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„...Мила Родино, ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест, 

ах, те нямат край...”
Цитат от „Мила Родино“ – национален химн на България, 

автор Цветан Радославов

Туризмът в България е нашето бъдеще
Един от основните отрасли на българската икономика е туризмът. 
Страната ни предлага изобилие от исторически и природни забе-
лежителности, музеи и манастири, места със съхранени традиции 
и обичаи. С атрактивни оферти за пътувания и ваканции привлича 
туристи от цял свят.

България има красиви планини, прекрасно Черноморие, голямо 
разнообразие на минерални води, хубаво руйно вино, вкусна бъл-
гарска национална кухня.

Предлага и качествено обслужване, добри хотели и много възмож-
ности за забавления.

Всичко това е предпоставка за успешното развитие на различните 
видове туризъм в страната – планински, морски, културно-истори-
чески, конгресен, ловен, балнеолечебен, религиозен, спортен, ви-
нен и други.

Защото България е целогодишна
туристическа дестинация.

Но, това не е нещо, което може да се опише с думи.

Трябва да се изживее, за да се почувства.

На вас, нашите читатели, пожелаваме на добър час и безброй 
вдъхновяващи пътешествия! 

От екипът на списание Дестинация България
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Г-н Маргаритов, каква е организацията на контрола 
и как преминава зимният туристически сезон? 

Още в края на миналата година започнахме организа-
цията и извършването на проверки в зимните курорти. В на-
чалото на ноември в съвместна инициатива с министъра на 
туризма Николина Ангелкова обявихме, че ще се стремим 
повечето проверки да бъдат извършвани с общи екипи. 
Това, освен че създава по-голямо спокойствие за търговци-
те и те не са обезпокоявани излишно, също така дава въз-
можност и за вътрешен, взаимен контрол на институциите, 
ангажирани с този процес. 

Има ли нарушения при средствата за подслон и мес-
тата за настаняване? 

Все още разгарът на зимния сезон предстои. Засега мо-
жем да кажем, че подготовката и началото на сезона бяха 
проведени така, че не се наблюдават съществени проблеми. 
Разбира се, отново можем да срещнем някъде нарушения, 
свързани с категоризацията. Сигурно ще се стигне до затва-
рянето на някой обект, който е да речем заведение за бързо 
хранене, пък не е получил категоризация от Министерство-
то на туризма. 

Как стои въпросът с пистите и съоръженията?

По отношение на безопасността няма да има никакви 
компромиси. Тук говорим за съоръженията в зимните ку-
рорти. Но говорим също така и за информацията, която по 
силата на действащата наредба задължително трябва да 
бъде поставена в ски зоните и на ски пистите. Тя е унифи-
цирана вече от две години за всички места, в които се пред-
лага тази услуга, т.е. хората да могат да преценят наистина 
обективно трудността на трасетата и тогава вече да вземат 
своето решение дали са в състояние да се спуснат. 

Има и други институции, които отговарят за целия този 
процес. Мисля, че засега координацията и работата са на 
високо ниво. 

Димитър Маргаритов, 
председател на Комисията за 
защита на потребителите:

"Работим така, че 
зимният туристически 
сезон да протече 
спокойно"
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"Специализирани болници за 
рехабилитация – Национален 

комплекс" ЕАД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
 бул. “Васил Левски” № 54, София 1142

КОЛ Център за цялата страна - 070018277
sbrnk@rehabilitation.bg / www.nkrehabilitation.bg

Филиал Вършец – гр. Вършец
тел.: 09527/ 2258 / vurshec@rehabilitation.bg

Филиал Овча Могила – с. Овча Могила       
тел.: 06327/ 24 41 / sbr_nk_om@mail.bg

Филиал Кюстендил -  гр. Кюстендил
тел.: 078/ 55 09 70 / sbrnkn_reg@abv.bg

Филиал Баня Карловско – гр. Баня
тел.: 03132/ 22 04 / sbrbania@rozabg.com

Филиал Сандански – гр. Сандански
тел.: 0746/ 3 08 34 / sandanski@rehabilitation.bg

Филиал Павел Баня – гр. Павел Баня
тел.: 04361/ 21 19 / pavelbania@rehabilitation.bg

Филиал Велинград – гр. Велинград
тел.: 0359/ 5 33 59 / velingrad@rehabilitation.bg

Филиал Хисаря – гр. Хисаря
тел.: 0337/ 6 25 72 / sbrnk_hisar@abv.bg

Филиал Наречен – с. Нареченски бани      
тел.: 03342/ 22 24 / nar.bani@abv.bg

Филиал Баните Смолянско – с. Баните     
тел.: 03025/ 22 57 / sbrnk_banite@abv.bg

Филиал Поморие – гр. Поморие
тел.: 0596/ 2 41 50 / pomorie@rehabilitation.bg

Филиал Банкя – гр. Банкя
тел.: 02/ 99 77 065 / bankia@rehabilitation.bg

Филиал Момин Проход – гр. Момин Проход
тел.: 07142/ 61 97 / skkostbg@abv.bg
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Стандартите за високо качество на 
обслужване на FPI Hotels & Resorts и 

индивидуалният подход към всеки гост са 
основните фактори, които отличават веригата 

сред останалите хотели в България. Със 
собствен стил и съвременен комфорт, имотите 

от FPI Hotels & Resorts предлагат един 
отворен свят от бутикови услуги и специално 

внимание към всеки гост.

FPI Hotels & Resorts
Централен Офис
ул. Будапеща 2-4

София 1000
Тел.: 02/ 8 107 800; 02/ 8 107 700

E-mail: reservations@fpihotels.com
www.fpihotels.com

БУТИК ХОТЕЛ 
АРЕНА ДИ СЕРДИКА, 5*

www.arenadiserdica.com

ХОТЕЛ 
ХИЛ СОФИЯ, 4*

www.hillhotel-sofi a.com

БУТИК ХОТЕЛ 
КРИСТЪЛ ПАЛАС, 4*
www.crystalpalace-sofi a.com

ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ 
САНТА МАРИНА, СОЗОПОЛ

www.santamarina.bg

СВ. ИВАН РИЛСКИ ХОТЕЛ § 
АПАРТАМЕНТИ, БАНСКО

www.saintivanrilski.com
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ЗА TECHNOGYM
Основана през 1983 г., Technogym е световен водещ доставчик 
на продукти и услуги, ориентирани към дизайн и технология 
в индустрията за уелнес и фитнес. С над 2000 служители и 14 
филиала по света, Technogym присъства в над 100 страни. По-
вече от 80 000 уелнес центрове и 200 000 частни домове по 
света са оборудвани с Technogym. Technogym е официални-
ят доставчик на последните 7 олимпийски игри: Сидни 2000, 
Атина 2004, Торино 2006, Пекин 2008, Лондон 2012, Рио 2016 
и Пьонгчанг 2018, както и на най-мащабните спортни събития 
по света.

Компанията "Техноджим" предлага висококачествени уелнес 
решения за хотели, ваканционни и апартаментни комплекси, 
фитнес клубове, голф комплекси, медицински центрове и 
частни клиенти. Ексклузивният дизайн, иновативните техно-
логии, перфектното качество и 30-годишният опит превръщат 
компанията в предпочитан партньор на най-престижните хо-
телски вериги по целия свят.

КОНЦЕПЦИЯТА WELCOME WELLNESS
излиза извън рамките на традиционната хотелска фитнес зала. 
Тя предлага на гостите едно съвършено различно преживява-
не, което комбинира модерна технология, иновативен дизайн, 
премиум продукт, първокласна услуга, уеб свързаност.
"Техноджим" предоставя на хотела персонализирано уеб съ-
държание, което клиентите могат да видят още преди да са 
пристъпили към резервацията. Още на рецепцията гостите 
имат възможност да се запознаят с брошури с информация 
за предлаганите фитнес и СПА услуги. В зависимост от кате-
горията на стаята има възможност за персонално оборудване 
по време на престоя. Образователни IPTV видеоматериали за 
тренировка в стаята са част от комплексното уелнес преживя-
ване.
WELCOME WELLNESS предлага възможност за тренировки 
с фитнес инструктор, който извършва оценка на физическото 
състояние преди тренировката. Програмата включва образо-
вателни уелнес банери и постери за правилно използване на 
уредите във фитнес залата, както и забавни съвети за здраво-
словен начин на живот.

Нещо повече - WELCOME WELLNESS е част от големи бизнес 
събития и форуми чрез предоставяне на Wellness Active Sitting 
Balls за сядане по време на конференции или чрез обособява-
не на уелнес зони за релакс в големи бизнес сгради.
Във века на Internet of Things свързаността е фактор, който 
предопределя избора на марка. "Техноджим" създават първа-
та облачно базирана платформа Mywellness cloud, чрез която 
клиентът създава свой профил и получава възможност да из-
ползва приложението навсякъде, където има такъв тип обо-
рудване. Това е уникална бизнес възможност за хотелската 
индустрия да привлича гости, които искат да бъдат свързани 
с треньорите си и да имат достъп до тренировъчните си про-
грами.
Всички тези „уелнес екстри“ са добавена стойност за цялостно 
уелнес преживяване на клиента и отличават хотела по впечат-
ляващ начин.

КОНЦЕПЦИЯТА WELCOME WELLNESS Е ПРЕДСТАВЕНА В 
НЯКОИ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ХОТЕЛИ У НАС
Хотелите "Галерия Графит" - Варна, "Хелена Парк" - Слънчев 
бряг, "Интернационал Казино" в Златни пясъци, "Новотел Со-
фия", "Сенс Хотел" в София, балнеохотел "Терма палас" - Кра-
нево, "Кемпински Гранд Арена" в Банско, хотел "Ястребец" в 
Боровец са някои от най-добрите референции на „Техноджим“ 
в България.
Ексклузивната марка е част от емблематични хотели по света – 
"Бурж ал Араб", "Риц Карлтън" в Берлин, The Plaza в Ню Йорк, 
хотел "Мандарин Ориентал" и Four Season в Хонконг, Grand 
Hyatt в Токио, Хотел Bulgari в Милано, One&Only Reethi Rah на 
Малдивите, The Byblos в Сен Тропе и много други.

ТЕХНОДЖИМ ПРЕДСТАВЯ 

WELCOME WELLNESS
ПРЕМИУМ УЕЛНЕС КОНЦЕПЦИЯ ЗА ХОТЕЛСКИЯ БИЗНЕС

ATAMA - Изключителен представител на 
Техноджим за България

София 1113, бул. "Цариградско шосе" 101, БЦ “Актив”
тел.: 02/ 971 58 10; 0889 23 70 33

www.atama.bg
www.technogym.bg        

16





• Çàëà Ðåéíáîó Ïëàçà ðàçïîëàãà ñ ïðåêðàñíà ñöåíà ñ åëåãàíòåí ïîäõîä êúì íåÿ.  Ìóëòèìåäèéíà èíñòàëàöèÿ ñ FULL 
   HD ðåçîëþöèÿ è ôîðìàò 16:9 ñ âèçóàëèçàöèÿ íà ãîëåìè åêðàíè! 

• Åôåêòíî ñöåíè÷íî îñâåòëåíèå. 

• Âïå÷àòëÿâàùî îçâó÷àâàíå, êîåòî ñúñ ñâîèòå 50 kw RMS å ïîäõîäÿùî êàêòî çà êîíöåðòè è ïàðòèòà, òàêà è çà 
    êîíôåðåíöèè, ñåìèíàðè è ïðåçåíòàöèè. 

• Òåõíè÷åñêè åêèï ñúñ çàâèäåí îïèò â îñèãóðÿâàíåòî è ïðîâåæäàíåòî íà ñúáèòèÿ êàòî êîíãðåñè, ñåìèíàðè, ïðåçåíòàöèè, 
   êîíöåðòè, ïàðòèòà,  êîêòåéëè  è âå÷åðè. 

• Îñíîâíàòà çàëà å ñ êàïàöèòåò äî 550 ÷îâåêà, êîíôåðåíòíî ïîäðåæäàíå. Âúâ ôîðìàò îôèöèàëíà âå÷åðÿ íà ìàñè è 
   ñòîëîâå - äî 400 ÷îâåêà. Êîêòåéë íà âèñîêè ìàñè è áþôåò - äî 700 ÷îâåêà.

• Íà õðàíàòà îòäåëÿìå îñîáåíî âíèìàíèå! Âñè÷êî ñå ïðèãîòâÿ íà ìÿñòî â íàøàòà êóõíÿ, ïîä èçêëþ÷èòåëåí êîíòðîë 
   çà êà÷åñòâî.

• À çà  ñâàòáåíèòå òúðæåñòâà, ïðîâåäåíè â Rainbow Plaza, ñå ðàçêàçâàò ëåãåíäè……
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Телевизия ТУРИЗЪМ (ТVT) е телевизионен канал, посветен 
изцяло на България. TVT показва българската природа, най-

красивите маршрути, забележителни гледки от страната, 
нейната богата история и култура. Разкрива много интересни и 

любопитни факти, мистерии и легенди. България заслужава свой 
телевизионен канал и това е Телевизия ТУРИЗЪМ.

Програмата на ТВТ отделя специално място за семейните 
пътешествия, приключенския дух, различните пътувания, 
маршрути и експедиции. Тук ще видите дивата България, 

ще разкриете тайни от миналото, ще разберете за 
предизвикателствата на настоящето. Отличителни черти на 

медията са високият професионализъм на екипа - телевизията 
не само излъчва, а и произвежда качествена авторска продукция 

с награди от международни и национални кинофестивали за 
туристически филми.

Една от причините за създаването на профилирана 
телевизия, като Телевизия ТУРИЗЪМ, е бързото развитие на 

туристическия бранш в България и туристическите услуги, както 
и осъзнатата необходимост бранша да намери адекватна медия 

за изява и реклама. В програмата й ще откриете информация 
за хотелски комплекси, ресторанти, спа-центрове, конни бази, 

винарски изби и много други туристически обекти.

Ще намерите и много справочна информация за транспортните 
връзки, хижите и курортите на България, за музеите и галериите, 

за националните, религиозните и фолклорните празници.

Телевизия ТУРИЗЪМ предоставя на своите зрители богатство 
на посоки и теми, необичайни гледни точки, истински истории 

в изключително оригинални документални филми и десетки 
информационни поредици... За първи път и само Телевизия 

ТУРИЗЪМ представя пълната поредица от 100-те национални 
туристически обекта, като я допълва и показва над 1000 от 

всички най-интересни и любопитни туристически дестинации 
в България. Програмата на Телевизия ТУРИЗЪМ се 

отличава със свой концептуален подход, авторови послания, 
независимост и задълбоченост при разказването на истории. 

TVT предлага документален филм на всеки кръгъл час и богата 
информационна програма с множество клипови поредици и 

премиери всяка седмица.

ТЕЛЕВИЗИЯ ТУРИЗЪМ � 
ВИЖ БЪЛГАРИЯ

Мотото на 
Телевизия ТУРИЗЪМ е 
ВИЖ БЪЛГАРИЯ!
Телевизия ТУРИЗЪМ е за хора, 

които казват за себе си следното:

„Искам да живея интересно... 

Обичам да пътувам... Искам да 

откривам нови за мен неща... 

Обичам България."

Телевизия ТУРИЗЪМ 
е телевизия за БЪЛГАРИЯ!

Официален сайт: www.See.bg – Виж БЪЛГАРИЯ!
Пълната програма на TVT с анотации за 

премиери и акценти в нея. 
Национален видео каталог на българските 

туристически обекти. 
Новини, видео, снимки и полезна информация, 

подредени по тематика и региони.
Фен страница във Фейсбук: 

facebook.com/televisiontourism
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Негованската екопътека, позната още като Еменска екопъ-
тека, е една от първите и най-посещавани екопътеки в България. 
Маршрутът се движи покрай река Негованка, прокопала с времето 
знаменития Еменски каньон. Освен гледките към каньона, особен ин-
терес по пътеката представлява живописният водопад Момин скок, 
така красив с рисунъка си, с езерото, в което излива водите си, и с 
високите скали около него. 

За съжаление, пътеката не е поддържана и изградените преди 
време съоръжения са амортизирани, но все пак може да се измине 
голяма част от маршрута.

Отправна точка за началото на пътеката са покрайнините на село 
Емен. Селото е разположено на около 25 километра северозападно 

от гр. Велико Търново и на 8 километра от главния 
път София - Велико Търново. Маршрутът започва 
от изходната табела на селото, вдясно от шосето. 
Има удобна отбивка, на която може да се остави 
колата.

Пътеката в началото е доста широка. След 
кратко ходене се стига до Еменската пещера. Вхо-
дът е на високо, но в миналото там са изградени 
бетонни стълби, така че може да се изкачите и да 
разгледате входната галерия.

След пещерата има изградена баседка, след 
това пътеката свива вляво и се изкачва горе на 
платото. И гледките започват... коя от коя по-чуд-
ни! Пътеката продължава по платото и не след 
дълго влиза в горичка. В най-високата част, вдя-
сно от пътеката, ще откриете голяма скала с глед-
ка към каньона и язовир Негованка.

След тази скала трябва да се спуснете стръм-
но надолу до реката. Това е най-тежката част от 
маршрута. При реката пътеката се разклонява. Ако 
продължите направо, след около 5-10 минути ще 
стигнете до язовира. За водопада завивате вдя-
сно и вървите покрай реката. От това място вече 
се чува гръмкия ромон на водопад Момин скок. 
Страхотен е, нали?!

Няколко съвета:
- тръгнете с удобни спортни обувки;
- вземете си шише с вода;
- ако времето е слънчево, не забравяйте слън-

цезащитни средства – крем, шапка, очила;
- през лятото трябва да се внимава и за змии.
Гореописаният маршрут се изминава за около 

един час и 10 минути в посока. Не е много труден, 
но все пак е по-натоварващ от разходка в парка. 
Гледките и доброто настроение оправдават всяко 
усилие.

Автор: Ели Иванова

Величественият Еменски каньон и 
Негованската екопътека
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Велико Търново, духовната и историческа столица на 
България, ще е най-добрата дестинация за културен тури-
зъм у нас през 2020 г. 

С неповторимата си атмосфера, уникалните съкровища 
на българската историческа памет, разнообразната и дина-
мична съвременна култура и гостоприемството си, градът 
традиционно привлича наши и чуждестранни туристи през 
цялата година. 

480 902 са посетителите на музейните обекти и експози-
ции в старата столица през миналата година. Културно-исто-
рическите забележителности в града са разгледани от 262 
502 българи и 218 400 чужденци. Ръстът на туристопотока 
е над 8 %, а потенциалните възможности за привличане на 
още туристи са новите възможности за познавателни марш-
рути, поклоннически турове, винен и сватбен туризъм в гра-
да и региона. 

Интересът към историческите забележителности във Ве-
лико Търново през 2020 г. ще бъде съчетан с поредица от 
значими култури събития, които гарантират нови преживя-
вания и емоции за посетителитe. 

Историческата крепост Царевец ще е естествен декор за 
най-големия български фестивал на историческите възста-
новки „Ежедневието на средновековен Търновград“, който 
ще се проведе на 27 и 28 юни. В шестото издание на меж-
дународния форум ще се включат над 200 реконструктори от 
България, Италия, Румъния, Сърбия, Унгария и Турция. Те ще 
покажат какви са били бита, кухнята, занаятите, изкуствата и 
войнските умения на България, Византия и Европа от XII-XIV 
век. Вкусът и романтиката на Средновековието ще се съче-
таят с мащабната възстановка „Сватбите на цар Иван Асен“, 
в която ще могат да се включат и посетителитe на фестивала. 

В продължение на два месеца през лятото в Двореца на 
хълма Царевец ще се проведе най-дългогодишното класи-
ческо музикално събитие на открито в България - фестива-
лът “Сцена на вековете“. Културният форум ще отбележи 35 
години от своето създаване с мащабен спектакъл на операта 
„Ивайло“ от Марин Големинов. Съвместната продукция на 
оперите от Стара Загора и Русе и Музикално-драматичен 

театър „Константин Кисимов“ - Велико Търново ще има 
своите премиери на 10 и 11 юли. В афиша на фестивала са 
операта „Трубадур“, в изпълнение на Държавна опера Бур-
гас (18 юли), „Ловци на бисери“ на Русенската опера (25 юли), 
оперетата „Прилепът“, в изпълнение на Музикално-драма-
тичен театър „Константин Кисимов“ - Велико Търново (31 
юли), българо-италианската продукция на „Мадам Бътер-
флай“ с участието на Държавна опера Стара Загора (7 август) 
и „Макбет“ (14 август) на Театрално-музикален продуцентски 
център – Варна. Финал на сезона ще е Деветата симфония от 
Лудвиг ван Бетовен, в изпълнение на русенската филхармо-
ния, под диригентската палка на маестро Йордан Камджа-
лов, на 4 септември.

След всеки спектакъл, като подарък за публиката от до-
макинът на фестивала община Велико Търново, ще бъде из-
лъчен аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина“.

Уникалната архитектура и автентичната обстановка на 
Старо Търново ще се съчетае с минало и настояще в занаяти-
те, традициите, музиката и съвременното изкуство по време 
на „Нощ на Самоводската чаршия” и „Фестивала на зана-
ятите”. Колоритният празник на прочутата великотърновска 
Улица на занаятите ще има своето десето издание от 19 до 
22 септември и ще предложи много изпълнения на улични 
артисти и музиканти, различни пърформанси, изложби, ин-
терактивни игри, детски забавления и представления.    

През 2020 г. Велико Търново ще е домакин на „Балкан 
фолк“, Дикси джаз фест, Международен фолклорен фести-
вал, Фестивал за класическата камерна музика Arbanassi 
Summer Music, Международен фестивал на туристическия 
филм "На източния бряг на Европа", Международен куклен 
фестивал, Фестивал на военните духови оркестри, междуна-
родни пленери по скулптура и живопис и още десетки на-
ционални и международни културни събития.

Градът ще е своеобразна столица на културния туризъм 
у нас от 23 до 25 април, когато за седемнадесети път ще се 
проведе Международното туристическо изложение „Култу-
рен туризъм“ - Велико Търново. През трите дни на специа-
лизирания форум залите и пространствата на Двореца на 
Културата и спорта „Васил Левски“ ще приемат участници от 
различни държави, които ще представят уникални истори-
чески забележителности, атрактивни събития и познавател-
ните пътувания.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
БЪЛГАРСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ №1 В КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ

Царевград Търнов ЕООД / гр. Велико Търново / ул. Христо Ботев 5 / ул. Никола Пиколо 27
тел.: +359 62 622 148; +359 887 659 829 / e-mail: tic@velikoturnovo.info; offi  ce@velikoturnovo.info / www.velikoturnovo.info
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Винен и 
сватбен 
туризъм
Средновековната столица на 
България е неповторима възмож-
ност за романтично и незабравимо 
преживяване на най-важния ден за 
всяка влюбена двойка – сватбеното 
тържество. Уникалната атмосфера 
на крепостта Царевец и неповто-
римият аудио-визуален спектакъл 
„Царевград Търнов – звук и светли-
на“ могат да са великолепна част от 
най-важния семеен празник.
Винени дегустации и турове до 
бутикови изби в региона предлага 
от 2020 г. Общинската туристическа 
агенция „Царевград Търнов“.

Аудио-визуален спектакъл „Царевград 
Търнов - звук и светлина” e една от най-
големите атракции на Велико Търново. Чрез 
завладяваща музика, светлинни ефекти и 
камбанен звън крепостта Царевец „оживява” 
и става арена на славната и трагична съдба на 
България. 

Резервации се приемат на телефон 
062/ 636 952, 0885 080 865 и на сайта на 
Общинската туристическа агенция „Царев-
град Търнов” www.velikoturnovo.info. 

Звук и 
светлина
www.soundandlight.bg/en

Средновековните църкви-музеи 
в Арбанаси - 

отворени за богослужения
Поради силния интерес от туристи и поклонници, от тази година 
богослужения ще се извършват и в средновековните църкви-
музеи в Арбанаси. 
Инициативата е на кмета на Велико Търново Даниел Панов и е 
подкрепена от великотърновския митрополит Григорий.
Богослуженията ще са на храмовите празници и ще приемат 
поклонници със свободен вход, като ще се следи за опазването 
на недвижимите културни ценности. 
Петте църкви, заедно с музеите Консанцалева къща и 
Хаджиилиева къща, са включени в новия познавателен маршрут 
в Арбанаси, който ще се предлага на туристите от пролетта. 



Поклонничеството – мотивът за пътуване 
в религиозния туризъм на нашето съвремие

Автор: Доц. д-р Йордан Йорданов

Все повече хора от различни възрасти и со-
циален статус, вероизповедание или пол, тър-
сят шанса някъде по света да научат нови инте-
ресни сказания, истории за духовните си идоли 
или следите от техните послания, както и изце-
ление от чудотворни икони. По целия свят ми-
лиони католици и протестанти, будисти и еван-
гелисти, почитатели на Кришна, православни 
християни и мюсюлмани от различни страни 
пътуват като туристи до различни локации по 
всички континенти. Маркетолозите разделят 
тази многомилионна общност на две основни 
групи туристи: канонични и битови вярващи. 
На тази база туроператори и организатори по 
места разработват своите турове и програми за 
гостите от близо и далеч.

В основата на интереса на потребителите от тези групи стоят исто-
рически и културни артефакти с религиозна специфика като храмове, 
светилища или обители. Днес Интернет и социалните мрежи помагат 
на всички желаещи да си изберат програми и маршрути, разработе-
ни от туроператори, религиозни организации или поклонници с опит, с 
които да осъществят посещения до важни за тяхната културна и верска 
потребност зони и обекти. България има своите сериозни шансове с 
географското си положение, микро история на не една религия, както и 
храмове на различни вероизповедания, да развива и обогатява турис-
тическия си асортимент през идните години. 

Религиозният туризъм в България е притегателен център за хиляди 
туристи с интерес да посещават селища и зони, наситени с религиозна 
история, свързана с митове и легенди. В градове като София, Пловдив 
или дори Видин и Никопол от столетия присъстват в толерантна симби-
оза религиозни храмове, привличащи туристически групи от различни 
вероизповедания и етноси – православни и католици, мюсюлмани и 
евреи, арменци, руснаци, власи… България може да предлага цело-
годишно атрактивни маршрути и програми на представители на основ-
ните вероизповедания, съществуващи в Европа и на Балканите – раз-
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нообразни, автентични и носeщи уникална атмосфера, която 
трудно се среща в други дестинации. 

Най-голямо бъдеще имат християнските светини, с които 
светът все още не се е запознал. Интересни места в България 
са над 120 прекрасни действащи манастири. Най-популярни-
те дестинации за религиозен туризъм са Рилският манастир, 
съхраняващ мощите на св. Йоан Рилски Чудотворец, осно-
вател на монашеството при славяните; древната Бачковска 
обител с чудотворната икона на св. Богородица; Троянският, 
Дряновският, Роженският, Гложенският и Драгалевският ма-
настири. В околностите на София и заобикалящите я планини 
се намира т. нар. Софийска Света гора, средновековен ком-
плекс от 14 манастирски обители, оформял се през вековете 
около съществуващи църкви. Канонизираните като християн-
ски светци Св. св. Константин и Елена имат своето непреходно 
присъствие в културната и религиозната история на българ-
ската столица от времето на ранното християнство. Църквата 
„Св. София“, издигната още в III век от н.е., е била най-важни-
ят храм, в който са се състояли в продължение на столетия 
религиозни форуми и събития от общохристиянско значение. 
Ротондата „Св. Георги“ в центъра на София и днес е изнена-
да за туристите, търсещи автентична обител и доказани сим-
воли на религиозната история. Малко хора знаят, че вторият 
православен храм след „Св. Александър Невски“ в столицата 
е прекрасен храм в град Елена. В района на стара българска 

черква в Хасково има много знакова и ценна за рускоезичните 
християни руина на белогвардейска церквушка, в чието хра-
нилище са открити безценни за тази общност икони и вещи. 
Същото е в метосите в гр. Калофер, Казанлък и Мъглиж, къде-
то сестрите пазят уникални исторически светини, подарени на 
храмовете от руски аристократи, дворяни и благородници…

Огромен, и то проучен от наши историографи и археоло-
зи, но не превърнат в атрактивна база за екскурзоводски бе-
седи, в т. ч. с културно-религиозна ориентация, е наборът от 
исторически факти, заради които зоната София и околностите 
все още е неосребрена дестинация за четирисезонен религи-
озен или културно-исторически туризъм. В Улпия Сердика по 
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времето на Константин Велики се провежда Сердикийският 
общохристиянски събор. Тук е издаден Едиктът от 315 г. за 
признаване на християнската религия за равна на другите ве-
роизповедания, което е премахнало гоненията над последо-
вателите на това вероизповедание. 

Малко съвременни българи знаят, че Костинброд днес е 
град, носещ името на Константин Велики – поредния римски 
император от тракийски произход (роден в Ниш), който из-
гражда нов християнски храм и блестящ дворец в Скретиска, 
резидентска зона на няколко римски императори. „Сердика е 
моят Рим”, е казал Константин от джакузито си с минерална 
вода в Скретиска, откъдето е „контролирал” изграждането на 
неговата Улпия Сердика през 30-те години на IV век пр.н.е. 
Малко известен факт е, че майка му, канонизираната за свети-
ца Елена от всички християнски общности, е погребана … не 
в Рим или Константинопол, а в София, близо до хотел Хемус!!!

Много артефакти, сказания и легенди, например за пре-
биваванията, освещаването на храмове и етапи от живота и 
делото на апостол Павел във Филипополис (Пловдив), са в 

конкурентна битка с организира-
ни псевдопрограми край руини на 
римски каменен склад или кладе-
нец в град Филипи, Гърция! Кражба 
на история има и в съседна Северна 
Македония, където обявено за мяс-
то, свързано с делото на св. Наум, е 
развито като македонска религиоз-
на история. Днес документирания 
от историци път на апостолската 
мисия на свети Андрей Първозва-
ни по земите на Странджа и Чер-
номорското ни крайбрежие биха 
могли да се вплетат в интересни за 
пътешествениците от православни-
те общности маршрути.

Време е това ресурсно и инфор-
мационно богатство да се преоцени 
и подеме от ръцете на по-дално-
видните организатори на туристи-
чески пътувания. Близките години 
ще могат да покажат предприема-
ческите качества на онези профи-
лирани в религиозните маршрути 
туроператори, които с успех могат 

да популяризират имената на покровителите на Европа Св. 
св. Кирил и Методий, както и името на Ювиги Кан Тервел – св. 
Тривелий, спасителя на Европа, канонизиран от католиците и 
тачен за грандиозната му победа над арабите преди 1401 го-
дини, спасила християнска Европа в тази епоха от нашестве-
ници. Дотогава ще оставим т. нар. нискотарифни гости на Со-
фия и „отвличаните“ от морските и зимните ни курорти туристи 
да се радват поне на Синагогата, Джамията, Катедралата и 
православната църква „Св. Неделя“ в центъра на столицата 
като уникален квадрат, доказващ многообещаващото бъде-
ще на религиозния туризъм на България.

Време е духовните традиции и културно-религиозните 
измерения на нашия народ и светите места на Дестинация 
България да бъдат представени чрез сайтове и платформи в 
Интернет с модерни послания за нашите уникални манастири 
и свети обители. Селища с история и религиозни обекти не 
следва повече да бъдат трудно забележими или тъмни петна 
като локации в списъка с предложения за пътувания за хрис-
тиянските общности от Европа и света!
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Телефон за връзка:
0897 949 718

e-mail: dvornakirilicata@abv.bg
www.dvornakirilicata.bg

Работно време:
Всеки ден от 9:00 – 18:00 часа.
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В следващите редове ще ви отведа до 
едно истинско райско кътче за отмора, пре-
зареждане и наслада на очите - екопътека 
"Под пръските на водопада". Въпросният 
водопад се нарича "Скока", висок е около 30 
метра и е на река Козница, която образува 
малък, но много красив каньон в околности-
те на град Тетевен.

Отправна точка за пътеката е центърът 
на Тетевен. Тя е дълга около 4 километра, 
като два от тях могат да се изминат и с кола. 
От центъра пресичате реката по моста сре-
щу площада, а след това минавате покрай 
градския пазар. Пътят към водопада про-
дължава като завива надясно. Ако сте с 
кола, може да продължите около 2 кило-
метра, до един остър, почти обратен, завой. От завоя започва 
същинската и най-красива част от екопътеката. На този завой 
има две обозначителни табелки и широко място, удобно за 
паркиране.

Екопътека "Под пръските на водопада" 
в живописния каньон на река Козница до Тетевен

Оттам нагоре пътеката върви покрай реката в каньона и е 
много добре поддържана. Още след първото мостче усещаш, 
че си попаднал на невероятно красиво място. Минава се по 
още няколко дървени мостчета и покрай няколко по-малки 
водопада. По пътеката има обособени места за отдих. Марш-
рутът е лек и приятен, подходящ и за деца.

В края на екопътеката е самият водопад Скока – красив и 
свеж, шумящ и пръскащ. До него се върви около 20 минути. 
Вдясно от него протича още един водопад - Пръскалото. Той, 
за съжаление, е маловоден и може да се види само в опреде-
лени периоди през годината – пролетно време след снегото-
пене или след обилни дъждове.

Обратният път отнема същото време.

Любопитно: знаете ли, че името на град Тетевен произ-
хожда от думата "тетива"? Някога са го кръстили така, защото 
разположението му спрямо протичащата през града река Вит 
прилича именно на тетивата на лък - градът е тесен, но дълъг 
и сякаш "опънат" по протежение на реката.

Автор: Ели Иванова
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Отново съм край брега. Съзерцавам морето и куп въпро-
си ме притискат. Море...? Кой и как го е създал? Каква 
е тази сила, която ме тегли да се връщам тук отново и 
отново.

   Морето…  Една дума, а толкова музика, толкова кар-
тини и звуци. Въображението ми рисува и аз се отдавам 
на фантазията. Морето е живо. То стене, когато е неспо-
койно, бунтува се когато е недоволно, гали брега, когато 
е благо. Морето носи толкова история. Много повече и 
от най-древните стенописи и археологически находки. 
Морето е като вълшебна приказка, разказвана и прера-
зказвана от векове. Толкова необятно, че в даден миг се 
страхуваш да го опознаеш. Но сториш ли това, оставаш 
в плен за цял живот на морската магия. Цвят, променящ 
се с всеки следващ миг. От спокойно синьо, през изумру-
дено зелено, до сърдито сиво. Цвят, подвластен на на-

строение, на характер. 
Художниците трудно 
могат да го уловят та-
къв какъвто е, защото 
не може да се нарису-
ва. Трудно ми е и да го 
опиша. Мога само да 
кажа, че е омайващ. 

       Проблясва слън-
цето зад Чиракмана. 
Лъчите му се стрелват 
към морската повърх-
ност и близват от соле-
ната вода. Харесва им 
вкусът и започват да 
танцуват странен и за-
качлив танц с вълните. 

Като слънчеви зайчета искрите играят и радват очите ми. 
Толкова са много. Цяла пътека от слънце. Пръските на 
вълните се разсейват от тази светлина и тя засиява. Не! 
Това не е фойерверк! Това е разговор. Това е игра. Това 
е закачка между слънцето и морето. Каква магия! Мога 
да гледам с часове. Толкова е вълнуващо, когато слън-
цето докосва нежно морската повърхност, като свенлива 
девойка любимия си. Оглежда се в огледалната шир и се 
усмихва доволно от отражението. А то… То е същинска 
магия. Весели слънчеви зайчета подскачат и грабват по-
гледа ти. Стоиш като омагьосан и гледаш с часове. И на 
морето му е приятна слънчевата ласка. Бавно повдига 
малка вълна, подхваща искрите на слънцето и ги раз-
пръсква. А те заблестяват – безброй бенгалски огньове. 
И точно там, на искрящата пътека се подава главата на 
делфин. Той се усмихва и кима с глава за поздрав. На ду-
шата ми е леко и безгрижно… 

НАШЕТО МОРЕ …?
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     Към тази феерия се присъединяват чайките. Бързи и 
точни. Спускат се като стрели, изстреляни от лък на май-
стор право в целта. За миг телата им пробиват морските 
дълбини  и сменили рязко посоката поемат към слънце-
то, за да се похвалят с улова си. А то уморено целува въл-
ните и се скрива зад хълма.

    Плъзгам поглед по морската безкрайност. Усещам 
енергията, която ме зарежда. Тя идва от вълните, които 
препускат като малки, галопиращи кончета. Една след 
друга. Проследяваш ги с поглед и виждаш как се удрят в 
брега и се връщат обратно. Тогава се срещат, за да спо-
делят тайната на досега със сушата. Вода и суша във ве-
чен двубой за надмощие. 

  Защо човекът се намесва в твоята съдба, море? Защо 
задушава живота в теб? С какво си заслужило тази участ?

   Странно. Искам да изкрещя мислите си на глас. Но кой 
ще ме чуе? Тук съм сама на брега. А искам да ме чуе це-

лият свят. Искам морето да го има вечно. Искам и друг 
като мен да се любува на гледката, да си почива край 
брега, да се зарежда от енергията, да усеща оня прилив 
на сили, които усещам когато гледам гонитбата на въл-
ните…

   Морето не е нито мое, нито твое. Не е и наше. Имало го е 
преди да се е появил човекът на Земята. То е нейно. Ние, 
които сме гости на тази земя, трябва да пазим благата й. 
Тя ни ги е дарила с толкова любов, за да им се радваме, 
и ние сме длъжни да ги оставим и след нас. Тази красота 
не е преходна, тя заслужава да я има. 

       Денят си отива. Слънцето се оглежда за последен 
път, прибира лъчите си и се скрива зад хоризонта. Море-
то се готви за сън. Вълните се кротват, за да не пречат на 
рибите да спят. И аз поела от това спокойствие си тръг-
вам. Ще дойда пак, море, защото си ми нужно…

Автор: Антония Ангелова
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Каварненският  край е привлекателен със своето минало, 
настояще и бъдеще. Хилядолетната история, динамиката на 
съвремието, културните традиции крият богатства на прежи-
вявания, открития, незаличими спомени, които ще ви направят 
наши приятели , ще ни подтикнат към нови срещи.

Чудесна лятна почивка, пълна с приключения, 
романтика,весели слънчеви дни, мирис на море, вкус на пряс-
на печена риба, хладната пенливост на пивото… и много, мно-
го  приятели. Това  ви дава гостоприемният каварненски  бряг, 
както и уюта на многобройните семейни хотели и къщи за 
гости, ресторанти и бистра, където ще опитате морски дарове-
пресни много вкусни.

Туристическите маршрути включват интересни късчета от 
историята и културата на Каварна и водят към  археологиче-
ски обекти, природни резервати, музеи и галерии, правят  ви  
участник в многобройните фестивали и празници – това ще 
бъде вашето паметно лято в Каварна.



39



40



Аз съм Ели Иванова - 
математик, програмист и 
най-вече запален турист. 

Създател съм на блога 
Друми в думи и на 
пътеводителя "52 екопътеки 
за всеки".

Много обичам да ходя насам-натам. В последно 
време открих и преоткрих толкова много хубави места 
тук, в България, голяма част от които описах в блога. 
Имаме наистина прекрасна природа и невероятно 
интересни забележителности, при това в изобилие.
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Уникалният природен парк в курорта, в съчетание с топ-
лото и чисто море, финният и златист пясък, създават 
отлични възможности за почивка, здраве и красота, раз-
влечения и нови запознанства.

Освен прекрасен летен курорт, Златни пясъци е и пер-
фектна дестинация за еднодневна разходка от Варна. В 
близост могат да се посетят Историчeската крепост Ка-
лиакрия, езерото Дуранколак, Мидената ферма.

В природния парк се намира и известният скален мана-
стир „Аладжа”. До него може да се стигне както пеша от 
курорта, така и с кола. 

ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ � 
МОДЕРЕН КУРОРТ С ИСТОРИЯ 
И ТРАДИЦИИ

Курортен комплекс Златни пясъци със сигурност знае как да 
задоволи очакванията на посетителите си. Някои от хотелите 
му ползват вода от минералните извори и предлагат различни 
балнео процедури. В центрове им се прилагат не само методи 
от традиционната медицина, но също така практикуват и лече-
ние с методи от китайската медицина.

Голям е броят и видовете спортни съоръжения, които се пред-
лагат в курорта. 

Играчите на мини голф могат да подгряват за прекрасните и 
огромни голф игрища, разположени близо до курорта. Тук 
може да се намери и всичко необходимо за практикуване на 
водни спортове. 

Културният и информационен център на Златни пясъци изгот-
вя всяко лято програма, включваща концерти, пиеси, ревюта. 
Организира изложби, курсове по български език, бирени фес-
тивали, парад на ретро автомобили, както и още много съби-
тия, които всяка година са различни. 
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Константин ЗАНКОВ

Константин Занков е бизнес консул-
тант, обучител, предприемач и из-
следовател в туристическия сектор. 
Главен експерт към Института за ана-
лизи и оценки в туризма и управител на 
Travel Mind.

Изминалата 2019 г. беше доста ин-
тересна и предизвикателна за бъл-
гарския туризъм, както беше и до-

бър урок за дестинациите и бизнеса с цел да се 
развиваме добре. По данните на Националния 
статистически институт и други източници, по-
глеждайки върху цялата страна виждаме, че 
се движим с  добри годишни ръстове, както по 
броя на туристите, така и по реализираните от 
тях приходи от нощувки в местата за настанява-
не. Броят на международните туристи за 2019-
та се очаква да бъде с 0,4 на сто повече. Това се 
дължи основно на ръста на цените, на разно-

ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ - 
КАКВА БЕШЕ 2019 
И ПОГЛЕД КЪМ 2020

образяване на предлагането на туристическия продукт, от гледна точка на 
самият продукт, и включените в него услуги, както и на изсветляването на 
сектора и изпозлването на различни канали за продажба и дистрибуция. 
Поглеждайки назад във времето можем да видим, че от 2014 г. до 2019-та 
увеличаването на броя на чуждестранните посетители е с 23.9%, а прихо-
дите от нощувки бележат увеличение от 31.4%.  До тези положителни ръ-
стове доведоха подобряването на качеството на туристическия продукт и 
инвестициите в подобряване на инфраструктурата, по-добрите транспорт-
ни връзки, новата и обновена туристическа суперструктура. Други значими 
фактори са нискотарифните авиокомпании, все по-умелото използване на 
повече канали за онлайн продажби и дистрибуция от стрна на бизнеса, 
споделената икономика и като цяло възползването от възможностите на 
дигиталния маркетинг. Това ни показва и че можем да постигнем много 
повече.

Летният сезон беше труден и доведе до значителен спад в морските 
курорти. През летните месеци видяхме значителен спад на броя на тури-
стите в Черноморските ни курорти и значителен ръст на туризма в София, 
Пловдив и вътрешността на страната. Анализирайки, например, данните и 
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за началото на 2019 г.,  можем да обобщим и да го определим 
като един много добър зимен сезон с над 1.7 млн. чуждестран-
ни туристи, като около 260 хил. от тях са пътували с цел ски и 
сноуборд туризъм в основните ни планински курорти. Това по-
казва, че 84,7 % от общият брой международни туристи прак-
тикуват други форми на туризъм.

Наблюдавайки геополитическата ситуация, повече от го-
дина по-рано планирахме 2019-та като година на стагнация, 
поради ясното очакване на намаляване на записванията от ос-
новните ни Европейски пазари и Русия. Както видяхме, турис-
тическите дестинации: Турция, Тунис и Египет стремглаво се 
завърнаха на пазара с много активна маркетингова политика, 
насочена към възстановяването на огромните спадове на ту-
ристопотока им през последните години.

Забелязваме повишаване на броя туристи и приходи в 
градските, планинските и балнео дестинациите. Все повече 
гости посещават София, Пловдив, Велико Търново и много 
други малки и големи населени места, като практикуват раз-
нообразни форми на видове туризъм като културно-познавате-
лен, здравен, бизнес и много алтернативни форми на туризъм.

Наблюдава се едно цялостно изменение на съотношението 
на рекреационния с културно-познавателния и другите форми 
на туризъм. Промените, които наблюдаваме в последните го-
дини са напълни нормални и очаквани, и можем да ги свържем 
с дигиталната трансформация на бизнеса, промените в стила 
на пътуване на европейците (по-кратки и по-чести пътувания, 
за сметка на дълги летни и зимни ваканции), увеличаването на 
броя нискотарифни полети,  все по-голямото влияние на он-
лайн туристическите агенции, платформите за споделено нас-
таняване и пътувания.

Като пазари виждаме силни спадове при Германия и Русия 
и увеличение на броя туристи от различни пазари, като напри-
мер Великобритания, Израел, Румъния, Северна Македония, 
Украйна.

Намаляването на туристопотока към Европа определено 
увеличи конкуренцията между хотелите в България, а поли-
тиките, предприети на външните конкуренти дестинации (на-
пример Гърция, Кипър, Италия и Испания) показаха подтика 
към намаляване на цените на някои услуги  и създадоха по-
конкурентни условия за бизнес. Тук от ключово значение е не 
цената, а качеството на туристическия продукт, което влияе на 
онлайн репутацията на хотелите и дестинациите, и съответно 
до обема на бъдещите резервации.

Виждаме, че светът се променя, всички вече постоянно из-
позлваме смартфоните си, непрекъснато сме онлайн, а тури-
змът не е това, което беше преди 10 и повече години, и бизне-
сът и дестинациите трябва да се адаптират бързо.

Положителното е, че стъпка по стъпка вървим към този 
толкова желан туризъм в 4 сезона, тъй като виждаме изпре-
варване на културно-познавателния и другите форми на тури-
зъм в съпоставка с конвенционалния ваканционен морски и 
ски туризъм, с който преди свързвахме България.
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Друго знаково събитие за годината беше фалита на десетки 
туроператори в Европа, свързани с конгломерата на най-стари-
ят туроператор в света – Томас Кук. Предварителните данни за 
засегнатите български хотели сочат за 54 и един голям туро-
ператор, представител на фирмата за страната. Щетите се дви-
жат между няколко хиляди и 1.5 милиона евро за отделните 
бизнес субекти в страната. Към текущият момент все още не 
се знае с точност какво е пълното финансово отражение върху 
българския бизнес - хотелиери, летищни и други транспортни 
компании, хранителна индустрия и т.н.

Виждаме бързо актуализиране и пренастройване на пред-
лагането на други големи Европейски туроператори и различ-
ните онлайн туристически агенции, работещи на съответните 
пазари. Очакванията са резервациите в бъдеще да бъдат по-
ети от тях и това да не се отрази съществено на туристическия 
сезон.

Също така през изминалата година американската компа-
ния „Боинг” спря полетите с модела  „737 MAX” заради ката-

строфите в Индонезия и Етиопия, което намали и броя на пла-
нираните чартърни полети поради неналичието на летателни 
машини.

През 2020 година се предвижда увеличаване на броя на 
дестинациите от летища София, Бургас и Варна. Дестинациите 
от летище София на този етап се очаква да достигнат 57, а опе-
риращите компании 22. 

Говорейки си за дестинация София 2019 спрямо 2018 имаме 
2,1 % ръст на кацащите пътници, или 6966204 срещу 7107096 
за 2019. Тук наблюдаваме леки спадове за месеците април, 
септември и октомври, но добри ръстове за януари февруари, 
ноември, декември.

При някои туристически бизнеси възникват проблеми, про-
изтичащи от увеличението на техните разходи, които надхвър-
лят увеличения ръст на приходите. Към края на месец август, 
2019 г., се очерта увеличение на приходите в сектора с около 
8.6% и изпреварващо увеличение на разходите при някои биз-
неси с над 17%. Това произтича от увеличение на разходите 
по възнаграждение на служителите, увеличение на цените на 
електричеството,  горивата и други разходи, свързани с инвес-
тиции в софтуерни и хардуерни решения.

Налице и е ситуацията с коронавирусът в Китай, което ще 
намали обема на китайски туристи в България поне до края на 
месец април, но това няма да повлияе значително на туризма 
в страната, тъй като техният обем към настоящия момент е из-
ключително малък, въпреки увеличението на туристопотока в 
последните две години.
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Очаква се инициативата на Български-
ят съюз по балнеология и СПА, Министер-
ството на туризма и Българо-германската 
индустриална камара, свързана с подпис-
ването на споразумение за обслужване на 
граждани на Германия, ползващи услуги по 
линия на здравните каси, да могат да полу-
чават услуги в наши балнео, СПА и уелнес 
хотели, да започне да действа ефективно в 
България. 

Анализът на резултатите показва, че 
българският туризъм се развива устойчи-
во, въпреки трудностите и силната между-
народна конкуренция, пред които бяхме 
изправени през 2019г. Със сигурност при 
едно още по-добро публично-частно парт-
ньорство можем да постигнем и много по-
вече.

Качеството на предлагането и разно-
образието на туристически услуги ще е 
решаващо за развитието на туризма през 
следващите години.

Маркетинговите дейности на ниво дес-
тинация трябва да бъдат базирани върху 
качествени пазарни проучвания сред целе-
вите таргет групи потребители. Това трябва 
да послужи за изготвянето на ефективни 
комуникационни стратегии и маркетинг ак-
тивности, отговарящи на търсенето на съ-
временния турист.

Равносметката за бизнеса е , че хотели-
ерите трябва по-отрано да планират свои-
те резервации, да имат гъвкаво мислене с 
добра и динамична ценова политика. Хоте-
лиерите трябва да развиват стратегически 
маркетинг, като продават през различни 
канали, и да се адаптират към все по-ди-
гиталния туристически бизнес. Трябва да 
обърнат внимание на качеството на услу-
гата си, добрата онлайн репутация в ревю 
сайтовете, модерен уеб сайт с възможности 
за онлайн резервации и ефективно при-
съствие с интернет реклама и позициони-
ране в социалните мрежи.
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Има неща, които не могат да се опишат с думи, защото тряб-
ва да се изживеят. Такова е усещането, което остава след 
един ден, прекаран в Аквапарк Несебър. Е, ние все пак ще 
опитаме, защото тази емоция си заслужава всяко усилие!

Освен ако не сте сред заклетите фенове на водните паркове, 
готови да пропътуват хиляди километри в търсене на сил-
ни усещания, забравете всяка асоциация, която изниква в 
ума ви, когато чуете „аквапарк“. Това, което се предлага тук, 
няма аналог в България и не само. Подгответе се да мерите 
със световен аршин. Рядко се случва нещо българско да е 
„най в Европа“, но именно такива са фактите за Аквапарк 
Несебър: няма друг воден парк на континента, който да 
предлага толкова много различни атракции! 

Разбирате го още на входа, когато пред вас се изправят 
шестте внушителни кули на парка: мащабите му помитат 
всичко по пътя си. Помитат го със стихийната сила на 10 
милиона литра вода (!), площ от 55 000 квадрата и над 60 
атракции, от които 38 пързалки. Някои от тях – абсолютно 
уникални за България. 

Напомняме: мерете със световния аршин! Под „пързалки“ 
се има предвид мега конструкции, някои от които с над 250 
метра дължина! По шеметните им спускания, завои и тунели 
ви заливат титанични вълни от адреналин, а разнообразие-
то от съоръжения е толкова голямо, че да пробваш всичко 
за един ден е много, много сериозно предизвикателство, в 
което не всеки успява. 

АКВАПАРК НЕСЕБЪР. ТОВА Е ВЪРХЪТ.

А с началото на сезон 2020 паркът пораства с 5 нови екс-
тремни пързалки и цяла нова зона за деца с над 10 ат-
ракции! 
Една от новите пързалки е легендарната Кралска Кобра: 
може би най-въздействащата визуално конструкция в исто-
рията на водните паркове. Останалите четири ще осмислят 
деня и на най-лудия фен на силните усещания и са уникални 
за България: двете Лупинг ракети, мултислайдът Драгеро и 
Космическата совалка, която става най-дългата пързалка в 
България, измествайки от челната позиция Гигантския сла-
лом, който се намира... пак в Аквапарк Несебър.  

Новата детска зона пък е уникална с това, че предлага 7 ре-
плики на най-култовите пързалки с възрастови и ръстови 
ограничения, но проектирани специално за деца, както и 
много съоръжения за водна игра, отново без аналог в Бъл-
гария. 

И това не са единствените промени в аквапарка. Този се-
зон собствениците планират цяла поредица от събития: 
концерти и спектакли с участието на големи имена. Кои 
ще бъдат те, ще следим с интерес на фейсбук страницата и 
новия сайт на Аквапарк Несебър: aquaparknessebar.bg

В заключение: Аквапарк Несебър е вихър от емоции, кои-
то ще направят лятото ви истински незабравимо с размах, 
който няма да откриете другаде. Подарете си един ден там и 
ще се убедите: новото мото на аквапарка, Top of the summer, 
е съвсем вярно. Това изживяване е истински, недостижим 
емоционален връх. 

ВОДНИЯТ ПАРК 
С НАЙ�МНОГО АТРАКЦИИ В ЦЯЛА ЕВРОПА 
Е БЪЛГАРСКИ!
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Какво е глемпинг туризъм?
На палатка сред природата е любимият начин за почивка 

на много американци и западноевропейци. Иновациите в този 
тип релаксиране тепърва се разпространяват сред почитатели-
те на къмпинга. Именно такава е глемпингът (комбинация от 
английските думи glamorous и camping). Това е луксозно към-
пингуване, което започва да се предлага на все повече места. 
Глемпингът се нарича още бутиков къмпинг. Той е тенденция, 
която събира комфорта на един хотел в съчетание с природата 
и свободата на къмпингуването. Удобствата далеч надхвърлят 
всичко, което повечето палатки и кемпери някога са имали.

Глемпинг туризъм в България

Глемпинг комплексите представляват луксозни палатки в ярки 
цветове, модерни каравани и бунгала. Те предлагат още гурме 
ресторанти, СПА, вечеря под звездите, закуска на тревата. Чес-
то се намират близо до море или друг воден басейн.

Глемпингът в България

Глемпинг “Гора”, близо до къмпинг Градина, е първото мяс-
то за такъв тип туризъм в България. То разполага с 15 палатки 
с общо 30 легла, а цената е между 60 и 80 лв. на вечер за па-
латка. 
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Предимствата на България 
Климатът на България е много подходящ за глемпинг ту-

ризъм, при който се комбинира престоят в глемпинг хотел с 
разходка в планината, по еко-пътеки. 

Екопътеките в България са около 150. В страната ни има 
общо над 225 находища на минерални извори с общ дебит над 
5000 l/s. В Южна България те са 148, а в Северна – 77. В Южна 
България преобладават естествените находища, а в Северна 
България – чрез сондаж. В Южна България във вид на извори 
са 82 находища и чрез сондаж – 66, а в Северна България пре-
обладават чрез сондаж – 57 и във вид на извори – 20.

В страната повечето находища са 
с температура от 37 до 50 °C.

Близостта до Черно море, топлият климат, както и природ-
ните забележителности на България, я правят много подходя-
ща страна за подобен тип туризъм.

Подобни хотелски обекти могат да се 
разположат в горите на България, в бли-
зост до екопътеките, в планините, около 
минералните извори, на брега на Черно 
море, както и да се създадат малки хо-
телски комплекси за глемпинг туризъм.

Предлагането на различни видове 
дейности като СПА процедури, игри на 
открито за деца, ресторанти и магазини, 
ще направи този вид туризъм изключи-
телно популярен за семейства и за ту-
ристи, които ще искат да се насладят на 
българската природа. 

Система за опазване на природата чрез рециклиране или изга-
ряне на отпадъци с цел да не се унищожава и замърсява при-
родата трябва да бъде част от този проект, за да може подобен 
тип туризъм да просъществува максимално дълго и да се за-
пазят природните дадености на страната ни. 

За кого е подходящ глемпинг туризма?
Семейства - комбинацията от удобствата на хотелска стая, 

ресторант и магазин в близост, с досега с природата, е идеална 
за семейства с малки деца, които искат да заведат малчугани-
те в планината, но изпитват страх от неудобството на обикно-
вения къмпинг и условията в хижите в планините. Изгражда-
нето на детски площадки и други занимания и игри на открито 
ще привлекат семействата с малки деца. Възможността детето 
да нощува в къща на дърво би била изключително привлека-
телна и интересна за него.

Туристи от чужбина - близостта до най-голямата ни ценност 
– природата, ще бъде атракция за гости от чужбина. Сауна, 
СПА и естествени минерални извори със специфични лечебни 
свойства ще привлекат туристи от много страни. 

Млади двойки - романтична, луксозна почивка в природата 
на къща на дърво е нещо иновативно, от което много двойки 
биха се възползвали. 

И в заключение
Глемпингът е за любителите на къмпинга и лукса. За “по-

глезените”, които се наслаждават на чара на живота на откри-
то, на спокойствието и красотата на природата.

Автор: Доц. д-р Йордан Йорданов
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Царево – 
портата на Странджа 
от Черно море
Простиращо се на три залива, с прекрасни плажове и голям 

парк до морето, Царево е атрактивна туристическа дестинация.

Близостта на Странджа и главният път, който започва оттук 
и води към Малко Търново, предоставят възможности за еко-
разходки и опознаване на странджанските традиции и обичаи 
в разположените наблизо села: Бродилово, Българи, Кости, 
Кондолово и Граматиково.

За още по-красиви морски пейзажи, плажове и екопътеки 
сред природата, могат да се посетят и близките черноморски 
курорти: Варвара, Ахтопол, Синеморец, Лозенец и Китен. 

Един от запомнящите се символи на Царево е църквата „Св. 
Успение Богородично”, която се намира на високите и вдадени 
навътре в морето скали на нос Кастро, в старата част на града. 
Църквата е обявена за паметник на културата.

Църквата „Свети Цар Борис-Михаил” се намира в центъра 
на града. Построена е през 1936 година със съдействието на 
цар Борис III. Морската градина на Царево е най-голямата след 
бургаската морска градина по южното Черноморие.

Пристанището на Царево е с регионално значение. На него 
акустират пътнически кораби, яхти и рибарски лодки. Оттук 
тръгват и корабчета за разходка в акваторията на Царево.

Една от емблемите на Община Царево е „Рибен фест – Ца-
рево”, провеждащ се на пристанището. На събитието присъст-
ват много гости и туристи. Фестивалът е съпроводен с богата 
куртурна програма и обикновено е кулминационен завършек 
на летния туристически сезон.
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Познаваме Пепа Попова-Пепита 
като автор на „Пепитеният бележ-
ник“ в Woman.bg. Знаем, че обича да 
пише кратки истории за онзи красив 
свят, в който всички цветове са в 
хармония, в който силуетите са из-
чистени и семпли, материите ефир-
ни, аксесоарите класни, интериорът 
- завладяващ, а жените - елегантни 
като Коко или Одри. Знаем също, че 
обожава лятото и пътешествията. 
Днес я каним да се впусне в поредното 
приключение и да сподели с нас неща-
та, без които не може, като тръгне 
на път.

Да пътуваме леко и стилно – 
мисия възможна

Обожавам пътешествията. Когато бях малка, обичах да седя на 
плажа и да гледам морето. Помня, че имах желанието да знам как-
во има отвъд тази крайна линия, която виждах на хоризонта. Минаха 
доста години до първото ми голямо пътешествие със самолет, преми-
навайки хоризонта. Оттогава съм влюбена и буквално обсебена от ле-
тища, самолети, нови места, нови аромати, лица и емоции. Харесвам 
пътуването като процес – от избора на дестинация, през резервации-
те, планирането и приготовленията, вълнението за промяната, която 
предстои, Обичам в душата ми да пърха онова приятно безпокойство 
преди пътуване. Обичам дори празните отворени куфари пред очите 
ми. С времето се научих да опаковам багажа си за около час. И ако 
това ви звучи като трик на Дейвид Копърфийлд, трябва да ви уверя, 
че тук няма никаква магия – има просто научен урок от доста горчив 
опит. За съжаление, нямам готов чек-лист за универсално облекло 
за пътуване (едва ли съществува такова), защото всичко зависи от 
климата, мястото, целта на пътуването, настроението и толкова много 
други неща... Например за романтичен уикенд в Париж очевидно ще 
избера различен сет, отколкото за пътуване до Алпите или плажна 
почивка в Тайланд. Но все пак някои идеи могат да се приложат за 
пътуване в различни формати.
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Ето моите travel-essentials, които 
се опитвам да следвам всеки път преди 
ново приключение:

В случай, че пътешествията са до 
5-6 дни, предпочитам да се вмествам в 
ръчен куфар. Много харесвам този вид 
куфари по няколко причини – на първо 
място не губя време в чекиране на багаж 
и изчакването му на лентата след кацане. 
На второ място е значителна икономия: 
понякога багажът струва колкото самия 
билет (често срещана ситуация при нис-
котарифните авиокомпании). Трето, кол-
кото по-малко неща имам, толкова по-
мобилна и свободна се чувствам. И не на 
последно място, като разполагам само с 
базов и добре обмислен предварител-
но минималистичен капсулен гардероб, 
много лесно избягвам дългото лутане 
и болезнения избор за това с какво да 
отида в музея или на разходка. По-мал-
ко време пред гардероба в хотела - по-
вече време за раглеждане, за почивка 
или просто за себе си.

За да постигна това, започвам под-
готовката на куфара с кратко планиране 
на предстоящото пътуване. Ваканция на 
плажа, пътуване до планината, уикенд с 
приятели сред природата или разглеж-
дане на забележителности някъде по 
света… Опитвам се да набележа всички 
планирани дейности: плаж, ресторант, 
музей, нощувка в планината, барбекю, 
пикник, разходки в града, дълги екскур-
зии и да определя точно какво ще правя 
най-често и какво само веднъж или два 
пъти. Тогава много лесно разбирам ка-
къв тип и в каква пропорция да са дре-
хите и обувките, които ще ми трябват, 

след което обмислям всяка визия пред-
варително. Да, губя време в обличане 
и събличане преди пътуване у дома, но 
не и онези ценни часове и минути, които 
бих могла да прекарам, изучавайки ня-
кое ново място, опитвайки нова храна 
или просто наслаждавайки се на поред-
ния приказен залез с любимия.  

Когато стягам багажа си, не мисля 
за отделни елементи, а за цели визии и 
за това как от тези елементи да направя 
повече комбинации. Това е гаранция, че 
от минимум неща ще получа максимум 
образи. Моят съвет: ако искате да на-
правите капсулния гардероб за почив-
ката си по-разнообразен, дайте пред-
почитание на комбинацията: топове и 
панталони/ поли пред роклите, защото 
променяйки местата им, ще получите 
много повече различни възможности. 

Следва изборът на цветовата гама - 
добре подбраните цветове ще направят 
гардероба ви за пътешествия безпро-
блемен за съчетаване, разнообразен и 
интересен, дори и да няма много неща 
в него. 

А ето без кои 5 елемента не тръгвам, 
независимо дали пътувам през зимата 
или лятото, на изток или запад, за 5 или 
10 дни:

Дънки – удобни, непретенциозни, 
комбинативни, вечни… Нито едно мое 
пътуване не минава без тях. В комбина-
ция с тениска и чифт маратонки са неза-
меними  през деня, а ако добавите блей-
зер и високи обувки (или мокасини) – сте 
готови за всяко модерно вечерно място. 
Обикновено по време на пътешествия 
нося дънки, изработени от стреч плат и 
висока талия, защото търся комфорта и 
лекотата на движение. 
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Светъл топ – 
тениска, блуза или риза
Съветът ми е да имате в багажа си повече то-

пове, отколкото поли или панталони. Топът носи 
повече разнообразие, а пък и хората обръщат 
внимание на зоната близо до лицето. Сменяйки 
тениската, ще създадете впечатление за напълно 
ново облекло. Изберете различни по вид топове и 
ще имате тоалет за различни поводи. Например, 
ако към бели панталони добавите тениска, ще 
имате небрежна ежедневна визия за разходка из 
града, с копринен топ – можете да отидете на ве-
черя, а с риза или елегантна блуза - на музей или 
театър.

Бели/светли гуменки/маратонки
Лично аз започвам приготвянето на багажа 

с обувките. Никога не нося със себе си нов чифт 
обувки. Само доказани и много удобни варианти, 

защото съм от онзи тип пътешественици, които не 
се спират по цял ден. Затова удобните и дишащи 
обувки са от жизненоважно значение. Трябва да 
си призная, че преди в багажа ми имаше и поне 
по 2 чифта обувки на висок ток, но в годините раз-
брах, че след цял ден навън, краката се подуват и 
уморяват, и високите обувки са последното нещо, 
до което опирам на почивка. По-скоро вторият 
чифт, на който залагам, са мокасини или красиви 
сандали/ чехли. 

Чанта през рамо – да, и тук залагам на малкия 
и удобен размер (като при куфара). След десетки 
случаи, в които по цял ден съм разнасяла голяма-
та си и тежка чанта с дръжки и съм се чудила къде 
да я оставя всеки път, като искам да направя сним-
ка, разбрах, че искам ръцете ми да са свободни, 
за да мога да запечатвам всеки приказен изгрев 
или залез, да ям сладолед или просто да си държа 
ръцете в джобовете. 

Аксесоари - Аксесоарите могат да разнообра-
зят визията и дори да променят изцяло нейния ха-
рактер. Ето защо, когато се подготвям, обръщам 
изключително внимание на аксесоарите, защото 
знам силата им. Копринен или кашмирен шал, ко-
лан, големи обеци, очила, ярка брошка - всичко 
това ще ви позволи да украсите облеклото си, а и 
не заемат много място в куфара.

Накрая не ми остава нищо друго, освен да ви 
припомня, че всяко голямо пътуване започва с 
една малка крачка и куфар. Надявам се, че с моите 
съвети по-лесно ще стегнете своя. 

Пожелавам ви прекрасни, 
интересни и стилни 
пътешествия!
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Магията – Сандански
Сандански е предпочитана дестинация за почивка с пар-

ковете и зоните за разходка, със санаториумите и басейните 
с минерална вода. Градът предлага и множество забавления, 
заведения и магазини. С красивите си паркове, вековни дър-
вета и чист въздух, той е най-добрият всепризнат природен са-
наториум в Европа за лечение на заболявания на дихателната 
система. 

Сандански е един от най-топлите български градове, което 
създава условия за целогодишни слънчево – въздушни про-
цедури. 

Една от емблемите му е паркът „Свети Врач” - единствен с 
пясъчни алеи, и един от най-големите по площ паркове в Бъл-
гария. Простира се на двата бряга на река Санданска Бистрица. 
От 1991 година е признат за паметник на градинско-парковото 
изкуство. В него са засадени над 160 растителни вида. Тук са 
изградени изкуствено езеро, в което се срещат патици и лебе-

ди, множество детски кътове, водно колело, чешми и фонтани. 
Над реката са построени два въжени моста, които са осветени 
през нощта. На територията на парка се намира летният театър, 
в който се провеждат концерти и фестивали – „Пирин фолк” и 
„Младостта на Балканите”. 

В района на Сандански се смята, че е роден и живял во-
дачът на най-голямото въстание в древността – Спартак, от 
тракийското племе меди. Сега неговият паметник е един от 
символите на града.

Сандански има дълга традиция на курортен и балнеологи-
чен център. Множеството хотели посрещат гости целогодиш-
но. По този начин туризмът стимулира търговията и заведени-
ята  в града. 

Близо до Сандански са разположени Мелник, който е най-
малкият град в България, и Роженският манастир.

75



76



77



78





Планините в България са изключително разнообраз-
ни по надморска височина, релеф, флора и фауна, и ... 
по красота. Всяка една от тях ще ви изненада със своя-
та природа, с прохладни гори, изпълнени с аромат на 
билки, с бистри реки, поточета и езера, и не на последно 
място - обширни резервати. Разнообразните видове по-
чивки, спорт и преживявания, които предлагат, ги прави 

На планина през 
четирите сезона 
на годината

гостоприемни за туристите през всичките четири сезона 
на годината.

През зимата тук е раят за любителите на ски дисци-
плините. Можем да се гордеем, че не веднъж у нас са се 
провеждали европейски и световни първенства, което 
само по себе си говори за нивото на пистите и курортите 
в страната. Най-известните от тях са в Боровец, Банско, 
Пампорово и на Витоша.

• Банско е планинско градче в полите на Пирин пла-
нина. Обликът му е запазил нашенските традиции и 
фолклор, а ресторантите ще ви изненадат с вкусни, ти-
пично български гозби. Уютните къщи за гости и бога-
тият избор от хотели посрещат изморените, но и заре-
дени с емоции туристи след  ден, прекаран на пистата. 

• Боровец е курорт, сгушен в Рила плани-
на и обграден от иглолистна гора. Насладата 
от чистия въздух с аромат на борови иглички 
презарежда духа и тялото. От атрактивната 
ски писта се спускаш директно до дървени-
те ресторантчета с пушещи комини, в които 
можеш да вкусиш топла супа и традиционни 
български гозби.

• Пистата в Пампорово от няколко години 
може да се ползва с общ билет, заедно с тази 
в Чепеларе-Мечи чал. Това дава възможност 
на любителите на спусканията да изпробват 
различните по трудност писти - за начинаещи, 
напреднали и супер напреднали.
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• В България има ски писти и в Добринище, Паничи-
ще, Батак и др. Такъв голям избор предлагат много мал-
ко държави по света, но благодарение на географското 
разположение и релеф на нашата страна, те са факт и 
безспорно богатство.

Нашите планини, гори и растителност носят своя-
та приказност и величие не само през зимата, а и през 
останалите сезони, като през всеки от тях красотата и 
изживяването са различни. България е с добре развит 
планински, еко и селски туризъм. Едни от най-известни-
те ни планини са Родопи, Рила, Пирин, Витоша и Стара 
планина.

Българските планини предлагат идеални условия и за 
един от най-атрактивните и емоционални спортове сред 
природата – алпинизмът. На първо място, без конкурен-

ция, е Мальовишкият дял на Рила – люлката и центърът 
на българския алпинизъм. Други известни алпийски 
обекти са Вихрен и Стъпалата в Пирин, Вратцата, Райски-
те скали, Мъглиж и Карандила в Стара планина, Комини-
те и Резньовете на Витоша,  Ждрелото на река Ерма.

Много добри условия има и за други съвременни пла-
нински спортове, като планински маратон, маунтин байк, 
делта и парапланеризъм, рафтинг и каякинг.

На територията на Рила има над 200 езера, като най-
впечатляващи и внушителни са „Седемте рилски езера“ 
- едно от нашите богатства, чиято красота запленява все-
ки, който ги е видял. 

Най-голямата духовна обител в страната е Рилският 
манастир - културно богатство, защитено от Юнеско. Го-
ляма част от планината е обхваната от национален парк 
„Рила“, на чиято територия се намират множество хижи и 
туристически пътеки. През парка минават и два основни 

Снимка: Карина Сарафова
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европейски туристически маршрута. В Рила се счита, че 
е положено началото на българския алпинизъм в нача-
лото на XX в. Катеренето по склоновете е възможно през 
цялата година. В Рила се намира и парка за танцуващи 
мечки, на 12 км от гр. Белица. 

Много хора казват, че Родопите е най-красивата бъл-
гарска планина. Тя е и най-обширната, защото заема 
една седма част от територията на България. За нея се 
носят стотици древни легенди, една от които е за Орфей 
- изживял любовта си с Евридика именно тук. В Родо-
пите има изобилие от минерални води – във Велинград, 
Девин, Нареченски бани и др. Придизвикателство за ту-
ристите е посещението на пещерите „Дяволското гърло“, 
„Ягодинската пещера“, „Снежанка“ и др. „Дяволското 
гърло“ крие много тайни, което я прави интересна за 
учени и любители на пещерния туризъм, а внушителният 
подземен водопад е най-големият на Балканския полу-
остров. Родопчаните пък са изключително гостоприем-
ни, запазили огромна част от нашите традиции, бит и 

култура. Родопската кухня е известна със специалите-
тите като пататник, клин, марудници, голеник, агнешко 
чеверме, пироле и още безброй родопски изкушения.

Много са местата, еко пътеките и селцата, които пре-
насят посетителите в друг свят, коренно различен от 
днешното ни забързано ежедневие. Поредното дока-
зателство, че българските земи са били заселени още 
в античността, е историческата крепост от национално 
значение Перперикон, разположена на 20 км североиз-
точно от град Кърджали.

Стара планина е най-дългата планина. Разположена 
е по дължината на България и условно я разделя на две 
части. Много хора организират туристически маршрути 
през горите, премивайки по цялата й дължина. В ней-
ните подножия се намират градове, в които са родени 
едни от най- великите българи, дали живота си за сво-
бодата на България. Тук се отглежда така известната 
българска роза, която дава ароматното масло, познато 
на цял свят. 

Която и планина в България да решите да посетите, 
ще останете очаровани, независимо дали сте тук лято-
то или зимата, пролетта или есента. Дали сте алпини-
сти, скиори, любители на еко туризма или обединени 
под думата - планинари. В последните години страната 
ни все повече развива този природен дар и го показва 
пред света. 

Красотата, разнообразието и достъпността им през 
всички сезони правят българските планини желан 
обект за вътрешен и международен туризъм.
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Номинации за 2020 година на списание Дестинация България

Морски туризъм 

Планински туризъм 

Конферентен и бизнес туризъм 

Културен туризъм 

Фестивален туризъм 

Селски туризъм 

СПА туризъм 

Балнео - туризъм 

Винен туризъм 

Алтернативен туризъм 

Поклоннически туризъм

Специализиран туризъм

Туристическа атракция

Започнаха номинациите на списание Дестинация 
България за годишните награди по повод Световния ден 
на туризма – 27 септември. 

Медийна компания К и П Адвъртайзинг, издател на 
списание Дестинация България, организира събитие на 
24 септември 2020 г. в Централния военен клуб, София, 
зала Тържествена, от 15 ч., на което ще отличи с грамоти 
общини, мениджъри, хотели, инвеститори, обекти 
и услуги с добри практики в областта на туризма, в 
следните категории:
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Критериите, по които ще се определят победителите, 
са следните: 

• постигнати високи резултати в туризма 
• прилагане и обмен на добри практики и тяхното признание
• създаване на добър имидж на България 
• успешен мениджмънт 

Комисията за определяне на победителите в категориите 
се състои от представител на Медийна компания К и П 

Адвъртайзинг, който е и председател, и членове - медийни 
партньори и представители от туристическия бранш.

Очакваме вашите номинации!



Светлана Тилкова - Алена е завър-
шила международни икономически 
отношения и икономическа журна-
листика във ВИИ „Карл Маркс” - сега 
УНСС. Дълги години е практикувала 
професията у нас и в чужбина. Изу-
чава нумерология от 1971 година, а 
астрология от 1977 г. При двумесеч-
ния си престой в Япония в науката я 
въвежда японски астролог. В пери-
ода 1983-1984 година изучава редовно 
астрология и психоанализа в САЩ – 
Ню Йорк, когато за първи път среща 
своята учителка Линда Гудман. През 
1993 Линда Гудман й поставя задача-
та да продължи изследванията си 
и да развива науката нумерология и 
по-специално кармичната нумероло-
гия и кармичната астрология. Автор 
е на 68 книги и повече от 226 хиляди 
хороскопа. Създател и автор на сп. 
„Кармичният кръг“, излизащо всеки 
месец от януари 2001 година.  Член 
е на Международната астрологична 
асоциация ISAR и на Германския съюз 
на астролозитe DAV. През 2011 го-
дина създава и е председател на бъл-
гарския филиал на Германския астро-
логичен съюз.

2020 година е подвластна 
на Уран и на вибрация 4

Уран е планетата на мощните вибрации на позитивна Вселенска 
енергия, откъдето черпим с пълни шепи... или никак в зависимост от 
собствения ни избор, знания, интелект. Нашият далечен небесен съсед 
ни помага да градим новото и оригиналното, независимо, че се слави 
като творец и носител на разрушенията заради неправилното тълкува-
не на това понятие. Причината за неговото съществуване и наслагва-
не като качество във времето и пространството е неосъзнаването, че 
преди да градим новото, сме длъжни да разрушим, да премахнем, да 
прочистим Земята, обществото, или самите себе си, нашата душевност 
от старото и ненужното. 

ОВЕН
През 2020 година вашата не-

уморна работа, енергийният ви 
заряд, даряващ ви мощ и сила, 
са причината да получавате за-
служени похвали, които за вас са 
стимул за още по-добри пости-
жения, отлични приходи и при-
знание. Когато имате достатъчно 
за себе си, сте склонни да даря-
вате, да пътувате за развлечение 
до екзотични кътчета на планета-
та, но през тази година не бъдете 
прекалено разточителни. Лишени 
сте от деликатност и ако някой ви 
е засегнал през миналата година, 
ще го поставите на мястото му 
през настоящата. 

Въпреки емоцията, която 
властва в началото й, дните ви 
са изпълнени с работа. Април ви 
забранява начинанията. Изпъл-
нявайте само обичайните си за-
дачи. Бъдете умерени в думите и 
действията си. 

През май, юни и юли не про-
пускайте възможността да откри-
ете нова сфера за изява и матери-
ална стабилизация. 

ТЕЛЕЦ
През първите четири месеца 

на 2020 година трудно овладя-
вате емоциите си - причина за 
професионални проблеми. След 
април се успокоявате, но идва 
прибързаността и желанието да 
сте винаги начело, а плановете 
ви да се случват както ги мечта-
ете. Типично за вашия знак, вие 
не обичате внезапните проме-
ни и неочакваностите. Живеете 
спокойно, работите с умерено 
темпо, усърдие и търпение, кои-
то ви помагат винаги да довеж-
дате започнатото докрай. Не 
пропускайте възможността да се 
усъвършенствате и повишавате 
своята квалификация. От септем-
ври до края на годината вашите 
идеи, запознанства и пътувания 
у нас и по света ви даряват нови 
възможности за изява и ви обо-
гатяват с нови впечатления за не-
познати страни, традиции и наро-
ди. В края на годината намерете 
бъдещи надеждни партньори и 
влиятелни хора, които да ви под-
крепят в начинанията.
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 БЛИЗНАЦИ
2020 година предупреждава, че ако 

сте любители на импулсивните дейст-
вия, безконтролната смяна на работата, 
внезапните пътувания, без дори да пре-
дупредите колегите и близките си, сте 
длъжни да преразгледате поведението 
си и житейските си приоритети. Напом-
ням ви, че Уран – планетата на духовност-
та и интелекта, вибрация 4 – на труднос-
ти, но и на рутина и отхвърляне с лекота 
дори на досадните задължения, както и 
Металният плъх, изискват от вас да сте 
отговорни, подредени, предсказуеми и 
да планирате, вместо да се разпилявате 
в много занимания, без да завършите 
поне едно от тях. 

Приятели, на които може да се дове-
рите, са ви от полза. Партньори зад гра-
ница помагат да преодолеете трудности-
те през първата половина на годината, а 
след това набирате скорост и нараства и 
амбицията ви да сте още по-добри. И я 
осъществявате.

РАК

2020 година започва с предупрежде-
ние, че от самото й начало трябва да сте 
подготвени за проблеми в отношенията 
с вашите служители, ако заемате ръко-
водни позиции, или с вашите началници, 
ако сте подчинени. Вашата задача през 
първата половина на годината е да си из-
ясните какво искате да постигнете, как-
ви са вашите планове, но подчинени на 
честни и коректни действия. Ще приклю-
чите стари приятелства, но ще създадете 
нови. За да си спестите неприятности сте 
длъжни да постигнете компромиса и да 
намерите златната среда в отношенията 
си. Първата половина на годината изис-
ква да сте по-отдадени на семейството, 
през втората работата е на първо място. 
Новите и интересни познанства прераст-
ват в продължителни приятелства. Несе-
мейните е възможно да тръгнат на път, 
да се установят зад граница, където не 
само ще намерят работа, а и ще срещнат 
половинката си.

ЛЪВ
2020 година ви помага с удоволствие 

и лекота да създавате и хармонизирате 
отношения. За вашите колеги сте парт-
ньори-мечта, всеотдайни, отговорни, 
винаги готови да се отзовете и да помог-
нете. Вашите началници виждат във вас 
хора, на които винаги могат да разчитат, 
а ако сте на ръководна позиция, сте сред 
любимите шефове на вашите служители. 
Направете крачката към пълна промя-
на на живота си, без да се страхувате от 
новото и неизвестното. Радвайте се на 
Съдбовните дарове, дори и на малките, 
защото те водят след себе си големите 
постижения. Дори и да не сте планира-
ли пътувания, значими за вас ще са през 
февруари, август и октомври, а предло-
женията ще се появяват неочаквано. 
Не ги пропускайте, защото покрай удо-
волствието ви гарантират професионал-
ни постижения. Успехът е с вас от март 
до май и от октомври до декември. Ново 
начало поставете през юли. 

ДЕВА

2020 година е изпълнена с рутинна 
работа и неочакваности. Трудно ви е да 
оставате без работа, защото тя ви даря-
ва сили и самочувствие. Ако сте открили 
желаното професионално поприще ра-
ботите с удоволствие по цял ден, без да 
сте вкопчени на всяка цена в кариерата 
си. Печелите с лекота уважението на вис-
шестоящи хора. През зимата тягостното 
настроение ще превъзмогнете с помо-
щта на близките си. През първите месе-
ци на годината в живота ви играят главна 
роля партньорите – деловите и личните, 
от които зависят изцяло месеците до 
края на годината. Бъдете бдителни през 
май заради властваща емоция. Прибър-
заността е забранена през януари, юни, 
август и септември, но през януари и сеп-
тември не се колебайте да предприемете 
промени и пътувания, водещи към въз-
ход. Преместването на ново място – на 
работа или заради покупката на нов дом, 
ви носи удовлетворение.  

ВЕЗНИ
През 2020 година цените красиво-

то, хармонията. Избралите актьорската 
професия се изявяват запомнящо се на 
театралната и филмовата сцена или в 
изложбените зали. Умеете да поглежда-
те всяка ситуация от двете й страни и да 
намирате правилното решение. Годината 
на Уран и на Плъха ви обещава работа, 
отлични резултати и приходи. Подкрепя 
трудолюбивите, умните, умеещите да ми-
слят с разума си, а не с емоциите си. От 
вас се иска да сте точни и предвидливи, 
далновидни и прозорливи, особено при 
промените, които ви поднася първата 
половина на годината. За ваше добро е, 
приемате околните такива, каквито са. 
Пролетта ви дарява вдъхновение и сили 
за работа, за да се докажете и да забеле-
жат вашата значимост и за да планирате 
пътувания зад граница – туристически 
или делови, за да преоткриете себе си на 
непознати и интересни местенца на пла-
нетата.

СКОРПИОН

През 2020 година дните ви са изпъл-
нени с емоции, изпитания, които ви съ-
ветвам да посрещате с усмивка, а не по 
типичния за вас начин – да жилите и мъ-
стите. Предстоят ви промени. Ще искате 
да летите напред, но сякаш усещате, че 
още не му е дошло времето. Бъдете по-
стоянни, бъдете честни и ще се чувствате 
добре. Заради вашата емоционалност 
често забравяте да сте разумни, пред-
видливи и рационални. Обичате ком-
форта и парите и болезнено преживявате 
безпаричието, но няма да ви липсва при-
знание и в професионалния, и в личния 
живот. През лятото не се колебайте да 
оправите обтегнатите отношения, въ-
преки че няма как да са същите, но поне 
да избегнете бъдещото противопоста-
вяне. Трудностите ви очакват през март, 
юли и ноември. Начинанията планирайте 
през януари, април, май, юни, август–но-
ември. От вас зависи дали и кога ще пъ-
тувате за развлечение или делово.
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СТРЕЛЕЦ
През 2020 година сте емоционални, 

поривисти, склонни пасивно и нетипично 
за вас да очаквате внимание от ваши-
те началници. Години наред сте давали 
всичко от себе си за възхода на вашата 
фирма и вярвате, че коректната ви рабо-
та е оценена. Само дето не осъзнавате, 
че работата и усилията ви да сте точни и 
изпълнителни се възприемат като ваше 
задължение. Необходимо е да станете 
незаменими, търсени и да се поставите 
така, че да ви оценят по заслугите ви и 
да осъзнаят вашите възможности. Годи-
ната ви гарантира положителни проме-
ни, дори и преход в нова професионална 
сфера. Раздавайте се с мярка. Не пилейте 
сили, защото ще ви трябват в годините 
пред вас. Стремежът ви да опознавате 
новото и като планирате пътешествия е 
типично ваше качество, но през тази го-
дина ви се иска да погледнете далеч зад 
хоризонта на обозримото и да прозрете в 
неизвестното бъдеще. 

КОЗИРОГ

2020 година е подвластна на стремеж 
към материална стабилност. Работата е 
от значение, защото носи пари, а морал-
ната страна на постигнатото не ви вълну-
ва особено. През пролетта приходите ви 
са минимални. През лятото финансовото 
ви положение се стабилизира и задово-
лява представите ви за имане и спокой-
ни дни. Не се притеснявате, ако вашите 
подчинени не ви обичат, важното е, че ви 
се подчиняват, а вашите началници ви 
хвалят. Годината ви обещава благопри-
ятни възможности за работа, за стаби-
лизиране на семейния живот, за среща 
с подходящата половинка, ако още сте 
самотни. Приятни за вас неочакваности, 
непланирани пътувания и постижения 
пълнят вашето ежедневие. Резултатите 
от труда ви будят завистта на околните. 
При вашите капризи и променливост го-
дината ще е неочаквано стабилна както 
във финансово, така и в професионално 
отношение.  

ВОДОЛЕЙ
През 2020 година се съобразявате 

с всичко, което ви налага Уран, защото 
знаете, че рутината е ваш помощник, а 
годината ви помага да се възползвате от 
нея. Стремежът ви към промени не вина-
ги работи във ваша полза. Насочете към 
стабилизация и обогатяване с нови зна-
ния, ценни за професионалното ви из-
растване. С лекота променяте навиците и 
плановете си, за да сбъдвате мечтите си, 
но и не търпите ограничения. Първите 
месеци на година няма да са леки, защо-
то активната работа ще отстъпва място 
на апатията, но въпреки това няма да 
допуснете пасивност. С лекота намирате 
изход от трудностите. Имате възмож-
ността да си живеете богато и царски, но 
предпочитате да си имате вашето кът-
че, където се чувствате уютно, скрити от 
света, уморени да тласкате човечеството 
към новото. Месеците на вашите успехи 
са март–май, юли–октомври, а през де-
кември на печеливши начинания.

РИБИ

Дали ще превърнете 2020 година в 
ползотворна и печеливша, зависи от вас 
и от умението ви енергията, която при-
тежавате, да бъде използвана градив-
но. През първата половина на годината 
изпитания няма да липсват, но вие сте 
готови с новите си идеи, които е време 
да поднесете и да бъдете подкрепени. 
От първия месец на годината планирай-
те работата си и бъдете дейни. Не само 
ще имате професионални постижения, 
а и ще ви предложат съвместен бизнес. 
Дали ще приемете, зависи от личните ви 
интереси. През лятото ще пътувате пове-
че и ще отделите време за вашите близ-
ки и семейството си. В края на годината 
сте готови за нов старт, но преди това е 
необходимо да направите всичко, което 
е по силите ви, за да избегнете провали-
те и притесненията. Месеците на вашите 
успехи са януари, април–май, юли–сеп-
тември, ноември и декември. Бъдете 
умерени през февруари, май и октомври. 
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Виктория хотел, Несебър 52

ВИП Комюникейшън, София 17

Гранд хотел Банско, Банско 57

Гранд хотел Свети Влас, Свети Влас 57

Грийн Ууд хотел, Разлог 85

Двор на кирилицата, Плиска 27

Дейзи Резиденс апарт хотел, к.к. Боровец 87

Делта Планет МОЛ, Варна IV корица

Държавна опера Стара Загора, Стара Загора 32

Езерец хотел, Благоевград 71

Естрея Палас хотел, Св. св. Константин и Елена 47

Естрея Резиденс хотел, 
Св. св. Константин и Елена

47

Зора къмпинг, Обзор 42

Зорница Сендс хотел, Свети Влас 51

Интерхотел Сандански, Сандански 73

Исторически музей Бяла Черква, Бяла Черква 71

Кабакум бийч апарт хотел, Варна 44

Кметство Равда 53

Конгреси и мероприятия, София 28

Ла Мер Резиденс, Варна 45

Марвел хотел, к.к. Слънчев бряг 61

Мариа Палас апартаментен комплекс, Балчик 41

Мартин клуб хотел, Банско 81

Меридиан турс, София 52
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Меридиан хотел Болярски, Велико Търново 21

Меридиан хотел, к.к. Слънчев бряг 52

Мерит Гранд Моста хотел и казино, Свиленград 31

Мистрал хотел, Балчик 41

Мурите клуб хотел, Разлог 83

Наш дом семеен хотел, Каварна 38

Нобел хотел, к.к. Слънчев бряг 61

Оазис Дел Сол бутиков хотел, Лозенец 63

Община Балчик 40

Община Вършец 71

Община Гоце Делчев 29

Община Каварна 36

Община Казанлък 33

Община Петрич 75

Община Разлог 84

Община Самоков 86

Община Хисаря 67

Община Царево 64

Община Челопеч 19

Община Шабла 35

Оливс Сити хотел, София 17

ОП Туризъм, София 4

Орфей хотел, Девин 77

Пирин парк хотел, Сандански 3

Прим Експо, София 6

Райска градина Резорт и СПА, Свети Влас 49

Рейнбоу Плаза, София 16

Рибарска среща хотел-ресторант, Царево 65

Ривиера ваканционен клуб, Варна 43

Специализирани болници за рехабилитация - 
Национален комплекс ЕАД, София

11

Св. Св. Петър и Павел хотел, Поморие 59

Свети Никола СПА хотел, Сандански 72

Телевизия Туризъм, София 18

Топола скайс Резорт и Аквапарк, с. Топола 37

Флора хотел, к.к. Боровец 88

Хан Хаджи Николи, Велико Търново 21

Хелиос хотел, Балчик 42

Хот Спрингс Медикъл и СПА хотел, Баня III корица

Царевград Търнов, Велико Търново 22

Цари Мали град, с. Белчин 89

Централна автогара, София 12

Черноморско злато, Поморие 59

Ягодинска пещера, с. Ягодина 28

Янакиев клуб хотел, к.к. Боровец 87
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