20 хил. последователи и 71 хил. говорещи за нея. Постовете са достигнали над 2 млн. души 

за първите два месеца на 2017 г. януари и февруари. Редица известни Фейсбук страници 

открояват изключителната популярност и ангажираност на последователите на I Love Bul-

garia в сравнение с други профили – 17 100 души по актуални статистики. 

Инстаграм страницата на платформата стартира на 15 февруари 2017 г. и вече има над 

2 500 последователи. Уебстраницата й стартира на 15 декември 2016 г. и има над 10 хил. 

уебпосетители, около 11 хил. сесии. Преобладават новите посетители – 88,1%.  

По време на кръглата маса бе съобщено също, че преди броени дни iLoveBulgaria предло-

жи на своите потребители още една иновация в социалните мрежи. На 1 април 2017 г. офи-

циално стартира динамичен Вайбър чат-бот на официалния интерактивен гид на България 

и вече има над 40 последователи. Той предоставя информация от робот за 100-те нацио-



нално-исторически обекта в близост до местонахождението на туристите и останалите хора. 

Само с няколко кликвания на мобилния си телефон потребителите във Вайбър влизат в 

публичния профил на iLoveBulgaria. Там те откриват и новия чат-бот, от който могат да по-

лучат информация за всичко интересно около тях - от туристически забележителности до 

специалните търговски предложения на членовете на iLoveBulgaria. Това е възможно пора-

ди реализираната динамична интеграция между Вайбър и националната дигитална ме-

дия iLoveBulgaria, което подобрява предлагането на българските туристически продукти. 

Вайбър създаде уникалния бутон специално за мобилното приложение. Той носи името на 

апликацията iLoveBulgaria и чрез него потребителите могат да осъществят директен контакт 

с приложението. Могат да го инсталират или ако вече са част от iLoveBulgaria, веднага да 

открият разнообразните игри и промоционални оферти със своя профил. Така на туристите 

в България се осигурява още по-лесно пребиваване и по-бърз достъп до информация. С 

промяната платформата iLoveBulgaria се разраства и всички фирми, които членуват в нея, 

ще бъдат отбелязани както в самото мобилно приложение, така и във Вайбър. 

Като цяло в платформата са въведени 135 туристически обекта, които се показват на инте-

рактивната карта на мобилното приложение iIoveBulgaria и на официалната уебстрани-

ца www.ilovebulgaria.eu, като за всеки обект е създадена отделна уебстраница с информати-

вен характер, включващ снимков и текстови материал. Логото на Министерството на туриз-

ма е поставено на началния екран при стартиране на мобилното приложение. Споделени са 

рекламните видеоклипове, които популяризират българските EDEN дестинации по второто 

издание на проекта за тяхната комуникационна кампания, изпълняван от Министерството на 

туризма. Също така са отбелязани обектите на спешните центрове, на миграционните служ-

би, на полицейските управления и на чуждестранните посолство, което улеснява чуждест-

ранните гости и туристи. В мобилното приложение са публикувани над 200 промоции на за-

бележителности, част от 100-те национални туристически обекта, стана ясно на дискусията. 

  

http://www.ilovebulgaria.eu/


Министър Балтова откри  

Международното изложение “Културен туризъм” 

06 април 2017  

Международното туристическо изложение 

„Културен туризъм“ във Велико Търново е 

уникален форум, защото е изключително по-

лезна платформа за устойчиво развитие на 

този вид специализирани услуги, които са в 

центъра на вниманието на Министерството на 

туризма. Това обяви министърът на туризма 

Стела Балтова при откриването на 14-ото из-

дание на борсата, която продължава до 8 ап-

рил в изложбените зали „Рафаел Михайлов“. 

В церемонията участваха областният управи-

тел на В. Търново инж. Николай Йо-

цов, заместник-кметът на община В. Търново Георги Камарашев и др. Експозицията 

се провежда с подкрепата на Министерството на туризма и е съвместен проект на община 

Велико Търново, Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов“, Българската хотели-

ерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) и Асоциацията на българските туроператори и 

туристически агенции (АБТТА).   

Министър Балтова подчерта, че културният туризъм остава сред водещите приоритети в рек-

ламната стратегия на България. Световните тенденции показват, че интересът към пътувани-

ята с цел опознаване на своята или чуждата култура и история нараства. TripBarometer нап-

ример откроява шест тенденции за 2016 г., като една от тях е, че изборът на дестинации ще 

се определя от наличието на културни забележителности и специални оферти. По света 47% 

от пътуващите казват, че са посетили дадена дестинация заради културата и хората там. 

Според информация на Евробарометър за 2016 г. 26% от анкетираните сочат културата като 

един от основните си мотиви за пътуване, а за България този показател е 10%.брой самоле-

тодвижения на летищата Варна и Бургас за предстоящия летен сезон, каза министър Балто-

ва. По този начин хотелиерите ще могат да си 

прогнозират заетостта. 

Изложението във В. Търново е не само първият 

специализиран форум за популяризиране на 

културния туризъм и неговото значение за Бъл-

гария като туристическа дестинация, каза Стела 

Балтова. Това е също територия на сътрудни-

чество между държавните и неправителствени-

те организации, общините и музеите, научните 

среди и бизнеса, които представят атрактивно 

своята дейност и добри практики и събития и 

печелят нови приятели на региона и България, 



акцентира тя. Изложението е организирано за 

първи път през 2004 г. и за 14 години на него се са 

се представяли близо 50 държави, като доста от 

тях са черпили от българския опит в популяризи-

рането на културния туризъм. Всяко издание е 

привличало средно по около 30 хил. посетители с 

различни възрасти и професии. Сред участниците 

всяка година са били по 30 български общини, ко-

ито се представят тематично като културни и фес-

тивални средища. 

Тази година участват около 70 български и чуждестранни изложители, които демонстрират 

познати или малко известни дестинации, туристически забележителности, нови продукти и 

атракции. Сред  тях са голям брой български общини, музеи, неправителствени организа-

ции, туроператори, турагенти, както и представителите на посолствата на Азербайджан, 

Бразилия, Виетнам, Държавата Палестина, ЮАР, на градовете партньори на Велико Търно-

во - Прага, Бурса, Охрид, Серес, Хаен. 

Велико Търново и България имат достатъчно основания да са домакини на такова мащабно 

събитие, каза още министър Балтова. Страната ни е на трето място в Европа след Италия и 

Гърция по брой археологически ценности. Над 40 000 са регистрираните недвижими обекти 

от различни епохи. В списъците на ЮНЕСКО на материалното и нематериално световно 

наследство са включени 14 български забележителности, които привличат туристи.  

Чудесни са и резултатите на В. Търново в тази посока. През 2016 г. общият брой пренощува-

ли българи и  чужденци в  категоризирани места за настаняване с поне 10 легла  в областта 

е повече от 195 хил., като ръстът спрямо 2015 г. е над 7%. Най-посещаваният туристически 

обект е Архитектурно-музейният резерват „Царевец“, разгледан от близо 230 хил. туристи. 

Сред любимите места за тях в региона са също мултимедийният посетителски център 

„Царевград Търнов“, средновековните църкви „Св. 40 мъченици“, „Св. Димитър“, „Св. Георги“, 

„Св. Петър и Павел“, храмовете и къщите на Арбанаси, музеят „Възраждане и Учредително 

събрание“, музеят „Затвор“ и др. 

Министърът на туризма изтъкна, че материалното и нематериалното културно богатство  мо-

гат да бъдат двигател за просперитета на България, тъй като стимулират местната и нацио-

налната икономика. Усилията на министерството са фокусирани върху диверсифицирания 

туристически продукт и позиционирането на страната като търсена и конкурентна целого-

дишна дестинация с ясно разпознаваема национална идентичност. В рамките на изложение-

то се провежда научната конференция с международно участие "Културно-историческо нас-

ледство: опазване, представяне, дигитализация", която ще разкрие различните иновации в 

тази дейност. Експерти от шест държави ще представят успешни практики за културен тури-

зъм в селските райони по международната инициатива EUROPETOUR, в която участват ор-

ганизации от България, Германия, Италия, Австрия, Румъния, Испания, Полша и Белгия. Ин-

формационният център „Европа директно“–Велико Търново ще запознае представители на 

местните, регионални и централни власти с плана за инвестиции за Европа като механизъм 

за постигане на икономическия растеж. Богата е и съпътстващата програма на форума, коя-

то включва събития от различни жанрове и изкуства.  



Работна група ще решава въпросите с кадрите в туризма 

05 април 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща работна група между Министерството на туризма и Министерството на труда и со-

циалната политика ще обсъжда и решава в спешен порядък въпросите с кадрите в турис-

тическия бизнес. Това стана ясно на среща между министрите Стела Балтова и Гълъб 

Донев. Работната група ще разглежда казусите, които постъпват от бизнеса. Двамата об-

съдиха искането на работодателите в сектора да наема чужденци, предимно от Украйна 

и Молдова за предстоящия летен сезон по българското Черноморие. Бизнесът настоява 

да бъде удължен срокът на работните визи от 90 на 120 дни, за да покрие целия сезон 

още от 1 май. Министър Донев обясни, че се работи по подписването на съвместна спо-

годба с Украйна за трудовата заетост. Той подчерта пред министър Балтова, че работни-

те визи за чужденци не могат да бъдат групови, защото се издават персонално. В момен-

та чуждите студенти не могат да имат платени стажове и производствени практики в 

България. За целта работодателите трябва да сключват трудови договори с тях. Бизне-

сът трябва да има предвид, че при издадена туристическа виза за посещение в Бълга-

рия, чужденците нямат право да работят. 

Двамата министри ще настояват пред бизнеса да обърне внимание на безработните 

българи, особено с висше и средно образование, които могат да бъдат наети в сектора. 



България се представя на туристическото изложение в Минск 

05 април 2017  

 

Министерството на туризма представя 

България като атрактивна целогодишна 

дестинация на Международното туристи-

ческо изложение ОТДЫХ в Минск 

(Беларус), което се провежда от 5 до 8 ап-

рил 2017 г. Участието на страната ни е с 

информационен щанд от 110 кв. м по Прог-

рамата за национална туристическа рекла-

ма за настоящата година. Със свои продук-

ти и инициативи присъстват девет българс-

ки фирми и община Варна. 

Международното туристическо изложение ОТДЫХ е най-голямото събитие в сектора за Бе-

ларус. Тази година борсата се провежда за 20-и път. Тя е отворена за професионалисти и 

за масовата публика. Основни акценти са екскурзионните програми, транспортните услуги, 

застраховането в туризма, спортният и здравният туризъм. 

Беларуският пазар е сред важните за българския туризъм, а двустранните отношения в сек-

тора имат дълги традиции. През 2016 г. България е била посетена от над 83 хил. беларуски 

граждани. Основните им предпочитания са насочени към морския рекреационен продукт, 

младежкия и детския отдих, а с голям потенциал за развитие са еко и СПА туризмът. 

 



Пловдив има потенциал да се превърне в  

дестинация за краткосрочни пътувания 

04 април 2017  

 

Дестинация Пловдив има потенциал да 

се превърне в дестинация за краткос-

рочни пътувания. Това каза министърът 

на туризма Стела Балтова пред предс-

тавители на туристическия бизнес и об-

разователните институции от региона. 

Краткосрочните пътувания са предпос-

тавка за целогодишен туризъм. Тя из-

тъкна, че градът трябва да се възполз-

ва от предимството на уникалния про-

дукт за културно-исторически туризъм, 

който предлага, като същевременно е домакин на престижни спортни, конферентни съби-

тия, изложения и дегустации на вина. Пловдив може да бъде посетен за опознавателен 

тур, за уикенд и др. По думите й, ръстът на нощувките в региона през 2016 г. се дължи най-

вече на хората, защото точно те са двигателят за развитието на сектор туризъм. 

По отношение на краткосрочните пътувания, Стела Балтова посочи, че тенденциите при 

избор на дестинация са туристите да придобиват нови знания по време на престоя си. То-

ва се отнася за посещения на балет, опера, изложба и др. В тази връзка, министърът посъ-

ветва колекциите в музеите непрекъснато да се обогатяват. 

Между Министерството на туризма и Община Пловдив има сключено споразумение за про-

мотирането на града като културна столица на Европа през 2019 г., припомни министър 

Балтова. На повече от 20 международни туристически изложения, Министерството е пред-

ставило Пловдив като европейска столица на културата. В момента изготвяме нашата мар-

кетинг програма за следващата година и градът ще бъде основен акцент в нея, подчерта 

още тя. 

В рамките на срещата, Стела Балтова представи възможностите за финансиране, от които 

може да се възползва туристическият бизнес по Оперативна програма „Иновации и конку-

рентоспособност” 2014-2020 г. До края на април се приемат предложения във връзка с об-

щественото обсъждане на Закона за туризма. 

В срещата участваха Амелия Гешева, заместник-кмет на Община Пловдив, Любозар Фра-

тев, председател на Съвета по туризъм Пловдив и Тракийски туристически район, Нина 

Найденова, директор на Държавна опера Пловдив, представители на висшите учебни за-

ведения в града, хотелиери, туроператори и студенти. 



Датска компания проучва възможността  

за полети до летище Пловдив 

04 април 2017  

В момента се водят преговори 

с датската маркетинг компания 

LCG за възможности за извър-

шване на полети от и до лети-

ще Пловдив. Това стана ясно 

по време на среща на минис-

търа на туризма Стела Балто-

ва с кмета на Пловдив Иван 

Тотев. Компанията планира 

полетите да бъдат от евро-

пейски страни до града и меж-

ду регионални дестинации ка-

то Атина, Загреб, Тирана и др., 

каза кметът. Отделно "Райън 

ер" предвижда да увеличи полетите до Пловдив, като се очаква те да достигнат до 30 

броя седмично от различни европейски градове. Иван Тотев отбеляза, че подкрепят нав-

лизането на нови авиокомпании със специално създаден фонд към общината, с който 

покриват част от летищните такси. 

Развитието на туризма в Пловдив е важно за позиционирането на България като целого-

дишна дестинация, заяви министър Балтова. Според нея увеличаването на културните 

мероприятия в града е изключително ценно с оглед позиционирането му като европейска 

столица на културата през 2019 г. Чуждестранните туристи искат да разгледат Пловдив, 

стария град, Античния театър, но очакват да посетят още културно събитие, да отидат на 

опера, представление, концерт, посочи министър Балтова. 

Кметът Иван Тотев допълни, че започват да привличат спортни и конгресни мероприя-

тия. В момента се провежда Световно първенство по фехтовка и хотелите са пълни. До 

края на годината в Пловдив ще има световно първенство по кану и световно по гребане. 

На всяко от тях се очакват да пристигнат около 2000 човека. 

Иван Тотев информира министър Балтова, че през уикендите идват много български ту-

ристи, особено от София. Според него покрай туризма се развиват икономиката, търго-

вията и ресторантите в Пловдив. 

Стела Балтова постави въпроса за сигурността в града за туристите. Кметът обясни, че 

са засилени мерките от местната и общинската полиция. Сигурността е осигурена на 

всички гости. Само по улиците на стария град са инсталирани 70 камери. 



Орлово око, Буйновско ждрело, Ягодинска пещера  

ви очакват по Великден 

Представя ги Юлия Вукова в своя 

блог за туризъм и пътешест-

вия time2travel.bg. Предполагам вече 

сте разбрали колко много обичам Ро-

допите. Днес смятам да Ви разкажа за 

мястото, което може би открадна сър-

цето ми. Става въпрос за Орлово око, 

разположено над Буйновското ждрело. 

Дължината на пролома е 10 км. Това е 

едно впечатляващо с красотата си про-

рязано от река Буйновска ждрело, кое-

то привлича много туристи. Реката се 

провира през варовитите скали, обра-

зувайки причудливи форми. Буйновксо-

то ждрело е част от 100-те туристичес-

ки обекта. 

Изходна точка за това приключение бе Ягодинската пещера в една дъждовна събота, в 

която ту грееше слънце, ту валеше. Когато пристигнахме пред пещерата бе малко пре-

ди 4 часа и се подготвяше последната група за влизане в пещерата. Нашата цел, обаче 

не бе пещерата, тъй като неведнъж сме я посещавали. Дойдохме тук заради панорамна 

площадка Орлово око, чийто изходен пункт е именно паркингът пред Ягодинската пеще-

ра. Туристическо дружество „Родопея“ , стопанисващо пещерата и още няколко обекта 

със средствата от входните билети са изградили панорамна площадка Орлово око. 

Изкачването до панорамната площадка се случва по няколко начина: 

с джип от Ягодинската пещера до село Ягодина до връх Свети Илия 

с кола от село Ягодина и пеш към връх Свети Илия 

Ние избрахме първия начин, не защото не обичаме да ходим пеш, а заради адренали-

на, който искахме да изпитаме с високопроходимия автомобил. 

Тръгването 

Избрахме си „най-възрастния“ джип-руски, Уазка. Разходката до горе и обратно струва 

60 лв. за целия джип. В нашия случай бяхме 6-ма души и се паднаха по 10 лв. на човек. 

Абсолютно оправдана цена. Е натоварихме се и потеглихме. Пътят минава през село 

Ягодина. Китно малко селце, сгушено в сърцето на планината. Спретнати къщи с подре-

дени дворове и цветни лехи. Нашият гостоприемен шофьор ни разказваше за селото, 
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за хората му, за живота там. Първоначално след като преминахме през Ягодина, пътят 

бе добър. Да, нямаше асфалт, но не бе като лунен пейзаж. Изкачвайки се все по нагоре, 

имаше доста стръмни участъци, на които джипа почти заставаше вертикално на две гу-

ми. За вълнуващото ни преживяване допринасяше и майсторското шофиране на нашия 

водач. Всички много се забавлявахме. А гледките, които със всяка изминала минута се 

разкриваха пред нас, бяха наистина зашеметяващи. Нашият водач бе решил да създа-

де спомени, които трудно щяха да избледнеят. 

Цялото пътуване трае около 25-30 минути в посока. Черният път и наклоненият терен 

вдигат адреналина неминуемо. 

Последни метри и връх Свети Илия е достигнат. Кратка беседа за върха и околността от 

нашия шофьор. Наоколо панорамата е 360-градусова. Срещу нас се виеха снагите на 

Родопите, Пирин и Рила. 

Показа ни връх Дурдага, което в буквален превод означава „Спри и се Огледай“. Опре-

делено има за какво да спреш и да се огледаш. Именно там расте истинския мурсалски 

чай, който доста се различава от купешкия. Виждаха се прочутите Чаирски езера, както 

и част от гръцките Родопи, Борино, Чала, Ягодина. 

Целият проект е струвал 21 000 лв., като парите са събрани изцяло от входните билет-

чета за Ягодинска пещера. Единствената препоръка на туристическото дружество е да 

не се изкачвате при лошо време, тъй като често падат мълнии. Това е и причината вър-

хът да носи името на Свети Илия, повелителят на гръмотевиците. 

Панорамна площадка Орлово Око 

И ето че сме върху панорамната площадка. Изключително усещане. Височината във 

вертикала от шосето на  Буйновското ждрело до панорамната площадка е около 600 

метра, което се равнява почти два пъти височината на Айфеловата кула. Пак ви казвам 

думите ми са оскъдни за това, което виждаш и усещаш там горе. 

Вятърът определено е силен, но свободата която изпитваш толкова нависоко е безгра-

нична. Надморската височина на съоръжението е 1563 м. Впечатляващо. Ще споделя 

няколко снимки и дано усетите поне малко вълшебството на това място. 

С часове може да останеш там горе със зареян поглед в далечината. След като посто-

яхме, направихме много снимки, се натоварихме обратно на джипката и със завидна 

скорост се спуснахме по обратния път. Слизането бе доста по-вълнуващо. Шофьорът ни 

остави пред входа на Ягодинската пещера и след взаимни благодарности за приятно 

прекараното време. 
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Други места, които да посетите в района: 

Ако искате да си направите екскурзия до други интересни места в региона може да по-

сетите другата панорамна площадка в Родопите – Вълчи камък, както и най-новата и 

екстремна екопътека – Дяволската пътека, която е много близо до Ягодинската пеще-

ра, а ако ви влече към подземните изживявания, задължително отделете внимание 

на Дяволското гърло!  

В случай, че сте отседнали в Пампорово – ето моите 5 предложения какво да видите 

там! 

Весело разглеждане на Родопите!  

Цялата публикация и снимки може да видите тук 

 

„Умно“ приложение представя на туристи забележителности по 

Черноморието 

Трима варненци са създали туристи-

чески наръчник за смартфон, използ-

вайки една от най-напредничавите 

технологии за свързване - бийкъни. 

Апликацията е безплатна и е достъпна 

на пазара тъкмо когато във Варна за-

почнаха да пристигат първите туристи. 

Приложението представя по забавен 

начин на английски език най-

интересните места по Черноморието. 

Всеки, който е инсталирал апликация-

та на смартфон или таблет, получава 

известие - снимка, координати и крат-

ко описание на даден обект, когато ми-

нава на 100 метра от него. Приложението е едно по-ясно представяне на малките 

обекти, които ги няма никъде. 

За представянето на туристическите обекти по интересен и грабващ начин в приложе-

нието, отговаря чилиецът Даниел Монтиглио. Той споделя, че „това, което на мен ми е 

интересно, мисля че може и за други туристи да е интересно.“ 
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Апликацията използва и уникална за страната технология - бийкъни. Разработени пре-

ди няколко години те вече се използват за лесна и точна навигация в Съединените ща-

ти. Закупуването им обаче е твърде скъпо. Затова екипът започва да ги произвежда. 

Юлиян Сапунджиев от екипа разказва, че „тази технология позволява нискоенергийна 

свързаност на телефона с мястото наоколо като единствен вариант, който няма да из-

тощава батерията на телефона и в същото време винаги, когато сме близо до дадено 

място, ще получим нужната информация.“ 

Екипът вече е поставил своите бийкъни на летищата във Варна и Бургас, както и на 

много ключови места в региона. До момента в приложението присъстват над 40 обекта 

от Варна като съвсем скоро към тях ще се присъединят повече от 250 хотели, заведе-

ния, музеи и местни бизнеси. 

Целият репортаж може да видите тук 

Източник: БНТ2 

 

Предстои „Голямото писане на великденски яйца от Чепинския 

край” във Велинград 

Тази година „Голямото писане на 

великденски яйца от Чепинския 

край“ ще се проведе на 15 април от 

11:00 ч. на централния площад 

„Николай Гяуров“ във Велинград. На 

Велика събота, по стара техника ще 

се пишат яйца с восък, с типичните 

за Чепинския край орнаменти. Мест-

ните майстори ще показват, а всеки 

желаещ ще има възможността да се 

учи и да изпише своето яйце за Ве-

ликден. Запазените във Велинград 

стара техника за писане на яйца с 

восък и типични орнаменти са уни-

кални за България и Европа. 

Събитието се организира съвместно от Община Велинград, Историческия музей и вест-

ник „Темпо”. „Голямото писане на великденски яйца от Чепинския край” е единствено по 

рода си в България. Миналата година за първи път във Велинград бе направено  яйце с 

тегло 120 кг, височина 180 см и диаметър 1 метър – по проект и с труда на учители и 

ученици от ПГД „Иван Вазов”. На Цветница яйцето бе изрисувано от ученици от 7 учи-

лища по запазен стар модел, под ръководството на художник и етнолог. 
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С провеждането на събитието се цели запазване на местната традиция и всички участ-

ници „пишат” яйца, следвайки автентични за Чепинския край модели и техника. В пър-

вото издание на „Голямото писане на великденски яйца от Чепинския край” се включиха 

участници от 6 държави: САЩ, Русия, Македония, Италия, Израел и Китай. 

 Кратка предистория 

„Голямото писане на великденски яйца от Чепинския край” е създадено не в името на 

рекорда, а за да запази, популяризира и обогати една автентична местна традиция, 

просъществувала от векове. Писаните с восък и с характерни мотиви великденски яйца 

са една от културните емблеми на Велинград. Традицията заслужава не само да бъде 

показана на гостите на Чепинския край, а и всеки желаещ с помощта на местни майсто-

ри да създаде и да запази като спомен свое писано яйце в навечерието на Великден. 

„Голямото писане на великденски яйца от Чепинския край” обединява съхранение на 

ценна местна традиция, атракция за туристите и реклама за Велинград не само като 

СПА столица на Балканите, а и като град и регион с богата история и култура. 

От 15 години Исторически музей – Велинград работи по своята „Програма Великден” и 

популяризира старата техника с типичните за Чепинския край орнаменти на писаните 

яйца с изложби, базари, работилници и ателиета. Във Велинград работят десетки майс-

торки на писани яйца, ежегодно и при голям интерес се провежда и конкурс за ученици 

от местните училища. В града традицията е жива, предава се от поколение на поколе-

ние.  

От 15 години Исторически музей – Велинград работи по своята „Програма Великден” и 

популяризира старата техника с типичните за Чепинския край орнаменти на писаните 

яйца с изложби, базари, работилници и ателиета. Във Велинград работят десетки майс-

торки на писани яйца, ежегодно и при голям интерес се провежда и конкурс за ученици 

от местните училища. В града традицията е жива, предава се от поколение на поколе-

ние.   

Добри практики 



Цветница събира хиляди туристи в Ловеч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занаятчии напълниха сергиите и завъртяха чеверметата в центъра на Ловеч за Цветни-

ца 2017, на която традиционно се организира изложение на художествените произведе-

ния. Празникът днес се очертава да бъде много по-пъстър и разнообразен от всяка дру-

га година. Над 100 занаятчии със сергии, от тях 39 са утвърдени майстори, представят 

своите творби. Цветница е традиционен празник на цветята, изкуствата и занаяти-

те.  По обем заявките за тази година са три пъти повече от миналата година. За първи 

път в изложението на художествените занаяти по покана на Община Ловеч участие взе-

мат като специални гости 10 майстори и творци с демонстрации. Гостите са от Габрово, 

Велико Търново, Троян и Калофер, за които ще бъдат изградени 4 шатри пред Младеж-

кия дом. Още от петък площад „Екзарх Йосиф Първи“ бе запълнен от занаятчии и тър-

говци. Отредени са места за продажба на цветя и захарни изделия. Изградени са шат-

ри, в които всеки може да опита варошлийските питки и ловешките кебапи. Любителите 

на бирата могат да опитат домашно приготвена бира от майстори пивовари. Чеверме-

тата се въртят през целия ден. 

На гаровия площад „Инж. Трифон Трифонов“  са разположени атракционни обекти – 

различни люлки и увеселителни съоръжения. На два площада има естради с фолклор-

ни програми и концерти на Латинка Петрова, Младен Митков, Ива Давидова, оркестър 

„Ловеч“ ,Христо Косашки, Пепи Христозова, „Танцьорите“, Ангелина Милева и танцов 

състав Ловеч при ЦПЛР – ОДК Ловеч. Кулминацията на Цветница е в неделя със Злато-

устова Света Литургия (Приземен храм „Въведение Богородично“ при катедрален 

храм  „Св. св. Кирил и Методий“), празнично шествие и ритуал „По вода“ (традиционен 

обичай „Кумичене“ на Пешеходния мост). Цветница в Ловеч събира хиляди туристи от 

областта и другите райони на страната.  
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Бизнес изложение „За туризма от А до Я” ще се проведе в Слънчев 

бряг 

 

Ръстът от туристи, който отчете Минис-

терството на туризма за миналата го-

дина, и все по-високите изисквания на 

хората за условията на отдих по наше-

то Черноморие активизираха бизнеса 

преди сезона. Така за четвърти поре-

ден път през април хотел „Котва“ в 

Слънчев бряг ще е домакин на изложе-

ние „За туризма от А до Я”. Тази годи-

на бизнес форумът се очаква да бъде 

най-големият, провел се досега. Учас-

тие в него вече са заявили водещи 

компании, производители и вносители 

от различни браншове. Изложението 

ще даде възможност на бизнеса да създаде необходимите контакти и предварителна 

подготовка преди лятото. 

Туристическият бранш  има нужда от такива събития не само заради отчетения най-

силен сезон за последните 25 години с ръст от 12% и над 10 милиона посетители от 

чужбина. Още миналата година хотелиерът Венелин Ташев каза, че в Слънчев бряг 

трябва да се организира такъв форум два пъти в годината, който да е в помощ на биз-

неса в най-големия курортен комплекс у нас. Тази година има редица предпоставки да 

очакваме пореден силен сезон за родния туризъм и трайното превръщането на Бълга-

рия в сигурна и търсена дестинация. 

Ето защо изложението „За туризма от А до Я-2017“, което ще се проведе от 21 до 23 ап-

рил, ще помогне на хотелиери, ресторантьори и собствениците на различни заведения 

да обменят опит и да предлагат качествени продукти и услуги на своите клиенти. По то-

зи начин те ще могат да отговорят на нарастващите потребности на клиентите и ще зат-

върдят положителните впечатления, които насърчават туристите да избират отново 

България като дестинация. Организатор на събитието отново е „НаниВанТрейдинг” ЕО-

ОД. 

Към този момент участие за събитието са заявили водещи фирми от различни браншо-

ве като проектиране, строителство, обзавеждане, консумативи, професионално оборуд-

ване, храни, напитки и други. 
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Предложение за Великден: пътуване до Рупите, Петрич, Беласица 

 

Рупите е защитена местност, разполо-

жена на около 10 км от Петрич и на 2 

км от с. Рупите, в източното подножие 

на изгасналия вулкан Кожух планина 

(281 м). Възвишението е изградено от 

вулканични скали. Името му произлиза 

от приликата с наметнат кожух. Част 

от местността е обявена за природна 

забележителност. 

Защитената местност Рупите е извест-

на с лечебните си минерални извори с 

температура 74°C и с дебит до 35 л/

сек. Климатът е преходносредиземно-

морски, срещат се средиземноморски треви и на някои топлолюбиви животински видо-

ве. Естествената крайречна заливна гора е съставена главно от бяла топола. Рупите и 

Кожух планина са дом на различни видове змии, сред тя и редкият вид котешка змия. В 

района на Рупите се срещат над 200 вида птици, в това число редица средиземноморс-

ки, които рядко могат да се наблюдават другаде у нас. Над региона преминава Via Aris-

totelis - един от двата основни миграционни пътя на птиците през България. Наблюда-

ват се различни интересни видове като голям маслинов присмехулник, белочела и чер-

ночела сврачка и др. По време на миграция и зимуване тук може да се наблюдава и 

застрашеният малък корморан. 

По южните склонове и в подножието на вулканичното възвишение Кожух се намират ос-

танките от античен град, съществувал от ІV в. пр.Хр. до VІ в. сл.Хр. Според изследова-

телите това е главният град на тракийското племе синти - Хераклея Синтика. 

В Рупите се намира храм-паметникът „Св. Петка Българска”, построен през 1994 г. Мес-

тността е известна преди всичко като място, свързано с пророчицата Ванга, и привлича 

хиляди туристи и нейни поклонници. Вангелия Гущерова (1911–1996 г.), както е пълното 

й име, е известна по света с многобройните си сбъднати предсказания. Ванга е изгуби-

ла зрението си в ранна детска възраст по време на буря, но при инцидента е получила 

видение, което е дало начало на нейните уникални способности. В последните години 

от живота си Ванга е живяла в малка къща в Рупите, защото според нейни близки е 

смятала местността за енергиен източник. Храмът е построен със средства, предоста-

вени от Ванга, и впечатлява със стенописите си. Те са дело на художника Светлин Ру-

сев и са доста реалистични, с което се различават от православния канон.  
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Гр. Петрич е административен център на едноименната община. Той наследник на ан-

тичния град Хераклея Синтика, който възниква през V-IV в. пр.  Хр. През 168 г. пр.Хр. 

Хераклея Синтика е завладяна от римляните и като римски град съществува до VІ век., 

когато е превзет от славяните. Започва плавният преход към Средновековието. През 

837 г., при хан Пресиян, Петрич влиза в пределите на Първата българска държава. 

Градският център се измества на юг, в полите на планината Беласица. 

Значението на района нараства, защото е важен елемент от отбранителната система 

на средновековна България. На 18 км западно от града в 1014 г. се разиграва едно от 

най-драматичните сражения в българската история - битката за Самуиловата крепост. 

Пленени и ослепени са 14 000 български войници, но техният подвиг се превръща в 

символ на борбата за освобождение от византийска власт. 

През ХІІІ-ХІV в. Петрич е българска крепост - част от укрепителната система в днешна 

Югозападна България. По време на османското робство се превръща в турски админис-

тративен и военен център. През 1912 г. гр. Петрич е освободен от османско иго, а през 

следващата 1913 г. се превръща в нов дом за хилядите бежанци от Егейска и Вардарс-

ка Македония. 

Планината Беласица е уникална, богата, интересна и малко позната дори за хората, ко-

ито живеят в нейното подножие. Тя е разположена на кръстопът между три държави 

(България, Македония и Гърция) и е един от най-съхранените природни обекти в Бълга-

рия. 

Беласица пази на своя територия вековни кестенови и букови гори, обширни високопла-

нински поляни и красиви водопади. Оттук се разкриват едни от най-вълшебните пано-

рамни гледки в страната ни – наслада за всеки турист и отлична възможност за любите-

лите на фотографията. 

Беласица е част от Осоговско-Беласишката планинска група. Дължината ѝ е 63 км, а 

средната ширина 7–9 км. Общата площ на масива е около 670 кв. км. На север граничи 

с долината на река Струмешница, на изток – с Рупелския пролом, на юг – със Сереско-

то поле, и на запад – с Костинурската седловина. Планинското било е тясно, покрито с 

пасища и храсталаци; южните склонове са скалисти, стръмни и слабо залесени, а се-

верните – гористи, прорязани от дълбоки долове и буйни реки и потоци с малки водопа-

ди. Страничните ридове са къси и стръмни. Най-високата точка на Беласица е връх Ра-

домир (2 029 м). 

Поради благоприятния климат и ландшафт, както и изобилието на води, районът на Бе-

ласица е населяван от хилядолетия. Неговата история е тясно свързана с река Струма, 

която в древността е била основната комуникационна артерия, свързваща Егея с Евро-

па. През VІІ хилядолетие пр. Хр. по Струма към Европа проникват земеделието и жи-

вотновъдството – основа на европейската икономика и до днес. Именно тук възниква и 

най-ранната металургия.  
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Природен парк „Беласица“ обхваща по-голямата част от българския дял на планината. 

Общата му площ е над 11 732 хектара и включва землищата на селата от Подгорието 

Габрене, Скрът, Ключ, Яворница, Камена, Самуилово, Коларово, Беласица и град Пет-

рич, всички разположени на територията на община Петрич. 

Беласица е част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Първите стъпки за 

опазване на биоразнообразието в планината са направени през 1988 г., когато се обо-

собява резерват „Конгура“ под североизточните склонове на връх Конгур. Целта на съз-

даването му е да се съхранят естествените горски екосистеми от обикновен кестен и 

обикновен бук, както и местообитанията на редки и застрашени от изчезване животинс-

ки видове (гръцка водна жаба, олеандрова пеперуда и др.). В резервата се забраняват 

всякакви дейности, с изключение на охрана; посещения с научна цел; преминаването 

на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; събиране на семенен 

материал, диви растения и животни с научна цел. 

В подножието на планината, но извън природния парк и в непосредствена близост до 

него, в землището на с. Коларово е разположена защитената местност „Топилище“. Тя 

е обявена с този статут през 1992 г. с цел опазване на находище на папрат от вида ве-

личествена осмунда. Голямото значение на планината се допълва и от високопланинс-

ката безлесна зона на Беласица – район, съдържащ уникални и представителни съоб-

щества и екосистеми. 

Беласица е отделен флористичен район, който включва около 1 500 растителни вида. 

На територията ѝ са установени защитени видове, включени в Червената книга на Бъл-

гария и в списъците на различни международни споразумения и конвенции, ратифици-

рани от страната ни. Растителността на планината има ясно поясно разпределение, ко-

ето се дължи на височината ѝ, както и на географското ѝ положение на границата със 

Средиземноморската област). 

В най-ниските части е поясът на дъбовете, характерен за другите наши планини. Тук е 

включен и поясът на обикновения кестен, който често расте смесено с обикновения бук 

и други широколистни видове като воден габър и обикновен габър, черна елша и др., а 

покрай потоците са оформени съобщества на източния платан. 

Непосредствено над пояса, в който преобладава обикновеният кестен, е разположен 

втори пояс – този на бука и иглолистните: обикновена ела, обикновен смърч и обикно-

вен тис. По-значимо е присъствието на иглолистните в третия височинен пояс основно 

заради наличието на обикновената и сибирската хвойна. Установени са единични инди-

види от бял бор и клек.  В миналото субалпийският пояс е бил покрит с клек, но поради 

многократните опожарявания на планината сега в третия височинен пояс преобладават 

тревните съобщества от субалпийски и пасищен тип, често доминирани от балканския 

ендемит. В този пояс е концентриран и най-големият брой на редки и с природозащитна 

стойност растения.  
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Фауната на Беласица се е сформирала под влияние на географското разположение, 

релефа и климата на планината. Тя е крайна югозападна граница на България и същев-

ременно част от крайната северна зона на субтропичната област. В тази част на стра-

ната се усеща най-силно влиянието на средиземноморския климат – характеризиращ 

се с относително високи средногодишни температури и влажност. Високопланинският 

характер на Беласица има изолиращ и бариерен ефект за разпространението на някои 

животински видове. Тези условия предразполагат сформирането на локално ограниче-

ни популации и появата на нови подвидове и видове. Общо за района на планината са 

установени около1 500 вида безгръбначни и около 180 вида гръбначни. Редките видове 

при безгръбначните са около 120, българските ендемити – 26, балканските – 21, а ре-

ликтните видове – 6. Птиците в планината са 120 вида. Изключителен интерес предс-

тавляват средиземноморските, които се срещат на много малка и ограничена част от 

нашата територия. Такива са например орфеевото коприварче и малкият маслинов 

присмехулник. Тези два вида имат ограничено разпространение в планината Беласица 

и се срещат само в нейното подножие. Два вида птици са балкански ендемити – балкан-

ска чучулига и пъстрогуша завирушка, а други два вида са реликти – белогръб кълвач и 

лещарка. Бозайната фауна на Беласица е относително слабо проучена. Тук се срещат 

подземната полевка и скалната мишка. 

Във и около Природния парк „Беласица“ могат да бъдат разгледани много любопитни 

археологически и културно-исторически обекти. Едни от най-интересните след тях са 

останките от Хераклея Синтика; античната крепост „Градището“, средновековната църк-

ва (Х – ХII в.) в с. Кулата, античното светилище в местността Църквата край с. Митино-

во, Чуриловският манастир „Св. Георги“ и др. 
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Екскурзия до Ивайловград за Великден 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първи ден: Тръгване от София (Пазарджик, Пловдив) по маршрут Пловдив–

Александрово. Посещение на уникалната тракийска гробница в с. Александрово, отли-

чаваща се с впечатляваща архитектура. По размери се нарежда сред най-големите съ-

оръжения от този тип, открити досега. Уникална я правят нейните стенописи от IV в. пр. 

Хр, които са без аналог. Служила е за последен дом на богат тракийски владетел, чие-

то име остава неизвестно.  

Отпътуване за с.Узунджово. Посещение на църквата "Успение Богородично", построена 

преди повече от 500 години. В иконостаса ѝ е резбована Глаголичната молитва. 

Втори ден: Отпътуване за Ивайловград. Посещение на античната вила „Армира”, изгра-

дена през втората половина на І век. Това е най-пищно украсеният частен дом от римс-

ката епоха, разкрит по българските земи. Цялата сграда е композирана около басейн. 

Вилата е отоплявана с подово съоръжение и е богато украсена с мрамор и уникални 

мозайки, част от които са запазени в автентичния си вид. 

Трети ден: Ивайловград- Мезек-Хасково. Отпътуване за Мезек. Посещение на еднои-

менната винарска изба. Запознаване с процеса на винопроизводство и дегустация. От-

пътуване за Хасково. Възможност за посещение на най-високия монумент на „Св. Бого-

родица с Младенеца” в света (32,8 м). До записаната сред рекордите на Гинес компози-

ция е построена камбанария (30 м), от която се разкрива прекрасна гледка към града.  
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Чепеларе отчита ръст на туристи през зимния сезон 

 

Повече туристи са предпочели Чепе-

ларе за ски ваканция през тази зима, 

според данни на местното хотелиерс-

ко сдружение и Туристическия инфор-

мационен център. Отчетеният ръст 

на туристи през приключилия ски се-

зон се дължи главно на положителни-

те резултати от обединението на ски 

зоните Чепеларе и Мечи чал, както и 

на дългата снежна зима, коментира 

за БТА Даниела Сивенова, експерт в 

Туристическия информационен цен-

тър. 

Чепеларе вече усеща благоприятния ефект от обединението на двете ски зони, смята 

кметът на общината Славка Чакърова. Според нея обединението е заявка, че Пампоро-

во-Мечи чал ще се мери с големите зимни курорти. 

През зимния сезон хотелиерите в Чепеларе са работили при над 50% заетост на легло-

вата база, а при големите хотели - около 90 на сто, според данни на Туристическия цен-

тър. За разлика от предишните безснежни зими, този ски сезон не беше зависим от оръ-

дията за изкуствен сняг и продължи от януари до началото на април. 

Предимно български туристи са клиентите на хотелите в Чепеларе и през тази зима. 

Палитрата на туристите в града постепенно се допълва и от чуждестранни групи, глав-

но от съседните балкански държави. 

Расте броят на гръцките туристи, пътуващи за ски ваканция в Чепеларе и Пампорово. 

Популярността на ски комплекса отвъд границата отчасти е повлияна от рекламна кам-

пания в медии в Северна Гърция. Туристът от южната съседка обичайно пътува неорга-

низирано, а резервациите са в последния момент, отбелязват хотелиери. Забелязват 

се дори случаи на импровизирани пътувания от чуждестранни групи, почиващи в Гър-

ция, които отбиват маршрута си и на север. 

Чепеларе остава трайно ориентиран към пазарния сектор на неорганизираните туристи 

и ваканционните групи, които не ползват посредничеството на туроператори. След като 

дълго време се полагаха усилия Чепеларе да бъде забелязано от големите туроперато-

ри, сега шансът на хотелиерите е свързан до голяма степен с възможностите за интер-

нет резервации, обяснява Даниела Сивенова.  
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Туристите в младежка възраст вече предпочитат сами да резервират онлайн. Чрез бу-

кинг ваканциите малкото курортно градче запазва облика си, без да е принудено да се 

вмества в изискванията на туроператори, залагащи на масовия туризъм. По този на-

чин се избягва и рискът от строителна инвазия на предпочитаните от туроператорите 

огромни хотелски комплекси. 

„Чепеларе няма да изгуби облика си на специфичен туристически център и след обе-

динението със ски зоната на Пампорово“, категорична е Даниела Сивенова. Според 

нейните прогнози ефектът от свързването на Пампорово и Мечи чал ще се почувства 

в по-дългосрочен план. Пампорово е туристическата марка на региона и обединявайки 

се, Чепеларе ще бъде облагодетелствано с общото развитие на курорта, допълва тя. 

Създаването на по-голямата дестинация Пампорово - Мечи чал всъщност е заложено 

още при основаването на ски курорта. Даниела Сивенова припомня, че в далечната 

1933 г. чепеларецът Никола Чичовски създава първия пансион в земите и горите, кои-

то десетилетия по-късно са наложени на туристическата карта като Пампорово. 

Обединяването на Пампорово и Мечи чал според Сивенова е пример в правилната 

посока в момент, когато туризмът излиза от глобалната криза. 

 

Великденските празници наближават. Представяме една идея за 

пътуване от Елена Иванова, автор и собственик на блог „Друми в 

думи“- Палеокастро - древна крепост, мегалит и една много, ама 

много приятна разходка в Сакар  

 

Посещението ни в Сакар в нача-

лото на март беше нашето про-

летно пробуждане след дългата 

и леко мързелива зима тази го-

дина, а обектът Палеокастро бе-

ше второто място от набеляза-

ния план за посещения в райо-

на, което видяхме. Силните 

емоции от разходката до обекта 

и видяното, както и хубавото 

време, несъмнено допринесоха 

за прекрасните впечатления, с 

които запомнихме целия регион. 
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Ако наскоро сте попадали на страниците на блога, вероятно вече знаете за някои от 

интересните места в Сакар и наоколо, които посетихме и които препоръчвам: водопад 

Казанките, Устремският манастир и църквата „Свети Димитър“ в Елхово. 

В следващите редове разказвам за разходката ни до скалния феномен Палеокастро – 

едно открояващо се и в същото време малко спорно място в частта си за интерпрета-

ция на значението на скалите – дали са възвишено тракийско светилище или просто 

древна кариера за добив на воденични и крепостни камъни.  

Как се стига до Палеокастро 

Археологическият обект Палеокастро е разположен между гр. Тополовград и с. Хлябо-

во на северните склонове на Сакар планина. До Палеокастро се стига по обособена 

пътека, която представлява маркиран със синьо-бяла маркировка коларски път. Пъте-

ката започва вдясно от шосето точно на завоя след табелата за край на Тополовград, 

ако се движите от Тополовград към Хлябово. Ако идвате от Хлябово, ще видите ска-

лите на Палеокастро още от шосето, на около 5 километра след Хлябово и на 3-4 ки-

лометра преди самата отбивка. За ориентир в тази посока ще ви служи Т-образно 

кръстовище с разклонение надясно (към връх Вишовград и водопад Казанките) и с по-

лицейски фургон.  кръстовище с разклонение надясно (към връх Вишовград и водопад 

Казанките) и с полицейски фургон. На същия завой (който е с доста голям диаметър, 

между другото), на около 250-300 метра от това Т-кръстовище, в ляво от шосето се 

пада началото на пътеката към Палеокастро. Завивате и там някъде спирате, където 

ви харесва – мястото е широко.  

От там насетне продължавате пеша. В началото си, пътеката върви във вилна зона. 

Върви се около 50 минути по маркиран с бяло-синя маркировка черен път. Имайте 

пред вид, че след около 40-45 минути ходене, пътеката към светилището завива наля-

во, минава през малка горичка и след нея вече се виждат първите издадени и чудати 

камъни. Продължавайки покрай тях стигате до останки от крепостна стена. Това е тра-

кийската крепост Палеокастро. Малко след нея се пада и основната част от светили-

щето. 

Ще отворя една скоба и ще кажа, че ние за момент изгубихме синьо-бялата маркиров-

ка и на 40-тата минута от разходката свихме в дясно, а не в ляво. В резултат на това, 

попаднахме на един друг чудят камъняк, който също може да е част от Палеокастро. 

Ние го обходихме оттук-оттам и от високите му части видяхме въпросните камъни на 

Палеокастро, които сме гледали по снимките. Затова се върнахме на основната пъте-

ка и си влязохме в бяло-синята маркировка и после право на светилището. 

След горичката, първото интересно нещо беше крепостната стена, а след нея започ-

наха да изникват и скалните дискове. 
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Там, на най-високата част на светилището видяхме, че има пътека и маркировка надо-

лу, по протежението на камъните, и решихме да се върнем до колите от там, а не по 

пътеката, по която бяхме дошли. 

Така слязохме от другата страна на пътеката покрай камъните и завихме в ляво по 

друг коларски път, маркиран с черно-бяла маркировка. Той беше долу-горе успореден 

на онзи, по който бяхме дошли … до един момент. След това по една пряка вляво се 

вляхме в пътеката, по която дойдохме, маркирана със синьо-бяла маркировка. 

Като цяло, обратният път от Палеокастро до колите ни отне същото време – около 50 

минути ходене в спокоен ход. Както на отиване, така и на връщане, пътеката беше ле-

ка и приятна за ходене, без трудни участъци. 

Лични впечатления от Палеокастро 

За мен лично, най-интересната част от разходката започна, когато видях крепостните 

стени на Палеокастро. Обходих стената, поразгледах я, снимах оттук-оттам. След то-

ва продължих нагоре към скалите. Особено беше вълнението ми, когато видях първи-

ят диск, изсечен в скалата. 

Развълнувах се. Бях отново откривател … като при Глухите камъни, когато открих 

древния символ (в смисъл за себе си). После взеха да изскачат още и още каменни 

кръгове. 

Разглеждахме скалите, катерихме се по тях, наслаждавахме се на гледките … изобщо 

пак се почувствахме като истински изследователи. Страхотно усещане! 

Сведения, находки и интерпретации 

Културно-историческият обект Палеокастро е открит и описан за първи път през 1888 

година от братята Карел и Херман Шкорпил – основатели на научната археология и 

музейното дело в България. 

Обектът представлява съвкупност от крепостни стени и високи скали, образуващи ве-

рига от зъбери, обърната към изток. Така цялата скалистата верига е безизменно ог-

ряна сутрин от лъчите на изгряващото слънце. По повърхността на скалите се разкри-

ват множество скални дискове – над 150 на брой, като някои от тях са вдлъбнати, а 

други – изпъкнали. Според някои изследователи, това са соларни кръгове, свързани с 

древен култ към слънцето. 

За самата крепост се знае, че тя е тракийска, изградена в началото на I хил. пр. Хр. и 

многократно преустройвана и  използвана чак до Средните векове от ромеи и бълга-

ри. Тя дава името и на предполагаемото тракийско слънчево светилище. 
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Някои смятат, че районът на Палеокастро е просто древна каменоломна за добив на 

воденични и други обработени камъни. За други, това е древно-тракийско светилище. 

Основание за последната хипотеза дават няколкото безценни артефакта, намерени от 

археолозите: 

 каменен крилат слънчев диск, намерен и документиран при проучванията под ръко-

водството на проф. Александър Фол през 1973 г.; 

 множество изсечени каменни кръгове. Подобни дискове са открити и в други части 

на България. Край всички подобни обекти има доказателства за култова дейност, 

извършвана покрай тези каменни съоръжения. Това дава основание за връзка 

между тях. 

Все пак, точното предназначение на каменните късове от Палеокастро не е еднознач-

но определено. Вероятно, загадката за неговото предназначение и значение ще оста-

не и занапред. 

Епилог 

В заключение, като запален турист-изследовател, мога да кажа, че едва ли някога ще 

узнаем със сигурност историята на древния мегалит Палеокастро – дали това е слън-

чево светилище, дали е тракийско, дали е каменоломна … 

Със сигурност, обаче, може да се твърди, че историята му е богата, датира от хилядо-

летия и в същото време, мястото е прекрасно за разходка и допир с древното минало 

на населението по нашите земи. 

http://drumivdumi.com/палеокастро-древна-крепост-мегалит/ 
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Резерватът Червената стена влиза в програма на ЮНЕСКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерватът „Червената стена” става част от световната мрежа на биосферните резер-

вати по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата”. Това бе съобщено от прес-

центъра на Община Асеновград. Кметът д-р Емил Караиванов каза, че е функционира-

нето на биосферния парк се основава на сътрудничество между всички заинтересова-

ни страни – местните жители, местните власти, неправителствените организации, при-

родозащитните сдружения, научните институции и др., което следва да осигури хармо-

ния между човека и природата.” 

В срещата участваха Цветелина Иванова, експерт в Министерството на околната сре-

да и водите, представители на РИОСВ – Пловдив, ОД „Земеделие” – Пловдив, органи-

зации с нестопанска цел, представители на Университета по хранителни технологии – 

Пловдив, на местния бизнес, планинският водач и фотограф към National Geographic – 

България, Иво Данчев и др. 

Председателят на Националния комитет на ЮНЕСКО за България Владимир Влади-

миров запозна присъстващите с ползите от присъединяването на резерват „Червената 

стена” към програмата „Човекът и биосферата”. Той подчерта, че като част от такава 

световна мрежа това ще донесе престиж, международно признание на обекта, по-

лесна международна обмяна на знания и опит в сферата. В заключение присъстващи-

те се обединиха около тезата на кмета на Асеновград д-р Караиванов, че в името на 

бъдещите поколения трябва да се спазва принципът за устойчивост, т.е. да използва-

ме природните ресурси в настоящето така, че да могат да ги ползват и тези след нас. 

Резерватът „Червената стена“ е един от 17-те обекта, с които България се присъедини 

към програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата” през 1977 г. 

През 1995 г. се приемат нови правила и норми за тези територии. Съвременните  био- 
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сферни паркове стимулират устойчиво икономическо развитие на региона, основава-

що се на чиста и съхранена природа, пример за хармонично съжителство между чове-

ка и природата. 

На заседание на националния комитет по програмата „Човекът и биосферата“ на 

ЮНЕСКО през 2016 г. е решено за резерват „Червената стена“ да бъде изготвена но-

минация, с която обектът да бъде номиниран като един от първите биосферни резер-

вати от нов тип на България. 

С решение от месец юли 2016 г. на Общинския съвет – Асеновград, се дава съгласие 

за присъединяване на територията на община Асеновград към биосферен парк 

„Червената стена“. В резултат на съвместните усилия на Министерството на околната 

среда и водите, община Асеновград и РИОСВ – Пловдив, за „Червената стена“ е из-

готвен номинационен формуляр и внесен в секретариата на програмата, в резултат на 

което тази територия ще бъде одобрена от ЮНЕСКО като един от първите българс-

ки  биосферни паркове. 

 

Живописен планер на тема “Великденски яйца” в Пловдив 

 

Местни художници ще изпишат 

осем великденски яйца, които ще 

радват жителите и гостите на 

града пред сградата на общината 

Традицията за поставяне на тема-

тична празнична украса пред едно 

от най-посещаваните места в цент-

ралната градска част на Пловдив 

продължава. След демонтирането 

на мартениците е ред да посрещ-

нем светлия християнски празник 

Възкресение Христово. 

Великденското дърво в центъра на Пловдив всяка година се превръща в атракция за 

жителите и гостите на града. Кичестата магнолия пред сградата на община Пловдив 

на площад „Стефан Стамболов“ не само радва минувачите с прекрасните си цветове, 

но и стана любимо място за снимки и селфита на хора от всички възрасти. 

На 8 април 2017 г., събота, се проведе живописен пленер на открито на тема 

„Великденски яйца“. В зелените площи пред сградата на община Пловдив на площад 

„Стефан Стамболов“, около Великденското дърво, ще бъдат разположени 8 яйца с ви-

сочина между 0,7 м и 1,2 м.  
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Те ще бъдат изрисувани на място от известни местни творци, членове на Дружеството 

на пловдивските художници. При лошо време събитието има възможност да се прове-

де в неделя – 9 април. 

Участници в живописния пленер „Великденски яйца“ са пловдивските автори Венета 

Маринова, Моника Роменска, Иван Чакъров, Деляна Димитрова, Жорж Сопаджиев, 

Снежана Фурнаджиева, Минчо Панайотов, Цвета Марова, Данчо Григоров. 

Великден в Боженци  

 

За Великден в Боженци е възстано-

вена традиционната за този регион 

Лазарня. От рано търговци подреж-

дат шарени сергии. Екипът на архи-

тектурно-историческия резерват 

предлага на купувачите сладки 

„божанкалийки”, приготвени по ста-

ра местна рецепта, и торбички, на-

ричани в Габровско със същото 

име. Първи божанкалии започнали 

да ги носят, за да не си късат джо-

бовете на панталоните с подковите 

на Рачо Ковача – легендарният син на болярката Божана. 

Златаришката духова музика дава начало на веселбите. В хората се включват местни-

те жители и гостите на Боженци. Традицията на Боженската и Съботковската Лазарни 

да се пускат балони с подаръци също се спазва и радва многобройните посетители. 

Боженци е обявено за резерват през 1964 г. – един от най-красивите в България. На-

мира се на 15 км източно от Габрово и впечатлява с добре запазените си възрожденс-

ки къщи и обществени сгради. 

Според древна легенда селцето е основано от търновска болярка Божана, която се 

заселила тук с децата си след смъртта на съпруга й при завземането на столицата 

Търново от османците. Оттам дошло и името на селището. Преданието казва, че за-

едно с Божана дошли все знатни търновци и донесли със себе си богата култура и 

традиции. 

През XVIII и XIX век местните хора се препитавали предимно с търговия и занаятчийс-

тво. Съхранените възрожденски къщи на два и три етажа днес будят възхищение с 

уникалната си архитектура. Над 100 къщи в Боженци са запазени в автентичния им 

вид. Днес селцето е сред предпочитаните дестинации за еко- и селски туризъм. 
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Няколко от къщите в Боженци са превърнати в музеи. В къщата музей „Баба Райна” е 

представена етнографската експозиция от ХVІІІ век. Битът на местните хора от ХІХ в. 

може да бъде разгледан в къща музей „Дончо Попа”. В Менгемата - работилница за 

пречистване на восък, е изложена автентична преса за пречистване на восък от нача-

лото на ХІХ в. 

Друга интересна експозиция е представена в Килийното училище – тук може да се ви-

ди типичната подредба на класна стая от ХІХ в. На територията на резервата се нами-

ра и храмът „Св. Пророк Илия”, построен през 1839 г. Той е традиционно място за ве-

ликденската служба. 

Сред атракциите, които се предлагат в Боженци, е фотография в автентична носия от 

селото. В района има и няколко пътеки, подходящи за пешеходни преходи - по римски 

път или разходка до Трявна. В селото се правят също възстановки на български зана-

яти, традиции и празници като Гергьовден, Коледа, Лазаровден. При желание туристи-

те могат да отседнат в някоя от къщите на Боженци, които предлагат автентична обс-

тановка от ХІХ век. Ако дойдете в Боженци, не пропускайте да опитате от местното бя-

ло сладко – вкусът му не може да се забрави.  
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...Караджов камък 
 

Караджов камък е интересен скален феномен, 

който се намира близо до село Мостово в Родо-

пите. Представлява високо скално плато (връх 

с височина 1448 м), в чиито отвесни стени се е 

образувал естествен тесен улей. В него е на-

местен огромен камък, който сякаш висша сила 

е поставила там – Караджовия камък. Феноме-

нът е обявен за защитена местност със Запо-

вед No.РД1015 от 06.08.2003 г. 

Още от древността хората са смятали мястото 

за специално - древните траки са изградили 

светилище, в което са почитали мъртвите. До 

днес са запазени изсечени в скалата ямки с ре-

лигиозно предназначение, както и стъпала, во-

дещи до горната част на масива. Проведени 

разкопки показват, че светилището е създадено 

през ранножелязната епоха (VII – VI в. пр.н.е.). 

От този период са останали издълбани скални 

ями и улеи, в които са били полагани съдове, 

палели са се огньове, а самият ритуал е завър-

швал със затрупване с камъни. 

По-късно светилището е използвано през III – IV 

век сл.Хр. – намерена е керамика, изработена 

на грънчарско колело, и монети от времето на 

римския император Юстиниан I (управлявал в 

периода 527 – 565 г.). 

Като повечето светилища на траките, и тук се 

наблюдава етажност. Първият етаж се нарича 

Долна култова площадка, следват издълбани 

стъпала - преход към по-високата част, където 

в скалите има изсечени малки дупки. Когато ня-

кой тракиец умирал, близките му дълбаели дуп-

ките в скалата и ги пълнели с дарове. 

Местните хора, за разлика от древните траки, 

не считат мястото за свещено, а го свързват с 

Открий и сподели... 



дейността на местните революционери, борещи се 

срещу османската власт. Под Караджов камък има 

малка пещера, в която според легендата се е кри-

ел Караджа войвода (местен хайдутин), който от-

мъщавал на османците за сторените злини. Оттам 

идва и името на местността. 

Караджов камък е преди всичко впечатляващ ска-

лен феномен, обграден от прекрасната природа на 

резервата Кормисош. Достъпът до горната част на 

скалата е подсигурен от метален парапет и дърве-

на стълба, минава се точно под камъка. Последни-

те няколко стъпала са изсечени от траките – това 

не прави впечатление на всеки, защото са извет-

рени, а и има много други неща, които привличат 

вниманието. Изкачването е доста стръмно и тряб-

ва да се внимава. Гледката от върха на платото е 

невероятна – откриват се полегатите била на 

близките и далечни родопски местности – Белин-

таш, Кръстова гора, вижда се и местността на хи-

жа „Марциганица”. Слизането е по същия път през 

парапета, защото останалите стени на платото са 

отвесни. 

Поради факта, че до тази забележителност се дос-

тига само след пешеходен преход и е обявена за 

защитена местност, природата е запазена непо-

кътната. Маршрутът дотам се движи на места по 

билото, което открива красиви панорамни гледки. 

В района на близкото село Мостово, на сравнител-

но малка площ има открити седем тракийски све-

тилища, най-известното от които е Белинташ. 

Християните също имат своя история тук – извест-

но място за поклонения е намиращият се наблизо 

Кръстов връх (Кръстова гора), който също в мина-

лото е бил тракийско светилище. Вярва се, че там 

се намира парченце от кръста на Христос. Набли-

зо е и връх Свобода (вр. Момчил юнак – 1943 м), 

където е свещеното за мюсюлманите място Ени-

хан баба теке. 
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