




„Отечество любезно, как хубаво си ти!

Как чудно се синее небето ти безкрайно!

Как твоите картини меняват се омайно!

При всеки поглед нови, по-нови красоти:

тук весели долини, там планини гиганти,

земята пълна с цвете, небето със брилянти...

Отечество любезно, как хубаво си ти!...“

Иван Вазов
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Министерството на туризма с амбициозна, 
но и реалистична програма в подкрепа на 
туристическия сектор 

След три необичайни години на кризи и политически турбуленции, Министерството на туризма посрещна 2023 
година с ясни цели и задачи за следващите месеци и с конкретен фокус върху най-неотложното в подкрепа на сек-
тора, водени от принципи като експертност и максимална прозрачност в действията си. 

През изминалата година Министерството на туризма работи изключително активно за запазване на българските 
туристи, които преоткриха България, и за популяризирането на страната ни като дестинация на международния 
пазар. Усилията бяха насочени към компенсиране на негативните последици от актуалните геополитически и ико-
номически предизвикателства.

Настоящата година започна динамично. Служебният министър на туризма д-р Илин Димитров изпрати старата, 
като започна провеждането на серия от 28 работни срещи в общините, където туризмът преобладава като икономи-
ческа дейност, за да чуе проблемите от първо лице и да подобри връзката между министерство и бизнес. „Според 
мен мястото на министъра е при бизнеса, там, където може да се чуе пулсът на обществото“, убеден е министър 
Илин Димитров.

Основната задача на Министерството на туризма е подготовката за летния сезон. В момента текат много дейнос-
ти по разгръщане на националната реклама на дестинация България и подобряване на имиджа й чрез прецизни 
и целенасочени действия по пазари, с активното участие на блогъри и влогъри, както и с включване за първи път 
в кампаниите на МТ и на международни туроператори. Беше въведен и иновативният подход чрез организиране 
и провеждане на информационни кампании на важни целеви пазари с поредица от работни срещи зад граница, 
ориентирани към бизнеса. След много успешно „road show“ в Полша, в първите дни на февруари дойде ред и на 
Германия – с над хиляда срещи във формат B2B в 5 града и с участието на 20 български компании. Целта – да се 
повиши максимално разпознаваемостта на страната ни и да подобрим връзките на ниво бизнес.

Вторият важен приоритет в областта на рекламата е изпращането на три нови туристически аташета във 
важни за България пазари. Освен активният отпечатък на работещите в Полша и Германия, предстои да бъдат 
изпратени български аташета в Турция, Румъния и Великобритания, за да се подобри видимостта на дестинация 
България на световния туристически пазар.

Прозрачното провеждане на процедури за наем чрез видеонаблюдение и все по-дигитализирана работа, 
която да улесни потребителите и да ограничи сивия сектор, са друг ключов аспект от работата на Министер-
ството на туризма в следващите дни и месеци. Предстои отдаването на 27 морски плажа на търгове. За първи 
път тръжните процедури ще се извършват с видеонаблюдение и с участието на представители на КПКОНПИ, МВР 
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и ДАНС. „Длъжни сме да направим максимално прозрачни тези процедури, така че националните богатства на 
България – плажовете, да бъдат съхранени и да бъдат отдадени под наем по такъв начин, че да бъдат стопанисвани 
възможно най-добре“, подчерта нееднократно министър Димитров.

Следващата важна задача е ограничаването на сивия сектор. В посока изсветляване на сектора бе постигната 
вече една малка победа през 2022 г. – запазването на 9% ДДС в туризма. В тази посока ще е и реализирането на 
новата информационна разяснителна кампания в туризма съвместно с компетентните органи (КЗП, МВР и НАП) 
със съвети към потребителите и търговците с цел ограничаване на нелоялните практики в сектор туризъм. 

От февруари започват масови проверки за т.нар. “нелегалните екскурзии”, съвместно с КЗП, МВР и НАП. Ще 
се правят проверки на границата, ще се пишат актове, ще се разследват евентуални нарушения и злоупотреби, за да 
бъде защитен интересът на потребителите на туристическа услуга.

За бизнеса безспорно ще е интересно да научат, че дигитализация на статистическите данни за туризма и обно-
вяване на страницата на МТ с ново пространство за статистика и анализи е една от предстоящите заложени цели.

Министерството на туризма ще продължи работата си и по ключови за сектора стратегически задачи, свър-
зани с устойчивото развитие на туризма, подобряване на практиките и укрепване на бранша в дългосрочен план.

Продължават действията по изработването на модел за гаранционен фонд за туроператорите, който ще бъде 
широко обсъден с бранша. Продължава и работата по създаването на единна дигитална карта на страната с ин-
тегрирана информация от сектор туризъм, земеделие и култура за чудесата на България, с участието на висшите 
училища, медии, НПО сектор и бизнес – един дългосрочен проект, администриран от МТ, с възможността години 
наред да бъде надграждан, проект, който ще влезе в телефоните ни и ще доведе бъдещето при нас. 

Един от най-съществените проблеми в туризма е разрешаването на проблема с кадрите. Активните действия 
по решаването им и тесните контакти с академичните общности за подобряване на връзката образование-биз-
нес е част от приоритетната работа на министерството. Допълнително прецизиране на времевата рамка за турис-
тическите стажове, анализът и усилията за подобряване на нормативната уредба при наемането на лица от трети 
страни е част от невидимата, почти ежедневна работа на министерството на туризма и на министъра.

Продължава работата по участието и отличното представяне на България в международните туристически 
борси, с настъпилото оживление в сектора след COVID-19. Партньорството на страната ни с утвърдените между-
народни формати в туризма също доведе до много добри резултати. 

Най-важното признание без съмнение е избирането на София за домакин на 68-ата сесия на Регионална комисия 
„Европа“ на СОТ към ООН, което ще се състои в периода 31 май – 2 юни 2023 г. Това е чудесна възможност Бълга-
рия да представи богатите си възможности в туризма пред възможно най-високопоставена аудитория. Страната ни 
вече изяви амбицията си да има водеща роля при определянето на глобалните политики в сектора с кандидатурата 
си за членство в Изпълнителния съвет на СОТ за периода 2023-2027 г. 

През септември страната ни ще домакинства и на среща на Борда на директорите на Европейската туристическа 
комисия – форум, който е отлична платформа за дискусия на маркетингови и други инициативи в туризма.

И една амбиция – при възможност за корекции в Плана за възстановяване и устойчивост – включването на по-
вече възможности за финансиране на сектор туризъм по ПВУ.

Подготовката за кандидатстването на България за домакин на Световната конференция по климатични промени 
към ООН – COP 29 също ще даде тласък и нови перспективи пред българския туризъм и възможността да бъдат 
инвестирани изключително много средства в инфраструктура у нас.



ВСЕНАРОДНО ПРАЗНИЧНО ХОРО ЗА ЕДИНЕНИЕ
Списание Дестинация България, Телевизия Туризъм и доц. д-р Йордан Йорданов – зам.- председател на Упра-

вителния съвет на Сдружение Туризъм, с подкрепата на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йо-
това, организираха на 6 септември 2022 г. Общобългарски празник за споделяне „Всенародно празнично хоро за 
единение“.

Любители на българския фолклор и хорото от различни възрасти, общности и региони в страната и чужбина, но-
сещи България в сърцето си, се хванаха на Всенародното празнично хоро в знаков ден от календара - 6 септември, 
Съединението на Княжество България и Източна Румелия. 

Идеята за Общобългарското хоро е ежегодно да има своите последователи, по подобие на Сурвакарските и 
Кукерските празници, да е неформален израз на преосмисляне на отношението ни към девиза "ВСИЧКО БЪЛГАР-
СКО И РОДНО, ЛЮБЯ, ТАЧА И МИЛЕЯ“, за да има България и утре!

Всяка година Всенародното празнично хоро за единение, на което се хваща Мало и Голямо, ще се надгражда с 
по един нов елемент от българския фолклор.

Затова и през 2023 г., на 6 септември, на избрано от вас място ви приканваме да изиграете с вашите приятели 
едно българско хоро и по този начин да станете част от инициативата „Всенародно празнично хоро за единение“.

Вашите снимки и/ или видео 
материали ще поместим в 

интернет страницата  
на списание  

Дестинация България -  
www.destinationbulgaria.bg. 

Ще ги очакваме на имейл: 
office@destinationbulgaria.bg 

Медийни партньори на 
инициативата са БНТ и БНР.

ИНИЦИАТИВА 
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Ще ни намерите всеки ден 
от 10.00 до 20.00 ч. в „Читалнята” – 
най-нестандартната инфоточка в София. 
Намира се в Градската градина, близо 
до Народния театър 
e-mail: chitalnyata@gmail.com
Тел.: 0885 921 620

Всеки работен ден 
от 9.30 до 18.00 ч. в ТИЦ „Ларго”
Метростанция "Сердика 2"
e-mail: largo@info-sofia.bg
Тел.: 02 494 93 15

Всеки работен ден 
от 9.30 до 18.00 ч. в   
ТИЦ „София”
бул. "Цар Освободител" № 22 (в подлеза 
пред СУ "Св. Климент Охридски")
e-mail: tourist@info-sofia.bg
Тел.: 02 491 83 44/ 45

Всеки ден от 08.30 до 17.00 ч. 
в ТИЦ „Банкя”
гр. Банкя, пл. „Република”
e-mail: bankya@info-sofia.bg
Тел.: 0885 074 115

Отговорите на всички 
въпроси ще получите в 

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ 
ИНФОРМАЦИОННИ 

ЦЕНТРОВЕ (ТИЦ)  
на Столична община

Тук ще Ви помогнат с идеи 
къде и какво да посетите и 
как най-лесно да стигнете 

до желаното място. Ще 
получите безплатни 

карти на града, дипляни и 
брошури за туристически 

обекти, информация за 
нови атракции и събития,  

а можете и да закупите 
сувенири от София. 

Не пропускайте да си 
свалите и мобилното 
приложение VisitSofia.

Потърсете VisitSofia в  
Google Play и в App Store.

А ако имате нужда от още 
информация, можете да ни 

намерите във 
Фейсбук - Visit Sofia и  

Инстаграм - visit__sofia,  
или да посетите  

уебсайта  
www.visitsofia.bg.

желана целогодишна туристическа дестинация 
Планирате да посетите София или вече сте тук?
Питате се как най-пълноценно да организирате престоя си? 
Имате нужда от туристически карти, брошури и други информационни материали?
Искате да разберете какво се случва в забързания столичен град?

СОФИЯ





# България – 
виж, усети, разкажи  
и отново се върни
Ваня Костадинова
Сега, когато разказвам това, започва да се разсъмва 

и плахи снежинки се появяват и изчезват във въздуха. 
Подранила двойка извади телефона си, снима се, мина 
покрай мен и аз ясно чух: „Публикувай с хаштаг Бълга-
рия“. После с първите лъчи на слънцето на пейката до 
мен седнаха хора, които говореха за мистичните места 
у нас –  Родопите, Странджа, село Златолист, местност-
та Рупите. Споделяха къде са почувствали най-голямо 
енергийно излъчване. Обещаха си, че непременно ще 
отидат на древния Перперикон и на гробницата в с. Све-
щари. „А помните ли, когато в деня на светите Констан-
тин и Елена гледахме нестинарите?“, беше последното, 
което чух от тях.

Снежинките продължаваха да се появяват и изчезват 
във въздуха, а аз продължавах да слушам разговора на 
всеки, спрял до мен.

Спираха романтици:
- Помниш ли ахтополския фар? Помниш ли как свет-

лината му чертаеше по морето и как десетки туристи 
вървяха по скалите, за да го пипнат. Всеки морски фар 
си има нещо загадъчно и мистично. Фарът е морето, 
морето е фарът и светлината на вечно търсещите...

- Светлина... Помниш ли как светлината излезе от 
морето при Камен бряг?

Спираха философски настроени: 
- Планината е живот. Нашият живот е една пла-

нина – изкачване, връх, слизане, пропадане, търкаляне, 
отново изкачване...

- А планинският курорт какво е? 
- Планинският курорт? Нашата глътка въздух 

между две предизвикателства, макар че планинските 
ни курорти са толкова красиви, че спират дъха.

Спираха вярващи:
- Използвах лятото и есента и минах по много пок-

лоннически маршрути. Обиколих и много скални мана-
стири.

- В малката Света гора има много манастири от 
Второто българско царство.

- Вярно ли е, че най-старият действащ манастир в 
Европа е Чирпанският манастир „Св. Атанасий“?

11

на стр. 14à



Спираха и забързани хора, погълнати от работата си:
- Ще ходим ли на СПА? Препоръчаха ми страхотно мяс-

то. Работи целогодишно.
- Да, но ще опитаме и ароматерапията.
- Задължително ще направим и винен тур.
Спираха пътешественици: 
- Обектите на ЮНЕСКО в България трябва задължи-

телно да бъдат посетени от всички. 
- Мисля, че легендата за Мадарския конник вече се разказ-

ва от всеки, който го е посетил.
Спираха ученици:
- Решил съм това лято да направя пътуване по пътепи-

сите на Иван Вазов. Започвам с „Великата рилска пустиня“.
- Пускай клипчета в Tik Tok. 
Накрая се спряха две жени, които носеха в ръце праз-

ни кошница и кофа. 
- Идва днес едно момче, купи цветя и вика: „Бабо, вие раз-

вивате ли селски туризъм. Викам, бабо, развиваме, на село 
има работа за всички.“

И така цял ден хора спираха, уговаряха се, обещаваха си 
пътешествия и всеки от тях разказваше за кътче от България, 
от всяко място, от всеки сезон, с # България.

А аз, старият камък, поставен на мястото от където на 
27 август 1895 г. по покана на Алеко Константинов тръгват 
участниците за първото масово изкачване на Черни връх, 
поставило началото на организираното туристическо дви-
жение, слушах как България се е превърнала в туристическа 
страна, как история, култура и природни дадености са офор-
мили онази притегателна сила, която постоянно те кара да се 
връщаш и да откриваш нови и нови места. 

А аз, старият камък, знам, че прекрасните ни планини, 
море, манастири, археологически обекти, загадъчни и мис-
тични места са част от световния туристически пъзел, без чи-
ито парченца картата на световния туризъм не би била цяла 
и завършена.

А аз, старият камък, знам, че преди 128 години беше по-
ставено началото на едно движение, което днес показва на 
целия свят колко прекрасна е България, с # България. 
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The  place  where  

business 

meets  success

ВИТОША ПАРК ХОТЕЛ е забележителен акцент 
от модерния дух на южна София. 

Позиционирането на хотела е съобразено 
с неговата категория и профила му на 

международен бизнес и конферентен център.

Разположен е в най-зелената зона  
на столицата, с панорамна гледка към 

красотата на Витоша.

Поддържа богата гама от основни услуги, 
удобства и индивидуални комплименти за 

всеки гост: настаняване, ресторанти,  
wellness и спорт, конферентна дейност,  

лични и бизнес тържества.

Ако търсите качество, спокойствие  
и перфектно обслужване, реновираният 

Витоша Парк Хотел е Вашето място!
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„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ 
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - 

НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД
е лидер във физикалната и рехабилитационна медицина, използващ 
утвърдени медицински стандарти в съчетание с природни ресурси. 

Дружеството е без аналог в системата на здравеопазването 
в Република България и държи значителен дял от пазара на 
медицинските услуги в страната в областта на физикалната и 
рехабилитационна медицина. 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - 
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД предлага голямо разнообразие 
от физиотерапевтични и рехабилитационни методи на лечение 
в 13 специализирани болници за рехабилитация, разположени в 
утвърдени балнеоложки курорти на територията на цялата страна.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО
Поддържане, възстановяване и подобряване здравето 

на хората с естествени методи чрез:
 Профилактика
 Диагностика
 Терапия
 Медицинска рехабилитация
 Пълно психосоматично възстановяване

и/или стабилизиране на пациента
ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ

 балнео- и водолечение
 апаратна физиотерапия
 кенезитерапия
 калолечение /пелоидотерапия/
 термотерапия
 таласотерапия

НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА
 питейно 
 външно
 инхалаторно

НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЕЛОИДИТЕ
 външно
 кавитарно

ОСНОВНИ ГРУПИ ЗАБОЛЯВАНИЯ,  
КОИТО СЕ ЛЕКУВАТ В СБР

 дегенеративни, възпалителни и посттравматични 
заболявания на опорно-двигателния апарат  
 заболявания на периферната нервна система 
 сърдечно-съдови 
 ендокринно-обменни 
 заболявания на централната нервна система
 стомашно-чревни и жлъчно-чернодробни
 бъбречно-урологични заболявания 
 кожни заболявания и увреждания след химична 
и термична травма
 гинекологични, андрологични заболявания и 
стерилитет
 възпалителни и алергични заболявания на 
дихателната система
 хронични професионални интоксикации
 радиационни увреждания
 долекуване и рехабилитация на пациенти, 
преболедували КОВИД-19 и с ПОСТ-КОВИД 19

"СБР-НК" ЕАД е носител на златна статуетка "Световен стандарт 
за качество" на международната организация Business Initiative 
Directions (BID).



Филиал Павел Баня 
гр. Павел Баня

 0876 904 891 
pavelbania@rehabilitation.bg

Филиал Момин Проход 
гр. Момин Проход

 07142/ 61 97 
mominprohod@rehabilitation.bg

Филиал Баня Карловско 
гр. Баня

 03132/ 22 04 
baniakarlovsko@rehabilitation.bg

Филиал Сандански 
гр. Сандански

 0746/ 3 08 34 
sandanski@rehabilitation.bg

Филиал Велинград  
гр. Велинград

  0359/ 5 33 59 
velingrad@rehabilitation.bg

Филиал Хисаря 
гр. Хисаря

 0337/ 6 25 72 
sbrnk_hisar@abv.bg

Филиал Наречен 
с. Нареченски бани

 03342/ 22 24 
nar.bani@abv.bg

Филиал Баните Смолянско 
с. Баните

 03025/ 22 57 
sbrnk_banite@abv.bg

Филиал Вършец 
гр. Вършец

 09527/ 2258 
vurshec@rehabilitation.bg

Филиал Банкя 
гр. Банкя

 02/ 99 77 283 
bankia@rehabilitation.bg

Филиал Поморие 
гр. Поморие

  0596/ 2 41 50 
pomorie@rehabilitation.bg

Филиал Овча Могила 
с. Овча Могила

 06327/ 24 41 
ovchamogila@rehabilitation.bg

Филиал Кюстендил 
гр. Кюстендил

 078/ 55 09 70 
kustendil@rehabilitation.bg

СОФИЯ 1142   |   БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №54   |   0700 18277
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ПЛОВДИВ  ПЛОВДИВ  
ТЕ ОЧАКВАТЕ ОЧАКВА

Сгушен между седем хълма и 
векове история, „градът на те-
петата”, както наричат Плов-
див от незапомнени времена, е 
пъстър и различен през всеки 
месец от годината. 

И през 2023 събитийният ка-
лендар на най-стария жив град 
в Европа е богат и разноцветен 
колкото и самия него! Повече 
от 450 събития се пренасят на 
различни сцени в древния и 
вечен Пловдив и очакват своя-
та публика. Опера, рок, елек-
тронна музика, джаз, класика, 
фолклор, фестивали, изложби, 
театър и още, и още… 

Каквото и да харесваш, през 
тази година в Пловдив има 
много от него!  

Виж част от цветната палитра, 
наречена събитиен календар 
на Пловдив, избери своето 
вдъхновяващо събитие, и се 
потопи в атмосферата на древ-
ния и вечен град, подарявайки 
си доза енергия и зареждаща 
емоция!

ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ 
май и септември 

Международен фестивал 
ONE DANCE WEEK 2023 

12 май – 4 юни 
Фолклорен фестивал 

НАРОДЕН СЪБОР ПЛОВДИВ 
19 – 21 май

XIV Международен фестивал 
ДНИ НА МУЗИКАТА  

В БАЛАБАНОВАТА КЪЩА 
20 май – 30 юни 

16 септември – 30 ноември
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ  

НА КАМЕРНАТА МУЗИКА 
26 май – 16 юни

Годишни музикални награди на 
БГ РАДИО 

27 май
Международен фестивал  

за театър и съвременен танц 
ЧЕРНАТА КУТИЯ 

31 май – 15 юни
DISCO MUSIC FEST  

юни
Музикален форум 

МУЗИКА ОТ ВЕКОВЕТЕ 
юни и септември

Музикален фестивал 
LOST IN HILLS 

10 юни
Международен фестивал  

ФРАНКОФОЛИ 
16 – 17 юни

Оперен фестивал  
OPERA OPEN 2023  
20 юни – 17 август

Музикален фестивал 
SОLAR FESTIVAL 

юли

МЕЖДУНАРОДЕН  
ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ  

24 – 28 юли
ПЛОВДИВ ДЖАЗ ФЕСТ 

4 – 6 август 
27 – 29 октомври 

Фестивал на  
СТЕНДЪП КОМЕДИЯТА 

24 – 27 август
Кулинарен фест 

ГУРМЕТО ПОД ТЕПЕТО 
септември 
Фестивал 

SHAKE THAT ХЪЛМ 
1 – 3 септември

Международен куклено-театрален 
фестивал ДВАМА СА МАЛКО – 

ТРИМА СА МНОГО  
& TheatAir 2023  
1 – 6 септември

НАЦИОНАЛНИ ЕСЕННИ ИЗЛОЖБИ 
1 – 30 септември

Есенен театрален фестивал  
СЦЕНА НА КРЪСТОПЪТ 

10 – 21 септември
ПРАЗНИЦИ НА СТАРИЯ ГРАД 

18 – 24 септември
Фестивал на китарата GuitArt 

6 – 8 октомври 
Международни фотографски срещи  

13 – 31 октомври
Международен ден на мавруда 

28 октомври 
Фестивал  

ДЕФИЛЕ НА МЛАДОТО ВИНО 
24 – 26 ноември

Подробна и актуална информация за събитията в Пловдив 
може да получите на 

www.visitplovdiv.com

АКЦЕНТИ ОТ АФИША НА АКЦЕНТИ ОТ АФИША НА 
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2023 ГОДИНАОБЩИНА ПЛОВДИВ 2023 ГОДИНА
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Ако искате да се разходите сред живописна природа, да посетите различни културно-исторически 
и археологически паметници, да се потопите в атмосферата на българските традиции, бит и 

обичаи, да се отдадете на поклоннически, планински и ловен туризъм или просто да отпочинете 
през летните отпуски и уикендите, то вашата дестинация е

www.mirkovo.bg

МИРКОВО!МИРКОВО!

с. Мирково, ул. Ал. Стамболийски №35, тел.: 07182/ 22-86, e-mail: info@mirkovo.bg

www.mirkovo.bg
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Петрич, бул. „Цар Борис III“ №45, тел.: 0745/ 6 93 00; 0888 09 09 10
e-mail: hotelbats@yahoo.com   /   www.hotelbats.com

Хотелски комплекс БАЦ  
ще ви изненада с изцяло 
обновения СПА-център.

Гостите могат да се насладят 
на всесезонен покрит плувен 
басейн с минерална вода от 
лековитите минерални извори 
в м. Рупите, на перфектно 
обслужване и вкусни ястия в 
ресторанта на комплекса.  
На разположение са и казино, 
лоби бар и конферентна зала. 

Това е вашият избор.
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Антоанета ТИТЯНОВА 

Кой не е чувал за карнавала в Рио де Жанейро, фести-
валите в Кан, Венеция, Авиньон, Валенсия, Габрово… 
Целогодишно всеки турист посещава тези дестинации, 
но по време на фестивала е различно. Градът оживя-
ва, има друг празничен привкус, една подправчица - не 
само туристическа, която преобразява обстановката и 
кара човек да се връща в града отново и отново, за да се 
потопи в празничната атмосфера. 

ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ - 2 В 1  
ПЪТЕШЕСТВИЕ И ЗАБАВЛЕНИЕ

И докато емоциите бушуват на фестивала, оставаш да 
спиш на място, опитваш от традиционните ястия, купу-
ваш сувенири, разглеждаш музеи, забележителности… 
С други думи, развиваш местната икономика, а фестива-
лът е красивата провокация и симбиоза от приятно раз-
влечение и туристическото пътуване, което омагьосва. 

Ето че захванахме темата за необятните възможности 
на фестивалния туризъм, който е способен да превърне 
и най-малкото селце в желана топ дестинация, независи-
мо в коя точка на света е. Да прерасне в празник - реги-
онален, национален, международен.

Карнавал, фестивал, събор, празник… 
Наименованията са различни, но съдържанието е 

едно – неистовото желание на хората да честват заедно 
дадено събитие. Колкото и на-
зад във времето да се връщаме 
и да търсим в хилядолетията 
корените на фестивала, ще от-
крием, че откакто свят светува, 
общностите са искали и са съ-
преживявали конкретен праз-
ник чрез общи ритуали, игри и 
веселие. По тракийските фиали 
откриваме изографисани пир-
шествата на Дионисий и шест-
вията на Митра, показващи как 
предците ни са умеели да се 
забавляват. „Хляб и зрелища“ 
е логото, под което римските 
императори провеждали мно-
годневни празненства за народа 
- една маркетинг стратегия, ос-
танала непроменена и до днес.

Изпратихме Сурва в Перник, 
очакваме Празника на розата 

в Казанлък, фестивала в Копривщица и събора в Гела, 
наедно с утвърдени фестивали в Русе, Варна, Пловдив, 
Габрово…  

В България годишно се провеждат над 3000 фестива-
ла с различен обхват и мащаб. 
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За всекиго по нещо!
Има фестивал - има туристи! Това накара много мал-

ки населени места да поемат инициативата и да създа-
дат фестивали, които да привличат гости и туристи пер-
манентно, изтъквайки най-самобитните и отличителни 
белези на региона. Ракия, сирене, 
суджук, баница, кисело мляко… 
Севлиево, покрай фестивала на 
тиквата, пълни хотелите на три съ-
седни града, а Габрово с най-стария 
карнавал издигна на световно ниво 
фестивалния туризъм в България, 
превръщайки се в международна 
столица на хумора. 

Ако не с гозба, фестивалът може 
да примамва с музика - класическа, 
фолклор, рок, джаз, като се започ-
не с утвърдени празници като Мар-
тенски музикални седмици и се 
стигне до рок фестивала в селцето 
Миндя. Показателно бе как покрай 
рок събитията Каварна бе дълго ак-
тивна туристическа дестинация за 
меломаните, а джаз фестивалът на д-р Илиев в Банско 
(след смъртта му се провежда в Боровец) за 23 години 
накара ски курортът във фестивалните дни през август 
да привлича повече туристи отколкото в пиковия зимен 
сезон. 

Магическата сила на фестивалния туризъм има свои-
те тайни вълшебства - кой и как успява да инициира ин-
тересни, мащабни и атрактивни събития, които да при-
влекат публиката? Фестивалите са като цветята - нужна 
им е благоприятна почва, за да пуснат корени и да се 
развиват с годините - да укрепнат и да бъдат притега-
телни за туристите.

Истина е, че фестивалите никнат като гъбки - все по-
вече и все по-нетрадиционни. Географски защитените 
марки се превърнаха в основа на кулинарните фести-
вали, природните забележителности в алтернативните 

форми на туризъм. Държавата и общините, виждайки 
потенциала им, чрез проекти и финансиране, подкрепят 
празнични събития, но най-често създават фестивали 
еднодневки, които изхарчват парите и умират така бър-
зо, както са се появили. 

Ключът в успеха във фестивалния туризъм е в пре-
дприемачеството. Зад всеки успешен фестивал в Бълга-
рия стоят креативни личности и инициатива. Едва ли е 
нужно да споменаваме „Празник на накита“ в с. Петрич, 
Фестивалът на носията в Жеравна, Празник на розата 
в Казанлък, фестивалът „Черноморски перли“ в Свети 
Влас и Несебър, традиционното „Дефиле на младото 
вино“ в Пловдив...

Както пее Емил Димитров в песента „Карнавал“ - 
„Любов, любов – прекрасен весел карнавал, зад който 
всичко вечно се върти“, така и животът, изпълнен с мно-
жество фестивали, празници и събори, се завърта всяка 
година с пълна сила. Общини и организатори се надпре-
варат да обогатят културния си календар с нови и още 
по-пъстри фестивали. С идването на лятото и топлото 
време един подир друг се завръщат фестивалите като 
ято птици.
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Емблематични фолклорни фестивали се провеждат в 
Рожен, Гела, на Петрохан, а Бургас вече няколко години 
оглавява класацията като град с най-много фестивали. 
Наред с традиционните, постоянно изненадва с нови, 
които запълват различни ниши според интересите и по-
требностите на публиката. 

Истината е простичка. Животът на всеки фестивал за-
виси преди всичко от креативността и инициативността 
не само на организаторите, но и на публиката, на мест-
ните общности дали ще го приемат като свое чедо и тях-
на духовна и културна рожба, на която да дадат право на 
живот в тяхното местообитание. Дори организаторите 
да са отвън, от фестивалния туризъм печели най-много 
местната икономика. Фестивалът оставя добавена стой-
ност в мястото, където се провежда, без да говорим за 
културния облик, който се превръща в хит за селището. 

Фестивалите имат памет. Умеят да прогонват моно-
тонността, сивото ежедневие и да карат града, жителите 
и туристите да празнуват заедно. Да надянат най-хуба-
вите празнични премени. Като за гости! Те и публиката 
няма да закъснеят. 

Фестивалите вземат много - усилия, средства, подго-
товка, но и много дават - в морално и материално из-
ражение с препратка към бъдещето. Те са като децата 
- потребно им е грижовно управление, за да израснат 
самостойни и самостоятелни структури, да успеят сами 
да носят приходи и публики, да привличат, защото са 
стойностни и уникални. 

Фестивалите са нещо като емблема и визитна картич-
ка на града. Като събирателен фокус обединяват минало 
и настояще, домакини и публика,   умението всички да 
празнуват заедно. 

Няма учебник с рецепти как да развиеш фестивален 
туризъм. Той е микс от много фактори и особености. 
Но когато един фестивал е истински, той носи безброй 
красиви емоции, стабилни приходи, привлича публики - 
родни и международни. И най-важното - създава насла-
да и спомени. До следващата година и издание, когато 
отново събира на едно място своите поклонници.

Снимки: авторът
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Български арт и фолклорен център „Нестия“, с председател Христо 
Станков, от 32 години се превърна в стожер и реална емблема на 
българския фолклор. С реализирането на хиляди фестивали, над 
6000 концерта с над 3 милиона публика, „Нестия“ е истински раде-
тел за откриване, развитие и реализация на талантите, като от 2018 
г. инициира тримесечен Национален фолклорен фестивал-конкурс 
„Бъдност за талантите на България“. В него стотици изпълнители и 
състави от 28-те области на страната се изявят на голямата сцена и 
след квалификационните етапи в петте региона се съревновават на 
националните концерти. 

БАФЦ „Нестия“ с призив
ДА ЗАПАЛИМ И СЪХРАНИМ 
ОГЪНЯ БЪЛГАРСКИ

С богатия календар от над 100 събития го-
дишно, „Нестия“ е без аналог в родната об-
разователна и културна сфера, превръщайки 
се в координатен център за хиляди състави и 
индивидуални изпълнители, дори от най-мал-
ките селища на страната. 

Годината стартира с утвърдени фестивали 
като „Нестия Зимна приказка”, „Бъдност за 
талантите на България“ за Североизточна 
България, фестивала “Вино и любов”, за да 
продължава с III Празник на мартеницата в 
Търговище, „Нишавски хоровод“ - в Дра-
гоман и Цариброд, надиграването „Кръшна 
ръченица“, „Нестия Китна пролет”, „Хитър 
Петър“, I фестивал „Шопска огърлица“ по 
проект на НФК, панорама „Кълнове от фолк-
лора“ и много други.

Да се издирва, съхранява и обогатява фол-
клорното наследство е кауза за „Нестия“, като 
именитият хореограф е радетел за приемане 
на закон за съхранение на българския фолк-
лор и за изучаване на богатото ни народно 
творчество в училищата.
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ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД
Велико Търново

ул. Христо Ботев 5
тел.: 062 622 148

моб.: 0887 659 829
tic@velikoturnovo.info

www.velikoturnovo.info
www.soundandlight.bg
www.culturaltourism.info
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1–3 септември 2023 
Музей „Етър“, Габрово

По-впечатляващ от всякога, 
Панаирът се завръща!

Не пропускайте неговото 
осемнадесето издание!
• Международно занаятчийско 

изложение базар на майстори от 
различни континенти

• Международна майсторска 
надпревара в занаята куюмджийство

• Национално съревнование на младежи 
в бижутерски умения

• Международен научен форум 
„Традиционните занаяти:  
съвременни рефлексии“

• Фотографски конкурс  
„Етнообектив: Панаир на занаятите“

• Веществена изложба  
„Занаяти с бъдеще“ с предмети от 
фонда на музей „Етър“

• Гостуваща фотоизложба от 
Хърватия

• Фолклорна програма

Официално откриване:  
1 септември, 18:00 ч. 

fair.etar.bg
museum@etar.bg

XVIII МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА 
ТРАДИЦИОННИТЕ ЗАНАЯТИ

Панаирът се провежда под патронажа на Председателя на Народното събрание на Република България. 
Организатори са Министерство на културата, Община Габрово и Регионален етнографски музей на открито 
„Етър“. XVIII Международен панаир на традиционните занаяти се реализира с финансовата подкрепа на 
Министерство на културата.
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Габровци са пословични със своето 
гостоприемство. Районът предлага 
богати възможности за настаняване в 
колоритни къщи за гости, създаващи уют 
и спокойствие. Тук можеш да се насладиш 
на вкусна храна и най-вече на свободата да 
разполагаш с достатъчно пространство, за да 
се заредиш и да се впуснеш в приключения, 
изживявайки своята незабравима почивка.

ГАБРОВО

Габрово е едно от онези кътчета на България, което съчетава 
по неповторим начин величествена природа и увлекателна история, 
незабравими преживявания и споделени емоции. Град, който посреща 
и изпраща своите гости с усмивка. Или, както казват местните 
зевзеци: „Добре дошли и отишли!“. 

Събитийният календар на града е толко-

ва богат, че когато и да посетите Габрово, 

няма да скучаете. А, ако имате късмета да 

попаднете тук през месец май, то забавле-

нието Ви е гарантирано, защото тогава се 

провежда Международният фестивал на 

хумора и сатирата и Габровският Кар-

навал - събития, които няма как да посе-

тите никъде по света. Тази година датата е 

20 май, когато ще празнуваме 100+ години 

КАРНАВАЛ ГАБРОВО.

е домакин на XVIII Международен панаир на традиционните занаяти. Събитието представя майсторски изделия, създадени по стари техно-логии, съпроводено е от Панаирно изложение, Международна майсторска надпревара, арт-зона, фолклорна програма и научен форум. И докато се разхождате из музея, не пропускайте да опитате пестила, закачливо наречен „габровски шоколад“, който се произвежда от сини сливи и е толкова вкусен, че и швейцарските майстори на шоколада му се възхищават. 

От 1 до 3 
септември 
музей 
„Етър“ 

Два месеца по-късно 
– 21-23 юли габровци 
посрещат своите 
гости на екологичния 
фестивал Узана 
Поляна Фест, в самия 
географски център на 
страната, даващ поле 
за изява на „зеленото“ 
мислене и успешните 
екологични модели.

visit.gabrovo.bg
carnival.gabrovo.bg
uzanafest.gabrovo.bg

Туристически информационен 
център – Габрово
ул. „Опълченска" 11
+359 66 818 406 / tic@gabrovo.bg
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Създаването на „Интерактивна кулинарна кар-
та на българската езикова територия“ (ИКК) от 
екип учени от БАН е уникален научно-практичес-
ки продукт, който засега няма аналог у нас. Картата 
продължава традицията в българската лингвогеогра-
фия, по която вече години наред се изработват кар-
ти и атласи, включващи цялото историко-географско 
българско землище. ИКК представя в пространствен 
план и кулинарните традиции и диалектите на насе-
лението от българската диаспора в Банат, Украйна и 
Южна Молдова (Бесарабия). 

Благодарение на мултилинеарната си структура, 
включваща разнородни елементи като картина, звук, 
видео и текст, още с първото си появяване тази карта 
предизвика огромен интерес към традиционната бъл-
гарска кухня, към българските диалекти, а нейното 
разпространение и популяризиране рекламира Бълга-
рия в национален и международен план. 

Интернет потребителите от цял свят (ИКК е снаб-
дена с огледална версия на английски език) могат да 
видят състава и технологията на приготвяне на харак-
терните традиционни ястия и напитки на българската 
селска и градска кухня, а също и елементи от нацио-
налната ни кухня, както и да чуят автентичен говор от 
повечето диалектни области. 

В ИКК, напр., са включени названия и рецепти на 
храни, които без съмнение принадлежат към нацио-
налната кухня, защото отразяват влиянието на чужди 
култури върху нашата народна кухня. И това са не 
само отдавна настанилите се под влияние на ориен-
талската кухня ястия като различните видове кебапи, 
чомлеци, гювечи, мусаки, баклави или под влияние 
на гръцката кухня – трахани, пити, попари и др., но 
и такива румъно-италиански заемки, част от които 
имат много малки ареали и остават абсолютно чуж-
ди на българската езикова система като: саламỳра де 
пèще (рибена чорба), капацъ́на де магарùца (люте-

Интерактивна кулинарна карта 
на българската езикова територия
Проф. д-р Ана Кочева,
Институт за български език при БАН

ница), кокърцъ́у (вид качамак), тỳрта де орсатòре 
(питка за орисниците), които записахме в с. Кутово, 
Видинско, а също и замъ́ ън фиоратъ́ (зелева чорба) 
в Брегово.

Картата е принос за българската диалектология 
и лингвистична география. Разпространението ѝ в 
интернет и приложението ѝ в различни сфери на об-
ществения живот (образованието, туризма, сферата 
на услугите, рекламата и т.н.) насърчава създаването 
на други такива продукти с висока научна и култур-
на стойност. Тя може да окаже конкретен положите-
лен икономически ефект за развитието на туризма в 
отделните кулинарни райони на страната, както и за 
възстановяване на производството на автентични яс-
тия по стари, дори позабравени, домашни рецепти, и 
за възраждане на кулинарните традиции в българска-
та национална кухня. 

Автентичният диалектен материал 
присъства на картата чрез:

а) видеозаписи, в които е заснет и обяснен проце-
сът на приготвяне на български традиционни ястия. 
Във видеофайловете се виждат и самите информато-
ри, чува се речта им и донякъде може да се определи 
и социалният им статус;

б) аудиозаписи с автентична диалектна реч, в кои-
то се представят също ястия от местната кухня, но 
различни от тези във видеозаписите. От тях потреби-
телите добиват слухово впечатление за диалектните 
особености на местните говори. До някои от тях е 
приложена и снимка на съответното ястие, за което се 
говори в аудиофайла.  

Непредубеденият подход и предоставянето на въз-
можност местните хора сами да разкрият особености-
те на традиционната си кухня, очертават много ясно 
най-типичните ястия за всяко селище или регион. 
Напр. стрàнджански дя̀до в Бръшлян, Малкотърнов-
ско, долагàч в Ресен, Великотърновско, рàки във Ве-
ликотърновско, òхридска пàстръмка в Охрид, мàкало 
с пùле в Костур, бàбин колàч в Берово, Малешевско, 
джỳркан боб в Хисаря, тартòла и карталàчета в 
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Доситеево, Хасковско, бохчà тỳтманик и зèтьова мàнджа в Копривщица, 
старожелезàрска меродùя в Старо Железаре, Хисарско, покривàрник в Трън, 
пошибàлка в Трекляно, Кюстендилско, кùселец у тигàн в Широки дол, Само-
ковско, Кисùмово тестò във Велико Търново, пèчена тùква с лук в Трявна и 
мн. др. 

Същевременно забелязахме и ясно очертано единство на кулинарните тра-
диции и на кулинарната терминология върху езиковия континуум, въпреки 
регионалното разнообразие в начина на приготвяне на ястията. Пр. зелникът 
е ‘печиво с плънка от задушени листни зеленчуци’ на югоизток и югозапад 
(Бръшлян, Малкотърновско; Тополовград; Берово, Малешевско; Логодаж, 
Благоевградско; Годеч (зеля̀ник)), ‘печиво с плънка от задушено кисело зеле’ 
в балканджийските селища (Копривщица; Пирдоп и др.) и в крайния югозапад 
(Връбник, Корчанско), и ‘печиво с плънка от булгур и сирене’ (Голица, Вар-
ненско). По един и същи начин варят на бавен огън до сгъстяване есенното 
овче мляко, което назовават също по един и същи начин – овченùк, и пригот-
вят задỳшено в гювèч в Годеч и от другата страна на границата – в Западните 
покрайнини (Цариброд), така както е еднакво приготвянето на вид по-рядка 
каша с мас и сирене – скрòб в Чупрене, Белоградчишко и в крайния североза-
пад (Цариброд).

Българската традиционна кухня пази изключително стари оригинални ре-
цепти, някои от които бяха открити именно с настоящото проучване, като 
сватбарското жито в Троянско, печената тиква с лук от Трявна, курабиите 
със стогодишното Кисимово тесто, боб на цървули в Срем, Тополовградско 
и др. Записахме дори основния състав и част от технологията за приготвянето 
на прочутото свиленградско малеби, които пестеливо ни разкри един от соб-
ствениците на тайната семейна рецепта.

Единствено в Троянския край се приготвя сватбарското жито, което е 
било обредна храна, а днес се прави в ежедневната кухня като десерт. Нарича 
се така, защото се е поднасяло само на сватби, кръщавки и изпращане на но-
вобранци в казармата, т.е. единствено по хубави, празнични поводи. Техноло-
гията му на приготвяне е доста продължителна и неособено лесна – нужни са 
поне два дни, за да може житото хубаво да уври и да „разцъфне“. Приготвяло 
се е в няколко големи казана, за да стигне за всички гости. По-късно към за-
пърженото брашно се добавя прясно мляко, а свинската мазнина се заменя с 
краве масло или олио, а може и да се комбинира с тях. 

Като ястие или като десерт се приготвя по над 100-годишна рецепта печена-
та тиква със запръжка от лук, брашно и червен пипер в Трявна. Търновската 
градска кухня на свой ред с право се гордее с топящите се бели курабии, при-
готвени също по много стара рецепта, по думите на информатите – от 100-го-
дишно Кисимово тесто (по името на прочутия Кисимов род). 

Всъщност, своеобразието на българската народна кухня и на свързаната 
с нея традиционна кулинарна терминология се изгражда именно от подобни 
старинни и специфични за даден регион или дори отделно селище кулинарни 
специалитети.

Теренните проучвания потвърдиха някои от вече известните факти, под-
крепени от данни от археологически проучвания, за най-старите храни по бъл-

https://kulinar.ibl.bas.bg
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гарските земи и свързаните с тях културни модели. И 
до днес на най-голяма почит на българската трапеза се 
радва хлябът, който неизменно присъства на нея от XI 
век до наши дни без прекъсване. Почитта към него е из-
дигната в култ. 

По време на война и оскъдица алтернативата на хляба 
е бил качамакът. Неговото приготвяне в многобройни 
варианти е широко разпространено в българската кухня. 
Под различни наименования като: качамàк, мамалùга, 
влашнùк и др., с различни съставки (с пръжки, сире-
не или други добавки), освен основната – царевично 
брашно, много гъст или по-рядък, запечен на слоеве 
(на прелòжник) или направо изсипан върху софрата (на 
бỳци), неговите разновидности са добре отразени върху 
ИКК. 

От другите тестени печива, които характеризират 
най-вече празничната трапеза на българина, първен-
ството принадлежи на баницата, която е славянско на-
следство, но е претърпяла изключителна метаморфоза 
през вековете по нашите земи. Няма регион, където тя 
да не е позната, а видовете баници, според технологията 
на приготвяне (дърпани, точени, вити, наложени, набра-
ни), плънката (с пълнеж от растителен или животински 
произход) и качествата си (сладки или солени, сухи или 
сиропирани) и пр., са десетки. 

По-стара от баницата обаче е друга тестена храна – 
траханата, триеницата, която също се приготвя по 
цялото българско землище от стари времена до днес. В 
различни варианти и съставки (напр. с червени чушки, 
камби и сминдух в Тополовградско и Беломорска Тра-
кия), добре изсушена, тя може да се съхранява за дълъг 
период и при нужда само с вряла вода бързо да се пре-
върне в закуска или основно ядене.

И в планински (напр. Великотърновско), и в равнин-
ни (Тракия, Добруджа) райони, в по-голяма степен упо-
требяван в миналото и незаслужено позабравен днес, е 
известен друг продукт от растителен произход – булгу-
рът, който представлява едросмляно или счукано жито. 
Той увира по-бързо от житото и има много полезни ка-
чества като източник на протеин. Докато в миналото 
той е бил много по-използван от по-дефицитния и по-
скъпия (и затова смятан за храна на богатите) ориз, в 
съвременната българска градска кухня той е изместен 
от него. В селската кухня обаче той е основна съставка 
на много рецепти със или без месо и това се вижда ясно 
върху ИКК. 

С известна изненада установихме, че едно бобово 
растение намира широко приложение в традиционната 
българска кухня и то в много разнообразни варианти – 
баклата. В диалектите тя е позната под името боб или 
черен боб и с нея се приготвят и в „планинската“, и в 
„равнината“ кухня много варени или печени, постни 
или месни ястия, както добре е документирано върху 
ИКК. Всъщност до Освобождението почти няма данни 
за присъствието на фасула на трапезата на българина. 
Според някои изследователи ряпата, пащърнакът, бак-
лата и бамята са били основните храни на средновеков-
ния българин. 

Подобаващо място е отделено и на десертите върху 
ИКК. В миналото българката е сушала различни плодо-
ве, които са се консумирали сурови, но най-често сваре-
ни на ошав (Трявна). За сладки напитки са консервирали 
с хардал във вода или шира (гроздов сок) различни гор-
ски плодове – кòказена чурбò  ‘консервирани в каче чер-
вени боровинки’ (кв. Каменица, Велинград); грòзденица 
‘консервирани в шира цели чепки грозде’ (Старозагор-
ско; Хасковско; Сливенско). Навлезлите по-късно ори-
енталски сладкиши (най-често сиропирани) баклави, 
кадаифи, саралии и др., бързо се вписват в нашата кух-
ня. На картата има рецепти за млин ‘вид суха баклава’ 
от Копривщица, кавръ́м ‘млечна баница’ от Устрем, 
Тополовградско, мля̀ко с орùз от Правда, Великотър-
новско, сутля̀ш от Костандово, Велинградско, орùзова 
чорбà от Старцево, Златоградско, свùленградско малебù 
от Свиленград, грагалèта от Якоруда, Благоевградско, 
орèшняк от Чупрене, Белоградчишко, слàдка кàша от 
Ресен, Великотърновско, печeн на жар блàг чукундỳр 
‘захарно цвекло’ от Мещица, Пернишко, рачели и пет-
мези от Хисаря; Тополовградско; Дълбоки, Старозагор-
ско; Алфатар, Силистренско, гòлделия ‘десерт с тиква и 
прясно мляко’ от Логодаж, Благоевградско и др.        

Интерактивната кулинарна карта дава възможност 
широката общественост по атрактивен и достъпен на-
чин да бъде приобщена към лингвистичната проблема-
тика. Благодарение на модерните технологии чрез образ 
и звук интернет потребителят става съпричастен към на-
учните изследвания, които досега са имали по-абстрак-
тен характер и са били извън обсега на неговите инте-
реси.  Изследването на кулинарната лексика всъщност 
е изследване на опита и културния обмен в областта на 
храненето, т.е. изследване на еволюцията в традицион-
ната народна култура. 
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Туристическата индустрия непрекъснато се развива, а поя-
вата на цифровите технологии доведе до значителни промени 
в начина, по който туристите планират и резервират своите 
пътувания, както и по който туристическите партньори обме-
нят информация помежду си. Използването на цифрови тех-
нологии в туристическата индустрия става все по-разпростра-
нено през последните години и със сигурност тази тенденция 
да продължи и в бъдеще.

Значението на дигиталната трансформация в туристиче-
ската индустрия не може да бъде надценено. С бързия възход 
на технологиите начинът, по който хората пътуват и плани-
рат пътуванията си, се промени драстично. Туристите все по-
вече разчитат на интернет и дигиталните инструменти, за да 
проучват и резервират своите пътувания, и в резултат на това 
туристическите предприятия трябва да се адаптират към тази 
нова реалност, за да останат конкурентоспособни.

Ето някои основни ползи от дигиталната трансформация в 
туристическата индустрия:

• Повишена ефективност: Дигиталните инструменти и тех-
нологии могат да автоматизират много ръчни процеси, като 
по този начин освобождават ценно време и ресурси, за да мо-
гат бизнесите да се съсредоточат върху други важни задачи.

• Подобрено преживяване на клиентите: Чрез използването 
на дигитални технологии туристическите предприятия могат 
да предложат по-персонализирано и безпроблемно изживява-
не за клиентите - от проучването и резервацията до ангажира-
ността и обратната връзка след пътуването.

• Подобрен анализ на данни: Дигиталните инструменти 
позволяват на туристическите предприятия да събират, съх-
раняват и анализират големи количества данни за предпочи-
танията и поведението на клиентите, което осигурява ценна 
информация за пазарните тенденции и нуждите на клиентите 
и могат да се персонализират посланията.

Дигитализация в туризма: 
тенденции, възможности
Константин Занков има над 15 годишен 
опит в стратегическото развитие и 
оперативното управление на хотели, 
туроператори, заведения, атракции и 
дестинации. Има богата ескпертиза в 
маркетинга и дигиталните технологии в 
туризма. Основател е на консултантската 
и маркетинг компания Travel Mind. Той е 
бизнес консултант и обучител, помогнал в 
позиционирането и бизнес развитието на 
множество туристически компании от 
България, Европа и САЩ. През последните 
12 години преподава във висши учебни 
заведения по дисциплини, свързани с 
професионалните му интереси - маркетинг, 
мениджмънт, дигитални комуникации и 
технологии.  
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Тази година се навършват 150 години от гибелта на Апостола на свободата 
Васил Левски. През 1869 г. Левски за пръв път идва в Ловеч и с подкрепата 
на будни граждани създава Ловешкия частен революционен комитет. Градът 
е определен за „столица“ на революционната организация, а Комитетът е обя-
вен за „Привременно правителство в България“. Историческата истина е, че 
Ловеч е първата неофициална столица на българите в новата им история. 
На територията на община Ловеч се намират исторически и архитектурни па-
метници на културата от национално и местно значение, пълни с история за 
неукротимия български дух на Апостола и неговата жажда за свобода. 

Паметник на Васил Левски
Един от символите на град Ловеч и 
част от емблемата му в продължение 
на 40 години. 
Бронзовата фигура на Апостола с ви-
сочина 9 м и тежина повече от 10 тона 
е върху 5-метров гранитен постамент. 
Целият паметник добива внушителни-
те 14 метра, което по размери го прави 
най-високият паметник на Васил Лев-
ски, издигнат до момента.

Музей "Васил Левски" 
Музей „Васил Левски” води своето на-
чало от средата на ХХ век. Тематиката, 
съдържанието и ценните експонати му 
отреждат национално значение.
Експозицията е разположена на две 
нива. Отразява борбите на българите 
за национално освобождение,  дей-
ността на Левски в Българско, Ловеш-
кия частен революционен комитет и 
ролята му на централен за вътрешност-
та на страната, Новоселското въстание 

(1876), Първото и Второто освобожде-
ние на Ловеч през Руско-турската вой-
на (1877-1878).
В експозицията са експонирани 153 
движими културни ценности и дви-
жими вещи. Сред тях са най-богатата 
в страната колекция от лични вещи на 
Левски, колекцията от лични вещи и 
документи на съратници и сподвижни-
ци на Левски, на участници в Април-
ското въстание (1876) и Руско-турска-
та война (1877-1878).

Къкринско ханче
На 19 км от Ловеч по посока Севлиево 

се намира Къкринското ханче, където 
на 27 декември 1872 г. е заловен Апос-
толът на българската свобода. Ханчето 
е възстановено през 1926 г., а музейна-
та експозиция в него е открита на 10 
май 1931 г. Тя разказва вълнуващо за 
началото на едно безсмъртие. В двора 
на ханчето може да се види единстве-
ният свидетел на залавянето на Левски 
– вековен бряст. Днес той е възстано-
вен и укрепен. 
Къкринското ханче заедно с музей 
„Васил Левски“ са включени под №30 
в 100-те Национални туристически 
обекта.

5500 Ловеч, ул. Търговска 22  /  www.lovech.bg / e-mail: obshtina@lovech.bg
Туристически информационен център Ловеч / 068 601 362 / /tic@lovech.bg / http://tourism.lovech.bg

Васил Левски – 
150 години безсмъртие  
и святост
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• По-добър обхват и улеснен достъп до нови клиенти 
и пазари.

• Повишена конкурентоспособност: В условията на 
все по-пренаселен и конкурентен пазар дигиталната 
трансформация става все по-важна за туристическите 
предприятия, за да останат актуални и конкурентоспо-
собни.

Предимствата на дигитализацията в туризма са дос-
та. Използването на технологии в туристическата ин-
дустрия помогна тя да стане по-ефективна, да работи 
по-гладко (с по-малък риск от човешка грешка) и да я 
направи по-продуктивна. В крайна сметка, електронни-
ят туризъм е свързан с това да направи туристическата 
индустрия по-ефективна чрез използването на техноло-
гии. Както посочих в тази статия, има много начини, по 
които това може да се направи, и ползите могат да бъ-
дат многообхватни. От гледна точка на туристическата 
индустрия, дигитализацията на пътуванията и туризма 
може да помогне за подобряване на бизнес перспективи-
те – приходи, производителност, представяне и т.н. А от 
гледна точка на туриста, може да помогне да направят 
туристическото си изживяване по-приятно. 

Част от тенденциите са:
• Все по-широкото използване на социалните ме-

дии за популяризиране на дестинациите. Социалните 
медийни платформи като Facebook, Instagram, YouTube 
и други се утвърдиха в мощни инструменти на бизнеса 
за връзка с потенциални клиенти. Туристическите дес-
тинации не правят изключение и много от тях използват 
социалните медии, за да покажат своите уникални ха-
рактеристики и да привлекат посетители.

• Маркетингът, базиран на данни, е друга тенден-
ция, която определя бъдещето на е-туризма. Благода-
рение на изобилието от налични данни за поведението, 
предпочитанията и демографските характеристики на 
туристите, предприятията могат да насочват маркетин-
говите си усилия по-ефективно. Това включва използ-
ването на данни за персонализиране на клиентското 

преживяване, както и за оптимизиране на стратегиите за 
ценообразуване.

• Мобилна оптимизация и персонализация: с ши-
рокото разпространение на смартфоните и таблетите, 
туристите имат достъп до информация и могат да резер-
вират пътувания в движение. Това доведе до разработ-
ването на уебсайтове и приложения, удобни за мобил-
ни устройства, както и до използването на платформи 
за съобщения за обслужване на клиенти. В резултат на 
това, за туристическите предприятия е важно да гаран-
тират, че тяхното дигитално присъствие е оптимизирано 
за мобилни устройства и се предлагат различни ценови 
и дистрибуционни политики. В тази връзка, от важно 
значение е уебсайтовете за е-туризма да бъдат оптими-
зирани за мобилна употреба и да осигуряват персонали-
зирано изживяване за всеки потребител.

• Маркетинг на съдържанието: Висококачестве-
ното, ангажиращо и информативно съдържание може 
да помогне за привличането и задържането на туристи. 
Разработете стратегия за маркетинг на съдържанието.

• Изкуствен интелект и чатботове: стават все по-
популярни в сектора на е-туризма, тъй като могат да 
предоставят бърза и ефективна помощ на клиентите 24 
часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

• Инфлуенсър маркетинг: Инфлуенсър маркетин-
гът става все по-популярен начин за достигане до целе-
вата аудитория и за изграждане на доверие у потенци-
алните клиенти. Трябва да се обмисли възможността да 
се работи с влиятелни личности, за да се популяризират 
продуктите и услугите.

• Персонализирани препоръки: Персонализирани-
те препоръки стават все по-важни, тъй като клиентите 
търсят уникални и персонализирани преживявания. 

• Мобилни плащания и електронни портфейли: 
Мобилните разплащания и електронните портфейли 
стават все по-популярни при е-туризма и трябва да се 
предлагат като възможности за плащане на клиентите.
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120 години 
Празник на розата 
Казанлък

6100 Казанлък / бул. Розова долина 6
Тел.: +359 431 98201, +359 431 99546 / e-mail: tourism@kazanlak.bg

www.kazanlak.bg

Празникът на розата в Казанлък е първият в България и тази 
година отбелязва своята 120 годишна традиция!

През 1903 г. гражданите на Казанлък за първи път организирали 
Празник на розата. Той бил посветен освен на красотата и цветята, 
така също и на милосърдието. Организирани били богати изложби с 
рози и цветя, продавали се специално издадени картички с изгледи 
от Розовата долина. Събраните средства били за бедни семейства, 
стари хора, сираци и за болните от туберкулоза. 

В днешни дни Празникът на розата се е превърнал в междуна-
родно разпознаваемо събитие, многожанров фестивал, продължаващ 
повече от месец, като умело съчетава традиционен бит и фолклор със 
съвременни форми на изкуство и модерни технологии.

Празникът на розата традиционно са провежда през първата 
седмица на месец юни, като по обичай в първия петък е официал-
ният празник на града, когато се коронясва новоизбраната Царица 
Роза и започват кулминационните тридневни тържества. Съботният 
и неделният ден са наситени с празнични събития, като акцентите 
са ритуалите Розобер и Розоварене и пъстроцветното Карнавално 
шествие на Казанлък в неделя на обяд, което е най-големият уличен 
карнавал в България.

Разпознаваемостта на празника в световен мащаб е само едно 
от големите признания за казанлъчани - издигнали в култ красота-
та чрез едно цвете. Доказали, че трудът и милосърдието могат да са 
вековна традиция, която сътворява празник - празник на нравите, на 
обичаите и духовността. ПРАЗНИК НА РОЗАТА!
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• Облачна технология: Облачната технология става 
все по-разпространена в сектора на е-туризма, тъй като 
позволява по-ефективни и рентабилни операции.

• Виртуална реалност и добавена реалност: Тех-
нологиите за виртуална реалност и добавена реалност 
стават все по-достъпни и се използват за създаване на 
завладяващи и интерактивни преживявания за клиенти-
те на е-туризма.

• Гласово търсене: Гласовото търсене става все по-
популярно за е-туризма, затова трябва да оптимизират 
уебсайтовете си за гласово търсене, за да се подобри ви-
димостта и достъпността.

• Блокчейн технология: Блокчейн технологията 
става все по-популярна в сектора на е-туризма, тъй като 
може да се използва за подобряване на сигурността и 
прозрачността на резервациите и плащанията.

• Микромоменти: Микромоментите стават все по-
важни в е-туризма, тъй като клиентите търсят бързи и 
ефикасни начини за проучване и резервиране на плано-
вете си за пътуване.

• Автентични и уникални преживявания: Клиен-
тите търсят уникални и автентични преживявания, кога-
то пътуват, и е-туризмът трябва да се съсредоточи върху 
популяризирането на тези видове преживявания.

• Интерактивно и динамично съдържание: Инте-
рактивното и динамичното съдържание, като например 
видеоклипове и анимации, става все по-популярно в уеб 
дизайна, тъй като може да подобри ангажираността и 
потребителското изживяване.

• Архитектура на микросървисите: Архитектурата 
на микросървисите става все по-популярна в уеб разра-
ботката, тъй като позволява по-ефективна и мащабиру-
ема разработка.

• Прогресивни уеб приложения.

• Извършване на дигитален одит: Оценете текущия 
дигитален отпечатък на дестинацията, включително 
нейния уебсайт, присъствие в социалните медии и он-

лайн репутация. Идентифицирайте областите на подо-
брение и поставете цели за трансформация.

Ето някои стъпки за осъществяване 
на дигиталната трансформация в 
бизнеса ни:

• Фокусирайте се върху клиента: Дигиталната 
трансформация трябва да започне с оглед на клиен-
та. Туроператорите и туристическите агенции следва 
да събират данни за клиентите и да ги използват, за да 
разберат техните нужди и предпочитания. Това ще им 
помогне да адаптират своите услуги и продукти, за да 
отговорят по-добре на нуждите на клиентите си.

• Създаване на многоканално присъствие: да 
имате силно онлайн присъствие и да са достъпни чрез 
множество канали, като например уебсайт, мобилно 
приложение, социални медии и електронна поща. Това 
ще осигури на клиентите безпроблемно изживяване, не-
зависимо от това какво устройство използват за достъп 
до услугата.

• Възприемете технологиите, изградете план за 
дигитализация и изберете разумно това, от което наис-
тина имате нужда.

• Прилагане на подход, ориентиран към клиента: 
Използвайте технологиите за събиране и анализиране 
на данни за клиентите, за да създадете персонализира-
но преживяване за гостите. Това може да включва пре-
доставяне на гостите на мобилно чекиране и напускане, 
персонализирани препоръки и безпроблемна комуника-
ция по време на престоя им.

• Оптимизиране на операциите: Автоматизирайте 
ръчните процеси, за да намалите разходите, да подобри-
те ефективността и преживяването на гостите. Напри-
мер, хотелите могат да използват софтуер за управление 
на инвентара на стаите за проследяване на заявките на 
гостите и за подобряване на процеса на настаняване и 
напускане.
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ТЕТЕВЕНСКИЯТ КРАЙ 
привлича своите посетители не само с уникални природни 
дадености, културни и исторически обекти, но и със своето 
богато разнообразие от етноси, култури, религия и съхранени 
кулинарни традиции.

ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА
предлагат идеални условия за 

лов и риболов, високопланински 
преходи и алпинизъм, пешеходен 

и велотуризъм. 

РАЗНООБРАЗЕН СЪБИТИЕН КАЛЕНДАР – 
кулинарни празници, фестивали, чествания, турнири.

Празник на тетевенската саламура

Празник на домашните сирена - 
с. Черни Вит

 Фолклорни фестивали в с. Черни Вит и с. Рибарица

Празник на хляба - с. Голям извор

Гложенски 
манастир

Църква "Св. 
Всях Светих" - 

гр. Тетевен
Ист.местност 
Костина-
Рибарица

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

Историческия 
музей
Тетевен

Къща-музей 
Васил Левски 
с. Голям извор

За допълнителна информация:
www.teteven.bg

Община Тетевен – 0678/ 5 22 00; mayor@teteven.bg  
ТИЦ – Тетевен – 0888 90 66 40; tic@teteven.bg
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• Усъвършенстване на маркетинговата страте-
гия: Използвайте инструменти и стратегии за дигитален 
маркетинг, за да достигнете до по-широка аудитория и 
да привлечете повече клиенти. Това може да включва 
създаване на силно онлайн присъствие чрез удобен за 
ползване уебсайт, оптимизация за търсачки (SEO), мар-
кетинг в социалните мрежи и дигитална реклама.

• Инвестирайте разумно в технологии: не е важно 
само да инвестирате в технологични решения, а да го 
направите разумно с експертна подкрепа, за да сте си-
гурни, че сте избрали правилното решение.

• Осигуряване на безпроблемно онлайн изживя-
ване: Предложете на гостите безпроблемно онлайн из-
живяване, като интегрирате технологиите по време на 
престоя им. Това може да включва предоставяне на сис-
тема за онлайн резервации, уебсайт, удобен за мобилни 
устройства, и възможности за онлайн плащане.

• Прилагане на подход, ориентиран към мобил-
ните устройства: Създайте удобен за гостите мобилен 
интерфейс, като инвестирате в мобилни технологични 
решения, като например мобилно приложение.

• Обучете служителите: Уверете се, че екипът е обу-
чен правилно, за да се гарантира безпроблемното им ре-
ализиране и максимални ползи.

Чрез прилагането на тези стъпки, туристическите 
бизнеси могат да използват дигиталната трансформа-
ция, за да подобрят преживяването на клиентите си, да 
рационализират операциите, да увеличат приходите и 
да останат конкурентоспособни в постоянно развиваща-
та се туристическа индустрия.

Вярвам, че дигиталната трансформация е от решава-
що значение за туроператорите и туристическите аген-
ции, за да останат конкурентоспособни и да отговорят 
на променящите се нужди на своите клиенти. Предприя-
тията, които са в състояние да изпреварят тенденциите и 
да се възползват от възможностите, предоставяни от ди-
гиталните технологии, ще бъдат в добра позиция за ус-
пех в бъдеще, като възприемат технологиите, фокусират 
се върху клиента, създават многоканално присъствие, 
повишават ангажираността на клиентите, сътрудничат 
си с доставчиците, инвестират в анализ на данни и обу-
чават служителите си - така те ще бъдат добре позицио-
нирани за успех в дигиталната ера.  

Обучения за маркетинг и 
дигитализация 

в туризма

www.travelmind.eu

40

ß от стр. 38



- древна история и традиции;

- красива природа и забележителности;

- величествена река;

- богата култура;

- възможности за приключения и 

екстремни преживявания.

Обичате да пътувате – 
елате в Никопол!

Исторически и културни паметници, уникална природа, тихи заливи 
по брега на Дунав, места за къмпингуване, спортен риболов и почивка.

Обичате екстремните спортове – елате в Никопол!
Възможности за разходка с велосипед и офроуд разходки с АТВ, а за 
любителите на водните спортове – Джет слалом купа Никопол, състе-
зания с джетове и бързи лодки.

Обичате спокойствието на реката – елате в Никопол!
Девствени острови, интересни ята речни птици, животни и растения, 
до които се стига с лодка… А разходката до тези природни забележи-
телности е едно от най-търсените преживявания тук.

Обичате кулинарни специалитети с риба – елате в Никопол!
Местните рибари ще Ви предложат маршрут по поречието на реката 
със спирка до скалната църква „Св. Стефан“ – природна забележител-
ност от ХI век, и различни видове риба, приготвена по стари рецепти 
на огъня, гарнирана, разбира се, с интересни рибарски истории.

Обичате романтиката и традициите – елате в Никопол!
Тук ще се насладите на най-красивия залез, на разнообразие от местни 
празници и фестивали, представящи самобитния дух и култура, тради-
циите и обичаите на минали поколения.

Елате в Никопол – една от средновековните столици на България! Очакваме Ви!
Културно-информационен център - Община Никопол / +359 884 699 930  www.nikopol-bg.com

Има кътче от нашата българска земя – красиво и магично. Място, където се събират не-
бето и земята. Тук слънцето изгрява от тихите води на Дунав и вечер заспива пак там.  
НИКОПОЛ - един от най-древните градове на България. Селище с над 1800 годишна 
история, оставил диря не само в историята на България и Балканите, а и в европей-
ската история. До скоро позабравен, днес градът все по-успешно заема своето място 
сред туристическите маршрути на България, защото тук има всичко:

ВЪЛШЕБСТВОТО НИКОПОЛ –
ЕДНО НЕЗАБРАВИМО ПЪТУВАНЕ 
В МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО
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Новото лице 
на българския 
здравен туризъм

да паралелно таласо, хелио, балнео и пелоидотерапия 
по нашето Черноморие, а през зимата да се комбинира 
ски и СПА в топли минерални води.

Характерно за нашите минерални води е техният дъл-
бочинен произход, непозволяващ замърсяването им 
или повлияването им от промени в метеорологичните 
условия.

През последните години България се превърна в цен-
тър за здравен туризъм, предлагайки висококачестве-
ни услуги и грижа за здравето на посетителите, търсе-
щи превенция и рехабилитация. 

България е туристическа дестинация, предлагаща 
идеални условия за целогодишен туризъм, благо-
дарение на невероятното богатство от природни 
ресурси – благоприятен климат, минерални води, 
море, планини… Разположението на страната ни 
обуславя развитието на четирисезонен туризъм, 
което означава, че през лятото може да се провеж-

Професионалистите в Меди-
къл/СПА и СПА сектора на-
правиха огромни инвестиции, 
изграждайки модерни хотел-
ски комплекси, оборудвани с 
най-съвременни съоръжения за 
възстановяване и релакс. Това 
не само привлече голям брой 
туристи, но и създаде нови въз-
можности за работа и даде тла-
сък на местните икономики.

Една от причините за успеха на България в сектора на 
здравния туризъм е въведената държавна регулация, 
която гарантира най-високо качество на обслужване и 
предоставяни услуги. Министерство на туризма и Ми-
нистерство на здравеопазването въведоха европейски 
стандарти, за да гарантират безопасността и комфорта 
на посетителите, което превърна България в надеждна 
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и висококачествена дестинация за 
здравен туризъм. 

В допълнение към висококачестве-
ния Медикъл/СПА и СПА продукт, 
България е известна с дългого-
дишния си научен опит в областта. 
Страната ни има дълга история с ко-
рени в древните римски и тракийски 
култури. 

Това наследство, комбинирано със 
съвременните медицински практи-
ки и технологии, предоставя на ту-
ристите най-доброто от двата свята.

Друг аспект на българския здравен 
туризъм е неговият ангажимент за 
използване на екологични продукти 
– органични храни, козметика и др. 
Това е от полза не само за здраве-
то на посетителите, но и спомага за 
опазване на околната среда, което 
превръща България в привлекател-
на дестинация за тези, които ценят 
устойчивостта и екологичността. 

Основна заслуга за позициониране-
то на страната ни на международния 
туристически пазар като дестинация 
за висококачествен здравен туризъм 
има единствената национално пред-
ставена неправителствена органи-
зация, която вече 17 години работи 
за развитието на Медикъл/СПА и 
СПА сектора – Български съюз по 

балнеология и СПА туризъм. В организацията членуват инвеститори и 
мениджъри на повече от 100 от най-добрите Медикъл/СПА и СПА ком-
плекси в България, кметовете на 10 балнеологични общини в страната, 
както и експерти в туризма. Благодарение на екипната работа с обща цел, 
през 2019 г. България получи голямо признание за високото качество на 
българския Медикъл/СПА продукт, като беше включена в списъка на 
държави, в които Германската национална асоциация на здравноосигу-
рителните каси признава предоставянето на медицински амбулаторни 
услуги и възстановява на своите граждани разходите за тях. Събитието е 
исторически успех за България в областта на здравния туризъм.

Български съюз по балнеология и СПА туризъм е и представителят на 
Европейската СПА Асоциация в България, благодарение на което чле-
новете на Съюза имат достъп до най-новите проучвания и иновации в 
сектора на европейско ниво.

Най-доброто от Медикъл/СПА и СПА сектора в България може да откриете на 

www.bubspa.org
43



44



ТУРИСТИЧЕСКИ 
ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР - ГР. ХИСАРЯ
бул. "Ген. Гурко" № 23
тел.: 0337 6 21 41
тел.: 0897 096 767
FACEBOOK:  
Hissarya Touristcenter

www.gotohisarya.com

Хисаря е един от най-известните балнеокурорти. Още през далечната 1882 г. е на-
правен първият у нас химичен анализ на минерална вода именно в Хисаря, като по този 
начин е поставено началото на организираното балнеолечение в страната. Тук зимите са 
меки, а пролетта ухае на цветя. Едни от най-големите богатства на Хисаря са минерал-
ните води. Над 22 извора с различен химичен състав бликат на територията на днешния 
град. Лечебните им свойства са заслужено оценени още от древността, когато император 
Диоклециан, привлечен от това изобилие, решава да основе свой крепостен град и да 
го нарече Диоклецианопол. Днес за величието му напомнят красиви раннохристиянски 
базилики, римски казарми, административни сгради. Запазени са и крепостните стени на 
някогашния град с характерния за римските строители градеж от дялан камък с пояси от 
теракотени плочи. Разхождайки се из архитектурния резерват, ще видите и  много добре 
съхранени останки от римски терми. Баните на Хисаря били място за почивка и укреп-
ване на здравето. Посетителите им се подлагали на лечебни и разкрасяващи процедури, 
извършвани от жрици.

Тук всеки извор има своя история. Водата в Хисаря лекува и успокоява, а някои каз-
ват, че водата тук е жива..., че има памет. Заслушайте се в напева на водата и тя ще ви 
разкаже за смели войни, за славни битки и могъщи владетели. Всички извори са с раз-
лична физико-химична характеристика. Този факт е уникален не само за България, но 
и за света. Температурата им варира от 31 до 52°С. Лечебните им свойства са различни. 
Всички води са с различна минерализация, хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви, с ви-
сока алкална реакция с ниска твърдост, бистри, безцветни и с приятни питейно-вкусови 
качества. Най-новата колонада е „Извор на младостта“ с високо съдържание на мета-
силициева киселина, която забавя процесите на стареене на клетъчно ниво. Водата от 
„Извор на младостта“ действа и детоксикиращо. Минералната вода от извор „Момина 
баня“ е подходяща за лечението на бъбречно–урологични заболявания и заболявания на 
опорно–двигателния апарат, а водата от извор „Момина сълза“ е подходяща за лечение 
на стомашно-чревни заболявания.

Много може да бъде изписано за минералната вода, за архитектурните  и исторически 
находки, зелените паркове и чистия въздух, но духът на Хисаря и прекрасното спокой-
ствие, което ви обзема, могат да бъдат изпитани само когато посетите този къс от Рая!

Хисаря – Хисаря – изворът на изворът на 
животаживота

ОБЩИНА ХИСАРЯ
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Телевизия ТУРИЗЪМ

ТВТ - телевизия за БЪЛГАРИЯ

Телевизия ТУРИЗЪМ е за хора, които казват за себе си:
Искам да живея интересно...
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Обичам България.
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ТУРИСТИЧЕСКИ
КОМПЛЕКС

КОМПЛЕКСЪТ разполага с 
модерна хотелска част и  
дървени къщи (бунгала).
• ресторант с 80 места
• лоби бар
• оборудвана конферентна 
   зала с 30 места
• СПА център със закрит басейн,  
   финландска сауна, парна баня,  
   инфрачервена сауна
• фитнес зала
• барбекю, оборудвано с  
   голяма пещ и скари

ВИЛА ВЯРА разполага с шест самостоятелни стаи, голяма 
трапезария, оборудвана кухня, парна баня, сауна и релакс зона. 

Намира се между Рила и Родопите, в уникално красивата местност 
Юндола. Наблизо има няколко ски писти и влекове,  

а на половин час път с кола се намира язовир Белмекен.

тел: 035419222  /  0879827 086
yundola@andela-bg.com

www.facebook.com/Yundola
www.yundola.andela-bg.com +359 879 827 086 / info@villavyara.com / www.villavyara.com 
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ОБЩИНА РАЗЛОГ

Изобилието от туристически ресурси - лечебните минерални из-
вори, многобройните еко пътеки, близостта до националните пар-
кове Рила и Пирин, до най-големия биосферен резерват в България 
„Баюви дупки - Джинджирица”, са само част от причините да посе-
тите региона. Тук се предлагат и различни нетрадиционни форми на 
туризъм – планинска езда, маунтин байк, каране на снежни скутери, 
пейнтбол, пешеходни маршрути, условия за риболов.

Любимо място на жителите и гостите на града е Панорамна алея 
„Стъпалата“, която ще Ви отведе до най-високата точка в местността 
-  емблематичният за града хълм Голак. Тя се извисява над града и 
включва много интересни атракции. 

Магията от традициите и културата в община Разлог всеки може 
да усети от гостоприемството на местното население, от уюта и вкус-
ните гозби в семейните къщи и красивите хотелчета, и не на послед-
но място – от гласовете на всеизвестните Добърски баби.

Разположена между трите 
най-величествени планини на 
Балканския полуостров - Рила, 
Пирин и Родопите, община 
Разлог е желана дестинация 
за културен, еко, ски, голф и 
СПА туризъм.

Една уникална по рода 
си традиция и безспорно 
най-голямата атракция на 
Разлог е традиционният 
Новогодишен кукерски 
карнавал ,,Старчевата”. Всяка 
година на първи януари 
централният площад на града 
посреща хиляди туристи от 
цял свят, за да се насладят на 
магията от пресъздаване на 
местните традиции и ритуали. 
Моми и ергени, облечени в 
традиционни разложки носии, 
сурвакарски групи, кукери, 
които представят обичая по 
гонене на злите сили правят 
събитието истински празник.

www.razlog.bg



www.rimskabania.com  /  reception@rimskabania.com

с. Баня, общ. Разлог
0889 00 55 66

Римските терми отдавна са в историята, но ТЕРМО СПА ХОТЕЛ «РИМСКА БАНЯ» ще ви запознае с 
традициите при водолечението и съвременните удоволствия по време на вашата почивка! Ще ви на-
гостят с деликатеси от българската и европейската кухня. 

Тук има и ски, и чудесна природа, и културен живот, и исторически паметници. А и самият ТЕРМО 
СПА ХОТЕЛ «РИМСКА БАНЯ» знае какво да предложи на своите гости – екскурзии, велосипеди под 
наем, спортни занимания, басейни и плаж. В СПА центъра се изполва само природна минерална вода, 
изключително полезна за вашето здраве.

ТЕРМО СПА ХОТЕЛ РИМСКА БАНЯ



доц. д-р Й. Йорданов 

За да коментираме съвременния ВИНЕН ТУРИЗЪМ, едно от възможните или чес-
то срещани определения за неговата същност гласи: „Вид туризъм, чиято цел включ-
ва дегустация, консумация или покупка на вино, по правило в близост до или от са-
мия винопроизводител... Той обхваща и посещения на винарски изби, лозови масиви 
или ресторанти, които предлагат уникални реколти грозде и вино, както винени 
турове и пътувания по повод на фестивали на виното и други подобни специални 
събития."      

Профилът на съвременния Турист, визуализиран като търсач на своите хоби-ви-
нарски преживявания, съчетава най-често черти или качества като: Ценител и почита-
тел на виното; Любител на насладата, веселието и удоволствието от живота; Търсач на 
новото, уникалното, различното преживяване; Колекционер на качествени вина от уни-
кални реколти; „Хоби-турист”, който харчи значително повече от масовия; Потребител 
с по-високо образователно равнище и културна мотивация.

ТОЙ е и... Ценител на природата, здравословния начин на живот, добрата кухня, изкуство и музика, в допълнение 
на насладата от виното; Активен участник в програмата на престоя в туристическото място; Изпълнен с интерес и лю-
бопитство към начина на живот, спецификата на кулинарното майсторство, историята, архитектурата, фолклора и пр. в 
общността-домакин; Романтик, естет и философ, който разбира посланието в израза „In vino veritas”...

Но ако все пак всеки непредубеден ценител на традициите може да прозре, че в самата поява на един вече достатъчно 
популярен вид алтернативен туризъм в нашето съвремие стои агресивния или активен маркетинг, десетилетия акценти-
ращ върху разширяване на формите за продажба на бутилирано вино, вероятно няма да е много далеч от истината - осо-
бено с отчет на пазарната динамика на процесите в секторното търсене и предлагане.  

ВИНЕНИЯТ ТУРИЗЪМ - 
ОТ ТРАДИЦИЯТА КЪМ СЪВРЕМЕННОСТТА

Основната цел на един многофакторен анализ на те-
матичната или продуктова връзка на Традицията и Съвре-
менноста на Виното и Туризма, е свързана преди всичко 
с изясняване на предпоставките или причините, стоящи в 
основата на пазарното им обвързване. Сред най-безспорни-
те доказателства за органичната връзка между тези, иначе 
самостоятелно развиващи се стопански дейности, можем 
да отбележим например, че:

 В своята комплексност връзката между вино, 
човешко битие, морал, култура, религия, музика, 
литература и изкуство е... традиционна /виж Трифон 
Зарезан/;

 Лозата и виното са спътници на човешката циви-
лизация от древността до днес;
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РУСКОВЕЦ РЕЗОРТ ПРЕДЛАГА РАЗНООБРАЗНИ ЛЕТНИ ПЛАНИНСКИ АКТИВНОСТИ  
В КОМБИНАЦИЯ С МИНЕРАЛНИ БАСЕЙНИ.

РУСКОВЕЦ 
ТЕРМАЛ 
СПА & СКИ 
РЕЗОРТ

Банско / град Добринище/, ул.”Незнаен воин” №1 
+359 889 99 0026   /   +359 879 56 0512   /   e-mail: reservations@ruskovets.com

www.ruskovets.com

МИНЕРАЛНИ БАСЕЙНИ

Минералните басейни за деца 
и възрастни, с вградени хидро-
масажни лежанки, са истинско 
удоволствие след разходката в 
планината през всеки сезон.

Безплатно за гостите е ползва-
нето на термалната зона с фин-
ландска сауна, арома и солна 
парни бани, кнайп пейка, фитнес 
център. 

Уникалният ОНСЕН СПА център 
в комплекса съчетава лечебната 
сила на минералната вода с кла-
сически и японски масажни тех-
ники и ритуали. Разнообразни 
процедури и терапии за детокс, 
подмладяване и ревитализация, 
използващи 100 % натурални 
етерични масла, са хит в предла-
гането на СПА центъра.

ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА
Комплексът е разположен на площ от 20 дка, до борова гора в подножието на Пирин. 
Настаняването е в просторни апартаменти и самостоятелни вили, с тераси и зашеметяващи 
природни гледки. 
Храната в двата ресторанта на комплекса е вкусна, разнообразна и природосъобразна, 
приготвена с натурални продукти от региона.
Децата играят на воля в детски клуб и на открити детски площадки. Разнообразните и 
занимателни игри с аниматори превръщат комплекса в предпочитано място и за най-малките 
му гости.
В непосредствена близост до комплекса е изграден анимационен парк с въжен парк, ATV, 
конна езда, алпийска стена за катерене, стрелба с лък. 

ПРЕЗ ЗИМАТА РУСКОВЕЦ РЕЗОРТ ОСИГУРЯВА:
• Безплатни трансфери до началната станция на лифта в Банско 
• Отопляеми шкафове за ски оборудване във всяка вила и ски гардероб в хотелската сграда
• Камини във всяка вила
• Ски услуги и оборудване под наем



 Виното от типична съставка на ежеднев-
ния бит и култура, а в България и на хилядо-
летен символ за Родова принадлежност, се 
превръща и в мотив за пътуване; 

 В ерата на масовия туризъм пътувания-
та, свързани и с виното, формират собствен 
профил и самостоятелна многообещаваща и 
за нашите винари пазарна ниша и т.н.

Защо все пак и как може да се обясни появата 
на съвременния Винен туризъм? Един от въз-
можните отговори на подобен въпрос е, че като 
вид алтернативен туризъм, виненият туризъм, в 
съчетание или без приобщаваните много често 
към него аграрен, кулинарен или СПА асорти-
мент, сам по себе си възниква вероятно и като 
израз на обективната обществена потребност за 
противодействие на последиците от лидирания 
в секторните класации и рекламни политики ва-
канционен или масов туризъм. Затова следва да 
добавим и целогодишната му актуалност, и лип-
сата на ограничение не само в топлия или студе-
ния сезон да се пътува за дегустации, опознаване 
на нова култура и традиции, и най-вече за запом-
нящи се преживявания. 

Често изборът за такова тематично туристическо пътуване, в 
т.ч. и в България, се предопределя и от наличието на потреби-
телски интерес към общуване със самата автентична среда или с 
едно атрактивно съчетание на лозови масиви, изби, уютна наста-
нителна база, със среда и атмосфера, обогатяваща гостите с не-
известни истории и легенди. Търсенето се провокира и поддържа 
категорично и от умението на персонала да омайва посетителите 
не с традиционно гостоприемство като дегустационен стандарт, а 
с миксове от незабравими емоции и аромати, вицове и бонуси за 
гостите, споделяни от сладкодумните домакини в лозаро-винар-
ските райони и средища в различните краища.          

Важно е да се знае, че Виненият туризъм днес спомага за 
културното обогатяване и културния обмен – сближаване на кул-
тури; “Съживяване” на кулинарните традиции и обичаи; Форма 
на ефективен директен маркетинг за винопроизводството чрез:

- Представяне на място на качеството на произвежданото 
вино;

- Формиране на принадлежност и лоялност към марката;

- Повишаване имиджа на местните вина на вътрешния и меж-
дународния пазар;

- Стимулиране на производството чрез по-високи цени на ре-
ализация на място и директна реклама.

Виненият туризъм е и допълнителен поминък и трудова за-
етост, повишаване степента на привлекателност и увеличаване 
средния приход от един посетител.   

Днес виненият туризъм в Европа и в много страни по света, 
в т.ч. и в България, има своето постоянно и трайно установено 
пазарно място във формите и разновидностите на целогодиш-
ното алтернативно или хоби туристическо предлагане. Необхо-
димите мерки за развитие на многообещаващите му форми 
или миксове в България налага секторно и регионално коопе-
риране и нови Регионални брандове, изискващи целенасочени 
пазарни анализи и проучвания в търсенето и предлагането на 
страните с традиции в него. На този фон е важно и да се работи 
за осигуряване на достъпна среда в районите за винен туризъм, 
в инфраструктурата. Нужно е подобряване на информационното 
осигуряване и дигитализацията на маршрутите на винения тури-
зъм, мобилното презентиране и реклама, вкл. чрез дейността на 
ТИЦ-овете, на ефективното използване на средствата по евро-
пейските програми, както и разработването на специализирани 
учебни програми и организиране на обучение на кадри за нужди-
те на винения туризъм.
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Петрич е една от от малкото туристически дести-
нации, които предлагат на своите гости богата пали-
тра от изживявания през всички сезони.

Пролетта, наситена с красиви цветове и слънчеви 
лъчи, носи със себе си безброй празнични дни, свър-
зани със събитията, организирани по повод празника 
на града през месец май. Предстои провеждане и на 
международна среща на посланици, търговски аташе-
та, представители на туристически агенции от стра-
ната и чужбина, инфлуенсъри и блогъри, членове на 
Съюзът на екскурзоводите в България.

Петрич – 
многолик и непознат...

Лятото, горещо, завладяващо, прекрасно, и същевременно про-
хладно във великолепните планини Беласица и Огражден, които 
предлагат безброй тематични, пешеходни, веломаршрути, екстрем-
ни изживявания и отдих сред вековни гори и красиви водопади. Не 
пропускайте и местата за поклонение, които носят спокойствие и 
мистика - Къща Ванга в Петрич и десетките храмове в общината. 
Един от тях е Чуриловският манастир, скрит в Огражден планина, 
който впечатлява със своята история и стенописи. А през месец 
юни е международният фолклорен фестивал, който се провежда на 
територията на Национален парк музей Самуилова крепост.

Есента, топла и даряваща своите сладки плодове, ни предоставя 
възможността да се насладим на прекрасни вечери с места за към-
пингуване, винени маршрути и провеждането на международния 
фестивал за популярна музика, включително и балканска вечер, на 
територията на местността Рупите / Хераклея Синтика, където се 
преплитат античността и вечността.

Зимата, слънчева и мека, разкриваща ни красотата и уюта на 
Коледа. Петрич се превръща в прекрасен Коледен град, с неповто-
рима коледна украса, базар и атракции през месеците ноември и де-
кември. А на всеки 1-ви януари оживява съхранената през години-
те традиция, когато се провеждат характерните русалийски танци 
и Станчинарски игри, които гонят злите сили. Една неповторима 
атмосфера за жителите и гостите на община Петрич. 

Посетете Петрич и изживейте Вашето приключение!

www.petrich.bg

Петрич – 
многолик и непознат...



Историческият музей и Художествената галерия в Провадия пазят 
културно-историческото богатство на района от Праисторията до днес

Работно време: от 9.00 ч. до 18.00 ч. 
Събота и неделя: от 9.30 ч. до 17.30 ч.

Началото на музейното дело в Провадия се поставя още в първото десетилетие на ХХ век. Тогава започва съзнателното 
изучаване и опазване на културно-историческото наследство на Провадийския край. На 1.ІХ.1959 г. в града е открита 
скромна експозиция. Поставят се основите на съвременното музейно дело в Провадия. С течение на годините фондът 

на сбирката се попълва и тя става най-богатата измежду всички музейни сбирки в България. Днес в Исторически музей – Про-
вадия се съхраняват над 20 000 предмета от миналото на Провадийски регион. Хронологическите рамки на експонатите, които 
са показани в залите, са от края на Новокаменната епоха до средата на ХХ век. 

Основен акцент в залите на музея са артефактите, представящи „Провадия-Солницата“ 
- най-ранния в Европа праисторически солодобивен и градски център от 5600 до 4350 г. 
пр. Хр., късноантичната и средновековна крепост Проват-Овеч-Таш хисар - IV-XV век, 
Княжеския манастир „Св. Богородица“ край с. Равна, (Провадийско) – книжовно средище 
от ІХ–ХІ век, материали от Османския период, Възраждането, Новата и Най-нова история 
на града и района. 
В експозициите са представени уникални предмети – праисторически керамични маски с 
човешки черти, печати на цар Симеон I Велики и неговите наследници, златен и сребърен 
пръстен с изображение на орел и средновековни български и византийски монети, макет 
на провадийска „пееща“ каручка. В оръжейницата на музея са експонирани средновековна 
сабя, качулка от ризница, кремъчни и капсулни пищови и пушки. В двора на музея са по-
ставени две от колоните на хан Омуртаг. Възстановена е коларо-железарска работилница 
и грънчарско ателие. Етнографското многообразие и бита на старите българи са предста-
вени чрез колекция от носии, шевици и накити, характерни за района. 

Неразделна част от музея и кул-
турното наследство на Прова-
дийския край е Художествената 
галерия на града. В нея за около 
шест десетилетия са събрани и 
се съхраняват над 320 творби – 
живопис, графика, скулптура. 
Сред изявените автори са: Ненко 
Балкански, Илия Петров, Стоян 
Венев, Васил Стоилов, Светлин 
Русев, Цанко Лавренов, Златю 
Бояджиев и др. В една от зали-
те на галерията е представена 
музейна сбирка на композитора 
Светослав Обретенов, на чието 
име през две години се организи-
ра и провежда Национален кон-
курс за млади певци и инстру-
менталисти. 

гр. Провадия, ул. Опълченска № 3  /  тел.: 0518 4 20-33 
e-mail: muzei_provadia@abv.bg  /  www.muzei-provadia.com

Градски и солодобивен център 
"Провадия-Солницата"

Музейна експозиция

Етнографска експозиция

Исторически музей

Художествена галерия
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Чиракман, Бизоне, Карвуна, Каварна... И четирите  
названия са познати от древността до наши дни в истори-
ческите анали, описвайки шестия по големина черноморски 
град в България. Ако в древността богатото тракийско сели-
ще е привличало търговците от о-в Родос, Хераклея и Еги-
пет, през Античността - римляни, скити, гръцки колонисти 
и българи, през Средновековието генуазци и венецианци, 
то днес Каварна е притегателна дестинация за традиционен, 
морски, орнитоложки, подводен, исторически, а защо не и 
рок туризъм. 
Доскоро градът, богат на плажове, минерални води, скални 
образувания и древни забележителности, се славеше като 
рок столица на България (за което напомнят графитите по 
каварненските улици на емблематични имена в световния 
рок), то днес освен курортисти и летовници, колоритният 
черноморски курорт целогодишно примамва любители ор-
нитолози, страстни подводничари и почитатели на алтерна-
тивния и културен туризъм да използват богатата база на 
Каварна за балнеология, релакс и пътешествия в дебрите на 
историята, до неповторимите природни и исторически обек-
ти Камен бряг, Яйлата, нос Калиакра - това са част от мес-
тата, които всеки българин и турист трябва да види, защото 
са уникални.

www.kavarna.bg



„Аида“ на Франко Дзефирели, Красимира 
Стоянова, Владимир Стоянов и Соня Йончева 
в XIV Опера в Летния театър – Варна 2023

Даниела Димова – директор на  
Театрално-музикален продуцентски център Варна

Ще се съгласите, че в България съществува „празничен февруарски консенсус“ по отноше-
ние на 14-ия ден от месеца, така че и ние посрещаме с открити сърца както Трифон Зарезан, 
покровител на лозарите и винарите, така и Свети Валентин, католическия закрилник на влю-
бените. Отбелязваме този двоен празник на виното и любовта със специални промоции, които 
обединяват 3 спектакъла в 3 дни – мюзикъла „Брилянтин“ на дир. Страцимир Павлов и реж. 
Сребрина Соколова, с превъзходния артистичен и житейски тандем Лилия Илиева и Велин 
Михайлов в ролите на Санди и Дани (14 февруари); най-красивата опера за първата любов 
„Ромео и Жулиета“ от Гуно, дир. Светослав Борисов, реж. Урсула Хорнер, в главните роли с 
великолепните солисти на Държавна опера Варна Мария Павлова и Рейналдо Дроз (15 февру-
ари) и „Фламенко Кармен“ (18 февруари), зрелищен спектакъл с фламенко прочит на музиката 
в шедьовъра на Бизе „Кармен“, с аранжименти на маестро Страцимир Павлов, под режисурата 
на Сребрина Соколова, в главните роли с Михаела Берова - Кармен, Борис Луков – Дон Хозе, 
Венцеслав Анастасов – Ескамилио и дебют на Жана Костова като Микаела. 

През февруари предлага-
ме и други интригуващи 
заглавия, сред които 
операта „Дон Карлос“ от 
Верди (22 февруари), под 
палката на Якопо Сипари 
ди Пескасероли, с учас-
тието на голямото ита-
лианско сопрано Доната 
Д`Анунцио Ломбарди 
като Елизабет, Деян Вач-
ков като Филип II, Герга-
на Русекова – Принцеса 
Еболи, Свилен Николов 
- Маркиз Поза и Валерий 
Георгиев - Дон Карлос.

Подготвяме нова постановка на операта „Дон Паскуале“ от Доницети (предпремиери 14 и 29 март, премиера 20 юли), 
дир. Светослав Борисов, реж. Сребрина Соколова. От XXII Великденски музикален фестивал бих посочила операта „Дама 
Пика“ (5 април), дир. Павел Балев, реж. Вера Немирова и Симфоничния концерт (8 април), дир. Павел Балев, солист Албе-
на Данаилова, концертмайстор на Виенската филхармония. На Велики четвъртък (6 април) Кръстин Настев ще дирижира 
Реквием от Моцарт, а в симфоничния концерт след Великден (21 април), с дир. Георги Димитров, ще гостуват виртуозните 
музиканти Марио Хосен – цигулка и Лиляна Кехайова – виолончело.  

"Аида", реж. Франко Дзефирели, Арена ди Верона
Снимка Юлиян Недев
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XIV издание на Опера в Летния театър – Варна 2023 
ще открием с Оперна гала „Viva Verdi” (16 юни), по повод 
210-годишнината от рождението на великия Верди, дир. 
Якопо Сипари ди Пескасероли. Както и досега, се придър-
жаме към програмните модули - концерти, оперни, балет-
ни и мюзикълни спектакли с много премиери. Кулминация 
за годишнината на Верди ще бъде култовата постановка 
„Аида“ на големия режисьор и сценограф Франко Дзефи-
рели (14, 15 юли), за която успяхме - в колаборация с На-
ционалния театър за опера и балет на Албания и Национал-
ния театър на Косово, да получим правата за представяне 
във Варна, Тирана и Прищина. За да се насладят зрители-
те на „Аида“ в целия й блясък, във Варна очакваме тук да 

С комичната опера „Хитрата лисичка“ (7 юли), чешкият 
композитор Леош Яначек влиза за пръв път в афиша на Опера 
в Летния театър. Премиерата, зад което стоят големи имена 
като диригентът Павел Балев и режисьорката Вера Немирова, 
поставяла с успех това заглавие в побратимения на Варна гер-
мански град Рощок, вярвам, ще допадне на международната 
публика в Летния театър.  

Първата балетна премиера на варненското лято ще бъде 
„Ромео и Жулиета“ от Сергей Прокофиев (8 август), хорео-
графска редакция на Сергей Бобров, дир. Иван Великанов, с 
балетните солисти на Държавна опера Варна Мартина Пре-
фетто – Жулиета и Федерико Мелла - Ромео. Втората балетна 
премиера „Едит Пиаф“ (21 август), съвременна хореография 

пристигнат няколко тира с декорите, костюмите и всички 
атрибути на знаменитата постановка. Подготвяме преми-
ера на още един Вердиев шедьовър – операта „Фалстаф“ 
(29 юли), дир. Григор Паликаров, реж. Нина Найденова, в 
главната роля ще аплодираме най-добрия съвременен Фал-
стаф, баритона Кирил Манолов. 

Другото голямо събитие за целия оперен свят – 100-го-
дишнината от рождението на най-великата оперна певица 
Мария Калас ще честваме – забележете! – със световна 
премиера на операта – мюзикъл „Калас и Онасис“ (21 юли) 
от Христос Папагеоргиу, аранжименти и диригент Страци-
мир Павлов, реж. Петко Бонев.

Няма да пропуснем и 120-годишнината от установя-
ването на дипломатически отношения между България и 
САЩ, на която посещаваме концерта „С музиката на Хо-
ливуд“ (30 юни), премиерата за България на мюзикъла 
„Бодигард“ (22 юли), дир. Страцимир Павлов, реж. Борис 
Панкин и “Tribute to Michael Jackson” (11 август). 

с вечните шансони, изпяти от „Врабчето на Париж“, е дело на 
бележитата Metre du Ballet Сабрина Боско.

Българските певци от световния оперен елит Красимира 
Стоянова, Владимир Стоянов и Милен Божков, които заедно 
с маестро Павел Балев спечелиха овациите на препълнения 
Летен театър миналата година в концертното изпълнение на 
„Отело“ от Верди, сега отново ще ни зарадват с перфектното 
си вокално и артистично майсторство в спектакъла на „Тоска“ 
от Пучини (16 август). Ще се насладим на стиловото съвър-
шенство на Красимира Стоянова и преди това, в постановката 
на Дзефирели „Аида“ (15 юли).

Завършвам с другата оперна дива Соня Йончева, която на 
върха на кариерата си на световната сцена, за пръв път ще 
гостува във Варна, за да постави, заедно с диригента Кръстин 
Настев и наши солисти, удивителния знак в заключителната 
Оперна гала (31 август). 

XIV Опера в Летния театър – Варна 2023 с „Аида“ на 
Франко Дзефирели, Красимира Стоянова, Владимир Стоянов 
и Соня Йончева! Това ме прави щастлива! 

Илина Михайлова с Артур Еспириту 
в "Ромео и Жулиета" от ГуноСоня ЙончеваВладимир СтояновКрасимира Стоянова

www.tmpcvarna.comСнимки - Росен Донев



Намира се в южната част на гр. Варна, кв. Аспарухово, на 5 км. от центъра и на 30 мин. от летище Варна.  
Разположен е на първа линия от брега на морето.  

Тук гостите ще намерят отлично качество на предлаганите туристически услуги при конкурентни цени.

ВАРНА САУТ БЕЙ предлага едноспални и двуспални апартаменти и студия с красива морска гледка. За 
удобство на родителите в комплекса има басейн, където децата могат да се забавляват на воля. Ограниченият 

достъп до комплекса гарантира спокойствието на гостите му.

Очакваме Ви!

КОМПЛЕКС
ВАРНА САУТ БЕЙ 

Един малък оазис на комфорт и уют 
сред уникална обширна пясъчна ивица, 

в съчетание с горска растителност и 
екзотични дървета и храсти. 





• намира се на около 200 м от централния 
плаж на живописния морски град Обзор

• разполага с терени за палатки, кемпери и 
каравани, оборудвани по всички съвременни 
изисквания на къмпингите в Европа

• предлага настаняване в самостоятелни 
дървени бунгала и стаи във вила, разположени 
сред зелен и поддържан парк градина Обзор 8250

ул. Трети март 66
0898 218 027
0898 921 009
E-mail:
reservations@zora-ob.com
zoracamping@gmail.com
www.zora-ob.com

GPS Координати

Портал за каравани:
N 42.82423539464023
E 27.879883646965027

Вход бунгала:
N 42.82353898569497
E 27.8788161277771
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9006 Варна
к.к. "Св. св. Константин и Елена"
тел.: 052/ 361 135, 361 014

e-mail: 
parkhotel.estreya@abv.bg
www.hotelestreya.com

Уникалното съчетание на гора и море е привлякло в миналото свещеници да изградят манастира „Св. св. Константин и Елена“. 
Днес в непосредствена близост до тази свещена земя се намират хотелите „Естрея Палас“ и „Естрея Резиденс“.
Близостта до град Варна и наличието на различни възможности за аранжиране на фоайето и мултифункционалните зали 
„Добруджа" и „Естрея” правят комплекса привлекателно място за организиране на форуми и конференции.
Разнообразно меню и ястия, приготвени от пресни и качествени продукти, допълват приятния престой в хотелите. В 2 зали с 
външни тераси и капацитет от 90 и 120 места се предлагат разнообразни специалитети от националната и европейската кухня. 
Във винарна "Естрея" се предлага богат асортимент от изискани ястия и вина, произведени от лозовите масиви на с. Белоградец. 
А Маза Мезе, с  предлаганите мезенца, е подходящ както за коктейли, така и за празнуване на лични поводи и частни събития.
СПА център „Естрея“ предлага следните услуги - винотерапия, парна баня, калолечение, терапия с луга, СПА-капсула, 
гроздолечение, шиатцу, масажи. Вътрешен и два външни басейна.
В сградата на "Естрея Резиденс" е разположено новото отделение на Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина 
към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Тук пациентите могат да се възползват от безценното съчетание на морски климат, морска 
вода и минерална вода от източник с температура 42-46 градуса за лечение и профилактика на множество заболявания. 
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Шико-ТВ-98 ЕООД е специализирана в обзавеждане на хотели, 
ресторанти, детски градини, болници със спално бельо, олекотени 
завивки, възглавници, пердета, завеси, одеяла, хавлиени изделия, 
покривки за маса и други. 

СПАЛНО БЕЛЬО И ИНТЕРИОРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ХОТЕЛИ

тел.: 0888 447 443     e-mail: shiko_tv@abv.bg     www.shiko-tv.com

Фирмата е на пазара повече от 20 години и 
разполага със собствена база за производство 
в гр. Пловдив. 
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HOTEL NOBEL ***** Ultra All Inclusive
Free private beach area
Sunny Beach, Bulgaria

T: 0554/25 335, 25 337, 25 338
E: reservations@hotelnobel.bg

www.hotelnobel.bg

HOTEL AKTINIA *** All Inclusive
Sunny Beach, Bulgaria

T: 0554/25 814
E: reservations@hotelaktinia.bg

www.hotelaktinia.bg

HOTEL MARVEL **** All Inclusive
Free private beach area
Sunny Beach, Bulgaria

T: 0554/25 515, 22 817, 25 516
E: reservations@hotelmarvel.bg

www.hotelmarvel.bg

www.hotelsunnybeach.bg
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 8240 Слънчев бряг  /  T: 0554 25575  /  F: 0554 25585  /  E-mail: office@hotelbellevue-bg.com

Безплатен чадър Безплатен чадър 
и шезлонг на плажа!и шезлонг на плажа!

Безплатен чадър Безплатен чадър 
и шезлонг на плажа!и шезлонг на плажа!
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Слънчев бряг 
тел.: 0554 22710 / факс: 0554 22807

кк Боровец
тел.: 0750 32 363

Несебър
тел.: 0554 46000 / факс: 0554 46001

Велико Търново
тел.: 062 603 335

www.meridian-tours.com
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Свиленград / тел.: 0372 27 200 / e-mail: info.mgm@merithotels.com / www.meritgrandmosta.com
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Поморие – 
Черноморската 
СПА Ривиера на 
България
Град Поморие е разположен вър-
ху тесен и скалист полуостров, 
вдаден 3,5 км в Черно море. От 
юг, изток и североизток градът е 
заобиколен от морето, а от север 
от Поморийското солено езеро. 
Преобладаващ тип климат е уме-
рено континенталният. Преди 
изгрев слънце въздухът е наси-
тен с озон и отрицателни йони, 
ултравиолетови лъчи и йодни 
пари, което благоприятства ле-
чението на горните дихателни 
пътища.
Днешно Поморие е една уникал-
на симбиоза между древна исто-
рия, традиции, много слънце, то-
пло море, кулинарни изкушения 
и великолепни вина. Градът се 
слави със своите гостоприемни 
домакини, които ще превърнат 
почивката Ви в едно незабрави-
мо преживяване. 

През 2013 г. Поморие е признат за столица на Балнеоту-
ризма и Иновативна СПА дестинация. Градът комбинира 
в себе си уникален климат, чисто море, безкрайна плажна 
ивица с фин и богат на желязо пясък, палитра от емоции и 
приключенски дух. Районът на Поморийския залив обхва-
ща близо 11 километрова плажна ивица, отличаваща се с 
доказани лечебни свойства.
Тук посетителите могат да се докоснат до лечебните свой-
ства на балнеологията и СПА процедурите. Природната 
даденост, в лицето на Поморийско солено езеро, осигурява 
на гостите многообразие в техния избор. Лиманна лечебна 
кал и луга са едни от най-големите природни богатства не 
само за Поморие, но и за цялата страна.
Съчетанието на море, слънце, луга и лечебна лиманна кал 
превръщат Поморие в един от най-известните лечебни 
центрове в България с национално и международно значе-
ние. Специфичните природни ресурси отдавна са превър-
нали града в предпочитано място за почивка и лечение на 
различни заболявания на опорно-двигателната система.
Плиткото и равно крайбрежно морско дъно със слаб на-
клон, без рифове и студени морски течения, дава възмож-
ност за къпане на деца от всяка възраст. Плажната ивица е 
подходяща както за спокойна почивка и релаксиращи про-
цедури, така и за по-екстремни забавления. 
Заповядайте в един от най-модерните и красиви курорти 
по българското Черноморие, място на летни водни атрак-
ции и безброй емоции – Поморие!
Заредете се с енергия и се впуснете в едно незабравимо 
лятно приключение, за което дълго ще си спомняте и което 
със сигурност ще искате да преживеете отново и отново!

Очакваме Ви!
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Лечебна зона
• апликация с кал и вана  
с лиманна кал
• физиотерапия: 
електрофореза с използване 
на луга, ултразвук, 
магнитотерапия, 
апарат „Интерферема” 
и компреси с луга
• хидромасаж
• вани с морска луга
• вана с билки
• солна стая

Релакс център:
• панорамна сауна
• джакузи
• ароматна парна баня
• релакс зона
• мануален масаж
• ароматерапия с етерични 
масла

РАБО
ТИ

ЦЕЛО
ГОДИ

ШНО

Поморие, ул. Проф. Стоянов 11; тел.: +359 596 28002; моб.: +359 879 530 095; info@hotelpetarpavel.com; www.hotelpetarpavel.com



www.tsarevo.org 
e-mail: tsarevo@gmail.com  /  тел.: 0590 5 50 10

Опознайте община Царево, разположена едно-
временно на брега на морето и в подножието на мис-
тичната Странджа планина.

Към бъдещите гости и туристи отправяме пока-
на да посетят най–южната морска община в нашата 
страна. 

Тук природата е изключително щедра на флора и 
фауна, а климатът е мек през голяма част от година-
та. Странджа, със своята тайнственост и величие, се 
слива с морето и образува чудни плажове и заливи. 

ЦАРЕВО

Очаква Ви спокойствие и неповторими емоции. 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ПРИЯТНИ И 
НЕЗАБРАВИМИ МИГОВЕ!
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ЛОЗЕНЕЦ  /  LOZENETS
+359 876 119 111

office@oasisdelmare.com
www.oasisdelmare.com

ЦАРЕВО, КЪМПИНГ НЕСТИНАРКА
CAMPING NESTINARKA, TSAREVO

+359 879 554 909
office@tomasbg.com

www.tomasbg.com

ЛОЗЕНЕЦ, КЪМПИНГ ОАЗИС 
CAMPING OASIS, LOZENETS  /  +359 877 49 57 77

reservation@oasis-delsol.com - Рецепция / Reception
 office@oasis-delsol.com - Маркетинг / Marketing
manager@oasis-delsol.com - Управител / Manager

www.oasis-delsol.com

The perfect choice for                your summer vacation!

Перфектният избор за                вашата лятна ваканция!



The perfect choice for                your summer vacation!

Перфектният избор за                вашата лятна ваканция!



Създаден с 
идеята да Ви 
предостави 

уют и наслада, 
релаксиращи и 

лечебни терапии.

Хотелът е 
разположен в 

най-южния град, 
откъдето започва 

България. 

Предлага лукс 
и релакс в 

непосредствена 
връзка с 

природата. 

ВИП-стаите, които са бути-
ково изпълнение, са неповто-
рими. Някои от тях предлагат 
допълнителни екстри – парна 
баня, сауна, инфрачервена са-
уна, roll-shaper, солна стена, 
стена от пресовани водорасли, 
тангенторна вана. За вашето 
приятно прекарване и забавле-
ние хотелът разполага с лоби 
бар, фитнес-зала със съвре-
менно оборудване, Бодишейп 
зала, криосауна, детска солна 
стая, боулинг, билярд и други 
игри.
СПА зоната е с най-модерно 
оборудване и включва фин-
ландска сауна, инфрачервена 
сауна, парна баня, джакузи, 
лятна релакс стая със солна 
стена, ледено крило и три ма-
сажни студиа.

гр. Златоград  /  ул. „Прогрес“ №1
+359 898 88 77 66; +359 896 88 77 66

www.spazlatograd.com

АКВА СПА ХОТЕЛ

ЗЛАТОГРАД
БИЖУТО НА РОДОПИТЕ!
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# България – виж, усети, разкажи и отново се 
върни

11

Travel Mind консултантска и 
маркетинг компания 

София

Аква СПА хотел Златоград 80
Актиния хотел Слънчев бряг 68
Андела туристически 
комплекс

Юндола 51

Асеневци ресторант Велико Търново 27
БАЦ хотелски комплекс Петрич 21
Белвю хотел Слънчев бряг 69
Бомар Добрич 51
БУБСПА 42
България Еър София 16
Български пощи София 18
Варна Саут Бей комплекс Варна 64
Век - хотелски консумативи Пловдив 70
Виктория хотел Боровец 71
Виктория хотел Несебър 71
Вила Вяра Юндола 51
Виненият туризъм -  
от традицията към съвременността

54

Витоша Парк Хотел София 13
Всенародно празнично хоро за единение 5
Дигитализация в туризма:  
тенденции, възможности 34

Естрея Палас хотел к.к. Св. св. 
Константин и 
Елена

65

Естрея Резиденс хотел к.к. Св. св. 
Константин и 
Елена

65

Етър етнографски музей на 
открито 

Габрово 28

Зора къмпинг Обзор 64
Интерактивна кулинарна карта на 
българската езикова територия

30

Исторически музей Провадия 58
Калоянова крепост Арбанаси 27

Ла Мер Резидънс Варна 65
Летище Бургас 6
Летище Варна 6
Макси Парк хотел и СПА Велинград 50
Марвел хотел Слънчев бряг 68
Медите СПА Резорт и вили Сандански 48
Меридиан турс София 71
Меридиан хотел Слънчев бряг 71
Меридиан хотел Болярски Велико Търново 71
Мерит Гранд Моста СПА 
хотел и казино

Свиленград 72

Мира-Н Севлиево 26
Наш дом къща за гости Каварна 60
Нестия български арт и 
фолклорен център 

София 25

Нобел хотел Слънчев бряг 68
Новото лице на българския 
здравен туризъм

42

Оазис Дел Маре комплекс Лозенец 78
Оазис Дел Сол бутиков 
хотел Лозенец 78

Община Габрово 29
Община Каварна 61
Община Казанлък 37
Община Ловеч 35
Община Мирково 19
Община Никопол 41
Община Петрич 57

Община Пловдив I корица 
и 17

Община Поморие 75

Община Разлог II корица 
и 52

Община Тетевен 39
Община Хисаря 45
Община Царево 77
ОП Туризъм София 8
Пирин Парк хотел Сандански 47
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ИЗДАТЕЛ
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Павлинка Иванова
Катя Кръстева

гр. София 1616, 
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моб.: 0876 03 03 90
e-mail: k.p.adv@abv.bg

office@destinationbulgaria.bg
www.destinationbulgaria.bg
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Прим Експо София 20
Райска градина Резорт и 
СПА Свети Влас 67

Резиденс Сити Гардън 
хотел Пловдив 44

Рибарска среща хотел-
ресторант Царево 76

Рилана изворна вода 64
Римска баня Термо СПА 
хотел Баня 53

Роза Импекс козметична 
компания Пловдив IV корица

Русковец Термал СПА & СКИ 
Резорт 

Банско, 
Добринище 55

Св. св. Петър и Павел хотел Поморие 76
Скалите хотелски комплекс Белоградчик 21
Слънчев ден курортен 
комплекс

Св.св. Константин 
и Елена 59

Спартак СПА хотел Сандански 49
Специализирани болници 
за рехабилитация – 
Национален комплекс ЕАД 

София 14

Театрално-музикален 
продуцентски център Варна 62

Телевизия Туризъм София 46
Томас Резиденс 
апартаментен комплекс Царево 78

Топола скайс Резорт и 
Аквапарк с. Топола 60

Феста 73
Фестивален туризъм -  
2 в 1 пътешествие и забавление 22

Хисар СПА хотел Хисаря 44
Царевград Търнов ЕООД Велико Търново 27
Централна автогара София 10
Черноморско злато АД Поморие 74
Шико-ТВ-98 ЕООД Пловдив 66






