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"Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България"

Николина Ангелкова инспектира готовността за 
начало на летния сезон на Южното Черноморие

Минимален е спадът на заявките за 
чартъри на летище Бургас. Преди някол-
ко месеца се прогнозираше около 50% 
спад, но към момента е около 10%, което 
показва, че той може да бъде преодолян 
до началото на сезона. Това стана ясно на 
срещата между министъра на туризма Ни-
колина Ангелкова в Бургас и представите-
ли на туристическия бранш, контролните 
органи и местната власт за готовността за 
предстоящия летен сезон на Южното Чер-
номорие. В нея участваха кметът на града 
Димитър Николов, главният секретар на 
МВР Георги Костов, председателят на КЗП 
Димитър Маргаритов, областният управи-
тел на Бургас Вълчо Чолаков, представи-
тели на НАП, Агенция по безопасност на 
храните, МОСВ, РЗИ и др.

„Много е важно да съберем на едно 
място всички ангажирани институции и 
представители на бранша, за 
да проверим готовността си 
за предстоящия летен сезон", 
каза Николина Ангелкова. Тя 
представи мерките, които 
Министерството на туризма 
предприема за преодолява-
не на очаквания спад на ту-
ристи от Русия и Украйна и за 
повишаване на интереса от 
другите генериращи пазари.

По думите на министър 
Ангелкова в руската преса 
вече излиза информация, че 
се увеличават записванията 
за България с около 30-40%, 

което показва засилване на интереса към 
нашата страна като туристическа дестина-
ция.

„От съществено значение е да подгот-
вим нормативната уредба, за да посрещ-
нем адекватно летния сезон", каза минис-
тър Ангелкова. Тя съобщи, че през месец 
май ще са готови наредбата за категориза-
ция и прекатегоризация на туристически-
те обекти, както и проектът на промените 
в Закона за туризма.

По време на срещата стана ясно, че с 
10% е намаляла престъпността в курор-
тите през миналия летен сезон. В Примор-
ско вече работи съвместен полицейски 
патрул с Чехия, заявена е готовност и за 
смесен патрул с Румъния за предстоящия 
сезон. Водят се разговори и с английското 
посолство за сформиране на такъв патрул 
от 2016 г. МВР има готовност да команди-

рова свои служители по морето за новия 
летен сезон, бе съобщено на срещата в 
Бургас 

Министър Ангелкова съобщи, че се 
подготвя и допълнителна кампания за 
насърчаване на вътрешния туризъм, 
като идеята е да се използват свободни-
те общински билбордове на територията 
на страната за реклама на туристически 
обекти в България. Тя каза още, че е готова 
да инициира дискусия за облика на нацио-
налните ни курорти, и се надява повече 
от тях да последват примера на „Слънчев 
бряг“ АД за премахване на временните 
обекти. Дружеството е готово да предос-
тави база на всички контролни органи, за 
да осъществяват по-ефективно проверки-
те си по места, стана ясно още на срещата.

В рамките на дискусията експертите от 
НАП декларираха готовност за осъществя-

ване на засилен контрол по 
Черноморието и отчетоха 
увеличение на доброволно 
декларираните плащания 
за първите месеци на 2015 
г. Агенцията по безопасност 
на храните ще открие че-
тири  свои изнесени фронт 
офиса по Южното Черномо-
рие. Екипите на КЗП също са 
готови за новия сезон, като 
отчетоха, че през миналата 
година Комисията е наложи-
ла 38 принудителни мерки 
„Временно затваряне на ту-
ристически обекти“.
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Внушителното мегалитно светилище 
Бегликташ е свещено пространство с тра-
кийски могили, долмени и скални олтари 
без аналог в България. То представлява 
естествен скален ансамбъл от сиенитни 
блокове с различни размери и форма, 
образувани в резултат от сферичното из-
ветряне на скалите на Росенския плутон. 

Светилището, известно като „българ-
ския Стоунхендж“, обхваща площ от 6 дка 
и се намира на 5 км северно от Примор-
ско – насред гъста широколистна гора на 
територията на някогашната резиденция 
„Перла“. Именно това е причината едно 
от най-големите открития за тракийската 
история по Черноморието и Странджа да 
остане неизвестно за учени и туристи до 
2003 г. Проучванията на обекта започват 
едва през 2001 г. и са ръководени от бъл-
гарските археолози Цоня Дражева и Ди-
митър Недев. 

Днес до най-древното тракийско све-
тилище в Югоизточна Тракия, датирано от 
XIV в. пр.Хр. и функционирало до IV в., се 
стига по пътя, минаващ покрай аквапарка 
и конната база в Приморско. Ориентиро-
въчна табела насочва към черен път през 
гората, подходящ за високопроходими 
автомобили. След не повече от киломе-
тър се стига до мегалитния комплекс с 
централна каменна площадка, около коя-
то са разположени няколко групи камъ-
ни с различно приложение. Смята се, че 
именно тук е бил обслужван култът към 
Великата богиня майка и нейния син – 
Слънцето. Наред с функцията си на храм, 
това място е било и календар, и часовник, 
за което говорят специфични „стъпки“, из-
дълбани в скалите, и каменна група, раз-
деляща деня на части. 

Наименованието „Беглик таш“ идва от 
турски език,като беглик означава „данък в 
натура за феодалния владетел (бей) в Ос-
манската империя“, а таш – „камък“. Пре-
ди Освобождението българските пастири 
от околните странджански села са плаща-
ли данъците си във вид на добитък. Жи-
вотните са били отвеждани в местността, 
където на големите камъни османските 
власти „са събирали данъка“. 

Според екипа от археолози, извършил 
сондажите на светилището, откритите 

находки (керамика, римски монети, жи-
вотински кости) могат да бъдат отнесени 
към различни епохи. Най-ранните арте-
факти датират от VII – V в. пр.Хр., а по-къс-
ните – от IV – II в. пр. Хр. до IV в. сл.Хр. Цоня 
Дражева предполага, че светилището е 
функционирало без прекъсване близо 2 
000 години – от XV в. пр.Хр. до IV в., когато 
дейността му вероятно е била прекратена 
в резултат на налагането на християнска-
та вяра. Бегликташ е в непосредствена 
близост до руините на древнo поселение, 
за което се предполага, че е селището Ра-
нули в околностите на резервата „Ропота-
мо“. Светилището е разположено в най-
високата част на Маслен нос, издаден в 
морето между заливите Света Параскева 
и Зигра, в границите на ловно стопанство 
„Ропотамо“, Аркутино. 

Големите скални валуни на Бегликташ 
са частично обработени от човешка ръка 
и подредени в уникални конфигурации. 
В плоските скали са изсечени каменни 
кръгове, ямки, вани и стъпки. Откритата 
жилищна постройка (вероятно на жре-
ца, обслужвал светилището) и култови-
те огнища допълват доказателствата за 
човешка дейност на това място. Учените 
установяват, че Бегликташ е  изграден от 
тракийското племе на скримианите, кои-
то в древността населяват този регион от 
Странджа и имат славата на едни от най-
добрите металурзи в пределите на Древ-
на Тракия. През второто хилядолетие 

пр.Хр. (а вероятно и много по-рано) тра-
кийското племе на скримианите подреж-
да някои от скалните късове, за да съгра-
ди своеобразно сакрално пространство, 
посветено на Богинята майка и нейния 
син – Слънцето. Много от големите мега-
литни валуни са с тегло до около 100 тона. 
В подредените мегалитни конфигурации 
те имат точно определено място и са под-
чинени на специфична символика. 

Входът на светилището Бегликташ е 
от югозапад. По скална пътека се стига 
до каменно „брачно ложе“. Тук вероятно 
върховният жрец и жрица са пресъзда-
вали единението между двете божест-
ва – Слънцето и Майката природа. Два 
жертвени камъка ограждат ложето; около 
него са издълбани дълбоки вани, в които 
са били наливани ритуалните течности: 
вино, мляко, олио и дъждовна вода. Спо-
ред траките тези 4 течности представля-
ват изначалните съставки на Всемира, 
като млякото олицетворява въздуха, ви-
ното отговаря на земята, растителното 
масло символизира огъня, а водата – во-
дните стихии. Така древните пресъздават 
космически модел на света и своята пред-
става за него. 

След „ложето“ следват два жертвеника 
и каменен жречески трон, от който тръг-
ват изсечени дълбоки улеи и кръстосва-
щи се линии, събиращи се в голяма чети-
риъгълна „шарапана“. 

Тракийско светилище „Бегликташ“ 
край гр. Приморско -  българският Стоунхендж 
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За контакти:

туристически информационен 
център - Приморско

Тел: +359 550 3 24 66

По жертвените камъни не са намерени 
следи от кръв, затова се предполага, че 
тук са били принасяни единствено даро-
ве от растителен произход – грозде, смо-
кини и др.

Източната част на кръга се заема от три 
„менхири“ (големи заоблени камъни). На 
върха на най-високия от тях е изсечена 
„божествена стъпка“ с 
дължина 0,6 и ширина 
0,34 м. Същата „божест-
вена стъпка“ се вижда 
и в срещуположната 
южна точка, в подножи-
ето на скалната тераса. 
Божествените стъпки 
маркират най-вътреш-
ното свещено прос-
транство, определено 
само за посветените, 
които могат да участват 
в мистериите. 

Централната пло-
щадка на светилището 
е най-добре проучена 
досега. Тя е леко издиг-
ната над околния терен и в нея, в кръг с 
диаметър 56 м, са разположени скални 
елементи, които са служели за извършва-
не на ритуали. Те са запазили естествения 
си характер, но са преместени и доофор-
мени от човешка ръка с характерни са-
крални символи. Зад тях се вижда астро-
номически часовник, състоящ се от гла-
вен камък, извит по специфичен начин, и 
шест по-малки камъка, като всички те са 
съборени и предстои да бъдат възстано-
вени. Сянката от главния камък пада вър-
ху следващите камъни, които разделят 
деня на шест части. Календарът показва 
моментите на равноденствие и слънцес-
тоене, като точно на тези дни от годината 
през дупки, специално издълбани в ка-
мъните, преминава слънчева светлина. 
Близо до часовника се намират други две 
интересни скални композиции – Апостол 
Таш и долмен (свещена пещера). Апостол 
Таш представлява огромен скален блок 
с формата на обърнато сърце, който се 
крепи само на две точки. Между точките 
има хоризонтална ниша, в която спокой-
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Тракийско светилище „Бегликташ“ 
край гр. Приморско -  българският Стоунхендж 

но могат да легнат трима души. Това не е 
естественото положение на камъка, той е 
поставен тук от древните траки, а нишата 
е изсечена. Зад Апостол Таш е разполо-
жен долменът, чието предназначение не 
е с погребална, а с ритуална цел. „Све-
щената пещера“, висока 12 м и дълга 9 м, 
наподобява женска утроба, препращаща 
към Богинята майка и женското начало. 

В североизточната част на Бегликташ е 
изграден своеобразен лабиринт от моно-
лити. Предполага се, че лабиринтът е слу-
жел за предсказване на бъдещето и заня-
тието, към което ще се насочат младежи-
те от племето. Лабиринтът има два изхо-
да – ляв, кореспондиращ с мистиката и 
жречеството, и десен, който се асоциира 
с прагматичната дейност в живота. За да 
достигнат до изходите, младежите е тряб-
вало да преминат през различни изпита-
ния, например да преминат през тесен 
скален процеп. Процепът е с височина 6 м 
и широчина около 50 см. Смятало се е, че 
само праведните и душевно чисти хора 
могат да минат през него. Това необик-
новено и магично място, останало скрито 
дълго време от погледа на обикновените 
хора, допълва цялостния загадъчен об-
лик на околността. В района на резерват 
„Ропотамо“ се намира скалният феномен 
Лъвска глава и множество огромни скал-
ни блокове с неизяснен произход, пръс-
нати по планинското било, подобно на 
каменно море. Светилището има отлична 

Продължава от стр. 2 видимост към „външния свят“ – от север 
и изток към морето, а от запад и юг към 
планинската верига на планината. Култо-
вото място е уникално със специфичните 
си скалисти форми, които са резултат от 
дейността на отдавна угаснал вулкан на 
връх Китка. Живописните форми са се 
вписвали напълно в религиозните пред-
стави на древните обитатели за планина-

та (дървото на живота) като 
модел на света и за връзка-
та на Земята с Космоса като 
място за съжителство на 
соларните и хтонични бо-
жества. При археологически 
разкопки през 2002 – 2004 г. 
са открити много артефакти: 
глинени съдове, каменни 
оръдия на труда и оръжия, 
кремъци, монети и др., които 
доказват, че светилището е 
ползвано от средата на II-то 
хилядолетие преди Христа и 
е изоставено в началото на ІV 
в. след Христа. Липсата на по-
късно строителство върху 
него е запазила културните 

пластове и сакралните елементи в техния 
първоначален вид. 

По разкази на местните жители от 
Приморско, на поляната непосредствено 
пред светилището са се изпълнявали нес-
тинарски ритуали до 1956 г., когато тере-
нът е одържавен и започва изграждането 
на резиденция „Перла“. 

Всички тези особености правят Беглик-
таш едно от най-интересните, енергийни 
и наситени с многовековна история места 
по нашите земи. Допълнително предим-
ство за желаещите да го посетят и опоз-
наят е фактът, че то се намира в един от 
най-харесваните и посещавани турис-
тически региони на България – Южното 
Черноморие.


