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Министерство на туризма

Все повече туристи от ОАЕ избират българските
планини
25 април 2017

Туристите от Обединените арабски
емирства
(ОАЕ)
проявяват все поголям интерес към
българската природа и почивките на
планина, особено в
региона на Родопите. Това пролича на
щанда на България
на
най-голямото
международно туристическо изложение в арабския свят Arabian
Travel Market (ATM), което се провежда от 24 до 27 април 2017 г. в
гр. Дубай, ОАЕ.
На борсата страната е представена с информационен щанд от 45 кв.
м, организиран от Министерството на туризма. Той е с акценти върху
балнео- и СПА услугите, морската почивка и сити туровете. Съвместно с министерството на щанда участват също "Ориндж тур" ООД",
„Уин травъл“ ЕООД, туристическа агенция "Солвекс" ЕООД, „М.Б.С.
Трейд“ АД и община Варна. Присъствието на страната ни в експото е
по Програмата за национална туристическа реклама през 2017 г.
През последните години туристите от ОАЕ все по-често търсят
оферти към България за исторически маршрути, културни прояви,
фестивали и др. През 2016 г. страната ни е била посетена от 1615
граждани на ОАЕ с цел почивка и ваканция, което е близо 170% ръст
спрямо предходната година. За периода януари-февруари 2017 г.
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този ръст е над 75%.
ATM е най–значимото международно туристическо събитие за региона на Близкия изток и Северна Африка. То е отворено за професионалисти и масова публика, като броят на бизнес посетителите надхвърля 39 000.
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Министерството на туризма участва с фотокорнер на Webit.Festival Europe
25 април 2017

Министерството
на туризма рекламира с България
фотокорнер на найголямото събитие за дигитална икономика и
технологии
Webit.Festival
Europe, което се
открива днес в
София. На откриването на фестивала присъства министърът на
туризма Стела Балтова.
Събитието събира на едно място cвeтoвни и peгиoнaлни eĸcпepти,
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 Био хотел "Моравско

село" предлага храни
от фермата си
 Откриха

Добруджанската Троя до Дуранкулак, която изуми археолозите с находките
си

 Античният керамичен

център край Павликени
привлича повече туристи
 Среща на българските

травъл блогъри
 Красиви български се-

ла ви канят на пътешествие
 Британският вестник

„Телеграф‖ посочва 19
причини за посещение
в България
 Еко

хотел „Здравец―
работи със собствени
продукти

 Откриват обновените

тракийските
могили
Хелвеция и Грифони
 Открий

и сподели—
Мелнишки пирамиди –
природна
забележителност

Иcтaнбyл, Дyбaй, Cингaпyp и Дeлxи), в ĸoитo eжeгoднo ce пpoвeждa eднo oт нaйвлиятeлнитe cвeтoвни изложения зa пpeдпpиeмaчecтвo, инвecтиции и тexнoлoгии, ĸoитo
пpoмeнят бизнeca, oбpaзoвaниeтo, тpaнcпopтa, финaнcитe, пpaвят гpaдoвeтe yмни и вoдят
дo пpoмянa нa цялoтo oбщecтвo. На фото-корнера на Министерството на туризма се представя мобилното приложение iLoveBulgaria.
Webit има посетители от общо 90 държави, сред които ръководни представители на едни от
най-влиятелните глобални неправителствени организации като Световния икономически
форум, Международния телекомуникационен съвет и редица други. Тази година над 5000
души са се регистрирали за участие в събитието като повече от половината от тях са от
чужбина. Фестивалът се провежда на 25 и 26 април 2017 г. в София Тех Парк под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова, президента Румен Радев и Европейската комисия.

Министър Балтова: Трябва да се намери дълготрайно решение на
проблема с персонала в туризма
24 април 2017

Министърът на туризма Стела Балтова обяви, че трябва да се намери дълготрайно решение на проблема с липсата на персонал в сектора. Това стана ясно при откриването на
кръгла маса „Образованието и реализацията на специалистите в туризма” в Бургас, която
се организира от Министерството на туризма. Убедена съм, че разполагаме с достатъчно
сили и нови идеи да затвърдим туризма като структуроопределящ отрасъл. Анализите на
министерството показват, че определено има недостиг на подготвени специалисти, които
да осигурят правилното визионерско маркетиране и позициониране на туристическия продукт, каза Стела Балтова. Тя подчерта, че дискусията е следствие на политиката на последователност и приемственост. Министерството на туризма създава свои органи с цел идентифициране на проблемите и набелязване на мерки за преодоляването им. За целта функционира Междуведомствен съвет за кадрите в туризма, като са проведени четири заседания и пет на работните групи към него.
Най-важното е в обучаващите се деца да бъде възпитан интересът към професията и те да
бъдат мотивирани, отбеляза министърът. Според нея няма достатъчно социално и икономическо признание чрез равнището на заплащането и това обикновено не мотивира квалифицираните хора да останат в сектора. Стела Балтова информира, че е провела среща с
генералния секретар на Световната организация по туризъм Талеб Рифай, с когото е обсъдена единствено темата за специалистите в сектора. Вече сме изпратили към СОТ стратегия с предложения за инициативи в България и очакваме тяхното одобрение с цел подпомагането на страната в тази сфера, допълни тя.
Сектор туризъм осигурява 92 500 работни места в България, като директният принос е
3.1%. Общата заетост достига 11.2%, което е почти колкото и делът на сектор туризъм в
БВП на страната.

Анализите, направени от Министерството на туризма, показват, че трябва да бъде обособена нова категория персонал, а именно „контактуващ персонал”. Министър Балтова каза, че
трябва да се работи много в посока обучението и задържането на специалистите, защото в
момента България е в особен процес на „инвестиране в създаване на кадри” и „кражбата”
на готови специалисти. Затова обучението по туризъм трябва да се превърне в основна
грижа. Данните в момента показват, че в сектора има излишък на специалисти с висше образование. В същото време бизнесът се нуждае от персонал със средно образование. Затова усилията на МОН са насочени към развиване на професионалните гимназии по туризъм
и към балансиране на студентите в професионално направление „Туризъм“, заяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.
Областният управител на Бургас Вълчо Чолаков посочи, че регионът е насочил своите усилия към удължаване на летния сезон, а също да стане целогодишна дестинация. Всяка община в областта работи за това, като се инвестира в подобряване на инфраструктурата и
цялостната обстановка. Кметът на община Бургас Димитър Николов обяви, че се е увеличил среднодневният престой на туристите в града. В тази връзка той благодари на министър Балтова, че е предложила много идеи за краткосрочните пътувания и за малкото време
на служебния кабинет се е ангажирала да помага в тази посока.
Презентациите на участниците може видите по-долу:
Файлове:

Презентация на министъра на туризма доц. д-р Стела Балтова

Презентация на министъра на образованието и науката проф. Николай Денков

Презентация на Колежа по туризъм Бургас

Презентация на Лесотехническия университет

Презентация на Международно висше бизнес училище - Ботевград

Презентация на Национална спортна академия "Васил Левски"

Обявена е тръжна процедура за наемател на плажа „Бургас–Север“
24 април 2017

Днес е обявена тръжна процедура за наемател на плажа „Бургас – Север“ с цел осигуряване на летния туристически сезон. Това обяви пред журналисти в Бургас министърът на туризма Стела Балтова. Плажът се пуска на търг под наем, защото процедурата по концесионирането му се обжалва. „Бургас–Север“ няма да остане без стопанин. В момента е обявен
за неохраняем, но за него отговаря областната администрация в Бургас, заяви министърът.
Тя коментира, че през последните месеци всяка процедура отива в съда, но жалбите след
това падат и са в полза на Министерството на туризма. По отношение на плаж „Поморие–
централен“ концесията пред финализиране и се очаква всеки момент да бъде одобрена от
Министерски съвет.
Във връзка с премахването на незаконните обекти в курорта Слънчев бряг министър Балтова посочи, че решението на кмета на Несебър е категорично. Това е национален курорт и
той трябва да бъде съхранен така, че да привлича туристите, а не да ги затруднява, допълни тя.

БДЖ и Министерството на туризма
пускат нов атракционен влак за Гергьовден
24 април 2017

БДЖ организира в партньорство с Министерството на туризма aтракционно
пътуване с парен локомотив от серията
16.27 за Гергьовден (6 май), като по
време на пътешествието ще се заснема
и музикален клип на певицата Хилда
Казасян.
Гергьовската композиция тръгва в 09:40
ч. от Горна Оряховица и ще се движи по
маршрут до гара Трявна, със спирки
във Велико Търново, Дряново и Бачо Киро - за желаещите да прекарат празничния ден
на Дряновския манастир.
Локомотивът е произведен през 1948 г. в Австрия и днес в света се движат само два от
тази серия – единият е в България и ще бъде начело на празничния Гергьовски влак, а
другият е в Люксембург.
Цената на двупосочния билет със запазено място е 29 лв. В състава на композицията ще
бъде включен и вагонът на Борис ІІІ от „Корона експрес”, който ще бъде разглеждан по
време на самото пътуване като музей на колела.
След пристигането в Трявна пътниците ще могат да получат автографи от певицата Хилда Казасян и да си направят селфита както с нея, така и с машиниста Алберт Иванов и
неговия екип.
Билети за новото пътешествие вече се продават на касите на гарите в Горна Оряховица,
Велико Търново, Дряново, Трявна, Варна, Русе, Пловдив и София.
Пътуването е част от новата туристическа програма на БДЖ, която обединява както пътешествие с ретро състави, така и цялостно туристическо преживяване.

Асоциацията на туроператорите на Русия започна да публикува информация за България
20 април 2017

Асоциацията на туроператорите на Русия
(АТОР) започна да публикува седмична информация за България. Тя се разпространява на сайта на организацията и в нейното
печатно издание. Сътрудничеството и създаването на Дигитална академия беше договорено от министъра на туризма Стела
Балтова по време на нейното посещение в
Москва. Целта е да бъдат рекламирани
българските туристически продукти в Русия,
а от друга, в България да се получава информация за движението на пазара, записванията на руските туристи и др. информации.
Публикациите в АТОР може да видите тук

Министерството на туризма и БДЖ
ще увеличат атракционните пътувания с влак
20 април 2017

Министерството на туризма и БДЖ ще увеличат броя на атракционните пътувания и ще
продължат да работят съвместно за тяхното популяризиране. Това стана ясно от срещата
на министър Стела Балтова с представители на ръководството на холдинга и туроператори,
която бе инициирана от нея. В разговора участваха изпълнителният директор на „Холдинг
БДЖ“ ЕАД инж. Георги Друмев и управителят на „БДЖ – пътнически превози“ ЕООД инж.
Христо Иванов.

Министър Балтова благодари за успешното партньорство и изрази задоволство от провеждането на последните атрактивни пътувания с влак на Лазаров ден до Кюстендил и
на Цветница до Черепишкия манастир. В композицията, теглена от парния ретро локомотив „Баба Меца“, се включиха общо над 1000 туристи. Според министър Балтова тези резултати са продължение на срещите с колегата й - министъра на транспорта Христо
Алексиев, на които са обсъждани нови съвместни туристически услуги. Този продукт носи
приходи, но трябва да се преодолеят някои технически проблеми. Ползите от него са големи, затова трябва да се развива и предлага целогодишно, каза тя.
Инж. Друмев обясни, че последните атракционни пътувания преди Великден са преминали при голям интерес и компанията иска да ги развива максимално. Идеята е да се покажат на българските и чуждите туристи не само районът на София, но и други части на
страната, като за някои от тези маршрути с парен локомотив от днес вече се продават
билети. На 6 май ще се реализира маршрутът Г. Оряховица-Трявна. На 24 май са планирани три пътешествия – за ученици по трасето София-Банкя, и още два, които ще включват Варна, Плиска и други интересни исторически места. На 1 юни БДЖ ще зарадва децата с пътуване до Копривщица или други възрожденски градове. При всеки от тези турове ще могат съпътстващо да се посетят извън жп линията местни забележителности.
БДЖ се опитва да насити специалните дати от календара с такива пътувания. Привлекателен е също Фестивалът на розата в Казанлък на 3 и 4 юни, към който проявяват голям
интерес корейски и японски туристи. Добър повод може да е също Празникът на черешата в Кюстендил. Ръководството на компанията е готово в състава на пътническите превози да се създаде самостоятелна структура само за такива атракционни пътувания, която
да поеме несвойствените за туроператорите дейности, стана ясно на срещата.
Вече е обявена процедура за модернизация на още 4 вагона, а в депо София се възстановява и още един уникален военен локомотив, увери Друмев. Търсят се възможности за
възстановяване на още един локомотив за теснолинейката Септември-Добринище. За
индустриалните пътувания е възможно да се използва потенциалът на „Товарни превози“
или БЖК, ако има интерес, но това трябва да се реализира чрез процедура за обществена поръчка. БДЖ ще се стреми да реагира по-гъвкаво и бързо занапред, за да може туроператорите да получават в рамките на месец информация за възможностите й по техни
актуални оферти.
Представителите на бизнеса подчертаха интереса на чуждестранните туристи към тези
специализирани услуги, които могат да носят печалба за всички и правят България все по
търсена дестинация. Те обърнаха внимание и на перспективите пред т.нар. индустриален
туризъм, но за него е нужна по-гъвкава организация между БДЖ и подизпълнителите. Министър Балтова сподели, че от 7-8 години индустриалният туризъм има сериозно развитие в страни като Франция, Япония, Полша и др. България според нея има потенциал да
напредне и в тази посока. Туроператорите предложиха още отсега да се фиксират дати
за атракционни пътувания през 2018 г. и да се продават блок места за бизнеса с отстъпка, както и да се предвидят гъвкави срокове, за да може да се реагира към търсенето на
чуждите пазари.
Министър Балтова обобщи, че ще отправи препоръка следващият кабинет да развива тези пътувания като перспективен продукт.

Заместник-министър Ирена Георгиева участва в откриването на
туристическа борса „Вашата Ваканция 2017“

Тазгодишното издание на „Вашата
Ваканция“ дава отлична възможност
да се представи потенциалът на голям брой български общини като туристически дестинации и дейността
на редица специализирани компании, които предлагат широка палитра висококачествени услуги в сектора. Това каза заместник-министърът
на туризма Ирена Георгиева по време на откриването на туристическото събитие. Тя допълни още, че на
борсата се представят над 35 водещи туроператори и турагенти, хотелиери и ресторантьори, производители и дистрибутори на продукти за туризма, рекламни агенции, информационни центрове, паркове и резервати, учебни заведения,
неправителствени организации, културни институти и др.
15-ата туристическа борса „Вашата Ваканция 2017“ – един от утвърдените форуми за
обмен на опит и успешни практики в туристическата индустрия, който се провежда под
патронажа на Министерството на туризма и натрупа много добри традиции, каза още
Ирена Георгиева и коментира, че тази година лайтмотивът на експото откроява ролята на общините за привличане на повече туристи и за устойчивото развитие на отрасъла чрез внедряване на повече иновации. По думите й Бургас е отличен пример за
начина, по който се представят възможностите на местния туризъм и този опит ще бъде показателен за останалите участници.
Заместник-министър Георгиева акцентира, че за 2016-а в категоризираните места за
настаняване с поне 10 легла в Бургаска област са реализирани над 9,2 млн. нощувки,
което е близо 22% повече от предходната, а приходите от тях са над 444 млн. лв. 23% ръст. През месец май 2016 е отчетен 29% скок на туристите, а през септември
близо 25% увеличение, което говори за реално удължаване на сезона. Тя коментира,
че се наблюдава завръщане на немските гости с ръст от 30%, а италианските с 60%.
Двойно повече са били българските туристи през минала година. Георгиева посочи, че
прогнозите могат да бъдат надхвърлени през настоящата година.
В откриването на туристическата борса „Вашата Ваканция 2017“ участва областният
управител на Бургас Вълчо Чолаков и други официални лица.

Информация за изложението:
На 20 и 21 април за 15-и път в Бургас се провежда туристическа борса „Вашата ваканция“ в изложбен център „Флора“ Бургас. Акцентът тази година е ролята на общините в
развитието на туристическия продукт, възможностите за вътрешен туризъм, кадрите в
туризма. Новите туристически обекти и маршрути ще бъдат представени в Бургас както на туристическите фирми, така и на гражданите и гостите на града, които търсят почивки в страната. Своите маршрути за учебни екскурзии и зелени училища могат да
направят и учебните заведения.
Туристическа борса „Вашата ваканция“ се организира от Бургаска регионална туристическа асоциация, под патронажа на Министерство на туризма, Областен управител на
област Бургас и Община Бургас.
Тази година има участници само от България, тъй като акцентът се поставя върху вътрешния туризъм. Представят се туристически обекти, пакети и маршрути от цялата
страна - Източна Стара планина, Черноморското крайбрежие, Тракийски район, Ловеч,
Любимец. Възможности за отдих и почивка ще представят общини, както и туристически фирми, Българска Фондация Биоразнообразие, сдружение „Зелена Странджа“.
Гражданите и гостите на Бургас могат да получат интересна и разнообразна информация и могат да планират своята почивка в България. Колеж по туризъм към университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас също е участник в Петнадесета туристическа
борса „Вашата ваканция“ в Бургас.
Участниците в борсата представят възможности както за масов отдих и туризъм, така
също селски, екологичен, планински, приключенски, тематичен - свързан с културноисторическото наследство, туризъм, свързан с езотеричното, религията, виното, традиционната кухня, етнографията и традиционната музика и занаяти.
Министерство на туризма в Република България представя на изложбен щанд и тази
година информация и рекламни материали за туризъм в България. „Слънчев бряг“ АД
рекламира обектите, които могат да бъдат посетени на територията на най-големия
курортен комплекс в България. Летище Бургас също участва със свой щанд в Петнадесета туристическа борса „Вашата ваканция“ в Бургас и представя своите продукти и
услуги. Сдружение „Зелена Странджа“ представя новите възможности за туризъм на
територията на планината с щанд и презентация. Колежът по туризъм - Бургас също
има собствен щанд и представя възможностите за обучение на кадри в туризма. Членове на Българска асоциация на туристическите агенции, Българска хотелиерска и
ресторантьорска асоциация и Бургаска регионална туристическа камара също участват в програмата на борсата. Представени са бъдат представени също фирми, предлагащи туристически услуги и продукти.
Съпътстващата програма на туристическа борса „Вашата ваканция“ в Бургас следва
основната идея - промотиране на възможностите за туризъм в България. Акцент е
поставен върху туристическите обекти в община Бургас с презентация и посещение на
остров Света Анастасия. Презентации имат още общините Стара Загора, Ловеч и
Приморско.

Британският вестник „Телеграф” посочва 19 причини за посещение в България

Британският The Telegraph публикува статия, в която се посочват 19
причини България да бъде посетена. Изтъкват се природните и културните забележителности на страната ни, красивите плажове, Националният парк „Пирин“, манастирите
ни, отличната 4G връзка и много
други предимства.
1. По-ниските разходи
Да, всеки се интересува от разходите, когато пътува. Един от найпопулярните курорти в страната –
Слънчев бряг, е определен за най-евтиното плажно убежище в Европа за 4-ти път от
британския Post Ofiice. Вечеря с три ястия и бутилка вино струват 19,53 паунда, подчертава изданието.
2. Плажовете
Слънчев бряг звучи идилично, нали? Повечето плажове са прекрасни.
3. Има прекрасни крайбрежни градчета
Почти една трета от крайбрежието на Черно море е съставена от плажове със златен
пясък. Като пример е посочен Несебър, наречен „Перлата на Черно море”, който е под
егидата на ЮНЕСКО. Има още много красиви места по плажната ивица.
4. Невероятни планини
Красотата на България не се изчерпва с плажовете. В страната има живописни планини. Като пример изданието изтъква красотата на Рила и нейните езера.
5. Рай на земята, почти
Връх Мусала е най-високият в страната - 2925 м. Миналата година един от авторите
на „Телеграф” – Пол Блумфийл, обяснява така: „Ако има рай на земята, то той е на 60
км на юг от София, към връх Мусала”.
6. Национален парк Пирин
Защитен от ЮНЕСКО, Пирин е идеално място за катерачи.

7. Има повече от 120 манастира
Един от най-популярните е Рилският манастир, основан през 10-и век. Също под егидата на ЮНЕСКО. Разрушен е през 19-и век при пожар, след което е изграден наново
и сега е „шедьовър на творческия гений на българския народ”, според организацията
на ООН.
8. Реликвите от комунизма
Като някогашен член на Източния блок, България пази много реликви от социализма и
комунизма, включително пищни сгради в сталинистка архитектура. За пример се посочва Ларгото в София, където е оформен ансамбъл от 3 сгради на социалистическия
класицизъм – бившият Партиен дом, Президентството и Министерския съвет.
9. Паметникът на Бузлуджа
Този монумент, посветен на Българската комунистическа партия, построен на връх
Бузлуджа в Централния балкан, е друг пример за соц архитектурата.
10. Удивителни катедрали
Освен символи от соца, в страната има невероятни сгради, сред които катедралата
„Св. Александър Невски“ в София, която е една от най-големите православни катедрали в света и втората най-голяма на Балканите, може да събере 10 000 души.
11. Древното минало
Както свидетелстват античните римски амфитеатри, България има древно минало.
Амфитеатърът в Пловдив, построен през 2-ри век от н.е. е един от най-добре запазените в света и до днес се използва за представления, като може да събере до 3500
души.
12. Здравословната и вкусна кухня
С толкова много места и забележителности, които да се обиколят и видят, ще се нуждаете от сили. Какво по-добро от местната вкусна и здравословна кухня? Освен кюфтето, трябва да опитате прясна риба по Черноморието, гювеч и ритуален хляб като погача и кравайче.
13. Напитките са огнени
Националното питие е ракията – плодова алкохолна напитка, правена най-често от
ферментирала гроздова или сливова мъст, обяснява „Телеграф” на британските читатели. И предупреждава, че докато в магазина може да се намери 40-градусова, то домашно варената достига и до 80 градуса.

14. Карането на ски
В България са някои от най-добрите места за ски. Най-популярният зимен курорт е
Банско в Националния парк Пирин, пояснява изданието.
15. Партита
В страната се провеждат много събития, фестивали, концерти. За пример е посочен
фолклорен фестивал в планината.
16. Може да видите истинска мечка
Да, в планините живеят свободно между 400 и 700 кафяви мечки, според местни екологични организации. Има туроператори, които са специализирани в турове за наблюдение на мечки.
17. Белоградчишките скали
Малко замъци са така солидни, но крепостта датира от римски времена. За последно
е ползвана като военно укрепление през Българо-сръбската война през 1885 г., уточнява изданието.
18. Пещерите
Не се оставяйте да ви уплашат 30-те хиляди прилепи, живеещи в Деветашката пещера край бреговете на река Осъм. Тя е открита през 1921 г., на места достига височина
от 100 метра и е пълна със сталактити и сталагмити.
19. О, и да, има отлична 4G връзка
Така че посещението си струва, завършва изданието.
Публикацията може да прочетете тук

В Казахстан търсят морска почивка и здравен туризъм в България
19 април 2017

Министерството на туризма
организира
националното
представяне на България на
международното
изложение
КITF 2017 в гр. Алмати, Казахстан. Събитието се провежда
от 19 април до 21 април, т.г.
На българския щанд се представя Община Варна и туристически компании. В първия ден
от борсата, щандът бе посетен от посланика ни в Казахстан Васил Петков. Гражданите
от Казахстан търсят основно
морска почивка и здравен туризъм в България. Сериозен интерес има към провеждането
на детски фестивали в страната ни.
Изложението КITF се организира от фирма ITE с подкрепата на правителството на Казахстан, Световната организация по туризъм, Министерството на индустрията и търговията
на Казахстан. Тази година участват над 200 фирми от 20 страни, очаква се специализираната публика да надхвърли 23 000 посетители. Казахстан е деветата по големина държава в света, а стратегическото й положение, природните богатства и икономическата
стабилност я правят желан партньор в областта на туризма.

Добри практики
Отново богата програма за Празника на розата в Казанлък
И през 2017 година програмата за Празника на розата
в Казанлък обещава няколко седмици веселие и красота за гостите на града.
Стартът традиционно ще
бъде даден с избора на Царица Роза. Най-хубавото
момиче, което става и символ на празника, ще бъде
избрано в бляскав спектакъл на 12 май от 19 часа.
Тази година в надпреварата за короната ще се състезават над 20 местни момичета. До старта девойките ще преминат през обучения по
протокол, етикет и хореография и ще получат официална фотосесия в Музея на розата.
Начело на журито ще е посланикът на Япония в България Н.Пр. Шиничи Яманака, а
сред съдиите е и посланикът на Азербайджан Н.Пр. Наргиз Гурбанова. Дефилетата
ще са озвучени на живо от група Ice Cream. Водещи на шоуто в Дома на културата
„Арсенал“ ще са Александър Кадиев и Екатерина Евро. От 15 до 21 май на същото
място ще се произведе и базар на български стоки. От 15 май до 12 юни в галерия
„Искра“ ще можете да се насладите на юбилейната изложба на Ренина Лекова и приятели.
Безспорно сред най-големите атракции е розоберът. На 20 май от 10 часа можете да
присъствате на него в село Черганово. Същия ден, но от 16:30 часа, в Дома на културата „Арсенал“ ще започне и конкурсът за характерни и модерни танци. На 21 май от
10 часа ще се проведе розоберът в село Розово. От 22 май до 4 юни улица „Искра“ в
Казанлък ще се превърне в улица на занаятите.
На 24 май от 10:30 часа на площад „Севтополис“ е празничният парад на училищата, от 19 часа – откритата сцена на абитуриенти, а час по-късно там ще се проведе и
празничен концерт. На 26 май на същия площад от 18 часа Шкумбата, Поли Паскова и
ансанбъл „Чинари“ ще веселят публиката. На 27 май от 10 часа започва розоберът в
село Горно Изворово. Същия ден от 11 часа на площад „Севтополис“ в Казанлък ще
можете да видите детското надиграване „За ръчица“ и националното „Тъпан бие, хоро
се вие“.

Добри практики
На 28 май можете да присъствате и на ритуала розобер от 10 часа в село Горно Черковище. В същия час, но във Военния клуб на Казанлък, е началото на конкурса за забавна песен на млади изпълнители „Една българска роза“. От 10 часа на 29 май
в Дома на културата „Арсенал“ отваря базарът за български стоки „Произведено в
България“. От 29 май до 4 юни в Стоян-Стайновата къща можете да разгледате изложба на автентични български носии.
От 30 май до 4 юни любителите на цветята могат да посетят специализираното изложение в парк „Розариум“. Денят на детето 1 юни в Казанлък ще започне със специална програма за най-малките от 10 часа на площад „Севтополис“. А от 17 часа са предвидени конкурсът и награждаването в него за детска рисунка на тема „Казанлък през
моите очи“, а от 19 часа е детското шоу „Принцеси на розата“. От 11:30 започва велосъстезанието за купа „Тракийски царе“. От 1 до 4 юни в галерия „Ателието“ пък можете да се включите в уъркшоп „ Направете роза“.
От 18 часа на 1 юни в Художествената галерия на Казанлък започва петата международна изложба за съвременна малка графика „Мини принт Казанлък 2017“. От 21 часа
на площад „Севтополис“ ще се извърши и тържествената проверка заря по повод Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. От 10 часа на 2 юни започва
празника на Казанлък с водосвет за благоденствие и издигане знамето на града.
От 14 часа във Военния клуб е награждаването в конкурса за литература „Казанлъшка
роза“. От 17:30 на площад „Севтополис“ е откриването на Международния фолклорен
фестивал. В Музея на фотографията от 18:30 часа ще се проведе 15-ият фотопленер
„В долината на розите“. От 18 часа в парк „Розариум“ можете да потанцувате зумба, а
в 19 часа – народни танци. Програмата за танци е същата и за следващите два дни.
От 21 часа е официалното коронясване на Царица Роза, последвано от празничен
концерт с участието на Ирина Флорин.
Ако сте пропуснали предходните розобери, на 3 юни можете да се включите в ритуала
в селата Кънчево и Ръжена от 10 часа. По същото време започва и 5-ият международен зумба маратон, но на площад „Севтополис“ в Казанлък. В Народно читалище
„Искра-1860“ от 10 до 19 часа ще се проведе Фестивалът на розето, който ще продължи и следващия ден. От 11 часа на същото място ще се проведе и третият национален конкурс за детска песничка „Искрица“. В информационния център на града от 16
до 18 часа можете да си направите снимка с Царица Роза, както и на следващия ден
от 14 до 16 часа.
От 17:30 на 3 юни започва и Фестивалът на мажоретните състави. На площад
„Севтополис“, а час и половина по-късно и дефилето на Международния фолклорен
фестивал. От 21 часа на същото място е и празничният концерт „С вечните хитове на
„Диана експрес“. Последния ден от празничната програма 4 юни започва с розобер
край Казанлък от 10 часа. В 12 часа е празничното шествие на розата, а от 14 часа на
площад „Севтополис“ се закрива Международният фолклорен фестивал. Закриването
на Празника на розата е от 20 часа на площада с концерт на симфонията на Шумен
със солист Руслан Мъйнов.

Автор: Йоланда Димитрова
Информацията и снимки можете да видите тук.

Добри практики
В Сандански стартира нов проект „Да променим 10 места
в България”
Проектът „_the Spot” или
„Да променим 10 места в
България” стартира. Сандански e сред 10-те града
в България, който ще има
своето „Място”, след като
Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура”, в партньорство с община Сандански
спечели участие в него.
Детската площадка, известна като „Петлето, граничеща с детска градина
„Здравец“ между улици „Цар Симеон I“, „Тевното езеро“ и „Юрий Гагарин“ ще бъде облагородена като част от проекта “_the Spot” в периода между 21 април и 30 май.
„Петлето” на площадката бе облечено с цветни ленти, а също така бяха оставени кутии за желания, в които всеки може да пусне листче с желание, затова как би искал да
изглежда градинката.
В периода 12-14 май в упоменатото пространство, ще се обсъдят идеите относно подобряване на мястото. От 25 май до 31 май, базирайки се на желанията и предложенията, пространството ще бъде обновено като амбицията на екипа е заедно с всички
местни жители да се (пре)създаде това МЯСТО и то да се превърне в привлекателна
и желана територия за всички.
Официалното откриване на „Мястото” ще бъде на 1 юни.
За проекта „_theSpot”:
_the Spot е най-новият проект, иницииран от сдружение BG Бъди Активен, целящ да
преобрази 10 градски пространства в различни градове в България и да ги превърне в
предпочитано от младите хора място за дейности на открито. Идеята се реализира за
първи път в България и е вдъхновена от т.нар. PlaceMaking движение в Европа и
САЩ, което предизвиква гражданското общество активно да участва в процеса по сътворяване на атрактивни публични места.
Кандидатите, които ще се включат в проекта ще трябва да изградят добро партньорство с местната общност, да подпомагат организирането и провеждането на обществени
обсъждания за споделяне на идеи, да информират местната общност за развитието
на проекта, да положат усилия за мобилизиране на гражданската общност за полагане
на доброволен труд при изграждането на пространството.
За контакт:Ивелин Терзийски – Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование,
култура”: 0888 32 49 53

Добри практики
„Работилница за здраве“ отвори врати във Велики Преслав

Биволско мляко, домашни
яйца, сирене, мед, вино,
градински подправки и тестени изделия от здравословни брашна представят
бита на болярите от Велики
Преслав и на стопани от
близките села в региона.
Всички те бяха участници в
организираната на открито
„Работилница за здраве“.
Тя отвори врати в събота
след обед на една от обновените улици във Велики Преслав, с къщи за гости и туристически атракции.
Съдържатели на селски ферми, изби и малки стопанства за кокошки, кози и пчели рекламират и продават свои продукти на посетители от страната. Гостите на града са
участници в тридневната международна конференция „Българският дух в Европа през
вековете“. В рамките на този форум се организира и здравословната работилница с
идея да се представят характерни за региона натурални продукти, от които се получават екологично чисти и здравословни храни и напитки.
Самодейци от местните читалища и майсторки - кулинарки подредиха в импровизираната работилница баници, зелници, палачинки и пити, направени само с продукти от
личните стопанства. Бели, червени вина и розета дегустираха гостите на града и отнесоха за подарък както бутилки, така и сувенири, местна изработка.
Редом с полезните храни с лимец, лен, киноа и чиа не липсваха кулинарни изкушения
в пълна противоположност на здравословното хранене. Баклави, обилно залети с гъсти захарни сиропи, с шоколад, масло и с много ядки, контрастираха на замисъла на
здравословната работилницата.

Източник: Тopnovini.bg Шумен

Добри практики
Био хотел "Моравско село" предлага храни от фермата си
Комплекс „Моравско село“ е
създаден през 2007 г., когато био и еко все още не са
били
масово
използвани думи, а да си произвеждаш храната сам се е смятало за доста самотно занимание.
Био хотелът е красив комплекс от четири къщи за гости, отделна механа, стопанство, градина и мини футболно игрище, разположени
на фона на внушителна гледка към Пирин и Рила, която изпълва сърцето със спокойствие.
Това райско кътче се намира в община Разлог (местността Предела, Бойков рид), на
площ от 14 дка и 1100 метра надморска височина. Тук е създаден един от първите
комплекси за гости с насоченост към биологичното производство, устойчивото земеделие и природосъобразния начин на живот. От тогава до днес създателите му не спират да го развиват, без да вредят на околното пространство.
Комплексът включва четири къщички, които могат да настанят от 40 до 50 човека. Те
предлагат стандартни и мини двойни стаи, обичайни апартаменти и апартаменти лукс.
За по-големи групи също са предвидени варианти за настаняване. Мястото е много
подходящо за сватби, семейни тържества, тиймбилдинг, обучение или зелено училище за децата.
Мястото притежава и собствена ферма, чиито постоянни обитатели са кончето Етна,
две крави, кокошки, патици и коте. Те живеят необезпокоявани и в непосредствена
близост до хората. Когато в Моравско село не е имало още къщи за гости, на територията му са простирали два големи обора. Единият вече го няма, но другият стои гордо изправен и не се предава. В част от него се помещават споменатите животни. Найвече за децата общуването с тях е много интересно и полезно. Наблюдавайки ги, човек може да научи много неща за това какъв всъщност може да е светът на хората,
ако в него има по-малко излишество, алчност и злоба.
Фермата зарежда стопанството със собствени яйца и мляко. Когато Етна е в настроение, дава да я яздят. В рибарника плуват пъстърви и шарани. В парниците и на открито се отглеждат различни плодове и зеленчуци – домати, краставици, зелена салата,
моркови, зеле, картофи, гулии, цвекло, ряпа, чери домати, подправки, ябълки, круши,
ягоди, малини и още много други, които също зареждат ресторанта на комплекса.

Добри практики
Всички те се отглеждат по природосъобразна методология, без пръскане с химикали и
наторяване с изкуствени торове.
Био ресторантът на комплекса е съобразен с капацитета на къщите за гости и в него може да опитате вкусни традиционни, домашни и здравословни рецепти, приготвени с биологично чисти продукти от фермата.
Комплексът разполага с интернет връзка на цялата си територия, но най-вероятно тя
няма да ви потрябва, защото природата наоколо предразполага към четене, активен
отдих, разговори с приятели и пълно откъсване от ежедневието. Наблизо са ски пистите на Кулиното – 3 км; Банско - 15 км, Семково, Добринище - 20 км, както и многото
топли минерални басейни в района.
Най-святото място в България – Рилският манастир, отстои на 75 км. Може да посетите резервата за мечки в Белица, църквата в Добърско, Лещен, Ковачевица, Огняново, да се разходите с лифта до хижа „Безбог“ и да видите много други културни и природни
забележителности.
Близост с природата, чист въздух, тишина, невероятно спокойствие и домашна обстановка – ако това е вашата представа за качествената и здравословна почивка –
„Моравско село“ ви очаква.
Източник http://biohotel-bg.com/.

Добри практики
Откриха Добруджанската Троя до Дуранкулак, която изуми археолозите с находките си
Невероятен комплекс отпреди 75 века
откриха в България! Палеолитното селище е в топ откритията за наймащабната древна европейска каменна
сграда, която се е простирала на площ
от 200 кв. метра (малко по-голяма от игрище за тенис на корт). Според археолозите сградата е била двуетажна, което съответно прави площта й двойна.
Знаете ли къде са намира тази изключителна археологическа находка? Следите от разрушеното от силно земетресение селище са открити в т.нар. Голям остров в Дуранкулашкото езеро.
Новината излезе на страниците на вестник „Дейли мейл“, но родни археолози считат,
че самите разкопки на мястото, станало известно като Добруджанската Троя, датират
от зората на 70-те години на миналия век. В района експертите се натъкнали на артефакти, които датират от близо 10 000 г. пр. Хр. Археолозите ни дори имат доказателства за съществуването на неолитно селище. Била е открита и мащабна сграда, построена в медната епоха, в която е имало пещ. За нея те са на мнение, че била използвана близо осем десетилетия. Силно земетресение я е сринало до основи, предполагат учените.
Предизвикателствата пред родните археолози са отворени. Очаква се да бъде разкрита последователността на подредбата на пластовете, както и житейските периоди в
една от най-интригуващите сгради в праисторията на Стария континент.
Хората, живели по това време на място като Добруджанската Троя, освен че били ненадминати строители, са били и сред лидерите в претопяването на благородни метали. С тях те майсторели бижута и накити, които продавали в далечни земи и градовете
на Средиземно море.
На находище с култови предмети се натъкнали още археолозите. Заключенията им са,
че останките от сградата са част от голям комплекс, построен пред 5 500 г. пр. н.е. и
смятан за първия каменен град в Европа в периода на неолитната култура Хамангия–
Дуранкулак. Артефактите датират от първата заседнала аграрна култура на стария
континент, която се смята за основател на първите каменни сгради в Европа. Добруджанската Троя е единственият изцяло проучен град на Балканския полуостров от периода на Троянската война.
Източник: opoznaybulgaria
Цялата публикация и снимки можете да видите тук.
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Античният керамичен център
край Павликени привлича повече туристи
Около 1,5 млн. лв. получи
Община Павликени, за да
превърне Античния керамичен център край града в
привлекателна туристическа
дестинация. Средствата са
отпуснати от финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство
по програмата за културно
наследство и съвременни изкуства.
Това е най-мащабният проект за консервация, реставрация, социализация и популяризиране на музейния обект.
Негова основна цел е да бъде запазена и експонирана на открито цялата налична керамика, която археолозите са успели да намерят при разкопките през различните години. С парите са реставрирани старите сгради, които се намират на територията на
центъра, уредени са нови изложбени пространства чрез интерактивни технологии.
Началото на проекта „Античен керамичен център „Павликени, популяризация и модернизация“ беше поставено преди две години. След края на дейностите до обекта води
нов асфалтов път с обособени паркоместа. До консервираните и реставрирани антични сгради и пещи посетителите се придвижват по обновени алеи. Съвременните сгради са също ремонтирани и предлагат добри условия за осъществяването на археологически експедиции. В специално обособената част за възстановки, чрез автентични
древни техники, са изградени нови пещи за изпичане на битова, строителна и художествена керамика. Оборудването в направената по римски образец грънчарска работилница е подновено, за да може съвременни грънчари да произвеждат керамика и да
показват техниките от древността. Музейната сграда, както и всички останали постройки са с ремонтирани конструкции и дограма. В античния център са поставени видеокамери, които гарантират сигурността на обекта. Всички осъществени по проекта
дейности спомагат за ревитализирането на древните грънчарски умения и за развитие
на музея на открито.
В проекта са ангажирани и млади хора от района, както и представители на ромската
общност. С поредица от обучения по история, археология и грънчарство, деца от с.
Върбовка придобиват умения за опазване на културното наследство. Благодарение на
тях по протежение на пътя, водещ към Античния керамичен център, са засадени дръвчета.

Добри практики
Повече информация може да намерите тук
Информация за Античния керамичен център:
През 1971 г. в м. Върбовски ливади, на 5 км северозападно от съвременния гр. Павликени, е разкрита пещ за изпичане на битова керамика от римската епоха. При започналите същата година археологически разкопки са разкрити общо 8 пещи – 4 за строителна и 4 за битова керамика. Още през първото археологическо лято се откриват и
части от архитектурен комплекс от същата епоха. Археологът от Великотърновския
исторически музей н.с. Богдан Султов започва проучване на обекта и ръководи археологическите разкопки в продължение на 10 години – от 1971 до 1982г. Снимки
Археологическият обект, разположен на площ от приблизително 9900 кв. м., има няколко сектора, намиращи се един от друг на разстояние от 50 до 200 м. Най-добре
проучен и експониран е централният сектор, където е разкрита вила от римската епоха (т.н. вила рустика), създадена към края на І в. сл. Хр. и съществувала до втората
половина на ІІІ век сл. Хр. В посока запад – северозапад от нея е проучен втори архитектурен комплекс, около който също са регистрирани пещи за изпичане на строителна, битова и художествена керамика. Трети самостоятелно обособен архитектурен
комплекс е разкопан югозападно от централната вила и южно от протичащото наблизо
Върбовско дере. В него сред останките от жилищни сгради са проучени още 7 пещи и
намерени множество интересни находки – варовиков бюст на император Комод (180192), мраморна оброчна плочка на Тракийския конник, предмети от метал и кост.
Архитектурният комплекс край Павликени е създаден в края на I в. сл. Хр., още преди
основаването на Никополис ад Иструм след Дакийските войни на император Траян.
По това време в Нове (при съвр.гр. Свищов) вече е изграден военен лагер, в който е
настанен I –ви Италийски легион. След като се уволнят от военна служба, някои от
войниците се връщат по родните си места, но други остават в региона и се заселват в
плодородната долина на р. Росица. Вероятно така се появява и вилата край Павликени, една от многобройните в региона. От тук преминават важни пътища, свързващи
провинцията Мизия (по-късно Долна Мизия) с останалите краища на огромната Римска империя. Този факт e причина за наличието на множество пътни станции, селища,
вили, светилища и занаятчийски центрове.
През 1971 г. в м. Върбовски ливади, на 5 км северозападно от съвременния гр. Павликени, е разкрита пещ за изпичане на битова керамика от римската епоха. При започналите същата година археологически разкопки са разкрити общо 8 пещи – 4 за строителна и 4 за битова керамика. Още през първото археологическо лято се откриват и
части от архитектурен комплекс от същата епоха. Археологът от Великотърновския
исторически музей н.с. Богдан Султов започва проучване на обекта и ръководи археологическите разкопки в продължение на 10 години – от 1971 до 1982г. Снимки
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Архитектурният комплекс край Павликени е създаден в края на I в. сл. Хр., още преди
основаването на Никополис ад Иструм след Дакийските войни на император Траян.
По това време в Нове (при съвр.гр. Свищов) вече е изграден военен лагер, в който е
настанен I –ви Италийски легион. След като се уволнят от военна служба, някои от
войниците се връщат по родните си места, но други остават в региона и се заселват в
плодородната долина на р. Росица. Вероятно така се появява и вилата край Павликени, една от многобройните в региона. От тук преминават важни пътища, свързващи
провинцията Мизия (по-късно Долна Мизия) с останалите краища на огромната Римска империя. Този факт e причина за наличието на множество пътни станции, селища,
вили, светилища и занаятчийски центрове.
Централната вила край Павликени (вила рустика – централен сектор) заема площ от
4100 кв.м. и има неправилна правоъгълна форма. Около вътрешен двор с колонада са
разкрити верижно разположени помещения, а в ниската част на двора са се намирали
два кладенеца, снабдявали сградите с вода.
Това, което прави римската вила край Павликени уникална и единствена по рода си,
са разкритите, отлично запазени и експонирани пещи за строителна и битова. Проучени са над 50 пещи, които потвърждават тезата, че тук е произвеждана керамична продукция не само за нуждите на местното население, но и с цел търговия. Произведения
на местните ателиета са откривани във военния лагер Нове, в административния
градски център Никополис ад Иструм, в много от селищата на провинциите Долна Мизия и Тракия, в някои от градовете на провинция Дакия, дори на Кримския полуостров.
Наличието на множество грънчарски пещи и работилници, намерената в тях продукция и инструменти на старите майстори, предоставят възможността да се проучи античното керамично производство. То представлява дълъг и сложен технологичен процес, обезпечен от естествените находища на подходяща пластична глина в района.
При проучванията на комплекса са открити глинени съдове, лампи и теракоти, детски
играчки, бронзови апликации, пръстени и гривни, мраморни оброчни плочки, разнообразни земеделски оръдия на труда и др.
Античният керамичен център е най-добре проучения обект в Югоизточна Европа. Изследователят му Богдан Султов още през 70-те г. на миналия век го превръща в първия музей на открито в България. Той възстановява и цялата последователност на античното керамично производство. Всичко, което изважда от земята, след това археологът превръща в строителни материали, затова и сградите в центъра сега са напълно автентични. Мечтата на Султов е центъра да се превърне в Научно-практическа
база за обучение на студенти и специалисти по проблемите на провинциалната римска керамика.
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Среща на българските травъл блогъри

На 21 април (петък) 2017 г. се
проведе първата за годината
отворена среща на българските травъл блогъри. Мястото е
Клуб на пътешественика, ул.
„Сердика“ № 19 в София, часът е 19:00 до 22:00 ч. Входът,
разбира се, е свободен.
Елате, за да се запознаете на
живо, да обмените пътешественически ентусиазъм и идеи,
да си поговорите за нови дестинации и пътувания и да се срещнете отвъд онлайн пространството.
Ще имате възможност да си поговорите какво е да си блогър и да се срещнете с нови
съмишленици от този начин на живот и пътуване.
Срещата е неформална и няма подготвени презентации или програма. Заповядайте
на една жива среща с хората, които обрисуват с думи интересни локации и незабравими пътешествия.
Травъл блогърите в България стават все повече и все по-вдъхновяващи. Част от тези,
http://travellingbuzz.com/
http://followthesisters.com/
http://time2travel.bg/
www.bettytravels.com
http://www.whenwomantravels.com/
http://ivanpankev.com/
http://travelcafe.bg/
http://svetdimitrov.com/
http://www.sunandsany.com/
https://eostories.com/
http://www.kashkaval-tourist.com/
http://beyondsofia.com/
http://www.andrey-andreev.com/
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Красиви български села ви канят на пътешествие
Това са само една малка част от
най-красивите, китни села на
България, които си заслужава да
посетите. Това са корените ни,
които са преживели изпитанията
на времето и все още ни радват
с уюта и пленителната романтика, която притежават.
Лещен
Малкото селце също се намира в
Родопите, в област Благоевград.
Запазило духа на минали векове,
в Лещен къщите са с автентична
архитектура, която привлича хиляди туристи. По калдъръмените му улички са снимани много филми и музикални клипове.
Селцето е известно и с така наречената къща на Флинстоун.
Ковачевица
На няколко километра от Лещен се намира Ковачевица. Къщите в едно от най-известните
и красиви български села са изградени почти изцяло от камък, включително и покривите.
Само последният им етаж е от дърво. Ковачевица е обявено за архитектурен резерват заради живописната си възрожденска архитектура.
Жеравна
Сгушено в източната част на Стара планина, селцето се намира в близост до Котел. Смята
се, че името му идва от жерка – воденица, тъй като в миналото тук е имало много воденици. Разположено на важен търговски път, в селото са процъфтявали търговията и занаятите. И до днес в него могат да се видят прочутите тъкани черги и килими, които красят автентичните къщи. Тук са съществували и няколко школи по дърворезба, като свидетелство
за майсторството на техните ученици са уникалните резбовани тавани и изящни апликации по вратите и прозорците на местните. В Жеравна е роден и Йордан Йовков – къщата
му в селото е отворена за посещения.
Арбанаси
Кацнало над Велико Търново, Арбанаси е една от любимите дестинации на туристите. В
миналото в селото са живели заможни търновски фамилии, радващи се на невероятната
гледка от платото към града. Смята се, че Иван Асен II преселва в него и гърци. Днес туристите се наслаждават на 144 автентични къщи с богата вътрешна украса, 5 църкви и 2
манастира.
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Рибарица
Едно от най-популярните села на Тетевенския Балкан – това е Рибарица. Жителите
му се препитават основно от туризъм, като селото предлага огромно разнообразие от
места за настаняване. В близост до него се намира природният резерват Царичина, в
което цъфти омайничето и расте бяла мура. На брега на река Костина, на 3 км от Рибарица, се намира така нареченото Кървово кладенче. Смята се, че тук е измита отсечената от турците глава на Георги Бенковски.
Орешак
Съвсем близо до Троян се намира селцето Орешак. Смята се, че този район е бил населен още от палеолита. Свидетелство за ранното развитие на региона е римската
крепост Состра. Туристите имат уникалната възможност да видят единственото в
страната Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата, на което са
показани съвременни творби на български автори. Един от най-атрактивните празници
в района е Празникът на Сливата и сливовата ракия, който се провежда всяка година
в края на септември. Наблизо се намира и един от най-големите и красиви български
манастири – Троянския.
Боженци
Непосредствено след прохода Шипка в Стара планина се намира Боженци. То е архитектурно-исторически резерват заради запазената си архитектура от Възраждането.
Тук къщите са с покриви от каменни плочи, чардаци, ъглови камини и тавани с дърворезба.
Резово
Това е най-южното селище на българското Черноморие. Въпреки че днес то посреща
посетители с отворени обятия, дълги години достъпът до него е бил забранен заради
близостта му до границата с Турция. На близкия нос се намират останките на малка
крепост. Вероятно това е известната средновековна твърдина Кастрицион. На север
от селцето е защитената местност Силистар, в която има запазено находище на пясъчна лилия.
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Британският вестник „Телеграф” посочва 19 причини за посещение в България
Британският The Telegraph публикува статия, в която се посочват 19
причини България да бъде посетена. Изтъкват се природните и културните забележителности на страната ни, красивите плажове, Националният парк „Пирин“, манастирите
ни, отличната 4G връзка и много
други предимства.
1. По-ниските разходи
Да, всеки се интересува от разходите, когато пътува. Един от найпопулярните курорти в страната –
Слънчев бряг, е определен за най-евтиното плажно убежище в Европа за 4-ти път от
британския Post Ofiice. Вечеря с три ястия и бутилка вино струват 19,53 паунда, подчертава изданието.
2. Плажовете
Слънчев бряг звучи идилично, нали? Повечето плажове са прекрасни.
3. Има прекрасни крайбрежни градчета
Почти една трета от крайбрежието на Черно море е съставена от плажове със златен
пясък. Като пример е посочен Несебър, наречен „Перлата на Черно море”, който е под
егидата на ЮНЕСКО. Има още много красиви места по плажната ивица.
4. Невероятни планини
Красотата на България не се изчерпва с плажовете. В страната има живописни планини. Като пример изданието изтъква красотата на Рила и нейните езера.
5. Рай на земята, почти
Връх Мусала е най-високият в страната - 2925 м. Миналата година един от авторите
на „Телеграф” – Пол Блумфийл, обяснява така: „Ако има рай на земята, то той е на 60
км на юг от София, към връх Мусала”.
6. Национален парк Пирин
Защитен от ЮНЕСКО, Пирин е идеално място за катерачи.
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7. Има повече от 120 манастира
Един от най-популярните е Рилският манастир, основан през 10-и век. Също под егидата на ЮНЕСКО. Разрушен е през 19-и век при пожар, след което е изграден наново
и сега е „шедьовър на творческия гений на българския народ”, според организацията
на ООН.
8. Реликвите от комунизма
Като някогашен член на Източния блок, България пази много реликви от социализма и
комунизма, включително пищни сгради в сталинистка архитектура. За пример се посочва Ларгото в София, където е оформен ансамбъл от 3 сгради на социалистическия
класицизъм – бившият Партиен дом, Президентството и Министерския съвет.
9. Паметникът на Бузлуджа
Този монумент, посветен на Българската комунистическа партия, построен на връх
Бузлуджа в Централния балкан, е друг пример за соц архитектурата.
10. Удивителни катедрали
Освен символи от соца, в страната има невероятни сгради, сред които катедралата
„Св. Александър Невски“ в София, която е една от най-големите православни катедрали в света и втората най-голяма на Балканите, може да събере 10 000 души.
11. Древното минало
Както свидетелстват античните римски амфитеатри, България има древно минало.
Амфитеатърът в Пловдив, построен през 2-ри век от н.е. е един от най-добре запазените в света и до днес се използва за представления, като може да събере до 3500
души.
12. Здравословната и вкусна кухня
С толкова много места и забележителности, които да се обиколят и видят, ще се нуждаете от сили. Какво по-добро от местната вкусна и здравословна кухня? Освен кюфтето, трябва да опитате прясна риба по Черноморието, гювеч и ритуален хляб като погача и кравайче.
13. Напитките са огнени
Националното питие е ракията – плодова алкохолна напитка, правена най-често от
ферментирала гроздова или сливова мъст, обяснява „Телеграф” на британските читатели. И предупреждава, че докато в магазина може да се намери 40-градусова, то домашно варената достига и до 80 градуса.
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14. Карането на ски
В България са някои от най-добрите места за ски. Най-популярният зимен курорт е
Банско в Националния парк Пирин, пояснява изданието.
15. Партита
В страната се провеждат много събития, фестивали, концерти. За пример е посочен
фолклорен фестивал в планината.
16. Може да видите истинска мечка
Да, в планините живеят свободно между 400 и 700 кафяви мечки, според местни екологични организации. Има туроператори, които са специализирани в турове за наблюдение на мечки.
17. Белоградчишките скали
Малко замъци са така солидни, но крепостта датира от римски времена. За последно
е ползвана като военно укрепление през Българо-сръбската война през 1885 г., уточнява изданието.
18. Пещерите
Не се оставяйте да ви уплашат 30-те хиляди прилепи, живеещи в Деветашката пещера край бреговете на река Осъм. Тя е открита през 1921 г., на места достига височина
от 100 метра и е пълна със сталактити и сталагмити.
19. О, и да, има отлична 4G връзка
Така че посещението си струва, завършва изданието.
Публикацията може да прочетете тук

Добри практики
Еко хотел „Здравец“ работи със собствени продукти

Хотелът се намира близо до Пловдив, разположен в полите на Родопите. Мястото
позволява целогодишно да се комбинират
различни видове туризъм. В близост до хотела се намират параклис „Света Богородица“, манастирът „Св.св. Петър и Павел“ –
един от най-старите манастири в България,
построен през 11 век, кукленският манастир „Св.св. Козма и Дамян“. От курортната
местност „Бяла черква“ може да се стигне
до хижите Персенк, Руен, Чернатица, Равнища.
Еко хотел „Здравец“ предлага на посетителите възможността да се насладят на домашен, ръчно приготвен хляб, млечни и месни
продукти – собствено производство.
Повече може да научите на:

http://www.hotelzdravetz.com/bread_bg.html
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Откриват обновените тракийските могили Хелвеция и Грифони
Още два обекта се появяват на туристическата карта в Долината на тракийските владетели.
На 20.04.2017г. от 11:30 часа в района на
двете тракийските могили „Хелвеция“ и
„Грифони“, разположени в землището на
гр. Шипка, община Казанлък, ще се проведе официалната церемония „Откриване на
обектите“.
За жителите и гостите на Казанлък, които

проявяват интерес да присъстват на тържественото откриване, Община Казанлък е
осигурила безплатен транспорт. Автобусите
ще потеглят към „Хелвеция“ и „Грифони“ в
11:00 часа, от северната страна на паркинга
пред сградата на Община Казанлък
(северната бариера на сградата).
Благодарение на дейностите по проект
„Консервация, реставрация и социализация
на
тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ е
опазено и социализирано част от богатото
културно наследство в Долината на тракийските владетели. Проектът допринася за реставриране и запазване за бъдещите поколения на два уникални паметника на тракийската култура с национално значение и дава
възможност те да бъдат достъпни за посещения от граждани и туристи.
Изградена е нова приемна сграда, която да
служи за информационен център за обслужване на посетителите на тракийските могили „Грифони“, „Хелвеция“ и „Шушманец“.
Районът около приемната сграда и гробниците е облагороден. Ще бъде разкрита зона
за рекреация и малък паркинг.
Реализацията на проекта съхранява автентичния вид на обектите и същевременно
осигурява социализацията им по съвременен и привлекателен за туристите начин.

Открий и сподели...
...Мелнишки пирамиди – природна забележителност
Близо до най-малкия град в България
– Мелник, се намират Мелнишките
пирамиди – една от най-интересните
природни забележителности в страната. Представляват скални образувания, които са разположени на
площ от 50 кв. км.
Мелнишките пирамиди са обявени за
природна забележителност през 1960
година. Условно се делят на три дяла
– Мелнишки, Кърлановски и Роженски пирамиди.
Представляват уникално природно
образувание, което привлича туристи
от цял свят. Смята се, че този си вид
пирамидите са придобили при ерозия на глинената почва. Мелнишките
пирамиди са в процес на оформление и външният им вид и форма се
променят с течение на времето.
Тези приказни природни скулптури
имат най-различни форми и очертания, наподобяващи скални гъби, купи сено, минарета, алпийски хребети
и върхове, мечове, обелиски, египетски пирамиди, готически храмове
и други.
Особено интересни са четирите пирамиди при село Кърланово - Благоевградска област, които приличат на
обелиски, високи над 100 метра, с
голи отвесни склонове и недостъпно
теме, покрито с тревна растителност.На юг от село Рожен има хиляди
големи и малки скални гъби, които
също са интересни за туристите. Повече за интересните образувания мо-

жете да научите в Туристическия информационен център в град Мелник.
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