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ОНЛАЙН БЮЛЕТИН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИ, СЪЗДАДЕН ПО 

ПРОЕКТ „КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕСТИ-

НАЦИИТЕ ЕДЕН ОТ БЪЛГАРИЯ – ВТОРО ИЗДАНИЕ”, ИЗПЪЛНЯВАН ОТ МИ-

НИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИ-

СИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №699265 ОТ 18-ТИ ЯНУАРИ 

2016 Г. 

 

(брой 13, м. март 2017 г.) 

 
НОВИНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА  

 

Министерство на туризма представи българските EDEN дестинации на най-

голямото международно туристическо изложение ITB Берлин, Германия   

 

В рамките на проект „Комуникационна 

кампания за популяризиране на дестина-

циите ЕДЕН от България – второ издание”, 

Министерство на туризма представи бъл-

гарските EDEN дестинации на  междуна-

родно туристическо изложение ITB Бер-

лин, Германия. Събитието се проведе в 

периода 08.03.2017-12.03.2017г. и е сред 

най-значимите туристически форуми по 

целия свят.  

В дните на изложението тази година учас-

тваха над 10 000 изложители от 184 стра-

ни и региони, които представиха на посети-

телите свои продукти и услуги на 1 092 щанда. Глобалната туристическа индустрия показа 

най-новите си продукти и тенденции на площ от 160,000 кв. м. 

Дескът на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на българските ЕДЕН дес-

тинации – второ издание“ бе разположен в рамките на националния щанд на България на 

изложението. Страната ни присъства на ITB Берлин 2017 с национален щанд от 400 кв. м, 

организиран от Министерството на туризма. Сред основните продукти и услуги, които стра-

ната предложи на вниманието на професионалистите и потребителите в германската столи-

ца, бяха оферти за лятна/морска почивка, културно-исторически и познавателни маршрути, 

балнео- и СПА процедури, еко-, селски туризъм, планински маршрути, пътувания из ЕДЕН 



дестинациите на България и други. 

По време на изложението с EDEN дестинациите се запознаха потенциалните туристи и ан-

гажираните в туризма професионалисти (туроператори, туристически агенти, туристичес-

ки администрации и др.). Участието на проекта в това събитие е част от цялостната кам-

пания за промотиране на EDEN дестинациите и е още една възможност за реклама, допри-

насяща за популяризиране на EDEN дестинациите от България. Представянето по време 

на международните туристически изложение е предпоставка и за по-висока разпознавае-

мост на тези дестинации и на инициативата на Европейската комисия EDEN.    

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ОТ ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИТЕ 

XII Международен фолклорен фестивал “Врачанска пролет” – Враца (28 април – 

1 май)  

От 28 април до 1 май 2017 година в град Враца за дванадесети път ще се проведе Между-

народен фолклорен фестивал „Врачанска пролет“. Участници до сега са били танцови ко-

лективи от Италия, Гърция, Русия, Казахстан, Литва, Хърватска, Украйна, Беларус, Сър-

бия, Македония, Гърция, Индонезия и България. 

Фестивалът се организира от Община Враца. Целта на празника е да се популяризира 

танцовото изкуство на различни български региони, както и запознаване с фолклора на 

гостуващите държави. Фестивалът е възможност за създаване на нови контакти и прия-

телства, както и възможност на гости от различни страни и региони да разгледат интерес-

ни туристически обекти и природни забележителности на Враца. 

Повече информация за събитието можете да получите от следните интернет страници: 

http://www.vratza.bg/?category=4&sub=276  

http://fest-bg.com/?event=%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%B2%D1%80%D0%B0  

https://www.facebook.com/International-folklore-festival-Vratsa-spring-%D0%9C%D0%A4%

D0%A4-%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%

B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-520721677962092/?

ref=ts&fref=ts   

 

Празници  на цъфналите вишни  - Казанлък (19-22 април 2017г.)  

Празниците  на цъфналите вишни ще се проведат в гр. Казанлък.  Акценти в програмата 

са пленерът по фотография „Вишнев цвят – дъх на пробуждане”, Международният поети-

чен конкурс „Белоцветните вишни”, който вече има своята популярност и ежегодно обе-

динява около идеята си творци от България и чужбина, и традиционните кулинарни изку-

шения от вишни, приготвени от казанлъчани, които се дегустират под цъфналите вишни 

на Казанлък на среща със стари приятели. 

Повече информация за събитието можете да получите от тук: http://www.kazanlak.bg/page

-6132.html   

 

 

 



 

Национален песенен фестивал ”Прекрасна си мила Родино” – Казанлък (април 

2017г.)  

Казанлък  е домакин на националния празник на туристическата песен „Прекрасна си 

мила Родино“. Близо 400 участника от цялата страна вземат  участие в песенния праз-

ник. 

Повече информация за събитието можете да получите от тук: http://www.kazanlak.bg/

page-6133.html   

 

Велорали „ROCKS ’N ROLL”  - Белоградчик (02 април 2017г.) 

Велорали „ROCKS ’N ROLL”  - Белоградчик ще се проведе за шеста поредна година на 

02.04.2017 г., с начален час 8.30. Организатор на събитието е Велоклуб ”Скала” – Бе-

лоградчик. Идеята на проекта е популяризиране на безопасно колоездене сред подрас-

тващите и провеждането на инициативи, щадящи природата. 

Повече информация за събитието можете да получите от тук: http://belogradchik.bg/?

cat=66  

 

Турнир по канадска борба „Белоградчик Оупън” - Белоградчик (22-23 април 

2017г.)  

В периода 21-23 април в Белоградчик, Спортна зала,  ще се проведе международният 

турнир Белоградчик Оупън. Надпреварата е последна проверка за състезателите от на-

ционалния отбор, които ще защитават името на България като водеща нация в канадс-

ката борба на Европейското първенство. Организатор на събитието е Българска феде-

рация по канадска борба, Милен Бъзински, община Белоградчик 

Повече информация за събитието можете да получите от тук: http://belogradchik.bg/?

page_id=228 и http://belogradchik.bg/?cat=66  

 

Национален пролетен бал на село Торос – Луковит (21 април 2017 г.)  

На 21 април 2017 г. в луковитското село 

Торос ще се проведе Национален про-

летен бал. Мероприятието се организи-

ра ежегодно от Народно читалище 

„Борба 1895 г.” с. Торос и Кметство То-

рос. 

Балът обединява две празнични тради-

ции в селото – стародавен фолклорен 

празник, на който участниците са с тра-

диционно облекло и общоселско про-

летно тържество, възникнало като праз-

нична изява в по-ново време. 

На Националния пролетен бал голяма 

част от присъстващите са облечени в народ-

ни носии, а читалищната зала е подредена в духа на традиционния български бит. Оби-

чаят изисква самият кмет на селото да е в традиционни одежди и като домакин на съби-



 

тието да посреща участниците.  

Деца от читалищната театрално-художествена група всяка година представят възстанов-

ка на интересен обичай. Провежда се кулинарна изложба на старинни ястия, конкурс за 

традиционно облекло и надиграване.  

 

Международно състезание „Земята – позната и непозната“ – Сандански (21-23 

април   2017г.) 

Състезанието е с екологичен характер и се провежда всяка учебна година в  Земеделска 

професионална гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев“, гр. Сандански. В него до се-

га са участвали и ученици от Македония, Полша и Словения, Испания, Италия, Германия, 

Гърция. Гости по време на състезателния ден са били и ученици от Португалия, Дания, 

Унгария и Турция. 

Повече информация за събитието можете да получите от тук: https://zpg-

sastezanie.alle.bg/  

 

Празник на град Сандански (20 април 2017г.)  

Празникът на град Сандански всяка година се отпразнува с множество събития. През 

2017 г., програмата ще включва: 

9:00 ч. – Тържествена литургия в манастира “Св. Св. Козма и Дамян” 

11:00 ч. – Художествена програма на манастира “Св. Св. Козма и Дамян” 

14:00 ч. – Народни борби – Тревните площи до Летен театър 

16,00 ч. – 18,15 ч. Децата на Сандански пеят и танцуват 

18.00 ч. - Дефиле с духов оркестър и мажоретни състави – от х-л “Сандански” по ул. 

“Македония” до пл. “България” 

18:30 ч. – Тържествен ритуал по издигане знамето на община Сандански 

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

programa-za-praznika-na-grad-sandanski-16788.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.  


