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НОВИНИ И СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 

 
Приключи конкурсът за детска рисунка на тема „Моята ЕДЕН дестинация в Бълга-

рия“ 

 
Приключи конкурсът за детска рисунка на тема „Моята ЕДЕН дестинация в България“, който 

се проведе в изпълнение на проекта „Комуникационна кампания за популяризиране на дес-

тинациите ЕДЕН в България – второ издание“, финансиран по програма COSME 2014 -2020 

г. на Европейската комисия. Над 40 рисунки на деца на възраст от 7 до 14 годишна възраст 

от цялата страна постъпиха след обявяване на заданието. Инициатива насочи вниманието 

към „детската“ представа за забележителностите и атракциите, намиращи се на територия-

та на ЕДЕН дестинациите в България (Силистра, Луковит, Сандански, Кюстендил, Белоград-

чик, Белица, Сапарева баня, Каварна, Враца, Странджа, Казанлък и Кърджали). Класиране-

то на най-добрите рисунки бяха определени по два паралелни и независещи един от друг 

начина - он-лайн гласуване във фейсбук и оценка на широко жури, включващо в състава 

си представители на екипа по изпълнение на проекта, представители на ЕДЕН дестинации в 

България и представител на Националната асоциация за детски и младежки туризъм.  
Авторите на 6-те рисунки-победители в конкурса са: 
 

 

Първо място (оценка на жури): 
 

Рисунка с автор Александра Христова Атанасова, 13 

години, дестинация Белоградчик 



Първо място (Фейсбук гласуване) 
 
 
 

Рисунка с автор Ивайла Георгиева Петрова, 12 годи-

ни, дестинация Кърджали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Второ място (оценка на жури): 
 
 
 

Рисунка с автор Калоян Илков Хаджистойчев, 

8 години, дестинация Кюстендил 
 
 
 
 
 
 

 

Второ място (Фейсбук гласуване): 
 
 
 

Рисунка с автор Станимира Николова Мер-

текчийска, 14 години, дестинация 

Сапарева баня 
 
 
 
 
 

 

 

 

Трето място (оценка на жури): 
 
 
 

Рисунка с автор Вяра Ивайлова Стоянова, 7 

години, дес-тинация Силистра 



Трето място (Фейсбук гласуване): 

 

Рисунка с автор Александър Янев Каменаров, 

11 години, дестинация Сандански 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунките ще бъдат поставени на предвидените за изработване по проекта рекламни 

сувенири (картички и магнити), които ще бъдат разпространявани в страната и в чуж-

бина. На авторите на избраните творби ще бъдат връчени грамоти, както и поощрител-

ни награди, като със всеки от тях, вече е установен контакт, за да се уточни получава-

нето на наградите. 
 

 

СЪБИТИЯ ОТ ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИТЕ 

 

Спортно-туристически празник СТРАНДЖА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Есенният и трети поред спортно-туристически празник СТРАНДЖА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ще се проведе от 22 до 25-ти септември 2016 г. под мотото "ПРОСТО СЕ ДВИЖИ". 

Събитието се приема като масов празник на движението сред природата и се провежда 

в Странджа планина. Състезателен елемент има само в някои от дисциплините. 

 

Кампанията "Странджа без ограничения" на Сдружение "Зелена Странджа" цели по-

широко представяне на възможностите за туризъм, спорт, отдих и развлечения в Стран-

джа планина. 

 

Организатори на есенния спортно-туристически празник Странджа без ограничения са 

"Зелена Странджа" - сдружение с нестопанска цел в обществена полза, Община Царево и 

Кметство Ахтопол. 

 

Събитието ще продължи 4 дни и ще включва различни приятни предизвика-

телства за туристи и спортисти: 

 

22.09 /четвъртък/ - 10 км ПЕШЕХОДЕН ПРЕХОД. Подробности - http:// 

http://zelenastrandja.com/cat_podrobno.php?id=77&main_category_id=1&category_id=1


zelenastrandja.com/cat_podrobno.php?id=77&main_category_id=1&category_id=1 

 

23.09 /петък/ - 110 км ПЕШЕХОДЕН ИЛИ ВЕЛО ПРОБЕГ. Подробности - http:// 

zelenastrandja.com/cat_podrobno.php?id=80&main_category_id=1&category_id=3 

 

24.09 /събота/ - 43 км ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ. Подробности - http:// 

zelenastrandja.com/cat_podrobno.php?id=78&main_category_id=1&category_id=3 

 

25.09 /неделя/ - 43 км ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ. Подробности - http:// 

zelenastrandja.com/cat_podrobno.php?id=79&main_category_id=1&category_id=2 

 

22 - 25.09 - разходка с каяк по долното течение и устието на река Велека. 

 

Официални моменти от празника: 

 

 22.09.2016 г. (Национален празник - Ден на независимостта), 10:30 часа - Откриване 

на събитието и начало на пешеходния преход. Място - площада на село Кости, общ. 

Царево;

 23.09, след 15:00 часа - Посрещане на участниците в колоездачния и пешеходен пла-

нински пробег от с. Голямо Буково до гр. Ахтопол, 110 км. Място - пристанището на 

град Ахтопол;

 24.09, 8:30 часа - Старт на дисциплината 43 км планинско бягане. 12:00 часа - пос-

рещане на финалисти. 14:30 - награждаване на финалистите. Място - пристанището 

на град Ахтопол;

 25.09, 8:30 часа - Старт на дисциплината 43 км планинско колоездене. 10:30 часа - 

посрещане на финалисти. 13:30 часа - награждаване на финалистите и тържествено 

закриване на спортния празник. Място - пристанището на град Ахтопол.

 

 

Регистрацията за участие става през сайта на Зелена Странджа -http:// 

zelenastrandja.com/cat_podrobno74.php?id=74&main_category_id=3 
 

 

Празници на изкуствата „Аполония” 

 

От 1 до 10 септември Созопол ще 

посрещне Празниците на изкуствата 

Аполония за 32-ри път. Фестивалът 

включва над 70 събития с най-

големите артисти на българската и 

международната сцена и техните 

най-актуални творби, постановки, 

спектакли, пърформанси и изпълне-

ния. Празници на изкуствата Аполо-

ния 2016 има за цел да покаже пос-

тиженията на българските творци - 

автори и изпълнители, да съхрани 

традицията и да подкрепи новите 

идеи, експерименталните и нестан-

дартни решения в областта на всич-  
ки изкуства.  
Цялата програма на Аполония 2016 може да бъде намерена на следният адрес: http:// 

www.apollonia.bg 

http://zelenastrandja.com/cat_podrobno.php?id=77&main_category_id=1&category_id=1
http://zelenastrandja.com/cat_podrobno.php?id=80&main_category_id=1&category_id=3
http://zelenastrandja.com/cat_podrobno.php?id=80&main_category_id=1&category_id=3
http://zelenastrandja.com/cat_podrobno.php?id=78&main_category_id=1&category_id=3
http://zelenastrandja.com/cat_podrobno.php?id=78&main_category_id=1&category_id=3
http://zelenastrandja.com/cat_podrobno.php?id=79&main_category_id=1&category_id=2
http://zelenastrandja.com/cat_podrobno.php?id=79&main_category_id=1&category_id=2
http://zelenastrandja.com/cat_podrobno74.php?id=74&main_category_id=3
http://zelenastrandja.com/cat_podrobno74.php?id=74&main_category_id=3
http://www.apollonia.bg/
http://www.apollonia.bg/


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИТЕ 
 

По традиция, във всяко издание на бюлетина ще ви 

представяме по една ЕДЕН дестинация от България. За 

този брой сме предвиди да Ви запознаем с ЕДЕН 

дести-нация Странджа 

 

СТРАНДЖА 
 

 

Поемайки из Странджа, на кръстопътя между Европа и 

Азия, в най-югоизточната точка на Балканския полуост-

ров, още с първите крачки идва усещането за открива-

телство. Сред вековните гори на загадъчната планина с 

всяка крачка се разгръща вдъхновението и усещането 

за свобода, така както се разгръщат зелените надипле-

ни хълмове, белязани със знаците на хилядолетна исто-

рия. 

 

Пътешествието в Природен парк Странджа възстановява 

пътищата към изгубения изток, разкрива биологичната 

съкровищница Колхида, съхранила растителни и живо-

тински видове от преди няколко милиона години и ста-

нала единствен техен дом в Европа. 

 

Тук живеят хора, които хилядолетия наред, от поколе-

ние на поколение, предават обреди, вяра и самочувст-

вие, че Странджа е благословена от Бога. 

 

Природен Парк Странджа е най-голямата защитена те-

ритория в България и предлага уникалния шанс да ви-

дите най-големия съхранен широколистен горски комп-

лекс на Европа. Единствено тук на континента са запа-

зени типичните за края на Терциера гори (отпреди 1 

млн. г.). 

 

Горите покриват повече от 80% от площта на Парка. 

Средната им възраст е с 30 години по-висока от средна-

та за страната, а старите гори с възраст над 100 години 

са 30% от горите в защитената територия - три пъти по-

вече от средното за страната! В естествените масиви от 

стари гори – най-ценните консервационно значими мес-

тообитания - често се срещат дървета от източен горун, 

благун, източен бук и странджански дъб с диаметри от 

1.5 – 2.0 м и възраст над 500 години. 

 

В Природния парк можете да се запознаете с най-

голямото разнообразие на земноводни влечуги в Европа, да 

се натъкнете на останки от тракийски гробници, да се 

порадвате на цъфнала зеленика през м. май, да нагази-те в 

кристално чисти реки, да се насладите на архаични 

фолклорни обичаи и традиции, оцелели от езическата 

древност и съхранени с любов от хората навсякъде из 



планината.  
Цялото това удивително природно и културно 

-историческо богатство се разполага в При-

родния парк “Странджа”, част от все още дев-

ствената планина. 

 

Допълнителна информация за парка, мо-
жете да получите на следния адрес: 
http://bulgariatravel.org/en/object/95/ 
Priroden_park_Strandja 

 

Основна контактна информация за дестинаци-

ята:  
Дирекция природен парк Странджа гр. Малко 

Търново 8162, ул. „Янко Маслин-ков” 1 

 

тел./факс: +359 5952 3635 

е-mail: park@strandja.bg 

www.strandja.bg 

 

Туристически информационен център – 

Община Малко Търново, отдел 

„Туризъм и информационни услуги“ 
 

тел./факс + 359 5952 3017 

 

е-mail: tic_mtarnovo@mail.bg 

 

http://www.malkotarnovo.org/tic.html 
 
 

 

Събития, популярни за дестинацията: 

м. май – Фестивал на зелениката  
Всяка година през месец май, Фестивалът на 

зелениката събира приятели от цяла Бълга-

рия и чуждестранни гости. Парковата адми-

нистрация организира възможности за нови 

туристически маршрути в планината, позна-

вателни беседи за странджанската гора, но-

щуване на палатка или в гостоприемните мес-

тни къщи, базар с традиционни странджанс-ки 

продукти, грънчарски и арт работилници и 

множество други атракции, характерни за ре-

гиона. 

 

Фестивалът се осъществява с финансовата 

подкрепа на Изпълнителната агенция по го-

рите и от Проект „Сътрудничество за опазва-

не на биоразнообразието и устойчиво местно 

развитие в Странджа планина” на Българска 

Фондация Биоразнообразие, финансиран от 

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез фи-

нансовия механизъм на Европейското иконо-

мическо пространство. 

http://bulgariatravel.org/en/object/95/Priroden_park_Strandja
http://bulgariatravel.org/en/object/95/Priroden_park_Strandja
mailto:park@strandja.bg
http://www.strandja.bg/
mailto:tic_mtarnovo@mail.bg
http://www.malkotarnovo.org/tic.html


http://www.strandja.bg/bg/news/981-festival-na-zalenikata-13-1 

Нестинарски обряд – м. юни, с. Българи  
Пряката културна приемственост, осъществена 

в Странджа, е причина този действащ от тра-

кийско време езически ритуал да запази основ-

ните си черти и до днес. Преди повече от две 

хилядолетия тракийските царе, които били и 

върховни жреци, единствени имали право да 

встъпват в контакт с боговете, да отправят към 

тях молби и питания, а след смъртта си да бъ-

дат обожествявани. Преди да влезе в свещено-

то място, царят-жрец танцувал заедно с най-

приближените си аристократи – неговите мис-

ти. Само той играел върху жаравата на огъня, 

горящ пред вратата на хероона (храм на хероя  
– царския предшественик). Влизането в огъня 

го свързвало с боговете, за да се допита до тях. 

След този контакт той излизал пред народа си 

и оповестявал божествената воля и промисъл.  
Отгласи от този ритуал се наблюдават при съв-

ременните нестинарски игри в Странджа. Върху 

жаравата играят само посветените, които са 

обсебвани от духа на светеца. Между тях един-

ствено главният нестинар или нестинарка, но-

сейки иконата на обожествения цар Констан-тин, 

т.е. на хероя, може да встъпи в контакт с него и 

да отправи молбите на хората. Единстве-но той 

може да предаде и отговорите на тези, които ги 

очакват. Той е възкръсналият тракийс-ки цар-

жрец в ролята си на медиатор – посред-ник между 

двата свята и главен прорицател.  
Днес в село Българи изумителният танц върху 

жарава е само един отглас от онези древни 

тържества и ритуали. Въпреки това великата 

огнена мистерия пази притегателната си сила и 

досега.  
http://www.strandja.bg/bg/info/51-sybori-

i-festivali 

 

Обекти, които препоръчваме да видите: 

Атрактивна туристическа пътека „Изворите 

на река Младежка”  
Пътеката е с продължителност около 3 часа. 

Впечатлява с карстовия пейзаж – с надвисна-

лите над бистрата река дървета, стръмните 

скали, бликащите извори и множеството пеще-

ри.  
http://greencorridors.burgas.bg/bg/objects/  
view/37 

http://www.strandja.bg/bg/news/981-festival-na-zalenikata-13-1
http://www.strandja.bg/bg/info/51-sybori-i-festivali
http://www.strandja.bg/bg/info/51-sybori-i-festivali
http://www.strandja.bg/bg/info/51-sybori-i-festivali
http://greencorridors.burgas.bg/bg/objects/view/37
http://greencorridors.burgas.bg/bg/objects/view/37


Защитена местност „Устието на река Велека“  
Опазва долината на Велека, пясъчната коса (дълга 

около 500 м) и част от черноморското крайбрежие. 

Районът е едно от най-живописните кътчета по бъл-

гарското черноморско крайбрежие. 

http://bulgariatravel.org/bg/object/112/ 

Veleka_zashtitena_mestnost 
 
 
 
 

 

Тракийско скално светилище в м. Камъка  
(КАМЕНСКА БЪРЧИНА)  
Скалите в местността са природна забележителност. 

Достига се само пеша – 15 мин. плавно изкачване до 

скалния връх с причудливи естествени форми, обгръ-

щани от небесния ефир. В една от скалите има тесен 

процеп “провирало”. Пролазилият през него се изба-

вя от беди и е здрав през цялата година. Върху дру-

га скала, на целодневно огрявано от слънцето място, 

са издълбани кръгове, улеи и малки басейнчета. 

Предполага се, че това са жертвеници, използвани за 

приготвяне на „свещено вино”- изливане на вода, 

мляко, вино, благоуханни масла или билки. Тук преди 

повече от 4000 год., в деня на лятното слънцестоене 

древните траки са посрещали с ритуали изгрева на 

Бога-Слънце. http://greencorridors.burgas.bg/bg/ 

objects/view/30 
 

 

Горска сбирка в село Граматиково  
В рамките на сбирката е представена експозицията 

„Редки и защитени видове в Странджа”. Чрез интерп-

ретативни модули и игрови занимания може да се на-

учи повече за Природния парк и за връзката човек – 

природа.  
http://nature.freehosting.bg/index.php?p=tour&c=11 
 
 
 
 
 

 

Нестинарски център с. Българи  
Това е последния нестинарски център в България. В 

него се спазва стародавната дата на изпълнение на 

магическия обряд – 3 срещу 4 юни – Празникът на 

Св. Св. Свети Константин и Елена.  
http://bulgariatravel.org/bg/object/404/Nestinarski_igri 

http://bulgariatravel.org/bg/object/112/Veleka_zashtitena_mestnost
http://bulgariatravel.org/bg/object/112/Veleka_zashtitena_mestnost
http://greencorridors.burgas.bg/bg/objects/view/30
http://greencorridors.burgas.bg/bg/objects/view/30
http://nature.freehosting.bg/index.php?p=tour&c=11
http://bulgariatravel.org/bg/object/404/Nestinarski_igri


Защитена местност „Петрова нива“  
Издигнатият в местността монумент е в памет на заги-

налите българи по време на Илинденско-

Преображенското въстание през 1903 г. и на борбите 

им за свобода. Уредена е музейна експозиция и па-

раклис-костница „Св. Петка”. Тук се намира и едно от 

интересните погледни места към долината на река 

Велека. 

http://greencorridors.burgas.bg/bg/objects/view/34 
 
 

 

Архитектурен резерват Бръшлян  
В него 76 къщи са архитектурни паметници на култу-

рата, типични представители на странджанската ар-

хитектура. Повече от двеста годишните селски къщи, 

посрещат туристи и са носители на регионална марка за 

качество “Странджа”. Интересни за посещения са: 

Църквата „Св. Димитър”, Килийното училище, Музея на 

традиционното земеделие на открито, Етнографс-ката 

сбирка. http://www.myastoto.bg/index.php?place_id=29 

 

 

Тракийска култов комплекс в м. Мишкова нива  
В древността комплексът е включвал светилище, ук-

репена сграда, жилище на обслужващите храма, мо-

гилен некропол, античен водопровод, рудник и кре-

пост (крепостта Голямото Градище). Днес могат да се 

видят основите на впечатляващия кръгов градеж от 3 

реда блокове бял местен мрамор. От площадката в 

южна и югоизточна посока, надолу по склона, личи 

древният път към светилището. Най-внушителният, 

открит досега сакрален комплекс в м. Мишкова нива 

още носи следите на тракийската орфическа вяра в 

енергийното безсмъртие и е един от най-популярните 

паметници на древната духовност в Югоизточна Евро-

па.  
http://www.rock-cut.thracians.org/bg/ 

s_m_mishkova.php 

 
 
 
 
 
 
 
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.  

http://greencorridors.burgas.bg/bg/objects/view/34
http://www.myastoto.bg/index.php?place_id=29
http://www.rock-cut.thracians.org/bg/s_m_mishkova.php
http://www.rock-cut.thracians.org/bg/s_m_mishkova.php

