
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(брой 1, м. март 2016 г.) 

 
Министерството на туризма започва да изпраща регулярна информация за реализация- 

та на проект “ Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България – 
второ издание” 

 

КАКВО Е ЕДЕН? 

 

EDEN (ЕДЕН) е акроним на European Destinations of ExcelleNce (Най-добри европейски дестинации) – проект, който 

популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. 

 

ЕДЕН е инициатива на Европейската комисия и се състои от два типа проекти: национални конкурси, по зададена от ЕК тема, 

в рамките на която се избира „най-добра туристическа дестинация“ на национално ниво за всяка участваща държава; 

популяризиране на вече излъчени най-добри ЕДЕН дестинации (победители и подгласници) 

 

Инициативата привлича вниманието към ценностите, многообразието и общите характеристики на европейските туристи-

чески дестинации и създава платформа за обмяна на добри практики и насърчава работата в мрежа между отличените 

нововъзникващи/ непопулярни европейски туристически дестинации. 

 

 

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМА ЕДЕН СА: 

 
Преодоляване на сезонността на туристическите дестинации на национално ниво и представя нетрадиционни и непопулярни 

алтернативни форми на туризъм; 
 
Изграждане на условия за намаляване на претовареността на основните туристически дестнации чрез разсретодочаване на 
туристическите потоци към туризъм по интереси; 
 
Създаване на устойчиво развитие на туризма на база самобитни особености на дестинацията от гледна точка култура, бит 

и т.н.; 

 
Повишаване на възможностите за икономическо развитие на районите, базирано на туристическо предприемачество; 

 
Създаване на условия за защита на околната среда в съответствие с Европейските норми за екология от туристическите 

предприемачи; 
 
Информираност и реклама на Европейско ниво на новите възможности за почивка и туризъм. 
 
Министерството на туризма спечели европейско финансиране за реализацията на проект „Комуникационна кампания за 
популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание“. Стойността на проекта е близо 70 хил. евро, като се 
финансира по програма 
 
COSME* 2014 - 2020 г. на Европейската комисия и е с продължителност от 18 месеца. 
 
Проектът цели да надгради и доразвие проект на същата тема, реализиран в периода 2011 – 2012 г. Основната му цел е да 
се промотират българските ЕДЕН дестинации на национални и чуждестранни туристически пазари. Сред тези дестинации 
са общините Силистра, Луковит, Сандански, Кюстендил, Белоградчик, Белица, Сапарева баня, Каварна, Враца, Странджа, 
Казанлък и Кърджали. 
 



Във всяко издание на бюлетина ще ви представяме по една ЕДЕН дестинация 
от България 

 

С А Н Д А Н С К И 
 

 

Галерия: виж http://www.edenbulgaria.eu/sandanski 
 

 
Видео: виж  https://www.youtube.com/watch?v=Gem3RZHfV_4 
 

 
Общ текст за дестинацията: 

 
Сандански е райско кътче, в което очите и дъхът се наслаждават на чиста природа и 

лековити вода и въздух. Земя с хилядолетна история, съхранила следи от праисто-

рическо, тракийско, елинистично, римско, византийско, турско и възрожденско при-

съствие. Край, богат на слънце, което хората от векове съхраняват в тежкото мел-

нишко вино и вкусните гозби - смесица между традиционни български и средиземно-

морски рецепти. 

 
Сандански се намира в югозападна България, заобиколен от множество планини и 

само на час път от Егейско море. От земите бликат термални извори с различна тем-

пература (42-81°С), ниска минерализация и богат химически състав, а съчетанието им 

с мекия средиземноморски климат, средногодишна температура от 14°С и много-то 

слънчеви дни дават богати възможност за отдих, СПА релакс и лечение на мно-жество 

заболявания. Неслучайно се носи славата на Сандански като най-добрата естествена 

лечебница на дихателни болести в Европа 

 
Под съвременен Сандански лежат останките на античен град, възникнал около ми-

нералните извори през II хилядолетие пр.н.е. От тракийското племе меди, обитавало 

околностите му, произхожда Спартак - водачът на най-голямото въстание (74 г.) в 

Римската империя. 

 
До VI век градът е един от първите християнски епископски центрове в България. В 

края на VI век той приема името Свети Врач в памет на Светите братя безсребърни-

ци Козма и Дамян. Ценни паметници от тези стари времена са раннохристиянска 

базилика от II век и комплекс от антични постройки, разположени на открито и със 

свободен достъп, които продължават да се проучват и реставрират. 

 
Югоизточно от Сандански се намира природна забележителност «Мелнишки пира-

миди» - плиоценски езерни образувания, разположени на площ от около 1 165,6 ха и 

достигащи на височината до 100 м. Сред пейзажа на Мелнишките пясъчни скали е 

разположен град Мелник, паметник на българската средновековна и възрожденска 

архитектура. 

 
Роженският манастир и Мелнишките пирамиди са обявени за природен и културно-

исторически резерват. Регионът е известен с мелнишкото вино, на което е бил люби-

тел и Чърчил. То се съхранява в изби изкопани дълбоко в скалите. През Възражда-

нето славата на виното минава границите на България и стига до градове като Вене-

ция и Генуа. 

 
Само на 16 км от Сандански се намира местността Рупите - защитената местност, 

известна с лечебните си минерални извори с температура 74°C. Тук минава Via Aris-

totelis - един от двата основни миграционни пътя на птиците през територията на 

страната, което позволява в района да се наблюдават 201 вида птици. В местността 

http://www.edenbulgaria.eu/sandanski
https://www.youtube.com/watch?v=Gem3RZHfV_4


Рупите се намира и храм-паметникът „Св. Петка Българска”, построен през 1994 г. Местността е известна преди всичко 
и като място, свързано с пророчицата Ванга, и с това привлича хиляди поклонници и туристи. 

 

Пресичайки мелнишките пирамиди по еко-пътека се стига до село Златолист. То е известно с манастира „Свети Геор-
ги“, в който черквата е дълбоко вкопана в земята. Там в началото на миналия век е живяла Преподобна Стойна – мона-
хиня и пророчица, която помагала на хората. 

 

Основна контактна информация: 

 

Туристически информационен център, Сандански 

 

Адрес: гр. Сандански, ул. "Македония" № 28 

 

Тел./факс: 0884 898976, 0882 050176 
 

 
E-mail: tic.sandanski@gmail.com 
 
Предлагани услуги: 
 
Предоставя информация за: места за настаняване и средства за подслон в града и региона; ресторанти, механи и дру-ги 

заведения за хранене и развлечение; магазини, аптеки, поликлиники, медицински центрове, банки, чейндж бюра, 

бензиностанции; предлагани услуги от туристическите агенции в града; разписание на транспортните линии от и за гр. 

Сандански; природни забележителности, културни, исторически и археологически забележителности; туристически 

атракции, събития и културни мероприятия, условия за спорт, пешеходни, вело- и еко- маршрути. 

 
Сдружение на Хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите 
 
гр. Сандански 2800, ул. „Македония” 1 
 
тел/ факс: +359 746 3 19 79 
 
мобилен: +359 898 700 192 
 
е-mail: ahrt_sandanski@abv.bg 
 
www.ahrt-sandanski.com 
 

 

Посещавайки Сандански, може да видите още: 
 
 

 

Градски археологически музей, гр. Сандански 
 

Музеят е разположен "ин сито", т.е. на място, върху останките на раннохристиянска 
"Базилика на епископ Йоан". 

 
Линк: http://www.museum.com/jb/museum?id=2567 

 
 

 
Раннохристиянска базилика от II век и античен комплекс, гр. Сандански 

 
Разположени на открито и със свободен достъп, в непосредствена близост до музея, 
съдържат следните обекти: Епископска базилика, баптистерий, атрий с колонада, поме-
щения и сгради, които продължават да се проучват и реставрират. 

 
Линк: http://www.pravoslavieto.com/hramove/sandanski/index.htm 

 
Паметник на Спартак 

 
Паметникът се намира в гр. Сандански и увековечава легендарният тракиец Спартак, 
произхождащ от местното племе меди, водач на най-голямото робско въстание в исто-
рията на Римската империя. 

 
Линк: http://www.archaeosand.com/bg/patevoditel/gradski-marshrut/pametnik-
na-spartak.html 
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Град Мелник 
 

www.melnik-bg.eu 
 

Кордопуловата къща 
 

Най-голямата възрожденска къща на Балканския полуостров запазена до днес, пос-
троена през 1754 г. специално за производство, съхранение и търговия на вино. В 
къщата са показани венециански стенописи, дърворезби и стъклописи, както и ог- 

ромни бъчви за съхранение на мелнишко вино наредени в дълбоко изкопана в скалите изба. 
 
Линк: http://www.kordopulova-house.com 
 

 
Мелнишки скални пирамиди 

 
Природната забележителност е разположена югоизточно от гр. Сандански и обхва-

ща площ от около 1 165,6 ха. Пирамидите се намират на надморска височина от 350 
до 850 м, а височината на самите пирамиди достига до 100 м. Освен около гр. Мел-
ник, впечатляващи пирамиди има и около селата Кърланово, Рожен и Сушица. 

 
Линк: http://bulgariatravel.org/bg/object/23/Melnishki_Piramidi 

 
 

 
Роженски манастир 

 
Роженският манастир "Свето Рождество Богородично" е най-големият манастир в Пи-
ринския край и е един от няколкото средновековни български манастира, сравнително 
добре запазени и до днес. Първите данни за него са от 13 в., а в сегашния си вид е 
възстановен в началото на 18 век. Манастирската църква датира от 1732 година. 

 
http://www.pravoslavieto.com/manastiri/rozhen/index.htm 

 
 

 
Рупите 

 
Защитената местност Рупите е известна с лечебните си минерални извори с темпе-

ратура 74°C и с дебит до 35 л/сек. Климатът в местността е преходно-средиземноморски, 
което е причина за наличието на средиземноморска тревна расти-телност и на някои 
топлолюбиви животински видове. Тук минава Via Aristotelis - един от двата основни 
миграционни пътя на птиците през територията на страната. 

 
http://bulgariatravel.org/bg/object/372/Rupite 

 
 

 
Национален парк Пирин 

 
www.visitpirin.net 

 
Национален парк Пирин обхваща по-голямата част от планината Пирин, разположена в 
Югозападна България и е един от трите национални парка в България. Заради своята 
уникално природно и културно богатство Пирин е обявен за обект от списъка на 

ЮНЕСКО. 
 

http://bulgariatravel.org/bg/object/53/Nacionalen_park_Pirin 
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