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НОВИНИ И СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 

Министерството на туризма стартира конкурс за детска рисунка „Моята 

ЕДЕН дестинация в България“ 

 

За Деня на детето, 1 юни, Министерството 

на туризма обяви конкурс за детска рисун-

ка на тема „Моята ЕДЕН дестинация в Бъл-

гария“. Инициативата се организира в из-

пълнение на проект „Комуникационна кам-

пания за популяризиране на дестинациите 

ЕДЕН в България – второ издание“, финан-

сиран по програма COSME 2014 -2020 г. на 

ЕС. 

Рисунките трябва да представят детското 

виждане на забележителностите и атракци-

ите, намиращи се на територията на ЕДЕН 

дестинацията, която се представя - природ-

ни, културни, исторически обекти, обичаи, 

бит, събития, фестивали и др. 

Конкурсът за детска рисунка на тема „Моята ЕДЕН дестинация в България“ започва на 

01.06.2016 г. и ще продължи до 22.07.2016 г. включително. В него могат да вземат участие 

деца на възраст между 7 и 14 години. Получените рисунки ще бъдат разгледани от жури 

като най-добрите сред тях ще получат възможността да бъдат поставени на предвидените 

за изработване по проекта рекламни сувенири (картички и магнити), които ще бъдат разп-

ространявани в страната и в чужбина. Всеки, който желае да участва може да изпрати сво-

ята рисунка по пощата или по куриер на адрес гр. София, ул. „Съборна“ №1, за Министерс-

твото на туризма. 



 
Индивидуалната гледна точка на малките участници в конкурса трябва да разкрива 

места, които във всекидневието си не забелязваме и могат да бъдат пресъздадени през 

призмата на детския поглед. Това ще помогне и да се популяризират допълнително мал-

ко познатите туристически дестинации и нетрадиционните форми на туризъм, които би-

ха впечатлили посетителите. 

ЕДЕН дестинациите в България са дванадесет на брой (Силистра, Луковит, Сандански, 

Кюстендил, Белоградчик, Белица, Сапарева баня, Каварна, Враца, Странджа, Казанлък 

и Кърджали) и насърчават алтернативни и екологични форми на туризъм. Те са свърза-

ни с темите воден туризъм, защитени територии и културно наследство. 

Общите условия за участие в детския конкурс „Моята ЕДЕН дестинация в България“ мо-

жете да откриете тук, а декларацията, която трябва да бъде попълнена и изпратена за-

едно с рисунката тук. 

 

Събития в ЕДЕН дестинациите 

Каварна Рок Фест 2016 

 

В периода 2- 3 юли 2016 г.  ще се проведе Каварна 

Рок Фест 2016. Той се организира от Loud Concerts 

и община Каварна. Към метъл фиестата тази годи-

на се присъединяват две от водещите родни тежки 

банди – Odd Crew и Last Hope. Румънските ни съсе-

ди също ще допринесат за доброто прекарване на 

феновете в Каварна с две групи – Е-an-na и Tiarra. 

Билетите за Каварна Рок Фест 2016 са в продажба 

в мрежата на Eventim (www.eventim.bg) и партньо-

рите в цялата страна - магазинитe Office 1 Super-

store, OMV, Picadilly, Техномаркет, Технополис.  

Цената на билет за един ден е 55 лв., а за двата 

фестивални дни – 99 лева. за двeте вечери.  

Тежката артилерия на Odd Crew ще забие първата 

вечер. Младата румънска банда E-an-na ще открие 

феста на 2 юли. Създадена през 2014 г., тя съчета-

ва в музиката си класически фолк метъл с традици-

онни румънски елементи и съвременен метъл. Ето 

защо привлича вниманието на феновете на тежката 

музика още с първите си четири сингъла и започва 

да набира сериозни последователи.  

Останалите банди, които са в списъка на първия 

фестивален ден: Therion, Varg и неподражаемият 

Axel Rudi Pell като хедлайнер. 

Емблематичната родна хардкор банда Last Hope, 

която навърши 20-години от създаването си тази 

година, ще се погрижи за пого феновете на 3 юли. 

Публиката със сигурност ще чуе любимите си пар-

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/obshi_usloviq_konkurs_eden_2016_publikuvane-2.pdf
http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/deklaraciq_konkurs_eden_2016.doc


 
чета, както и нови такива от издадената тази пролет тава “Chain Reaction”. В момента 

бандата е на европейска обиколка.  

Началото на втория ден в Каварна е запазено за готик метъл бандата Tiarra. Румънците 

имат зад гърба си множество концертни участия в родината си и по фестивали. Съставът 

от седем човека с различни инструменти създава уникална атмосфера с контрастите и 

връзките между готик, дуум, прогресив, дарк метъл и класика.  

Освен Last Hope и Thiarra, на 3 юли ще участват шведите Soilwork и тунизийците Myrath, 

а след тях на сцената като хедлайнер ще се качат уникалните Avantasia. 

Харизматичният Tobias Sammet ще пее на сцената с плеяда от известни имена в рок/ ме-

тъл индустрията: Bob Catley (Magnum), Michael Kiske (Unisonic, ex-Helloween), Eric Martin 

(фронтмен на Mr.Big), Ronny Atkins (Pretty Maids) и Jorn Lande (Ark, Beyond Twilight, Mille-

nium и др.). 

 

Джулай морнинг фест - 30 юни – 1 юли 

Джулай Морнинг фестивалът събира хиляди в първото юлско утро в село Камен бряг, за 

да посрещнат изгрева. Фестът започна в 4.30 часа с изпълнения на първите групи. След 

това на сцената край местността „Огънчетo”  се запява  култовата песен July Morning в 

момента, когато слънчевият диск се показва над морето. 

 
Представяне на ЕДЕН дестинациите 

 
КАВАРНА 

 
По традиция, във всяко издание на бюлетина ще 

ви представяме по една ЕДЕН дестинация от Бъл-

гария. За този брой сме предвиди да Ви запозна-

ем с ЕДЕН дестинацията Каварна 

Живописното Каварненско крайбрежие се разсти-

ла по протежение на 42 км. с общата площ на 

плажовете 74 000 кв.м., слабо разчленено с обо-

собени малки естествени плажове, които допри-

насят за спокойната почивка на туристите през 

активния летен сезон. Предпоставка за бързото 

развитие на туризма на територията на Каварна е и добре изградената инфраструктура в 

курортните зони – Икантълъка, Курортна зона – Каварна и Русалка. 

Каварненският край предлага великолепни възможности и за екотуризъм във всички не-

гови форми от семейната почивка в уюта на традиционната селска къща в Българево, 



 

Контактна информация за дестинацията: 

Община Каварна, отдел "Туризъм и икономическо развитие" 

гр. Каварна 9650, ул. "Добротица" 27 

тел.: 0570 / 8 61 10 

тел./факс: 0570 / 8 31 81 

е-mail: е-mail: imkavarna@abv.bg     

http://www.kavarna.bg 

 

Исторически музей Каварна 

гр.Каварна, ул.Черноморска 1Б;  

тел. +359 570 82150, уредници: +359 570 82327 

e-mail: kavarna_museum@abv.bg  

www.kavarnamuseum.org   

 

Обекти, които Ви препоръчваме да посетите в близост до Каварна 

Местност „Яйлата“  

Местността Яйлата е обявена за археологически резерват през 1989г. На територията на  

археологическия комплекс се намират многобройни паметници от различни исторически  

Камен бряг или Топола до специализирания туризъм – наб-

людения и фотографиране на птици и растения, на делфини 

и различни риби в крайбрежните води, запознаване с богато-

то културно-историческо наследство. 

Наблюдение и фотографиране на флората и фауната – бога-

тото разнообразие на птици привлича туристите от цял свят 

и допринася Каварна да се превърне в едно от най-

предпочитаните места у нас за развитие на орнитоложки ту-

ризъм (местността Икантълъка, местността Болата, Долината на авлигите и Яйлата) и ха-

рактерната за района степна растителност и редки видове, вписани в Червената книга на 

България (местността Болата, нос Калиакра, природо - археологическият резерват 

“Яйлата”(широколистният божур). 

Каварна е дестинация утвърдена като културен център, в който се развива богата дейност 

от регионален, национален и световен мащаб. Станали традиционни, фестивалите в града 

привличат личности, свързани с изкуството и широк кръг от българска и международна 

публика. За кратко време, Каварна се превърна „Рок – столица” на Балканите. В града са 

гостували над 40 световно известни изпълнители, сред които Dio, Manowar, Deep Purple, 

Scorpions, Whitesnake, Accept, Nazareth, Saxon, Billy Idol, Twisted Sister, Ария, Любэ, Филип 

Киркоров и много други, както и редица български 

изпълнители – Б.Т.Р., Сигнал, Хиподил и др. 

Основни атракции в Каварна са: Рок концерти, 

Джип Трип, Вело турове, Пешеходни преходи, 

Пейнтбол, Фототуризъм, Подводни спортове, 

Стрелба с лък, Морски Каякинг. 

Повече туристическа информация за дестинацията 

можете да откриете на следния адрес: http://

bulgariatravel.org/bg/object/319/Kavarna 

mailto:imkavarna@abv.bg
http://www.kavarna.bg/
mailto:kavarna_museum@abv.bg
http://www.kavarnamuseum.org
http://bulgariatravel.org/bg/object/422/Kamen_bryag
http://bulgariatravel.org/bg/object/319/Kavarna
http://bulgariatravel.org/bg/object/319/Kavarna


 
епохи от  V хилядолетие пр. Хр. до средата на ХІ век. Тук се 

намира пещерен „град” от 101 „жилища”, както и три некро-

пола (фамилни гробници) от ІІІ-V в., издълбани в скалите. В 

северната част на Голямата Яйла се намира малка раннови-

зантийска крепост. Частично са запазени четири кули и една 

кула порта. От античността са съхранени още светилище, 

жертвени камъни, винарни  и др. Местността Яйлата се отли-

чава с разнообразен ландшафт, който е една от причините за 

значителното биологично разнообразие. Редица видове имат тук единствените си или ед-

но от малкото си находища в Приморска Добруджа, а 15 от тях са вписани в Червената 

книга. Местността е с отдалеченост от гр. Каварна - 23 км.  

За контакти: телефони 0570/ 82150 и 0570/ 82327  

Работно време: 08.00 - 20.00ч. - през активния туристически сезон 

Повече информация:  

http://bulgariatravel.org/bg/object/422/Kamen_bryag  

http://www.kavarna.bg/index.php?do=6&lang=bg  

http://kamenbryag.info/yailata/  

 

Археологически резерват Нос Калиакра  

Природен и археологически резерват, музей с отдалече-

ност от гр. Каварна  - 14 км. Ограден от отвени пурпурни 

скали, нос Калиакра се врязва с двукилометров клин на-

вътре в морето и затваря огромен подковообразен залив. 

Резервата „Калиакра” заема площ  от 687,5 дка и включва 

диви степи и впечатляващи крайбрежни скали, високи до 

70 м. Растителния свят наброява повече от 400 вида. От 

тях 47 са редки застрашени от изчезване и ендемит. Никъде другаде в света не се среща 

калиакренска метличина. Изобилства теснолистния божур и седефчето. Калиакра е от 

малкото места в Европа, където гнездят розовият  скорец, черното каменарче, както и 

туриликът, изабеловото каменарче, аристотелевият корморан и алпийският бързолет.  

Повече информация: http://bulgariatravel.org/bg/object/35/Kaliakra 

За контакти: телефони 0570/ 82150 и 0570/ 82327  

Работно време: 08.00-20.00 - през активния туристически сезон 

 

Влажна зона Болата  

На север от нос Калиакра се намира влажната зона Болата. 

Тук гнездят интересни водолюбиви птици – малък воден бик, 

малък гмурец, патици. Неизмеримо богати са тези места по 

време на пролет, когато повече от 150 вида пернати спират 

за почивка и хранене. Скалите са убежище на белоопашатия 

мишелов, бухала; на застрашени от  изчезване влечуги, 

включени в Червената книга на България. 

http://bulgariatravel.org/bg/object/422/Kamen_bryag
http://www.kavarna.bg/index.php?do=6&lang=bg
http://kamenbryag.info/yailata/
http://bulgariatravel.org/bg/object/35/Kaliakra


 Повече информация: http://www.kavarna.bg/index.php?do=6&lang=bg  

 

Градски исторически музей – Каварна 

Музеят представя експозиция “Каварна в периода от І-во Българско царство до присъеди-

няване на Южна Добруджа към  България през 1940 г.”  

За контакти: гр. Каварна, ул.”Черно-морска” № 1 Б; тел.: 0570/82150 ; 0570/82327;  

е-mail: imkavarna@abv.bg 

Повече информация: http://www.kavarnamuseum.org/  

Работно време: 08.00-12.00 / 13.00-17.00 

Етнографска къща  

Етнографският комплекс в град Каварна е открит за посетите-

ли през 1984 г. Той е организиран в стара каварненска къща, 

реставрирана и превърната в музей на градския бит. Интерио-

рът показва живота на средно заможното каварненско семейс-

тво от края на ХІХ в. В експозицията са отразени характерни-

те черти на основните етнографски групи население в този 

край-добруджанци, гагаузи, котленци.  

За контакти: гр. Каварна, ул.”Сава Ганчев” № 16; тел.: 0570/85017 

Работно време:  

Активен туристически сезон - от 1 април до 15 октомври 

Без почивен ден - от 08.00 ч. до 18.00 ч. 

Зимен сезон - от 15 октомври до 31 март 

От понеделник до петък - от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч 

Повече информация: http://kavarna.bg/index.php?do=39&id=147&lang=bg  

 

Туристическа атракция „Онгъл”, с. Българево 

Разказите пресъздават историята на българските земи, започвайки от преди 7500 години. 

Електронен разказвач води посетителите през залите, като светят само тези изображе-

ния, които илюстрират разказа, за да бъде концентрирано вниманието пълноценно. Отде-

лено е място на библейския потоп в Черно море и най-древната цивилизация в света, на 

траките, на българския народ и българските държави. Слава и спад, велики и тежки мо-

менти от българската история се редуват и времето минава неусетно. Има преводи на 7 

езика. 

За желаещите има прохладен бар и възможност да си направят снимки със защитни об-

лекла и оръжия от миналото. 

Какво е Онгъл?  

Това е името на първото дървено укрепление, което хан Аспарух е построил през 680 г. 

http://www.kavarna.bg/index.php?do=6&lang=bg
mailto:imkavarna@abv.bg
http://www.kavarnamuseum.org/
http://kavarna.bg/index.php?do=39&id=147&lang=bg


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

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. Съдържанието на този материал предс-

тавя възгледите само на Министерството на туризма и е негова пълна отговорност; не 

трябва да се счита, че този документ отразява официалното 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 съз-

даде от информацията, която той съдържа. 

при разширяването на Стара Велика България на юг от р. Дунав.   

За контакти: общ.Каварна; с.Българево; ул. Двадесет и втора № 8 

Работно време: 11.00 - 18.00 ч. 

Искате да посетите ОНГЪЛА в друг час - тел.+3598 88914116 

Повече информация: http://www.kavarna.bg/index.php?do=34&id=3056&lang=bg  

 
 

 

 

http://www.kavarna.bg/index.php?do=34&id=3056&lang=bg

