„Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III
издание“ (BG EDEN Campaign III)
ОН-ЛАЙН БЮЛЕТИН
ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИ, СЪЗДАДЕН ПО ПРОЕКТ
„КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕДЕН
ДЕСТИНАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ТРЕТО ИЗДАНИЕ”, ИЗПЪЛНЯВАН ОТ
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА
КОМИСИЯ ЗА БФП № GRO/SME/17/C/095 EUROPEAN DESTINATIONS OF
EXCELLENCE (EDEN) – PROMOTION 2017 – BG EDEN CAMPAIGN III (BULGARIA) .
(брой 6, м. АПРИЛ 2019 г.)
В изпълнение на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН
в България – III издание“ (BG EDEN Campaign III), Министерство на туризма ще публикува
онлайн бюлетин, с който ще информира за новини по проекта, интересни събития в ЕДЕН
дестинациите, както и представяне на самите ЕДЕН дестинации в България.
EDEN (ЕДЕН) е акроним на European Destinations of Excellence (Най-добри европейски
дестинации) – инициатива на Европейската комисия, който популяризира моделите на устойчиво
развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз.
Допълнителна информация за инициативата ЕДЕН може да бъде открита на интернет страницата
на мрежата в България - http://www.edenbulgaria.eu/, както и на интернет страницата на ГД
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https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/about_en

Основната цел на проекта е да се промотират българските ЕДЕН дестинации на национални и
чуждестранни туристически пазари. Българските ЕДЕН дестинации, избрани в проведените
досега конкурси са общините Ямбол, Мездра, Драгоман, Ардино, Чавдар, Силистра, Луковит,
Сандански, Кюстендил, Белоградчик, Белица, Сапарева баня, Каварна, Враца, Странджа,
Казанлък и Кърджали. (за повече информация виж бюлетин 1 и http://www.edenbulgaria.eu/).
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НОВИНИ
Министерство на туризма започва изпълнението на проект
„Здравен и балнео туризъм GRO/SME/18/C/065 – Bulgaria Sanus per Aquam”
Министерство на туризма стартира изпълнението на проект „Здравен и балнео туризъм
GRO/SME/18/C/065 – Bulgaria Sanus per Aquam”. Проектът е одобрен за финансиране по поканата
за набиране на предложения „Най-добри европейски ЕДЕН дестинации – селекция 2019“ по
Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия (2014-2020г.) – COSME.
Договарящ орган е Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската
комисия.
Целта на проекта е да се изберат пет нови малко познати ЕДЕН дестинации в областта на
здравния и балнео туризма в България. По този начин ще се привлече вниманието и ще се
промотират нововъзникващи и малко познати български туристически дестинации, които са
разработили специфичен туризъм въз основа на техните местни природни ресурси, съоръжения
и инфраструктура за развитие на здравен и балнео туризъм.
Предстои да се разработи пакет документи за кандидатстване, който ще съдържа
изисквания и критерии към потенциалните кандидати за избор на най-добри малко познати ЕДЕН
дестинации в България за здравен и балнео туризъм.
След оценка на подадените предложения ще се определят петте нови ЕДЕН дестинации
в областта на здравek и балнео туризъм – един победител и четири дестинации подгласници.
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ДЕСТИНАЦИЯ МЕЗДРА
Община Мездра е разположена върху територия от 519 114 дка и включва 28 населени
места – в т. ч. гр. Мездра и 27 села. Най-голям процент от територията на общината заемат
земеделските площи и горите, следвани от населените места. Релефът е полупланински, с
преобладаващи сиви горски почви, подходящи за отглеждане на зърнено-фуражни култури и
трайни насаждения.
Община Мездра е разположена на средна надморска височина от 270 м. Климатът е
умереноконтинентален. Горският фонд на общината обхваща 195 001 дка, в т. ч 25 264 дка
иглолистни и 21 136 дка широколистни гори. Отдалечените от големите пътни артерии села са
разположени в екологично чисти планински и полупланински райони и притежават висок
потенциал за развитие в сферата на екологичния и селски туризъм. Малките частни и
кооперативни стопанства в тези населени места произвеждат незамърсена с химикали продукция
– месо, мляко, вино, пчелен мед и др.
Териториите за полезни изкопаеми са около 1260 ха. Характерни за района са находищата
на скално-облицовъчни материали - варовик /т.н. "врачански камък"/. Наблюдават се следните
скални разновидности : светлосиви до тъмнобежови варовици с кварц, петнисто-ивичести
бежови до сиви варовици, относително чисти бежови варовици, едропетнисти варовици и
кватернер.
На територията на днешната общиана Мездра е процъфтявала богата праисторическа,
антична и средновековна култура. Днешното селище Мездра е основано след построяването
железопътната линия София – Горна Оряховица в края на 19 век, чиито строители са главно
пришълци от близките села Моравица, Боденец и Дърманци. Името на града произлиза от
турската дума „мезра“, която в превод означава „запустяло населено място“. На 20.ІІ.1897 г.
новата ж.п. линия се пуска в действие с водосвет, извършен от митрополит Константин, в
присъствието на специално пристигналите с влак от София княз Фердинанд и княгиня Мария
Луиза и гостуващият по това време в страната сръбски крал Александър, както и министърпредседателя д-р Константин Стоилов. В края на 20-те години на ХХ век от старото селище
остава само името, всичко друго е ново и носи отпечатъка на века. На 31.VІІІ.1950 г. с Указ 435
Мездра е обявена за град.
Своите впечатления от пътуването си по тези места Иван Вазов описва в пътеписа "Пътни
драсчици по линията София – Роман", а Алеко Константинов в пътните бележки "София – Мездра
– Враца". Наличието на природни ресурси за отдих и туризъм – исторически и природни
забележителности, спокойствието на китните села, близостта до Врачанския балкан и добрата
инфраструктура, са притегателната сила за посещение и почивка. Много са местата в този край,
които си заслужава да се видят.
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Археологически комплекс „Калето“, Мездра
Археологически комплекс „Калето“, Мездра –тук седем хилядолетна история ще оживее
пред очите ви!
В Археологически комплекс „Калето“, Мездра можете да изследвате останки от всички
цивилизации, населявали тези земи, можете да познаете какво е да си средновековен войник като
стерляте в лък или атакувате крепостта със средновековна военна машина (требушет), можете да
усетите живота на българката, живяла оп време на Българския Ренесанс. Посетителят може да се
снима като римски войник или тракийска принцеса или може би ще предпочете да релаксира на
средновековния дървен мост, заобиколен от златни рибки и водни лилии. След това може да
решите да се телепортирате във времето на войните за национално освобождение на България и
да разгледате автентични униформи на български, руски и турски войници. В Археологически
комплекс „Калето“ можете да видите и усетите с ръцете си най-интересната и реалистична
колекция от средновековни военни машини в България. Пригответе се да бъдете изненадани от
богат набор от оръжия: ножове, щикове, пушки и пистолети.
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Вие сте любител на кулинарията – в Археологически комплкес „Калето“ имате
възможност да опитате вкусна средновековна супа от леща по време на годишния Фестивал на
средновековните традиции, бит и култура „Калето Мездра“.
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По време на Дионисиевите празници, които обикновено се честват около 14 Февруари,
посетителите могат да се „телепортират“ във времето на траките и Римската империя и да се
възползват от възможността да опитат греяно вино, приготвено по специална римска рецепта, да
слушат римска музика и да се включат в забравени ритуали.
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На няколко километра от град Мездра, западно от с. Люти брод се намира природният
феномен „Ритлите“ – една от най-интересните скални формации в Искърското дефиле. До
„Ритлите“ пък се намира историческото място Рашов дол, където на 2 юни 1876 г. Последните
другари и съратници на Христо Ботев загиват с нервна битка срещу отоманските сили.

Черепишкият манастир „Успение Богородично“ се намира също в Искърското дефиле,
близо до с. Люти брод.
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Скални рисунки с. Царевец
Село Царевец се намира на 10 км източно от град Мездра. Районът на село Царевец е
населяван от най-дълбока древност, за което свидетелстват и останките от късноантичната
крепост „Градището“. Тя е разположена на около 2-3 км. североизточно от селото върху
възвишение, от което се открива панорамна гледка към коритото на река Искър. В документи от
времето на Чипровското въстание, селото е известно като Влашко село. Името е произлязло от
това, че овчар от района на р. Дунав е докарвал своите стада и ги е пасял по този район. Интересна
забележителност за Царевец представляват скалните ниши, разположени южно от селото,в
скалния венец на левия бряг на р. Искър, в подножието на хълмовете Средния камик и
Говедарника. Там могат се намират около 30 малки пещери и ниши на 40-метровите скали.Те са
изследвани от специалисти, като в тях са открити множество графити с фигурални,
антропоморфни и абстрактни изображения, датиращи от бронзовата епоха до средновековието.
Сред фигуралните, зооморфни изображения доминират рисунките на елени, сърни и коне, срещат
се и отделни рисунки на птици. През средновековието в тези скални ниши е съществувал и
манастирски комплекс. В една от нишите в масива Средния камик ясно се вижда издълбана
човешка фигура в цял ръст и фигура на сърна или кошута. Над цялата композиция личат вплетени
една в друга букви Ш, Н и Ь, т.е. Шишман. Шишманови инициали са издълбани на още три места
в Говедарнишките пещери. Тези монограми се свързват с името на цар Иван Шишман, тъй като
земите около Враца и Оряхово през втората половина на XIV в. принадлежат на Търновското
Царство.
Същите естествени пещерни образования са използвани за жилища от населението на
Влашко село по време на развилнялата се през 1762 г. чумна епидемия.
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