„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 8, м. ЮНИ 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
„Вътрешен

пазар,

промишленост

и

предприемачество

и

МСП“

на

ЕК

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
БЛОГЪРИ ОТ ГЕРМАНИЯ, РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ УЧАСТВАХА В ДВЕ
ОПОЗНАВАТЕЛНИ ПЪТУВАНИЯ ПО ПРОЕКТ „КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ
ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕСТИНАЦИИТЕ ЕДЕН В БЪЛГАРИЯ – III ИЗДАНИЕ“
(BG EDEN CAMPAIGN III)
В периода от 3 до 7 юни 2019 г. се проведоха две опознавателни пътувания за блогъри от
Германия, Румъния и България. Двата тура се проведоха по маршрути в ЕДЕН дестинации в
България. Пътуванията бяха по маршрута София – Кърджали – Ардино и по маршрута София –
Чавдар – Казанлък – Ямбол. След туровете, блогърите ще напишат статии в техните сайтове и ще
популяризират местата, които са посетили.

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАРШРУТИТЕ И ПОСЕТЕНИТЕ ОБЕКТИ
МАРШРУТ СОФИЯ – КЪРДЖАЛИ – АРДИНО
В рамките на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинации EDEN
в България - трето издание”, реализиран от Министерството на туризма по споразумение за БФП
№ № GRO/SME/17/C/095 European Destinations of Excellence (EDEN) – Promotion 2017 – BG
EDEN Campaign III (BULGARIA) и финансиран от програмата на COSME на ЕС, беше поканена
една от най-известните немски блогърки.
Джеси Фрьоде е не само един от най-известните и влиятелни блогъри в Германия, но е и
основател и собственик на блога за приключения BUNTERwegs.com.
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Турът започна от София и включваше четири дни в районите на Ардино и Кърджали.
Пътуването от София до Кърджали с автобус отнема около 4 часа. Има няколко автобуса по
линията всеки ден. Кърджали е град в Източните Родопи в България, център на община Кърджали
и област Кърджали.
Перперикон. Археологическият средновековен
комплекс

Перперикон

е

един

от

най-древните

монументални мегалитни паметници, изцяло изсечен в
скалите. Той е и една от най-популярните туристически
дестинации в България.

Каменните гъби. Скалните образувания имат форма

на

естествени гъби - пънчетата им са розови, а шапките зеленикави. Изваяни са в риолитови вулкански туфи. Туфите,

от

които са се оформили каменните гъби, са резултат от
интензивна подводна вулканична дейност, датираща от
времето на палеогена. След оттеглянето на морето и
последователното издигане на морското дъно, върху тях
започнало действието на ерозията.

3
Покана за набиране на предложения: GROW/SME/17/C/095
Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № GRO/SME/17/C/095 European destinations of
Excellence (EDEN) – Promotion 2017 – BG EDEN Campaign III (Bulgaria) финансиран по програма COSME на ЕС

В близост до Каменните гъби се намира зеолитен воден извор. Водата извира от 90 метра
дълбочината и използването й влияе положително на проблеми, свързани със сърдечно-съдовата
система. Екипът посети извора въпреки дъждовното време.
Каменната

сватба.

Според

научните

хипотези Каменната сватба е започнала формирането
си преди 40 милиона години вследствие на подводна
вулканична дейност, от която са се образували
скалите риолитови туфи. По-късно, след като морето
се

оттеглило,

скалите

били

изложени

на

въздействието на дъжда, вятъра и слънцето и тези
стихии оформили днешните им форми. Различни
минерали в скалата са причина и за разнообразните цветове и нюанси.
АРДИНО
Това е град в Южна България, в Родопите. Намира се в област Кърджали.
Дяволския мост. Мостът е построен през 1515-1518 година от строителя уста (майстор)
Димитър от село (днес град) Неделино върху останки от
римски мост по древен път, свързващ Беломорието с
Горнотракийската низина през прохода Маказа. Има
легенда, че съпругата на майстора е минала покрай моста и
сянката й е била вградена в конструкцията. Друга легенда
разказва, че стъпката на Дявола може да бъде видяна до
реката.
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Тракийското светилище “Орлови скали”.
„Орлови скали“ са група открояващи се вулканични
скали (реолити и трахеолити). Височината на скалите
достига до 25 м. над околния терен. На най-известната скала на масива има повече от 100
трапецовидни ниши, от които 97 са запазени. Културен комплекс "Орлови скали" е найзначимият мегалитен паметник с ниши, запазени в Родопите и на Балканите.
Eдинствената естествена брезова гора в Родопите. Районът се нарича „Белите брези“.
Лечебните свойства на свежия въздух в района са добре познати и неоспорими не само в
България, но и в целия свят. Районът „Белите брези“ има благоприятен ефект върху лечението на
белодробни и алергични заболявания. Смята се, че поради кристално чистия въздух в района,
хирургични операции могат да се извършват, дори на открито.
Река Арда и нейните прекрасни меандри. Реката извира от връх Арда в Родопите и е
приток на река Марица на гръцка територия, създавайки уникални меандри по пътя си (извивки
на речното корито под формата на подкова).

Пещера „Утробата“. Нейната форма прилича на женска утроба. По стените на пещерата
непрекъснато тече вода. В южния вътрешен край на пещерата е издълбан олтар. Светлинната
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проекция на входа се движи по стените и земята на пещерата и е в синхрон с движението на
Слънцето. Тя достига максимума си по обед, достигайки цялата дължина на пещерата по своята
централна ос до изкуствен олтар, наподобяващ женска утроба. В близост до пещерата се намира
цялостен ритуален комплекс от шарапани (скални ниши за вино). Виното е било използвано по
време на ритуали в пещерата. В близост до пещерата има римски мост.
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Манастирският

комплекс

„Св.

Йоан

Предтеча“. Това е български православен манастир,
разположен на десния бряг на река Арда в град
Кърджали. Той е бил част от средновековния епископски
комплекс "Св. Йоан Предтеча". Създаден е през VI-VII
век. На базата на археологическите разкопки е видно, че
съществуват четири последователно построени църкви.
Техният стил на изграждане е типично византийски със
силно влияние от Атон. Манастирът е бил духовен център на една от най-големите
средновековни епархии - Ахридос.
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МАРШРУТ СОФИЯ – ЧАВДАР – КАЗАНЛЪК – ЯМБОЛ
Вторият опознавателен тур беше в българските ЕДЕН дестинации Чавдар, Казанлък и
Ямбол. Посещенията на дестинациите се проведе в периода 03 – 07 юни 2019 г. и в него взеха
участие блогърите Моника Ангеловичи от Румъния и Христо Янев от България. Целта на тура бе
да се представят три български ЕДЕН дестинации пред двамата блогъри, които след това ги
популяризираха чрез своите блогове. Опознавателният тур се проведе в рамките на проект
Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - III издание”,
финансиран от Европейската комисия и Министерството на туризма.
Първата посетена дестинация бе с. Чавдар – ЕДЕН дестинация от проведения през 2017 г.
конкурс на тема „Културен туризъм“. Чавдар се намира на 70 км от София и отнема по-малко от
един час и половина с автомобил, за да бъде посетено. В района на селото се намира неолитното
селище „Чавдар” с артефакти, датиращи от 6 200 – 5 400 год. преди новата ера. То е открито
преди половин век и събраните артефакти за изложени за посетители в археологически парк
„Тополница“. В него могат да бъдат видени жилищни сгради, които са изградени по план и
реконструкция на намерените останки от ранно неолитно селище, датирано от преди 7000
години. В близост до парка се намира и параклисът параклиса „Св. Петка“, заслон с барбекю,
места за хранене, магерница, закрита сцена и заведение. В близост се намира и спортноразвлекателната атракция „Въжеландия“, която дава разнообразни възможности за катерене,
скачане, криене сред сплетени цветни въжета.
В центъра на с. Чавдар е изграден интерактивният фолклорен център „Чавдар“. Той съхранява
местното материално и нематериално културно наследство, представяйки интерактивно
фолклор, традиции, знания и умения като памет и жива практика. Изградени са арт и
интерактивни инсталации, работилница, които въвеждат посетителя в темата и му дават
възможност и той самият да участва в образователния процес.
Допълнителна информация за туристическите атракции в района на с. Чавдар може да бъде
получена информационния сайт на общината - http://tourism.chavdar.eu/ и интернет страницата на
ЕДЕН дестинациите в България – https://www.edenbulgaria.eu/bg/node/48.
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ЕДЕН дестинация Чавдар

9
Покана за набиране на предложения: GROW/SME/17/C/095
Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № GRO/SME/17/C/095 European destinations of
Excellence (EDEN) – Promotion 2017 – BG EDEN Campaign III (Bulgaria) финансиран по програма COSME на ЕС

След с. Чавдар в рамките на два дни българският и румънският блогър посетиха гр.
Казанлък и района – ЕДЕН дестинация от конкурса през 2007 г. на тема „Тракийски дух“.
Казанлък е разположен в Долината на розите и тракийските царе и разполага с богати ресурси за
развитие на културен, събитиен, еко и селски туризъм. В района на Казанлък са проучени над 100
тракийски могили, девет от които са отворени за посещение.
Край Казанлък са открити уникални находки, свързани с историята на Одриското царство на
траките. В гробната могила „Голяма Косматка“ е открит великолепен златен венец на тракийския
цар Севт ІІІ и ритуално погребана бронзова глава от негова статуя. В царската гробница в могила
“Светица” е намерена златна маска с индивидуализирани черти и пръстен-печат – едни от найценните находки не само в Долината на тракийските царе, но и в цяла България. Казанлъшката
тракийска гробница /IVв. – IIIв. пр. Хр./ е първият от българските паметници, включен в списъка
на ЮНЕСКО за световно културно наследство. Тя е известна с уникалните си стенописи - едни
от най-добре запазените образци на антична живопис, които отразяват събития, свързани с
живота на погребания тракийски владетел. В рамките на опознавателния тур двамата блогъри
имаха възможност да посетят и да се запознаят с историята на всички отворени за посещение
тракийски гробници в Казанлък и района.
Опознавателният тур включваше още посещение на храм-паметника „Рождество Христово“ в гр.
Шипка, археологическият музей, галерията и музеят на розата в гр. Казанлък.
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Повече информация за туристическите обекти в Казанлък и района може да бъде получена от
интернет страницата на община Казанлък – https://www.kazanlak.bg/ и интернет страницата на
ЕДЕН дестинациите в България – https://www.edenbulgaria.eu/bg/node/16.

ЕДЕН дестинация Казанлък – Долина на тракийските царе
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Третата ЕДЕН дестинация, която бе посетена от двамата блогъри бе гр. Ямбол и региона
– ЕДЕН дестинация от проведения през 2017 г. конкурс на тема „Културен туризъм“. На 7 км от
града се намира големият тракийски античен град – Кабиле. Обектът е почти изцяло проучен,
консервиран и реставриран. От проучените и експонирани обекти могат да се видят: Тракийската
крепостна стена с няколко кули, западна порта като част от нея, скалното светилище на Зайчи
връх, две ранно християнски базилики от началото на 4 век, две римски бани, участъци от
римската стена в рамките на римския военен лагер с няколко кули, две казармени помещения,
складове за зърно, както и един почти изцяло проучен късно античен квартал от периода 4-6 век.
В центъра на гр. Ямбол се намира Безистена, който е построен около 1509 – 1510 г. и през
вековете е функционирал като покрит пазар. От 2015 г. той отваря врати като модерен културноинформационен център, който представя по атрактивен начин богатото културно-историческо
наследство на Ямбол и региона.
Българският и румънският блогър посетиха също и музеят на бойната слава в града, който е
открит през 2013 г. той представя българската военна история през призмата на ямболските
военни формирования. В експозицията на музея В тях са включени уникални експонати от немска
бронетанкова техника, сред които Jagdpanzer L 48, от който в целия свят има запазени едва около
7 броя. Посетителите могат да видят още немско щурмово оръдие „Щурмгешуц III G” , както и
среден танк „Панцер IV”, използвани в българската бронирана дружина и във двете фази на
Втората световна война. В съкровищницата на ямболския музей е и катерното оръдие „КрупГрюзон“, използвано през Първата Световна война. От този вид в България има запазени само
две.
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Повече информация за туристическите обекти в Ямбол и региона може да бъде получена от
туристическия сайт на общината – https://www.tourism-yambol.com/bg/ и интернет страницата на
ЕДЕН дестинациите в България – https://www.edenbulgaria.eu/bg/node/56.

ЕДЕН дестинация Ямбол
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