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„Само за месец юни Юж-

ното ни Черноморие е 

посрещнало повече от 

четвърт милион турис-

ти, което е над 20% 

ръст в сравнение с ми-

налата година.“ 

 

- Николина Ангелкова 

Темите в броя 

 Министър Ангелкова 

откри Първия фолк-

лорен фестивал „Св. 

Константин – 2016“ 

 Село посреща с му-

зика и гозби 2000 ту-

ристи 

 Открий и споде-

ли...Хисаря 
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Созопол е номиниран за най-добра европейска 

дестинация за 2017 г. 

13 юли 2016 

Созопол е но-

миниран за най-

добра евро-

пейска дестина-

ция за 2017 го-

дина от органи-

зацията Europe-

an Best Destina-

tions. Това ста-

на ясно на 13 

август т.г., по 

време на цере-

монията по награждаването на замъка „Влюбен във вятъра“, който 

през тази година бе класиран на четвърто място сред най-красивите 

замъци в Европа от същата организация. На събитието присъстваха 

министърът на туризма Николина Ангелкова, кметът на Созопол Па-

найот Рейзи и др. 

„Подобни атракции, като замъкът в Равадиново, ни помагат да 

удължим сезона и да предложим повече преживявания на туристите 

по българското Черноморие“, каза министър Ангелкова. Тя акценти-

ра, че сезонът върви много добре и по всичко личи, че ще бъде 

един от най-силните, който страната е имала. „Само за месец юни 

Южното ни Черноморие е посрещнало повече от четвърт милион 

туристи, което е над 20% ръст в сравнение с миналата година“, съ-

общи Николина Ангелкова. Приходите от реализираните нощувки в 

област Бургас през юни са над 73 млн. лв., което е над 35% увели-

чение в сравнение с юни 2015 г. 

Министър Ангелкова по време на официалната церемония. 



Замъкът „Влюбен във вятъра“ в с. Равадиново, община Созопол, е класиран на 4-то място в 

престижното ранкиране на EBD. Първите три места в класацията се заемат от дворецът Пе-

на в Португалия (първо място),  дворецът Алказар в Испания (второ място) и дворецът 

Нойшванщайн в Германия (трето място). Селекцията е била извършена на два етапа: подбор 

от жури от 9 професионалисти в сферата на туризма (пътнически агенции, туроператори, 

журналисти, директори на туристически офиси) и след онлайн гласуване на над 10 000 души от 

109 държави. 

European Best Destinations (EBD) е европейска организация със седалище в Брюксел, която се фо-

кусира върху развитието и промотирането на културата и туризма в Европа. Тя работи в пар-

тньорство с EDEN мрежата и с всички водещи европейски туристически офиси и покрива над 

355 дестинации в Европа. От 2009 г. EBD си партнира с туристическите представителства в 

цяла Европа и акцентира върху едни от водещите дестинации на стария континент на уебст-

раницата си и в социалните мрежи. Посетителите на официалния уебсайт на организацията 

надхвърля 3 милиона души от всички точки на света. Там се публикуват снимки, видеа, пано-

рамни разходки, пътеводители, както и полезни съвети за всичките 355 локации. Последовате-

лите в социалните мрежи Facebook, Twitter, Google+, Pinterest са близо 100 хил. души. Дестина-

циите, отличени от European Best Destination бележат среден ръст на посетителите от 15%. 

 

 



Село посреща с му-
зика и гозби 2000 

туристи 

15 август 2016 г. 

За първа година кметство-

то в известното с минерал-

ните си извори разложко с. 

Баня организира фестивал 

под надслов „Свири ми се, 

пее ми се, оро ми се игра!“. 

Събитието ще се проведе 4 

септември, неделя, на сце-

ната пред старата римска 

баня в селището. Гостите 

на мероприятието могат да 

се насладят на само на 

фолклора, но и да опитат 

от местната кухня, която 

ще бъде представена от 

Женското дружество в се-

лото. 

 

Желаещите участници мо-

гат да се изявят в рамките 

на 15 минути. 

 

Фестивалът няма конкурсен 

характер, всички предста-

вили се на сцената изпъл-

нители ще получат грамо-

та. Интересът и на участни-

ци, и на гости е огромен. 

Повечето от легловата ба-

за в селището, която е за 

2000 души, вече е резерви-

рана за уикенда, когато ще 

е музикалната проява. 

Очакваме посетители не 

само от България, но и от 

чужбина. Целта ни е да по-

кажем богатството на мест-

ния фолклор, но също така 

и вкусните ястия, които 

правим”, сподели Мария 

Юрганчева. Специално за 

фестивала бабите и по-

младите жени ще подредят 

кулинарна изложба. Всеки 

ще може да опита от прочу-

тите баници, който майсто-

рят – баница с булгур, ба-

ница с ориз. „Искаме този 

фестивал да стане тради-

ционен, защото има какво 

да покажем на своите гос-

ти. Минералната ни вода е 

като магнит и за инвестито-

ри, и за туристи”, твърди 

кметският управник. 

 

Източник:  

http://www.kmeta.bg/ 

 

 

Снимка: http://www.kmeta.bg/ 



...Хисаря 

Хисаря е разположен в централната част 

на България, на 40 км северно от Пловдив 

и на около 180 км източно от София. Хиса-

ря е известен с лечебните си минерални 

води - 16 естествени минерални извора и 

шест сондирани. Градът е един от най-

старите и популярни балнеологични и СПА 

центрове в България. Климатът тук е мек и 

благоприятен, а забележително явление е 

липсата на мъгли. Поради тази причина 

градът е известен като едно от най-

слънчевите места в България. Средната 

юлска температура е 21.4 градуса С, а 

средната януарска температура 1.1°С. Ми-

нималните януарски температури са -10 

градуса С, -11°С. 

Благоприятният климат и минералните во-

ди са привлекли хората по тези места от 

най-дълбока древност. Тук е съществувало 

праисторическо селище още от V в. пр.н.е. 

и по-късно тракийско селище от ІV-ІІІ в. 

пр.н.е. Селището преживява най-големия 

си разцвет през римската епоха. През 293 

г. император Диоклециан му дава статут 

на град и оттогава започва неговото укреп-

ване с масивни крепостни стени и изграж-

дане на обществени сгради, бани, улици. 

Става третия по големина град в провин-

ция Тракия. По своята запазеност и ориги-

налност укрепителната система на римс-

кия град Диоклецианополис се нарежда на 

едно от първите места в Европа. Крепост-

ната стена е с дължина 2327 метра и на 

места достига височина до 11 метра, а юж-

ната крепостна порта, известна като 

„Камилите”, се извисява на 13 метра. 

Градската архитектура на древния град е 

съсредоточена в днешния парк “Момина 

сълза” на Хисаря. Тук се намират най-

голямата представителна обществена сгра-

да (резиденция), термите на площ около 

2000 кв. м и амфитеатърът. На 300 м южно 

от укрепения град се намира римска се-

мейна гробница. Тя е запазена в оригинал 



и е достъпна за посещения. В нея мо-

гат да се видят пъстроцветна подова 

мозайка и стенописи с рози. 

Територията на града, която се намира 

в пределите на някогашната крепост, с 

всички запазени паметници на култура-

та (крепостна стена, амфитеатър, об-

ществени сгради, християнски базили-

ки, казармени помещения, вили, терми 

и римска гробница), е национален ар-

хеологически резерват 

„Диоклецианопол“. 

Името "Хисаря" означава "крепост" на 

турски. В Археологическия музей в гра-

да могат да бъдат разгледани находки 

от археологическите разкопки, провеж-

дани в Хисаря, както и макети на ам-

фитеатъра, жилищна сграда, раннох-

ристиянска базилика и южната порта 

“Камилите”. 

Градът е известен и с красивите си и 

прохладни паркове. Те се простират на 

площ от 700 дка и включват над 160 

декоративни дървесни вида. 

В центъра на града се намира забеле-

жителният със своите стенописи пра-

вославен храм „Свети Панталеймон”, 

построен през 1889 г. Интересен е и 

най-старият (от 1845 г.) православен 

храм „Свети Димитър” в квартал Вери-

гово. В Хисаря има още един правосла-

вен храм, две католически църкви и 

джамия. 

Районът около Хисаря е богат на архео-

логически паметници и от тракийския 

период. Край село Старосел се намира 

най-големият Тракийски култов комп-

лекс в България, датиран от V - VІ в. 

пр.н.е. На 22 км на север от него, под 

връх Кози грамади, се проучва тра-

кийска владетелска резиденция, а до 

село Кръстевич – тракийско търговско 

средище от VІ – ІV в. пр.н.е. 

Пътят за Старосел преминава през село 

Старо Железаре, където може да посе-

тите „Дома на традициите” - етнограф-

ска експозиция на обичаите и традици-



ите в региона, с демонстрации на старин-

ни дейности от бита и дегустации на до-

машно приготвени ястия. 

Минералните води, с които е прочут Хиса-

ря, лекуват бъбречно-урологични, жлъчни, 

стомашно-чревни, чернодробни заболява-

ния, както и болести на опорно-

двигателния апарат. Използват се за пи-

тейно лечение и водни процедури за про-

филактика и рехабилитация на заболява-

нията, в комбинация с физиотерапия и ди-

етично хранене. 

В Хисаря има много възможности за наста-

няване – от малки семейни къщи за гости 

до 4-звездни луксозни хотели. Повечето 

големи хотели разполагат със съвременни 

СПА и балнеологични центрове и предла-

гат богато разнообразие от възстановява-

щи и лечебни процедури. Курортът разпо-

лага с добри условия за различни развле-

чения и за спорт – плуване в открити и зак-

рити минерални басейни, тенис, волейбол, 

баскетбол, колоездене, конна езда, моток-

рос, пейнтбол и други, както и възможнос-

ти за лов и риболов. 

Районът около Хисаря е известен и с тра-

дициите в лозаро-винарството. Дегустаци-

ите на местни вина са част от гостоприем-

ството и туристическата атракция. В райо-

на около Хисаря има няколко изби, които 

предлагат дегустации. 

Туристическият информационен център в 

града предлага разнообразни услуги – оби-

колка на града с екскурзовод, информация 

за културни обекти и събития, пешеходни 

и вело маршрути, туристическа анимация 

и т.н. В туристическия център се продават 

информационни материали и сувенири. 

КОНТАКТИ 

Министерство на туризма гр. София, ул. Съборна № 1;  

press@tourism.government.bg  

Интернет сайт: www.tourism.government.bg  


