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ОНЛАЙН БЮЛЕТИН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИ, СЪЗДАДЕН ПО ПРОЕКТ 

„КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕСТИНАЦИИТЕ ЕДЕН 

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

МА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСО-

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

 

(брой 15, м. май 2017 г.) 

 
НОВИНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА  

 

EDEN дестинациите от България бяха представени в рамките на 13-то издание на 
туристическо изложение „Уикенд Туризъм”, Русе 

 

Министерството на туризма представи българските EDEN дестинации на 13-тото издание 

на туристическо изложение „Уикенд Ту-

ризъм”. Събитието се проведе от 11 до 13 

май  2017 г. в Русе. Изложението е едно 

от най-значимите събития в сферата на 

туризма в града и Дунавския регион и 

представлява форум за срещи на профе-

сионалисти от туристическия сектор. 

Събитието представя не само Дунавския 

регион като привлекателна дестинация за 

пътешествия и почивка, но и редица други 

части на страната. 

Изложението и съпътстващия го 10-ти 

Фестивал на туристическите анимации доп-

ринасят за развитието на специализираните форми на туризъм. Двете събития допринасят 

за преодоляването на сезонните диспропорции в региона и страната, както и за развитието 

на целогодишен туристически продукт . 

Тази година над 160 участници показаха своя потенциал и туристическите ресурси, с които 

разполагат. В дните на форума гостите на града бяха свидетели на различни презентации, 

забавления, атракции, а също опитаха различни вина и кухня.  

В България EDEN дестинациите са 12, като са избрани в рамките на 3 национални конкурса 

за отлична туристическа дестинация по темите - културен туризъм, защитени територии и 



воден туризъм. EDEN дестинациите от България са: Белоградчик, Луковит, Враца, Силист-

ра, Каварна, природен парк „Странджа“, Кърджали, Казанлък, Белица, Сандански, Сапа-

рева баня и Кюстендил. 

По време на изложението се наблюдаваше засилен интерес към дестинациите от страна 

на масова публика и ангажираните с развитието на туризма лица и организации 

(туроператори, туристически администрации и др.). Туристи и туристически агенти проя-

вяваха интерес към познати и по-малко познати дестинации. Районът на Северозападна и 

Централна България, както и близко разположените дестинации бяха сред предпочитани-

те варианти за почивка, вкл. и за краткосрочни пътувания. 

Представянето на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на българските 

ЕДЕН дестинации – II“ по време на туристическото изложение „Уикенд Туризъм” се възп-

риема като успешна платформа за реклама, допринасяща за популяризиране на EDEN 

дестинациите от България и на инициативата EDEN на Европейската комисия. 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ОТ ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИТЕ 

Национален фестивал на любителските театри с международно участие 

„Каварна“ 2017  (29 май - 4 юни 2017 г.)  

За двадесета поредна година в Каварна ще се проведе традиционният Национален фести-

вал на любителските театри с Международно участие. В дните от 29 май до 4 юни 2017 г. 

градът ще приюти театрални състави от цяла България. Седем дни магията на Мелпомена 

ще докосва зрителите чрез най-добрите театрални постановки, излъчени след провежда-

не на селективна сесия. И тази година изданието ще премине под патронажа на кмета на 

Община Каварна -  г-жа Нина Ставрева. 

 

Повече информация за събитието, можете да получите тук: http://www.kavarna.bg/

kultura-i-turizym/festivali/xx-natsionalen-festival-na-liubitelskite-teatri-s-mezhdunarodno-

uchastie-kavarna-2017/ и тук: http://www.kavarna.bg/kultura-i-turizym/festivali/ 

 

Национален фолклорен събор "Леденика" (24-25 юни 2017г.) 

На 24 и 25 юни 2017г, във Врачанския 

Балкан ще се проведе Национален фол-

клорен събор "Леденика". Събитието, 

което събира хиляди любители на бъл-

гарските традиции и обичаи се органи-

зира от Община Враца.  

 

Чрез провеждане на фестивала се це-

ли съхраняване и популяризиране на 

традициите и културните ценности на 

различни етнически и етнографски гру-

пи в страната и осигуряване на приемст-

веност за следващите поколения, предоста-
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Кулминацията на събора ще бъде пресъздаването на автентична Северняшка сватба, като 

и тази година дрескодът за участие във фолклорния събор "Леденика" ще бъде народна 

носия или облекла с елементи на българската шевица. 

Широкият отзвук, който намери сред обществеността първото издание на събора успя да 

му донесе редица престижни награди. Фестивалът спечели първа награда в категория 

"Духът на България" в обявения от Министерство на туризма конкурс, както и приз за 

"Фестивален туризъм" на "Балканските награди за туристическа индустрия". 

Повече информация можете да намерите тук: http://www.vratza.bg/?
category=4&sub=715 и тук:https://opoznai.bg/view/severniashki-folkloren-sabor-ledenika 
 

 

Международен фолклорен фестивал "Пауталия" 2017 (7-9 юли 2017г.) 

 

Eдинадесетият международен фолклорен конкурс “Пауталия” - 2017, ще се проведе в пе-

риода 7-9 юли 2017 г. и се организира под пaтронажа на кмета на Община Кюстендил. 

Организатор на събитието е НЧ "Братство 1869" Кюстендил. 

Целта на проявата е да се даде поле за 

изява на фолклорни състави и изпълни-

тели от различни държави, които да 

покажат богатството на своя фолклор; 

да съхрани и популяризира българско-

то народно творчество и да покаже не-

говото достойно място сред другите на-

роди.  Конкурсът се провежда в рамки-

те на три дни. 

 

 

 

 

 

Конкурсът се провежда в 3 раздела:  

Народни танци -  до 12 г., до 17 г., над 17 г. 

Народни песни - солови изпълнители и  фолклорни формации 

Авторска песен 

Заявки за участие може да се изпращат до 23 юни 2017 г. на адрес: п.к. 2500 гр. Кюстен-

дил ул. Отец Паисий №11 читалище “Братство 1869” или на е-mail:  

chitalishte@bratstvokn.org.    

 

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

kn.info/festival/5/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%

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

D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%

B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%

D1%8F и тук: 

http://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50%3A2009-08-

10-18-53-43&catid=45%3A2009-08-10-18-06-55&lang=bg 
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Опера на върховете – Белоградчишки скали (21 юли  - 30 юли 2017 г.) 

Опера на върховете – Белоградчишки 

скали, е новаторска идея на режисьора 

Пламен Карталов, чиито необичайни 

сценични решения и замисъл на автор-

ска режисьорска интерпретация са 

свързани с раждането им сред магичес-

ката красота на Белоградчишките ска-

ли. Те дават на публиката възможност 

по друг начин да усети любимите си 

произведения. Много гости идват да се 

насладят на оперното и балетно изкус-

тво под открито небе. Спектаклите се 

провеждат в първия двор на крепостта 

от 20.00 ч. Наред с тях се предлага специално събитие – посещение на пещерата Магура 

за необикновения спектакъл – пърформанс „Вагнер Магура: Богове, Великани, Джуджета 

и Валкюри”, на 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30.07.2017 от 11.00 ч. Спектакълът трае един час и 

двадесет минути: първата част е на входа на пещерата, втората е в концертната зала на 

пещерата, а третата част завършва с „Ездата на валкюрите” на изхода на пещерата и с 

дегустация на регионални вина от винарска изба „Магура“. 

Повече информация за събитието можете да получите от тук: http://

www.operasofia.bg/novini/item/5520-vagner-magura и тук: https://ilovebulgaria.eu/opera-na

-vyrhovete-2017/  

 

 

ИНТЕРЕСНИ ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ ИЗ ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

Маршрути из ЕДЕН дестинация Казанлък 

Очарованието на Розовата долина, меките извивки на Средна гора и величието на Балка-

на предлагат отлични условия за  разходка и отдих  сред природата  и са отлична пред-

поставка за практикуване на екотуризъм. Разнообразието от панорамни, спиращи дъха 

гледки, до потъналите в зеленина поляни,  потоците  и водопадите, са наслада за очите 

през четирите годишни сезона. За туристите, предпочитащи здравословен контакт с при-

родата са организирани планински маршрути с водач . Хижите са добре оборудвани и 

предлагат типични за планината условия за престой. Условно маршрутите са групирани 

по населени места или местности, от които започват или преминават, като краят им,  поч-

ти винаги, е на централното Старопланинско било. 

Местността „Мечките” 

/Крън – Дереазлъ – местност „Мечките” – хижа Бузлуджа/ 

Маршрутът минава през стръмните склонове на Шипченска Стара планина. По пътя към 

хижа Бузлуджа, обръщайки се назад, се открива чудна гледка към Казанлъшката котло-
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от защитен вид. Намира се  на 2 км път 

от с. Енина в северна посока. Туристите 

намират, че е много интересна, изкач-

вайки се по билната пътека към връх 

Бузлуджа. Местността е наречена така, 

заради 7 – 8 куполообразни скали, под-

редени в редица.  

 

 

 

Местността „Катуните” 

/Енина – „Катуните” – хижа Бузлуджа/ 

Маршрутът е с начална точка с. Енина и минава през местността „Катуните”, която е от 

защитен вид. Намира се  на 2 км път от с. Енина в северна посока. Туристите намират, че 

е много интересна, изкачвайки се по билната пътека към връх Бузлуджа. Местността е 

наречена така, заради 7 – 8 куполообразни скали, подредени в редица.  

 

Пътека "Босилковец"/ Стръмната поляна/   

/Шипка  - Стръмната поляна /Босилковец/ - хижа Бузлуджа/ 

Пътеката е достъпна през по – голямата част от годината. През зимните месеци внимание-

то задължително трябва да бъде повишено, като при изкачването е препоръчително да се 

ползват пикел, котки или снегоходки /ако е заснежено/.  Изобилието от диви плодове /

ягоди, малини/ и гъби е гарантирано през есента и лятото. Въздухът е кристално чист и 

на места природата е определила спиращи дъха гледки към котловината на юг. 

 

 

Шипка – Шипченски манастир – Руските гробища – вр. Шипка 

Маршрутът е с познавателна цел, тъй като освен пешеходен преход, може да се посетят и 

места от славната ни история, така характерни да този край. Това е кратък маршрут , 

който свързва вр. „Шипка” и гр. Шипка.   

 

Енина –местността „Златевица”–„Родопова чешма”–връх „Жълти бряг”-Долно 

Изворово 

Прекрасен пешеходен път за отмора и отдих. Минава през няколко живописни местности, 

най – известните от които са „Златевица” и „Родопова чешма”.  По пътя към целта —     



 

панорамният „Жълти връх”, пътят минава край построен ловен заслон, което е и приятно 

място за отдих, за пикник за излет с деца.     

 

Казанлък–яз. Копринка – крепостта „Твърдица” – Горно Черковище- Бузовград –

Казанлък 

 

През летния сезон предпочитано място за почивка е язовир „Копринка”, предлагащ въз-

можности за плаж, риболов и водни спортове. Прохладната борова гора наоколо, и разно-

образието от възвишения по ниските склонове на Средна гора, предразполага към орга-

низирането на пешеходни турове, туристическо ориентиране и др. Съчетанието от плани-

на и водни масиви е едно от най – предпочитаните. Риболовът, предпочитан от все повече 

хора,  е отличен повод за среща и раздумка с приятели.  Околността е подходяща и за 

практикуване на велотуризъм, водни спортове, еколагери и др.  

 

 

Екопътека „Пътека през вековете”: Казанлък – Бузовград – Мегалита/ Тракийско 

светилище 

 

Началото на екопътеката е гр. Казанлък, а с. Бузовград е на 5 км от града. Указателна 

табела в центъра показва отстоянието на целта и забележителностите по маршрута. От 

самия Мегалит, гледката е изумителна: цялата долина е като на длан, на север Стара 

планина с връх Ботев, на запад язовир „Копринка”. Мегалитът е старотракийско селище 

от скални образувания с отвор, през който преминава слънцето при залез.  Цялата мест-

ност е един природен резерват и идеалното място за пикник, разпускаща разходка и 

снимки.  По време на Дните на Тракийската култура в гр. Казанлък, края на месец август, 

там се прави възстановка на тракийски ритуали, които се приемат с интерес от хората. По 

трасето има камейки и маси, две беседки и чешма.   

Планинските маршрути пресичат живописни полянки и ждрела, срещат се  различни по 

вид дървесни видове, планински цветя, горски плодове, гъби, птици.  Могат да се практи-

куват освин пешеходен и велотуризъм, още спортно катерене, скално катерене, ски тури-

зъм, делта планеризъм, туристическо ориентиране, зелени училища и др. 

При добро планиране на свободното време, част от маршрутите могат да се съчетаят с по-

сещение на културните паметници в град Казанлък: Тракийската гробница, Музей на ро-

зата, Музей „Чудомир”, Етнографски комплекс „Кулата”,  гробницата „Голяма Косматка” и 

др.         

Повече информация можете да намерите тук: https://www.kazanlak.bg/cat-392.html  

 

 

 

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

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

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

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

нието на този материал представя възгледите само на Министерството на туризма 

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

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

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

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

съдържа.  


