Скъпи читатели,
В началото на 2022 година нека си пожелаем
една по-здрава, по-различна и по-успешна година.
За да можем отново да пътуваме, да преоткриваме
красотите, обичаите и традициите на различни
кътчета от нашата страна. Да продължим
да опознаваме историческите и културни
забележителности, да се впуснем в приключения
и екстремни преживявания, да се наслаждаваме на
българската кухня и гостоприемство.
Екипът на списание Дестинация България ще
продължи да популяризира страната ни и искрено
вярва, че тя ще става все по-желана дестинация
за туризъм през всичките сезони, както ще бъде и
дестинация с печат за сигурност.
Пожелаваме ви да се запознаете, изживеете и
почувствате всички нови, интересни и атрактивни
туристически обекти и събития в България.
Много здраве и сбъднати мечти!

Павлинка Иванова и Катя Кръстева
Издатели на списание Дестинация България
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Магия в 4 сезона – туристическа дестинация България

Възможности за почивка 365 дни в годината

Мариета Колева

“Високи сини планини, реки и златни
равнини, небето нежно от коприна – това е
моята родина.” Младен Исаев
Прекрасна природа, богато историческо наследство,
лечебни минерални извори, екопътеки, водопади, природни резервати, зимни и морски курорти, църкви и
скални манастири, уникални пещери, СПА дестинации,
невероятни местни специалитети, прекрасни вина, спечелили завидна слава, високи планини, водопади - това
невероятно богатство е побрала в себе си нашата страна. Фолклор, традиции и обичаи, завещани от дедите
ни, допълват магията на нашите земи.
Малка на площ страна с наистина завидни ценности,
част от Световното богатство на ЮНЕСКО. Старият Несебър, Боянската църква „Свети Свети Никола и Пантелеймон”, „Мадарският конник”, „Тракийската гробница”
в Казанлък, „Ивановските скални манастири”, „Рилският манастир”, „Национален парк Пирин”, резерватът
„Сребърна”.
Ягодинската пещера, етнографски комплекс Дамасцена, туристически атракциони, връх Вейката в Родопите, село Лещен, Вазовата екопътека, тракийските светилища – Белинташ, Перперикон, Глухите камъни. Всички
тези възможности за различни видове туризъм у нас са
наистина уникални.
Пропит с минало, красива природа, уникална архитектура, модерни хотели, туристически атракции, автентични селски къщи, е всеки кът от страната ни.
Пролетта идва с уханието на кокичета и цъфнали
дървета, щъркели и лястовички във всяко българско
село. След нея... прекрасното лято и морето с големи курорти и нощен живот, спокойни плажове. Есента гали
с красивите си топли цветове, а снежната зима създава
условия за ски туризъм.

Потенциалът за развитие на туризъм в четири сезона
вече e признат от световни експерти. През последните
години страната ни се радва на значителен ръст на приходите от международен туризъм.
А в условията на жестоката COVID криза България
предложи на наши и чужди туристи отлични и здравно
добре гарантирани възможности за почивка.

Курорти със световна известност
С времето популярните морски дестинации и зимни
курорти придобиха модерен облик, предлагайки богати
възможности за релакс, и съчетавайки възможностите
на различни видове туризъм – селски, еко, културен,
конни и други спортове. Слънчев бряг, Албена, Балчик,
Варна, Бургас, Равда, Ахелой, Созопол и Китен омагьосват с чара и оживлението си, с девствена природа и съвременна архитектура. Истински оазис за съвременния
човек.
на стр. 4à
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На 380 километра брегова линия с плажове и минерални извори се намират някои
от най-популярните курорти, ваканционни селища и къмпинги.
През зимата чуждестранните и нашите туристи се ориентират предимно към Боровец, Банско, Пампорово, Чепеларе, Добринище, Витоша.

СПА и други изкушения
България все повече се превръща в предпочитана СПА дестинация. Страната
ни разполага с 600 естествени минерални извора. 25–те СПА дестинации гарантират пълноценно възстановяване и почивка. Вeлинград, Сандански, Девин, Хисаря,
Кюстендил, Момин проход, Костенец предлагат богати възможности за отдих през
цялата година.
Кулинарни изкушения, дегустации с вино - и тук възможностите са много. Πpeз
пocлeднитe гoдини ca изгpaдeни знaчитeлeн бpoй винapни c мecтa зa дeгycтaции
и oтcядaнe. Mнoгo oт тяx ca paзпoлoжeни в близocт дo пoпyляpни тypиcтичecĸи
зaбeлeжитeлнocти.
С голям потенциал е и историческият туризъм. Страната ни е богата на археологически паметници със световна значимост, които привличат все повече чуждестранни
туристи. Съчетанието на древна история и невероятно красива природа е магнит за
много туристи.
Нестинарството по нашите земи е все още живо в село Българи в Странджа. Ритуалът оживява всяка година на 3 юни и привлича многобройни туристи от цял свят.
Народната музика, танците и носиите са неизменна част от българското творчество,
което предизвиква жив интерес у чужденците.
И разбира се, прочутото българско кисело мляко и традиционната баница със сирене допълват представата за една автентична почивка.

За висок адреналин
За любителите на силни емоции страната ни предлага различни видове екстремен
туризъм. Спускане надолу по определено трасе с много висока скорост, крос-кънтри,
паралелен слалом, водни ски, уиндсърф, сърфиране, дайвинг, рафтинг, кану-каяк.
Добри условия за рафтинг има по река Струма и района на Кресненското дефиле,
както и реките Арда, Велека, Бели и Черни Вит. Кану-каякът пък намира своето място при реките Искър и Струма.
Богати са и възможностите за парапланеризъм, парашутизъм, бънджи-скок.
Китният планински град Сопот, например, е идеалното място за парапланеризъм,
там се провеждат редица състезания.
Фестивалите също привличат наши и чужди любители на празниците и традициите. В страната ни се провеждат повече от 500 фестивални събития всяка година.
Днес с гордост можем да кажем, че на една малка територия България предлага богати възможности за различни форми на туризъм. И се превръща във все попредпочитана дестинация за чужденци и българи.
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ЕДНО НОВО И ПО-РАЗЛИЧНО ПРЕЖИВЯВАНЕ
В СОФИЯ – НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ!
Бинокъл и много любов към природата са достатъчни!
Съвместният проект на Столичната община и Българското дружество за защита на птиците – „Запознайте се с птиците на София“, предлага възможност на софиянци и всички гости на столицата да се докоснат до летящото
богатство на града – птиците. Преживяването е наблюдение на птици! В
специално изготвена карта ще намерите обозначени маршрути в парковете
на София, по които има информационни точки и снимки на различни видове
птици.
Защо точно наблюдение на птици? Защото София е една от най-богатите на
птици европейски столици. Нейните паркове са дом на над 200 вида.
Популярността на това занимание бързо нараства през последните години. Все повече хора стават наблюдатели на птици, защото практикуването
му позволява да се освободите от напрежението на ежедневието, като се
потопите в естествена среда. Освен това, наблюдението на птици в тяхното местообитание има образователна функция както за възрастни, така и за
деца. И тъй като откриването на все нови видове птици включва разходки,
поддържате форма, докато се забавлявате целогодишно.
Когато видите пъстро, симпатично и жизнерадостно птиче с жълто коремче,
синьо-сиви крила и черна главичка, знайте че това е птицата - символ на
София - големият синигер, наричан още чичопей!
Ако видите птица, която
не познавате, можете
да разберете коя е като
изтеглите приложението
SmartBirds, проверите в
определителя на сайта на
Българското дружество за
защита на птиците www.
birds.bg или като я видите
в определител на птиците
www.vrabcheta.bg.
За повече информация посетете
www.visitsofia.bg
и Фейсбук страницата
Visit Sofia - Tourist Information Center.
Не пропускайте да си свалите и безплатното
мобилно приложение VisitSofia.
Потърсете го в Google Play и в App Store.
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Димитър Маргаритов,
председател на КЗП

Зимният туристически сезон очаквано е изпълнен с предизвикателства, но същевременно считаме, че на този
етап протича успешно. При проверките са констатирани сравнително малък брой нарушения, като някои от тях
са предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран обект или в обект, на който не е издадено временно
удостоверение за открита процедура по категоризиране и категорийната символика не е поставена на видно
място. Като цяло може да се каже, че през зимния сезон търговците спазват изискванията и в максимална степен
удовлетворяват претенции или оплаквания на потребителите на място.
В периода от началото на зимния сезон през месец декември 2021 г. до края на месец януари 2022 г. за спазване
изискванията на Закона за туризма са извършени общо 297 инспекции и са съставени 11 акта на територията
предимно на зимните курортни комплекси и населени места със засилено предлагане на туристически услуги.
Кампании са провеждани в места за настаняване и заведения за хранене и развлечения.
И през месец февруари 2022 г. продължават проверките от Комисията в места за настаняване и заведения за
хранене и развлечения с териториален обхват гр. Банско, к.к. Боровец и к.к. Пампорово по спазване изискванията
на Закона за туризма относно:
• Наличие на удостоверение за категоризация или временно удостоверение за
открита процедура по категоризиране;
• Обявени цени на нощувки и допълнителни услуги в лева;
• Верността на предоставяната информация чрез брошури, рекламни материали и др. относно вида,
наименованието и категорията на туристическия обект;
• Наличие на сертификат за обекти като "балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "уелнес център"
и "таласотерапевтичен център" в случай, че са налице такива, прилежащи към местата за настаняване.
Към момента има тенденция жалбите на потребителите да намаляват, в това число и жалби срещу туроператори.
След получаване на парични субсидии една част от туроператорите възстановяват дължимите суми към свои
клиенти за неосъществени туристически пътувания.
Комисията за защита на потребителите в следващите месеци ще започне подготовка за предстоящия летен
сезон, като възоснова на анализ на пазара ще планира детайлно предстоящите контролни дейности.
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Ресторанти Ниагара е емблематична верига от 3 ресторанта 2 пицарии и 1 ресторант, на ключови локации в столицата, с над
четвъртвековна история.
Концепцията ни се основава върху богатото разнообразие и
качествените съставки.
Като едни от най-обичаните и посещавани места, ние ежедневно
приготвяме разнообразни обедни предложения с домашна нотка.
За обяд те включват свежи салати, месни и безмесни ястия,
както и авторски десерти от собственото ни сладкарско ателие
Mr. Dino – Italian line (www.mrdino-bg.com), които ще направят
деня Ви още по-сладък.
При смяната на сезоните трансформираме
нашите менюта като включваме нови
предложения с подчертан авторски
привкус и характерни за сезона
продукти.
През летните месеци можете да се
насладите на всичко това в богато
озеленените ни летни градини, а
през зимните месеци – в уютната
и топла атмосфера на нашите
ресторанти, край пламтящия огън
на нашите камини. Изпълняваме и
доставки до адрес, до всяка точка в
града.
Освен обяд с колегите, бизнес среща или романтична вечеря, при
нас можете да отпразнувате шеметно своите лични поводи или
корпоративни празници.
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БЪЛГАРИЯ, РУСЕ

УЛ. ДОБРИ НЕМИРОВ 1-3

WWW.COSMOPOLITANHOTELBG.COM

ХОТЕЛ КОСМОПОЛИТАН
Четиризвездният луксозен хотел Космополитан е разположен в центъра на град Русе, “Малката Виена”, и само на 80 км
от международното летище в Букурещ.
Хотелът предлага на своите гости разнообразни типове
настанявания, отговарящи на всеки вкус и персонални
изисквания. Всичките 58 луксозни стаи и апартаменти
съчетават уют и иновативен дизайн. На Ваше разположение
са четири специализирани зали, оборудвани с най-новите и
модерни технологии.
Уелнес център Космополитан е една от най-забележителните
части на този комплекс. Екип от висококвалифицирани
терапевти ще Ви предложат подходяща терапия, съобразена
с Вашите нужди и желания.
Хотелът разполага и с външен панорамен сезоннооткрит
басейн, с фитнес център, с ресторант и зимна-лятна градина с
отварящ се покрив, с капацитет от 400 седящи места.
За любителите на нощния живот хотелът разполага със
заведение План Б, организиращо партита с различни
изпълнители и известни DJ.

РЕСТОРАНТ HACIENDA И
ЗИМНА ГРАДИНА HACIENDA
понеделник-НЕДЕЛЯ - ОТ 07:00 ДО 24:00

PLAN B Bar&Lounge

Hacienda Restaurant
NIGHT CLUB PLAN B LOUNGE

Cosmopolitan Wellness and Spa
Отдел маркетинг И РЕЗЕРВАЦИИ
marketing@cosmopolitanhotelbg.com / +359 82 80 50 70; +359 884 200 887 / 889

Individually, we are a DESTINATION,
TOGETHER WE ARE A JOURNEY
+359 888 185 100, +359 884 200 887, MARKETING@TINATOURS.NET
Тина Турс е лицензиран туроператор и турагент в България, специализиран в индивидуалното обслужване на
клиенти с най-разнообразни интереси. Организира културни, СПА, винени и Юнеско турове в страната, както и
комбинирани турове в България и други съседни европейски страни.
Тина Турс разполага с две пристанищни места в град Русе и извършва пристанищни услуги по обслужване
на пътници, понтонни услуги, за които се изисква ползване на пристанищна територия и/ или пристанищни
съоръжения и съпътстващи дейности.
Тина Турс разполага със собствен четиризвезден СПА хотел Космополитан в град Русе и 4 заведения на
територията на града.

tinatours_bulgaria

www.tinatours.net

Международното туристическо изложение „УИКЕНД
ТУРИЗЪМ“ и съпътстващия го Фестивал на туристическите забавления и анимации се провеждат ежегодно в град Русе и са най-значимите туристически
събития в Дунавския регион на България. Всяка година над 250 участници от страната и чужбина показват своя потенциал и туристическите си ресурси пред
многобройните посетители на „Малката Виена“ в това
време на годината. В дните на събитията гостите на
града имат възможността да бъдат свидетели на различни презентации, забавления, атракции, да посетят
впечатляващи спектакли, концерти, кулинарни състезания, занаятчийски атракциони, както и да опитат
различни вина, местна и международна кухня.
Изложението и фестивалът допринасят за развитието
на специализираните форми на туризъм и спомагат за
преодоляването на сезонните диспропорции в региона и страната, както и за развитието на целогодишен
туристически продукт.
Tуристическо изложение „УИКЕНД ТУРИЗЪМ" и
Фестивала на туристически забавления и анимации се организират от Община Русе и Общинско
предприятие „Русе арт" , а участието на Министерство
на туризма на Република България способства за популяризирането на региона и страната като целогодишна туристическа дестинация.

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ
ул. Александровска № 61, тел.: 082/ 824 704
ruse.tic@gmail.com; ruseart@gmail.com

www.visitruse.info
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THE PALACE HOTEL

BALNEO & SPA

ВАШЕТО НОВО ЛЮБИМО МЯСТО ЗА ПОЧИВКА!
YOUR NEW FAVOURITE PLACE TO STAY!

WWW.SUNNYDAYBG.COM
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ИСТОРИЧЕСКИ
ПАРК

И

сторически парк е мястото, където историята излиза извън страниците на летописите, заживява в специално
създадена архитектурна среда и се оглежда в умовете и
сърцата на хората. Така претворяваме мисията си - като градим
мост между цивилизациите и поколенията, създаваме условия
за заедност, за съпреживяване и вдъхване на вяра във възможностите на обществото ни да постига благоденствие. Изграждането на комплекса има за цел освен да насочва вниманието към
историята на древния свят и на българския народ, но и да покаже
как в дните на бързо променящи се социални взаимоотношения
и технологичен напредък е възможно да се осъществяват полезни за целия български народ идеи. Като бизнес проект, Паркът
разширява възможностите за развитие на множество разнообразни икономически дейности тук, на родна земя, без чието съществуване и самият Парк не би могъл да разгърне своето дело.
Едновременно с това спомагаме за възраждането на старите занаяти и изкуства. Образците на класическото изобразително изкуство, сграфито керамиката, градежа с камък, строителството с
естествени материали, работата с мед, производството на традиционни и полезни храни и напитки събират в себе си уменията и
дарбите на творци и занаятчии от различни поколения. Работата ни, посветена на съхраняването на историческата ни памет и
разпространяването на приноса на българския народ към общочовешката култура, придобива и допълнителен заряд чрез разнородните и смислени образователни проекти, които осъществяваме. Богатата фестивална програма, конкурсите и турнирите се
превръщат в дългоочаквани срещи за хора от различни краища
на света. Плод на сътрудничеството ни с писатели и художници
са книгите и комиксите, които издаваме. Чрез слово и рисунка,
историите за смелост, благородство, героизъм и добротворчество достигат и до най-малките ни читатели в училищата в цяла
България. Исторически парк е много повече от физическо място.
Той носи енергията на всички онези, които поставиха началото,
на всички, които го развиват сега и на всички свои посетители.

Без събитията, свързани с отделните
обекти в комплекса, последните биха
се ограничили единствено до съществуването си като впечатляващи
и археологически достоверни съоръжения. Именно на взаимодействието на хората с тази среда се дължи
и неповторимият характер на всяко
едно посещение в Исторически парк.
Да усещаш вкуса на чистата храна, да
докосваш с ръцете си направеното, да
чуваш музиката на времето и да притихваш в красотата е състояние, което
те променя завинаги и те приканва да
се връщаш към него отново и отново.
Исторически парк е жив организъм,
който оформя своя облик чрез взаимоотношенията си както със своите
посетители, така и с различните организации, работещи в сферата на културно-историческия туризъм. Нашият
стремеж е да предлагаме не само преживявания на територията на комплекса, но и да насочваме гостите си към
множеството исторически забележителности, археологически паметници и свещени места в България. Да
насърчаваме жаждата за знания, да
разширяваме хоризонтите в мисленето и да съдействаме за опознаването
на българската история - това е наша
посока и дълг.

www.ipark.bg / info@ipark.bg / 0896 612 175 / Facebook: HistoricalPark.BG
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Община Каварна разполага с уникален природен потенциал, който е определящ за социално–икономическия облик и перспективите й
за развитие. Голямо и разнообразно богатство
са различните природни дадености, богатият
фонд културни и исторически забележителности, множеството изкуствени антропогенни
туристически ресурси. Разположена в най–северната част на българското Черноморие, Община Каварна е
останала почти незасегната от процеса на глобализацията и презастрояването, характерни за крайбрежните райони. Дължината
на Каварненското крайбрежие е 42 км., като голяма част е заета
от уникални брегове, характерни само за тази част на българското Черноморие. Районът около Каварна не е пренаселен и
това позволява запазване на автентичния вид на Каварненското
крайбрежие, предпоставка за развитието на много видове туризъм. Възможностите тук са разнообразни, а туристите могат да
избират от многобройните оферти на затворените туристически
комплекси, предлагащи практически всякакъв вид туристически
услуги на най-съвременно ниво, до единичните къщи за гости,
разположени в селата, които позволяват пълно уединение и запазване на битовизма при спазване на социална дистанция в условията на модерния и претоварен свят.

Традиционно културният календар на
Община Каварна включва разнообразни
летни фестивали и празненства. И тази
година Каварна ще зарадва своите жители
и гости на града с поредните издания на:
XXIV ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА
ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ТЕАТРИ
31 май - 4 юни
IV ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„С ПЕСНИ И ТАНЦИ В БЪЛГАРЕВО“
12 юни
ФЕСТИВАЛ „ДЖАЗ НА СЕЛО“
С. КАМЕН БРЯГ
29 - 30 юли
ПРАЗНИЦИ НА МОРЕТО
8 - 14 август
РОК ФЕСТИВАЛ „БЪЛГАРЕВО ROCKS”
С. БЪЛГАРЕВО
6 - 7 август
XVIII МИДЕН И РИБЕН ФЕСТ
26 -27 август
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Телевизия ТУРИЗЪМ

+35 9 T V TO U RISM

Обичам да пътувам...

Искам да откривам нови за мен неща...

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

Обичам България.

ТВТ - телевизия за БЪЛГАРИЯ
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Детски и младежки туризъм в България

ТУРИЗМЪТ –

фактор без
алтернатива за
социализацията на
българските деца и
младежи
доц. д-р Йордан Йорданов
Не само заради моментната ситуация, а просто за
отглеждането на здрави и родолюбиви нови генерации българи е нужно с тревога да отчетем падението
на общественото отношение към една сфера с десетилетни позитивни традиции, наречена Туризъм за деца
и младежи. В началото на 2022 г. нашето общество има
нужда от дебат и активизиране на всички граждански и
държавни структури, заинтересовани от цялостна промяна в отношението на държавата към образователната система като цяло, както и към формите за приобщаване на подрастващите към общуване с уникалната ни
природа, с истинската българска история и литература,
с традициите и обичаите, занаятите и празничните обреди, онаследени от предците на автентичната Българщина. Физическата и екологична култура са другата,
неизменна част от тази палитра от възможности, които
може да предостави на децата и младежите на България секторът на Детския и младежки туризъм.
Реализирането на Програми за Ваканционен туризъм за ученици от началния, средния и горния курс
в системата на днешното българско образование съществуват и към момента под различни форми, благодарение на усърдието на профилирани туроператорски
и агентски фирми, общински и регионални сдружения,
организиращи ваканционни програми с разнообразни и вдъхновяващи преживявания за ограничен брой

деца и младежи. Може ли всичко да продължи така, че
нашето общество да не може да осигури „Глътка туризъм за всяко българско дете“?
Продължението на промените като намерение,
конкретно в сектора на Детския и младежки туризъм, е
без алтернатива, ако не искаме ускореното приключване на съществуващата ситуация, вкл. и демографския
спад, създаващи предпоставки за самозаличаването
ни в недалечно бъдеще. В този момент, заради сериозността на проблемите, особено важна е ролята на
медиите и техния диалог с гражданите и институциите. Инициирането на интервюта по темата, кръгли маси,
конференции и консултации с експерти по пробламатиката ще бъде важна стъпка в нужната посока за многоаспектен анализ на ситуацията в сектора и възможните
мерки или приоритети, с които да се формират целите и
задачите, средствата за тяхното постигане и партньорските ангажименти на държавните и граждански организации за преодоляване на трудностите. Очевидна е и
нуждата от преразглеждане на нормативната уредба и
ускорено законодателно и административно-организационно подпомагане на процеса по изграждане на нов
Национален комплекс за Детски и Младежки туризъм.
Разглеждан като вид социален туризъм, този сектор винаги е имал и има и днес неосребрен ресурсен
потенциал за развитие на международни форми за
целогодишен събитиен, приключенски, спортен, хоби
и оздравителен профил от програми за деца и юноши
във ваканционните периоди, от страните от ЕС, Балканите и други заинтересовани държави. Стартирането
час по-скоро на този дебат и приобщаването към него
на представители на различни институции ще отговори
на естествената нужда или възможност за ваканционна
програма за всяко българско дете, в т.ч. и за стотиците
хиляди родени и живеещи през последните 30 години
българчета зад граница. Това е кауза без алтернатива,
„За да я има България и утре“.
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ПРИОБЩАВАНЕТО НА
НАШИТЕ ДЕЦА КЪМ
РОДНАТА ПРИРОДА,
КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ
И БЪЛГАРОЗНАНИЕТО
Детелина Денчева

В

ситуация на сериозни и постоянни пандемични рестрикции, социални ограничения
в учебната среда и корупционни практики,
българските деца и младежи реално са лишени от
организирани масови спортно-възстановителни и
културно-туристически /местни и регионални/ мероприятия, туристически походи, експедиции и лагери.
Тези условия и липси дават своето отрицателно
отражение на физическото им здраве и активност,
на нервно-психическото им състояние, на емоционалната им устойчивост и увеличаване на проявите
на агресия, на усещането за изолираност и отчуждение не само от нормалната им младежка среда,
но и от обществото като цяло. Липсата на физическа
активност, доведена до своята абсурдност - час по
физическо пред компютъра!!, на намалени до минимум социални контакти, липса на досег с природата и
нейната тонизираща за човека енергия, води до рязкото увеличаване на депресивните им състояния и е
предпоставка на значително по-слабите резултати в
учебната дейност, регистрирани по различни начини. Забравяйки, че Движението е живот, а застоят
– смърт, ние умъртвяваме човешкия си Дух и мотивацията ни за развитие и познание. Със сигурност, не
това искаме за нашите деца и подрастващите, защото те са нашето бъдеще и продължение!
„Опознай родината си, за да я обикнеш!” - това
разбиране на патриарха на българската литерату26

ра Иван Вазов и на видния писател и общественик Алеко
Константинов и масовото му популяризиране доведе до
създаването на организираното туристическо движение
в България преди 127 г., което се явява една от най-старите обществени организации. Родолюбието на българите
от всички епохи винаги е било ценност, която, като всяка
ценност, се възпитава, сплотява духовно и прави силна
общността. Познавайки красивата природа и вълнуващата
героична история на България, човек не може да не обикне родната си страна по същия начин, по който познава и
обича родната си майка, която му дава топлота и сигурност.
Природните и географски забележителности са лесни
за възприемане от човека и свързването му с тях на естетическо и емоционално ниво. Не така обаче стои въпросът с
осъзнатото патриотично отношение, базирано на доброто
познаване на историческото минало. Днес, за съжаление,
за разлика от други държави, българското историческо
образование е непълноценно и жестоко манипулирано,
поради съществуването на нови геополитически връзки
и налагането на политкоректно говорене, целящо „заличаването на местния спомен”. Това води до ерозиране на
националното самосъзнание и самочувствие, както и директно до процес на отродяване и денационализация.
През 2021 г. излзе Помагало за деца и възрастни „Лоното на европейската цивилизация, оформило предисторическите времена” със съставител Детелина Денчева. Неговата поява е осъществена със съдействието и под
егидата на Международната Академия по Българознание,
Иновации и Култура /МАБИК/ и Института на свободните
изследователи „Хистореон”. Книгата има за цел по-широкото представяне и популяризиране на уникални и особено значими артефакти, археологически обекти, исторически факти, събития и личности с доказан принос и влияние
в развитието на българската и европейската цивилизация
през вековете. Книгата-помагало в една кратка научно-популярна форма представя научните резултати и изводите
на многобройните изследователни, историци и популяризатори на българската древност на основата на използвания от тях интрадисциплинарен подход.
На текущите в момента „деформации”/фалшификации в
историята ни, на фрапиращите „нелепости” и фрапиращите
„липси” трябва да бъде противопоставена Истината.
Всички тези обективни фактори налагат необходимостта от активни инициативи за създаване на Програми
за Ваканционен туризъм за ученици с масов характер. Те
биха намалили осезателно острите негативни страни и
натрупването на ежедневен стрес сред тях, биха повлияли

оздравително на физическото им състояние и мотивирало
тяхната познавателна активност и способност.
Към днешна дата на вниманието на Министерството на
туризма, Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката, местните власти в
курортните общини, НПО-та и туроператори е представен
подобен Проект за обсъждане относно Активиране на условията за развитие на спортно-оздравителните форми
на Детския и младежки туризъм в България, изработен и
предложен от инициативна група от проф. Б. Димитрова,
доц. Й. Йорданов, проф. Б. Бончев. Без да се спирам подробно на него, бих искала да изтъкна неговата главна цел,
а тя е преодоляване на безразличието на обществото към
условията и средата, в която живеят нашите деца - бъдещето на България. Основната цел на Проекта е подобряването на социализацията на подрастващите и тяхното здраве чрез възможностите на различните форми на младежки
туризъм - индивидуален, групов, семеен или тематично
организиран. Формите на организация могат и трябва да
бъдат различни и диференцирани за различните групи
учащи се от основното и средното образование. Важното
е те да бъдат преди всичко полезни и да имат свой принос
от познавателен и ценностен характер. Тук имат място различните и атрактивни патриотично-възпитателни и познавателни видове активен туризъм, походи, лагери, експедиции и пътешествия за физическото и духовно развитие на
децата и младежите, подпомагани чрез виртуални пътеводители и паралелни дигитални и реални препоръчителни
тематични маршрути.
Патриотичното възпитание не е отживелица. За разлика от нас, всички държави без изключение култивират патриотични чувства у младите граждани на своите страни от
най-ранна училищна възраст. Съчетаването на различни
видове атрактивни дейности на активен младежки туризъм с патриотичното възпитание е не само възможно, то е
необходимо като фактор от национално значение.
Българските младежи, нашите деца, заслужават да
бъдат подпомагани в тяхното образование, личностно и
ценностно израстване не само чрез географски Туристически пътеводители, но и чрез реални Помагала и виртуални
Исторически пътеводители в древната ни и величава българска история. Тази форма на туристическа дейност, съчетана с Исторически пътеводители, е едно ново предизвикателство, което си струва да бъде посрещнато, защото
както утвърждава титанът на българското Възраждане Г.
С. Раковски „Любовта към Родината превъзхожда всички
световни добрини”.

Отзиви за

„ЛОНОТО НА
ЕВРОПЕЙСКАТА
ЦИВИЛИЗАЦИЯ”
на акад. Сергей Иванов и
акад. Владимир Цонев на
задната корица на книгата.
Акад. Сергей Иванов:
„Здравите темели на Храма на Българознанието са
положени преди десетилетия. Време е този Храм на
познанието и истината да се възвиси и заблести, да
очисти душите ни от мрака на многовековни чужди
наслоения и внушения. Това индиректно е изяснено и
изведено в книгата на Детелина Денчева – една истинска родолюбива българка, творец, педагог и разпространител на достоверния извор на познание и
национално самочувствие.
Книгите й, независимо как бихме ги определили като
алманаси, сборници, христоматии или саги, са образец
на съзидателния и неукротим български дух и зов, те
очертават сложния и затрънен път на Българознанието, правдиво и вълнуващо популяризират реперите на българската древност и значимост за развитието на човечеството.”
Акад. Владимир Цонев: „В епохата на глобализация,
авторката поставя решително въпроса за историческата истина, за корените на българския нихилизъм и българско достойнство. И може би най-ценното
– „Лоното на европейската цивилизация” е пропита
от началото до края с онзи неподражаем, космически
български дух, готов винаги да твори чудеса за благото на хората.”
27

Връщаме радостта
от пътуването!
Лети от

varna-airport.bg

burgas-airport.bg

ФОТОГРАФИЯ: ИВАЙЛО СТАРЧЕВ, PXL3 STUDIO
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Пътешествай смело!

Изживей мечтата си!
(отново и отново)
29

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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Безплатен чадър и шезлонг на плажа!

8240 Слънчев бряг / T: 0554 25575 / F: 0554 25585 / E-mail: office@hotelbellevue-bg.com
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Северната зона на Слънчев бряг
тел.: 0554/ 25 515, 22 817, 25 516
тел./факс: 0554/ 22 815
e-mail: hotelmarvel@dafnadk.com
www.hotelmarvel.bg

www.hotelsunnybeach.bg

Слънчев бряг
тел.: 0554/ 25 814
тел./факс: 0554/ 25 819
e-mail: hotelaktinia@dafnadk.com
www.hotelaktinia.bg

Слънчев бряг
тел.: 0554/ 25 335, 25 337, 25 338
тел./факс: 0554/ 25 336
e-mail: hotelnobel@dafnadk.com
www.hotelnobel.bg
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• 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

тремни изживявания като летене с парапланер или
балон, джип сафари са предизвикателства не само за
българските, но и за чуждестранните туристи.
Екопътеки и туристически турове ще ви отведат
до красиви местности, водопади, пещери, скални
манастири, крепости и резервати.
Можете ненаситно да разглеждате природните
и исторически забележителности на страната ни, да
вдишвате аромата на символът на българските земи
- българската роза, да опитвате домашно приготвени храни и напитки.

България има всички природни дадености и все по-често e разпознавана като страна с богат потенциал в предлагането на екологичен вид туризъм.
Къмпингуване, вело и пешеходен туризъм, ски спускания по пистите на зимните ни курорти, рафтинг и яхтинг, скално катерене, екс34

Истински разтоварващи и същевременно зареждащи са фирмените релакс програми като тиймилдинг. Използвани от различни фирми и работодатели, те предлагат не само възможност за разпускане,
но и за спортни активности. Сплотяващи пешеходни
преходи и екскурзии из планината или вълнуващи
морски преживявания, пикници в красиви местности,
релаксиране сред тишината на неповторими природни пейзажи са идеален начин за разтоварване сред
природата и пълноценна почивка далеч от шумните
градове.

България / Слънчев бряг
тел.: 0554 22710
факс: 0554 22807

България / кк Боровец
тел.: 0750 32 363

www.meridian-tours.com
България / Несебър
тел.: 0554 46000
факс: 0554 46001

България / Велико Търново
тел.: 062 603 335

Необятна морска панорама, обширни
плажни ивици, синьо море и ситен пясък,
красиви новопостроени хотели, вкусна
морска или типична българска кухня,
усмивки и безгрижни слънчеви дни…
това ви очаква в Радва!
Атмосферата в курорта е подходяща за
всеки, независимо дали е тук за почивка
или за летни купони.
За семействата с деца има найразлични атракции, детски съоръжения
и площадки в Равда. Любителите на
водните спортове също могат да се
забавляват с водни ски, уиндсърфинг,
ветроходство, както и уроци по гребане
и плуване. Най-екстремните личности
могат да посетят аквапарковете в
близост или да вдигнат адреналина с
джип сафари.

Равда
ул. Македония 2
тел.: 0554/ 66 236
тел./ факс: 0554/ 66 203
ravda_kmet@abv.bg
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www.findme.bg

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

ТИ
РАБО ИШНО
Д
О
ЛОГ

ЦЕ

Релакс център:
• панорамна сауна
• джакузи
• ароматна парна баня
• релакс зона
• мануален масаж
• ароматерапия с етерични
масла
Поморие, ул. Проф. Стоянов 11; тел.: +359 596 28002; моб.: +359 879 530 095; info@hotelpetarpavel.com; www.hotelpetarpavel.com

www.pomorietourism.bg
Поморие е малък
Черноморски курорт,
разположен на живописен
полуостров. Климатът се
характеризира с топло и
прохладно лято, дълга есен
и ранна пролет. Градчето
съчетава по своеобразен
начин древност и съвремие,
изпълнено с много слънце,
топлина и положителни
емоции.
Всеки, избрал да посети
тази дестинация, ще има
възможността да се наслади
на уникалните по рода си
културни и исторически
паметници, умело вплетени
в съвременната градска
архитектура.

ПОМОРИЕ

ЕДНА ПО-РАЗЛИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ
Поморие е една от малкото туристически дестинации по българското Черноморие,
които предлагат на своите гости богата палитра от изживявания.
Независимо дали предпочитате да се насладите на великолепната ни плажна ивица
или да се слеете с естествения хабитат на чайките и гларусите, като се докоснете до уникалната орнитоложка местност „Поморийското солено езеро“, ще се заредите с море от
слънчеви емоции за цял живот.
Известен с топлата и безопасна плажна ивица, покрита с фин пясък, Поморие е и
утвърден балнеоложки център, предпочитано място за отдих и лечение. Лиманната кал,
добивана от дълбините на „Поморийско солено езеро“, се отличава със своите лечебни
свойства. Основният спектър на лечението е опорно-двигателният апарат. От друга страна,
преди изгрев слънце въздухът е наситен с озон и отрицателни йони, ултравиолетови
лъчи и йодни пари, което благоприятства лечението на горните дихателни пътища.
От своето създаване до днес този град „върху морето“ носи в себе си една неповторима и богата душевност, която можете да изпитате докато се разхождате между изгреви и
залези на обновената черноморска алея „Яворов“.
Поморие, градът на античността, романтиката и вечността, Ви очаква за
едно по-различно и наситено с емоции изживяване!

ОАЗИС ДЕЛ СОЛ e новият бутиков хотел, разположен на първа линия върху ситния
златист пясък на плаж OASIS BEACH в Лозенец.
За гостите могат да се организират екскурзии, летищен трансфер и забавления разходка с корабче, посещение на аквапарк, тенис на корт, сафари, езда, риболов,
екстремен АТВ (бъги) спорт, сърф училище, гмуркане.

www.oasis-delsol.com

ЛОЗЕНЕЦ, КЪМПИНГ ОАЗИС / 0877 49 57 77 / reservation@oasis-delsol.com - Рецепция
office@oasis-delsol.com - Маркетинг / manager@oasis-delsol.com - Управител

ТОМАС РЕЗИДЕНС е малък апартаментен комплекс, разположен на
самия морски бряг на плаж „Нестинарка” в гр. Царево.

Уединение, спокойствие, почивка... Вашият дом на морето!

www.tomasbg.com

ЦАРЕВО, КЪМПИНГ НЕСТИНАРКА / 0879 554 909 / office@tomasbg.com

www.oasisdelmare.com
ОАЗИС ДЕЛ МАРЕ е четиризвезден комплекс, разположен на плаж „Оазис”, сред
дивна гледка и уникална природа, на не повече от километър от китното селце
Лозенец. Местоположението на това кътче от рая съчетава в себе си уникални по рода
си дадености - красиво море, просторна плажна ивица и дивата природа на Странджа
планина, но всичко това губи смисъл, ако не чуваме смеха от щастливи деца! За тях
сме подготвили много забавни игри, тематични дни и танци, за да бъдат дните им
изпълнени със смях и приключения.
ЛОЗЕНЕЦ / 0876 119 111 / office@oasisdelmare.com

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Перлата на Южното Черноморие
Има моменти, в които не се налага да избирате между планината и тюркоазено чистото море за лятната
си почивка.
Община Царево ви предлага и двете.
Лазурният бряг на Черно море и мистичните гори на
Странджа планина ни потапят в спокойно безвремие.
Уникалното съчетание на море, планина, реки,
екзотична растителност и многообразие на животински видове, невероятната, спираща дъха
природа, историческите и архитектурни забележителности, както и автентичната Странджанска култура и обичаи предоставят интересни възможности за
туризъм - опознавателен, екотуризъм, яхтен, фото и
хоби туризъм, ловен туризъм и др.

www.tsarevo.org / e-mail: tsarevo@gmail.com / тел.: 0590 5 50 10
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"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ –
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД
„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.
„СБР-НК“ ЕАД предлага богата гама от физиотерапевтични
и рехабилитационни методи за лечение. В 13-те специализирани
болници за рехабилитация, разположени на територията на цялата страна в утвърдени балнеолечебни курорти, се използват естествените природни и лечебни фактори
– климат, минерални води, лечебна кал, в съчетание с апаратна физиотерапия и кинезитерапия. В тях се извършва лечение и рехабилитация, като дълготраен ефект се
постига при следните групи заболявания:
• сърдечно-съдови, ендокринни и функционални заболявания на централната
нервна система: Наречен, Велинград, Вършец, Банкя;
• дегенеративни, възпалителни и посттравматични заболявания на опорнодвигателен апарат: Баня-Карловско, Павел баня, Кюстендил, Баните-Смолянско,
Велинград, Поморие, Вършец, Хисаря, Момин проход, Сандански, Банкя, Овча могила,
Наречен;
• стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни, бъбречни и урологични заболявания:
Хисаря, Баните-Смолянско;
• възпалителни и алергични заболявания на дихателната система: Сандански,
Момин проход, Велинград;
• заболявания на периферната нервна система и остатъчни явления след
заболявания на централната нервна система: Павел баня, Баня-Карловско, Наречен,
Момин проход, Поморие, Кюстендил, Баните-Смолянско, Велинград, Вършец, Хисаря,
Сандански, Овча могила, Банкя;
• гинекологични заболявания и стерилитет: Поморие, Кюстендил, Баня-Карловско;
• кожни заболявания: Поморие, Момин проход, Кюстендил, Баня – Карловско, Хисаря;
• белодробни заболявания: Сандански, Момин проход, Велинград, БанитеСмолянско, Кюстендил, Вършец, Банкя.

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

СОФИЯ 1142 | БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №54 | 0700 18277
02 980 35 52, 02 987 3176 , 0887 303 100, 070018277 / sbrnk@rehabilitation.bg / www.nkrehabilitation.bg
42

"СБР-НК" ЕАД е
носител на златна
статуетка "Световен
стандарт за качество"
на международната
организация Business
Initiative Directions
(BID), връчен на ХХI
конгрес на BID в Париж
с участието на фирми
от 85 държави.

Филиал Банкя
гр. Банкя

Филиал Сандански
гр. Сандански

Филиал Велинград
гр. Велинград

02/ 99 77 283
bankia@rehabilitation.bg

0746/ 3 08 34
sandanski@rehabilitation.bg

0359/ 5 33 59
velingrad@rehabilitation.bg

Филиал Кюстендил
гр. Кюстендил

Филиал Хисаря
гр. Хисаря

078/ 55 09 70
kustendil@rehabilitation.bg

0337/ 6 25 72
sbrnk_hisar@abv.bg

Филиал Овча Могила
с. Овча Могила

Филиал Баните Смолянско
с. Баните

06327/ 24 41
ovchamogila@rehabilitation.bg

03025/ 22 57
sbrnk_banite@abv.bg

Филиал Наречен
с. Нареченски бани

Филиал Поморие
гр. Поморие

Филиал Вършец
гр. Вършец

03342/ 22 24
nar.bani@abv.bg

0596/ 2 41 50
pomorie@rehabilitation.bg

09527/ 2258
vurshec@rehabilitation.bg
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БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ
или когато Татунчо заиграе, как злите духове бягат
Ваня Костадинова

Времето, в което живеем ни осакатява духовно. Живот, разграфен по
часове, непрекъснати, заливащи ни
потоци от всякаква информация, отчуждение, социални контакти, поддържани
по необходимост паразитират/ парализират вътрешния ни духовен свят. И
еманацията на това е неизпълнимостта
на простичкия разговор:
- Кога ще се видим!
- Ай ще се чуем!
Търсим спасение в корените си, в
детството, когато светът не беше глобален. Когато нямаше мобилни телефони,
а игра на развален телефон, когато интернет групата е „бандата“ от махалата,
когато списъкът с книги беше нашата
Уикипедия, когата нашата игра в мрежа
се казваше „стражари и апаши“...
Днес купуваме стоки със стария
ретро вкус, обзавеждаме домовете си в
рустик стил, застиламе с ръчно тъкани
килими и черги, обличаме дрехи ръчна изработка, играем народни танци,
възстановяваме стари традиции. Търсим
опора в традициите, обичаите, в българското...
Ще се върне ли времето, когато се
натъжавахме и насълзявахме на приказката „Майчина сълза“ на Ангел Каралийчев? Има нещо общо между нас и
онова сакато лястовиче, оставено само
на дъното на гърнето, което изпива
майчината сълза и заспива, сякаш е под
майчините криле. Защото, където и да
се намираме по света, нашият фолклор,
традиции, вярвания, обичаи са нашата
майчина сълза, която ни спасява, която
ни прави българи, прави ни спокойни за
бъдещето.
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Русалии, русалци, калушари това са мъже, които ходят по Спасовден и седмицата през селата със свои
свирци и играят русалски игри. Русалските игри са характерни за Северна
България. Вярва се, че там където минат калушарите нивите ще цъфнат и
завържат добър хляб, лозята ще имат богата реколта, дърветата ще имат
обилен плод. Винаги ги води главатар, наречен ватафин. Ватафин се става
по наследство от баща на син, от дядо на внук, предава се само по мъжка
линия. Ватафинът притежава чародейна сила, която дава на своя наследник през Русалската неделя. Само ватафинът избира калушари и ги посвещава в знание.
Калушар може да бъде всеки, който се подложи на изпит и покаже, че
може да скача, лек е и пъргав; не е блудник, хайдук или пияница; свестен е
и честен; поддава се на внушение и може да пази тайна; има здраво телосложение. Новите калушари задължително трябва да постят една неделя
или три дни. Новият калушар полага клетва пред знамето и русалийската
тояга, след което ги целува, а главатарят го поръсва с приготвена вода и
избраният става калушар.
Облеклото на калушарите е обикновено, всекидневно. Калушарите не
носят маски, не променят облеклото си. На калпака си носят венец с китка,
увит от самодивски билки. На краката си имат опинци с железни спори, а
по вървите на цървулите имат малки звънчета, когато играят да дрънкат.
Калушарите са винаги нечетен брой – 3, 5, 7, 11, 13... Най-често са 7, а ватафинът може да води от 7 калушари нагоре. Калушарите, които са под 7,
не могат да ходят да лекуват, могат само да играят по къщите за берекет.
Без тояга не можеш да
бъдеш калушар. Тоягата
се прави от явор, ясен или
дрян, понякога и от леска.
Дълга е около 1-1,5 м, като
в долния край е заострена
с желязо, за да може да се
забожда в земята, когато калушарите започнат
да играят. Тя е шарена и
накичена с различни дрънкалки. Тоягите се приготвят само от ватафина и се
съхраняват от него, като се
раздават само когато дойде Русалската неделя.
на стр. 44à

Тук ще откриете мечтаното спокойствие, далеч от шума
и тълпата в центъра на Боровец.
Ще се насладите на комфорта на елегантно обзаведените и с прекрасна гледка стаи, и апартаменти с камина.
Ще изживеете едно зимно приключение, само на 100 м.
от писта Ястребец, със ски училище и оборудване под
наем.
Ще се отдадете на пълноценен релакс в единствения
за курорта като големина и стил SPA център, с голямо
разнообразие от съоръжения и кабинети.

Ние се грижим за вашата петзвездна ваканция да бъде изключително преживяване, ... като миг от приказка.

к.к.Боровец

I

0887 773 778

I

0750 / 3 24 10

I

reservations@borovetshills.com

I

www.borovetshills.com

Девин
тел.: 03041 2041; 0889 776 771
reservations@orpheus-spa.com
www.orpheus-spa.com

Докоснете се до тайната на щастливия живот!

ß от стр. 42

Знамето е емблема на силата на калушарите, в него е магическата сила. Носи се само от ватафина през Русалската неделя. Свирачът
на калушарите е много важен, защото без него не може да се играе.
Отначало кавалът е бил предпочитан за инструмент, но кавалджиите стават дефицит и се преминава на гайда, а по-късно тя е заместена от зурлата.
Игрите на калушарите са два вида – за удоволствие или берекет
и игра около болни хора за изцеление, за здраве. Играе се фина
ръченица. Особено важна е играта Флоричика, която се играе при
лекуване на болния в момента, когато калушарите изпадат в транс
и падат в несвяст. Калушарите лекуват само от самодивска болест
- болест, от която се заболява лятно време, когато се минава през
самодивско игрище или нощем си ударен от самодиви. Такива болни вехнат и съхнат, няма лек, само калушарите могат да излекуват
болния.
В лекуването на болните от самодивска болест важна роля играят гърнето с билките и паницата с чеснов лук.
Болният се води при ватафина, който се произнася дали болестта
е самодивска или не. Ако болестта е самодивска, първо се уговаря
цената за лечение, а после се приготвя гърнето с билките и водата,
и паницата с лук и чесън. Болният се донася в черга и се оставя в
средата, където играят калушарите.
До болния е гърнето с билките. Калушарите правят кръг около болния и започват да танцуват под звуците на музиката. В един
момент застават да танцуват „на място”, а после хващат чергата и
подхвърлят болния нагоре с думите „Хай на калуш!”. После в кръга влиза ватафинът и го трие по лицето, нозете, ръцете с оцета от
паницата с лук и чесън, надвесва над него знамето и му дава да
сръбне от оцета. Калушарите започват да играят и после прескачат
болния и отново заиграват около него. Това се повтаря три пъти.
Ватафинът, който е вътре в кръга, дава на всеки калушар и на болния от паницата и поръсва с вода от гърнето калушарите и болния.
Обредът е към своя край, защото водата в гърнето вече е очародеена и „влияе” върху болния. Ватафинът дава знак на свирача и
той започва да свири мелодия Флоричика, а танцът е в разгара си.
Най-старият калушар по знак на ватафина замахва с тоягата и гърнето с чародейната вода се пръсва на парчета и водата пак поръсва
болния и калушарите. Болният скача на крака и бяга оздравял.
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Помня как баба много често употребяваше думата „бразая“: ”Ууу, виж се каква си бразая”
или „Приличаш на бразая”. И това се повторяше всеки път когато се прибирах от игра
мръсна и прашна или правех някакви смешни
и криви физиономии. В детските ми представи
„бразая” беше нещо едновременно и страшно
и смешно чудовище. Дори не съм подозирала,
че Бразая е съхранен коледен обичай, идващ от древните ритуали. Бразаята е маскиран
мъж, който представлява приказно, чудновато
животно, накичено с разноцветни панделки и
звънчета. Обичаят най-често се изпълнява в
Източна Добруджа срещу Коледа. Смята се, че
ритуалът носи здраве и берекет. Момите правят венци от липова кора, като ги украсяват с
бучки захар и сушени плодове. С тях те закичват калпаците на момците. Бразаята, с дядото
до него, обикаля къщите, като преди него минават момците. В дома влиза само свирача, а
Бразаята играе отвън.
В песента на ритуала се пее:
"Път сторете!
Нека влезе тая
Добруджанска, весела Бразая!"
Стопаните на дома слагат в човката на Бразаята паричка. По време на играта на Бразаята,
дядото си пощи брадата, играе и развеселява
всички. Стопаните даряват коледарите с кравай с пара.
Подобен на Бразая е друг маскараден ритуал,
наречен Джамал.
Джамал е кукерски ритуал, който днес се
пресъздава само в с. Кошов, Русенско, и е вписан в нематериалното културно наследство на
ЮНЕСКО.
Названието на ритуала идва от турски, като
най-често се свързва с думата „печка”. В центъра на ритуала е Татунчо, който представлява
конче, носено от двама мъже, има божествен
произход и е свързан с митологията на българите. Татунчо се води от един от мъжете, участващи в ритуала, и върви най-отпред, а около
него маскирани мъже удрят тояга в тояга и
пеят. Татунчо ходи от къща в къща, стопаните
го посрещат. Където мине Татунчо, злите сили
и болестите бягат, има плодородие.
на стр. 46à

МИРКОВО – ТУРИЗЪМ В
ПОЛИТЕ НА СТАРА ПЛАНИНА
Недалеч от София, тук, в община Мирково,
през последните години успешно се развиват
различни видове туризъм - поклоннически,
планински, ловен, селски, културен.
Живописната природа, културноисторическите и археологически паметници,
църквите и манастирите все повече
привличат наши и чужди туристи.
Сред най–уникалните религиозни
храмове в община Мирково е
църквата „Свети Великомъченик
Димитрий“ - една от малкото
църкви с позлатено кубе в
България. В Мирково има много
параклиси, затова не случайно
го оприличават на Света Гора
- "Св. Никола", „Св. Сосой“, "Св.
Равноапостоли Константин
и Елена", "Свето Възнесение
Господне", "Св. Петка".

Визуално пътуване из Светите
места на територията на Община
Мирково – един изумителен свят,
който провокира любопитството
и сетивата на търсещите
познание за миналото.

Регионът предлага великолепни
условия и различни възможности
за почивка през летните отпуски
или за уикендите.

От 2015 г. в Мирково отваря врати модерен спортен комплекс, построен
по инициатива на общинското ръководство и кмета Цветанка Йотина, със
средства по Европейска програма за развитие на селските райони. На
площ от над 40 хиляди квадратни метра са изградени футболен стадион,
игрища за минифутбол, баскетбол и волейбол, тенис на корт, плувен
басейн, фитнес зала, зона за рехабилитация.
Община Мирково е богата и на културни събития и фестивали. Найизвестният от тях е Кукерският събор, който се провежда всяка година на
Сирни заговезни.
с. Мирково / ул. Ал. Стамболийски №35 / тел.: 07182/ 22-86
e-mail: info@mirkovo.bg / www.mirkovo.bg
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овчар носи чувала за даровете и „чешата“
за парите. При влизане в къщата ангелите поставят макета на масата, а овчарите
лягат на земята да спят. Ангелите изпяват
песента, възвестявяща рождеството, от
която овчарите се събуждат и стават. Те
съобщават, че са чули ангелската песен
за рождеството на Месията и решават да
отидат да му се поклонят. Приканват и
присъстващите да ги придружат. Коледуването продължава до късно вечерта или
до полунощ.

В двора на къщата Татунчо играе, играе и по някое време
припада. Един от мъжете, наричан Доктора, го преслушва и
казва: „Трябва да му прелеем кръв, но с това няма да му мине.
Трябва да му се духне самодивска прах под опашката”. Докторът с една тръбичка издухва самодивската прах под опашката
на Татунчо и той се изправя и започва да играе. Домакините
черпят Татунчо с червено вино, а жените то даряват с кърпа
върху гърба с пожелание за здраве и берекет и догодина пак
да дойде и да изгони злите духове.
Народните вярвания са, че момчетата, след като участват в
маскарада, стават мъже.
Стар обичай е на Бъдни вечер да се ходи на „бетлем“ (да се
коледува). Бетлемуване е обичай от бита и обичаите на банатските българи у нас.
Банатските българи у нас днес живеят в селата Бърдарски
геран, Асеново, Драгомирово, Гостиля, Брегаре.
На бетлем ходят момчетата – единично или групово. Те носят със себе си макет на църква, изобразяваща пещерата във
Витлеем, наречен „бетлем“, украсен с фигури, изобразяващи
Иисус Христос, яслите, Божията майка, св. Йосиф, овце, овчари и др.
Бетлемашете тръгват следобед и посещават всяка къща.
При групово ходене на бетлем коледарите си разпределят ролите и представят малка сцена от библията. В групата участват шест момчета - двама „ангеле“, стар овчар, двама овчари и
„буйтаре“. Ангелите са облечени в бели ризи, имат бели крила
от картон и шапки също от картон. Овчарите са с кожуси, с
вълната навън, и са с тояги. Ангелите носят бетлема, а малкият
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От "Традиционен бит и култура на банатските българи"
К. Телбизов, М. Векова-Телбизова

Народните традиции и празненства, свързани
със зимните дни постепенно преливат в летните ритуали, свързани с избуяването на живота, плодородието, Слънцето.
В народните вярвания Слънцето до Еньовден е
стигнало в пътуването си до крайната точка на своя
път към лятото и от нея ще трябва да се връща към
зимата. Затова то си почива повечко на небето. Сутринта на Еньовден се изкъпва с жива вода и подмладено се обръща по пътя назад. Тоя ден изгрява
рано и се опрощава с оня свят, който няма да види
догодина. То е радостно, че ще се прибере към зимовището и играе на небето. На този ден е хубаво
да се види изгрева, за да може слънцето да вземе
сбогом и да те поръси. На Еньовден човек се къпе
на стр. 48à

Община Челопеч е разположена в южните склонове на
Стара планина. Структуроопределящ отрасъл е добивната
и преработваща промишленост. Челопеч е едно от
най-големите медно-златни находища в Европа. На
територията на община Челопеч има редица културноисторически паметници и природни дадености.
Даликли кая – висока скала
с отвор в нея, намираща се
в близост до пещера „Фрън
кая“, северозападно от
Челопеч. В превод от турски
името на скалата означава
„пробит камък“. Предстои
местността да бъде обявена
за защитена територия,
поради непроучения все
още терен около нея и
пещерата /Фрън кая/, която
се счита за обитавана през
праисторическите времена.
Връх „Мургана“ –
най-високата планинска
точка в землището на
община Челопеч, с
височина от 1639 м.
Върхът и построената в
неговото подножие хижа,
с наименование „Мургана“,
са част от туристическия
маршрут – „Ком-Емине“.

Полигон за приложно
колоездене – обектът е
въведен в експлоатация
през 2016 г. и е изграден
с идеята за безопасност
на колоездачите.
Полигонът пресъздава
своеобразно „градче“
със своите кръстовища,
кръгови и еднопосочни
улици, на които ежегодно
деца от цяла България
демонстрират усвоени
знания за правилата за
движение на пътищата, по
време на шампионатите по
приложно колоездене.
Сред обектите в община
Челопеч се отличава
църквата “Свети
Николай Мирликийски
Чудотворец” и
параклисите “Свето
Четирисе”, “Свето
Рождество Христово”,
“Света Петка”, “Света
Троица”, “Свети Илия”,
“Вси Светии” (Пресвета
Неделя), “Света
Богородица”, някои
от тях реставрирани в
последните години.
Традиционни тук са
кукерските игри, събитията
от ежегодния културен
календар, международния
фолклорен фестивал и др.

с. Челопеч, пл. „Освобождение“ №1 / Тел.: +359 7185/ 25-50, +359 800 200 03 / е-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg
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от лоши болести. На този ден билките се берат рано в зори. Прави се
венец от всякакви брани билки, като задължително в него трябва да
има вратика, комунига, чемерика и тинтява, но с изобилие от еньовка. С
почитане на Бога на Слънцето е свързан обичаят Калиница.
Обичаят Калиница е уникален за гр. Асеновград и се изпълнява всяка
година на Еньовден. На този ден малки момиченца се обличат като булки. Името „калиница”, според етнографите, идва от гръцки и означава
„хубавица”, „хубава булка”.
За този ритуал всяка махала избира своята калиница. Това са малки 3-годишни момичета, които в три последователни години ще бъдат
обличани като булки. Всички пресъздават обичая Слънчова женитба,
защото на този ден то се обръща към зимата. Празникът започва в дома
на калиницата в навечерието на Еньовден. Всяко момиче носи нещо
свое – фиба, гривна, пръстен, копче и го слага в менче, което се пълни с
„мълчана вода”, покрива се с бяла кърпа и се слага под плодно дърво.
На сутринта на Еньовден малките момичета отиват в дома на своята калиница и присъстват на обличането й с бяла рокля и бял воал, с венец
от цветя. След това малките момичета заедно с калиницата обикалят
махалите, пеейки песни за Калиница. С това те разнасят благословия за
здраве и берекет.
След това групите на калиницата се отправят към църквата, за да
запалят свещ, а двете шаферки зад всяка калиница я пазят с чадър, за
да не се погледне с друга калиница. Извършва се водосвет за здраве.
Вечерта в къщата на Калиницата започва наричане на нишаните.

Хъдърлез, Едерлези, Гергьовден - един празник с три имена
и много общи, преплитащи се елементи.
Хъдърлез е пролетен празник на мюсюлманските общности,
посветен на двамата светци Хъдър и Илияз – покровители на плодородието, животните и хората. Името Хъдър означава „зелен” или
„зеленеещ”, затова светецът се смята за олицетворение на живота,
растенията и дъждът, който носи плодородие. Поверието гласи, че на
5-ти срещу 6-ти май, във времето между първи петли и изгрев слънце, светците се срещат след едногодишното си пътешествие по земята. В часа на тяхната среща започва прераждането на ново начало.
Празникът не се различава много от начина на празнуване на Гергьовден. Вярва се, че на този ден трябва да се изкъпеш в целебен
извор. Коленето, обаче, на курбан за Хъдърлез не е масов обичай.
Връзват се люлки преди изгрев слънце на плодно дърво в двора и на
нея се люлеят всички членове на семейството. Домовете и стопанските постройки се украсяват със зеленина и цветя, защото се вярва, че
на този ден зеленото има голяма сила.
Едерлези е празникът на ромите християни и мюсюлмани. Те вярват, че св. Георги Победоносец, заедно с банго Васил, ги е спасил от
изчезване. Едерлези трае три дни, а традицията е във всяка къща да
се коли агне. На трапезата се слага баница и се пали свещ. Връзват
се люлки, на които децата и момите се люлеят.
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“Над водопада”
Сребрист грамаден стълп с рев бесен
в заврелий пеняст вир се втуря
и заглушителната песен
разтриса въздуха кат буря.

Костенският водопад се намира в Рила планина, по течението на Стара (Костенска) река, на около 3 километра южно от село Костенец (над вилна зона Костенец).
Водопадът е обявен през 1974г. за природна забележителност. Естествено, Костенският водопад е най-красив
през пролетните месеци април и май, когато е и найпълноводен, но когато и да го посети човек, ще остане доволен от видяното. В самото начало на пътеката,
водеща към него, погледът се спира върху дървена табела със стиховете на Вазов, които подготвят туристите
за красотата, която ги очаква. За разлика от повечето
водопади в България, Костенският водопад се намира
на много леснодостъпно място, на метри от пътя, и от
паркинг, на който удобно може да се паркира.

Ехтят скалите, планината,
ревът до небесата стига,
а росен прах от глъбината
клокочеща до мен се дига.
Стоя и гледам с трепет таен
и слушам с трепет адска песен,
и тъна цял в тоз свят омаен,
от ярост, мощ и гръмот бесен.
Иван Вазов

www.kostenskivodopad.eu

Тел. за резервации:
0878 925 859/ 0896 856 265
reservation.kedar@gmail.com
www.kedarresort.com
Сгушени в полите на Рила планина, в китния град Долна
Баня, само на 80 км от София и на 21 км от курорта Боровец се
намират Къщи за гости "Кедър“, представляващи 9 самостоятелни вили с 35 уютни стаи и апартаменти. В комплекса има
открит летен басейн, външно джакузи, сауна, маса за тенис,
детски кът, охраняем паркинг, интернет. Допълнително на
разположение на гостите на копмплекса са семинарна зала,
чеверме и ресторант. Богато озеленената градина е подходяща за провеждане на сватбени тържества, абитуриентски
балове, детски лагери, семинари на открито и други фирмени
и семейни мероприятия.
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Гергьовден е денят, в който се чества св. Георги Победоносец.
Светецът е свързан с плодородието и пролетната влага, защото той
побеждава ламята и отключва изворите. Покровител е на овчарите и
стадата. Празникът има древен произход, твърди се, че е с тракийски
или славянски корени, или идва от прабългарите от Азия. Народните
вярвания казват, че в нощта срещу празника трябва да се отъркаляш
в утринната роса на ливадата, защото това ще те направи здрав. Вярва се, че дъждът на Гергьовден е най-плодоносен. Хората кичат домовете, оборите и кошарите си със зеленина. Тя се слага на завивките
на децата и по хомотите на животните. Интересен нюанс има обичаят
в Кюстендилско. Там момите берат репей и го лепят по дрехите си,
като вярват, че така момците ще се лепят по тях.
В деня на празника се връзват люлки и момците люлеят момите.
Вярва се, че на този ден билките също имат целебна сила и се берат
рано сутрин. В някои райони на страната за добра поличба се смята
ако убиеш змия в деня преди Гергьовден, като на самия ден пръскат
мляко през устата й. На този ден стопаните взимат първото боядисано на велики четвъртък яйце, обикалят с него нивата и го заравят в
средата за плодородие. На други места слама от трапезата на Бъдни
вечер се разхвърля из имота или се пали на най-високо място в землището, за да няма градушки.
Понеже св. Георги е покровител на стадата, рано на Гергьовден
стадата се извеждат ритуално на първа зелена паша със зелена
пръчка. Отваря се кошарата и която овца излезе първа, главата й се
украсява с венец и се издоява.
Изборът на жертвеното животно е различен – някъде това е първото родено агне през годината, другаде – агнето на първата излязла
от кошарата овца. Може да е първото мъжко или първото бяло агне.
Преди да се заколи, то също се окичва с венец или цветя, захранва се
със свежа зеленина, трици и сол, дава му се да пие вода.
Обичаите на българите са винаги съпроводени с богата палитра от
цветове и звуци. Независимо какъв празник се отбелязва, той винаги
е цветен, музикален, озвучен от песни и звънци. Българската душа е
цветна и пееща.
„Никъде няма такива сватби
като нашите”, казват хората в с.
Рибново, и са прави. Те са цветни и известни с писаните булки.
Подготовката на писаните булки е дълга и старателна, защото
всяка булка трябва да е много
красива в този важен ден. Отдолу
на лицето на писаната булка се слага плътен слой бял крем, след което лицето се изписва с пъстри пайети и боя. Писаната булка се нарича
гелина. Наименованието идва от турското „gelin”, означаващо булка.
След изписването, булката напуска родния си дом със затворени
очи, а младоженецът я води в новата й къща. Чеизът на булката се
изкарва и цялото село идва да го види. След като разгледат чеиза,
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всички отиват на сватбата. Тя е празник за цялото село. Жените са с традиционното си цветно облекло. Вековната традиция никога няма
да изчезне, казват хората от с. Рибново, защото тя се предава от поколение на поколение.
Българските земи са древни и мистични.
Дори и да не знаете кои са тези места, когато
попаднете там просто ще почувствате енергията на мястото и онова странно усещане, че нечии очи те гледат отнякъде. И докато по света
имат митични места, ние имаме мистични места. Добре дошли в Родопите!
Пещерата Дяволското гърло е такова
мистично място. То се свързва със слизането
на Орфей в подземното царство, за да търси
своята жена Евридика.

Легендата гласи, че Орфей бил най-добрият
музикант, който с гласа и песните си омагьосвал хора и животни. За нещастие, обичаната от
него Евридика умира ухапана от змия. Орфей
слиза в подземния свят, за да измоли от Хадес
да му върне Евридика. С красивите си песни и
глас Орфей успява да убеди Хадес да му върне
любимата. Хадес се съгласява, но при условие,
че по пътя към земния свят Орфей не бива да
се обръща, за да види дали Евридика върви
след него. На изхода за земята, страхувайки
се, че Евридика може да се е объркала и загубила пътя, Орфей се обръща и вижда как тя
потъва обратно в подземния свят. Покрусен от
мъка от повторната загуба на любимата си, Орфей започва да страни от света. Един ден група
вакханки го намира под едно дърво да свири
и започват да го замерят с камъни. Музиката

му била толкова хубава, че камъните падат
около него без да го докоснат. Вакханките
го нападат и разкъсват със собствените си
ръце. Главата на Орфей, обаче, продължава
да пее, носейки се по р. Гела. Всяка капка от
кръвта му се превръща в нежното планинско
цвете силивряк.
В Дяволското гърло е най-високият подземен водопад на Балканите. Пещерата е
един от трите природни феномена – Дяволското гърло, Ягодинската пещера и Триградското ждрело, намиращи се около гр.
Триград - митично и мистично място. От археологическите разкопки става ясно, че тук е
било населявано с траки, разположени в три
малки селища. Така възниква и името Три
Ибрие, Триград, непроменяно до днес.
Помня добре как един ден учителят ни
по рисуване, висок, сух и строг мъж, влезе
в клас и каза кратко: „Рисувайте България!”.
След лек смут, всеки започна да се оглежда
в блокчето на съученика си, очаквайки някаква подсказка.
„Покажете на съученика си по чин рисунката“ – каза в края на часа учителят ни.
„А сега всеки да каже на другарчето си
какво важно липсва в нарисуваното от
него!“
Повечето рисунки бяха с картата на България с планини, реки, полета и нанесени
най-важните исторически градове, други – с
рисунки на важни исторически битки – при
Клокотница, Ахелой, Сливница... Имаше рисунки на кукери, на моми в народна носия,
на лазарки... И всеки виждаше в рисунката
на другия, че липсва това, което той самият
е нарисувал...
Тогава, без да разбираме каква е била
целта на нашия учител, ние нарисувахме
България такава, каквато идва от вековете
и отива във вековете - с географските дадености, с богатата история, с нашите традиции и обичаи – нашата душа.
Защото България е всичко това – планини, море, реки, 14 вековна история, традиции, обичаи и вечно младата мома с пъстрата народна носия и закичената роза...
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Градът е икономически развит, с ниски нива
на безработица. Гордее се с чудесна спортна
инфраструктура и дългогодишни традиции в
спортове като баскетбол, акробатика и таекуон-до.

БОТЕВГРАД
Община Ботевград се намира в Западна България.
Втора по население и четвърта по големина община в
Софийска област, тя заема площ от 519 кв. км. Съседни
общини са: Правец, Етрополе, Горна Малина, Елин Пелин, Своге, Мездра и Роман.
До 1934 г. общинският център носел името Орхание. В чест на Ботевите четници, чиято съдба е тясно
свързана с региона, на 1-ви декември 1934 г. Орхание
е преименуван на Ботевград.
В общината се намират 3 от 100-те национални туристически обекта - Часовниковата кула, Паметникът
костница на Ботевите четници в с. Скравена и Исторически музей - Ботевград. Интересни за посещение са
още Врачешки манастир „Св. Четиридесет мъченици“,
Скравенски манастир „Св. Николай Мирликийски“, Паметникът на Христо Ботев и др.
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Общината е съставена от 13 населени места –
общинският център град Ботевград и дванадесет
села: Боженица, Врачеш, Гурково, Еловдол,
Краево, Липница, Литаково, Новачене, Радотина,
Рашково, Скравена и Трудовец.

Едно от най-живописните села, съхраняващо
исторически и природни богатства, е с. Боженица. На 4 км от с. Боженица се намира средновековна крепост „Боженишки Урвич“, която от 1966
г. има статут на обект от национално значение.
Тя е едно от последните български укрепления, използвани за защита и отпор на турците
по времето на цар Иван Шишман. До крепостта
се стига по екопътека. Тайните на историческия
обект започват да оживяват през 1918 г., когато
в корените на паднало след буря вековно дърво
е открит средновековен скален надпис на севаст
Огнян:

www.bojenica.botevgrad.bg
тел. за резервации: +359 879 49 61 33

„Аз Драгомир писах: Аз, севаст Огнян, бях при
цар Шишман кефалия и много зло патих. В това
време турците воюваха. Аз поддържах вярата
на Шишмана царя.“
Регионът се е превърнал в притегателен център
за любители на природата и културно-историческите ценности.
В подножието на крепостта се намира Общинска
почивна база „Боженишки Урвич“, която предлага чудесни условия за отдих и забавление. Сгушена сред гъста гора от вековни церове, базата
разполага с 50-местен ресторант и хотелска част,
открит басейн, спортна и детска площадки.

Крепост 'Боженишки Урвич'

„Пленер на занаятите" - с. Боженица
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СЕВЛИЕВО - УСПЕШНА ФОРМУЛА
ЗА ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ

Многообразието от културни и исторически
събития превърна региона в популярна дестинация
Община Севлиево е сред икономически най-добре развитите общини в Северния централен
регион на България. С доброто си местоположение – в сърцето на България, добрата
инфраструктура, ниските данъци и дългогодишното успешно партньорство между местната
власт и бизнеса, през последните десетилетия Севлиево се превърна в привлекателно място
за инвестиции и се оформи като значителен индустриален център. Удостоена с наградата
„Образцова община“ за комплексно икономическо развитие за 2019 г., в момента БВП на глава
от населението в Севлиево е сред най-високите за страната, а вложенията на бизнеса са около
90%. Инвестициите на работещите около 1200 компании само за миналата година са за над
20 млн. лева. Севлиево поддържа добри културни и икономически връзки с градове от Чехия,
Полша, Беларус и с китайския град Нанхай. Всичко това обуславя и естественото развитие
на туризма тук. Градът и околностите му са желана дестинация за все повече български и
чуждестранни туристи.
Общината полага сериозни усилия за развитие на културния живот в района, а туристическият
календар е наситен с редица мероприятия. Все повече туристи посещават Севлиево, за да се
насладят на фестивала „Семе българско“ /16-17 април/, на националния фолклорен конкурс
„Море песен екна…“ /11-12 юни/, посветен на Борис Машалов, историческата възстановка
на боевете в местността Боаза край с. Кръвеник, които слагат началото на Априлското
въстание в севлиевския край. Тази година събитието ще се проведе на 21 май в полите
на Балкана. На особена почит сред туристите се радва традиционният Празник на
тиквата в Севлиево, на който се стичат вече и много хора от чужбина. Туристите
остават впечатлени от тиквените кулинарни изкушения, изложби за рисунки
и приложно изкуство, съпътстващата музикална и шоу програма. Найдългият тиквеник /313 м./, изработен от местните ресторантьори, радва
гостите на фестивала със своите внушителни размери и традиционен
вкус. Името „Хоталич“ е добре познато на музикалните фенове крепостта стана емблема на едно от основните рок събития в
България. Националният рок фестивал „Хоталич” е паметно
събитие, на което и тази година рок феновете ще имат
възможност да изживеят незабравими мигове със
своите любими групи от страната и чужбина в дните
26-27 август. Ценителите на спорта пък знаят къде
е роден Дан Колов и колко много е допринесъл
за популярността на България. Музеят на
великия български борец се намира едва
на няколко километра от Севлиево градът, в който всеки спорт си има
клуб, финансиран от общината с
подкрепата на бизнеса. Тази
година през м. декември
ще бъдат отбелязани
тържествено 130г. от
рождението му.

Който е посетил веднъж Ловешкия зоопарк, обикновено пак се връща. Защото това е чудесно и привлекателно място за отдих, особено за децата. Освен това, посетителите се запознават
отблизо с разнообразни и колоритни представители на животинския свят от почти всички континенти. Тук има лъв от Индия, тигър от Азия, едногърба камила от Африка, двугърба камила от
Азия, европейски бизон (зубър), кон на Пржевалски от Централна Азия, алпаки от Андите, дългоносо мече от Южна Америка, енот (американска миеща мечка), японски елен, благороден елен
и елен лопатар от Европа, европейски муфлон, кафява мечка. Светът на джунглата е представен
от четири вида маймуни от Централна и Южна Америка, както и от Африка и Азия.

КОЙТО Е ПОСЕТИЛ ВЕДНЪЖ
ЛОВЕШКИЯ ЗООПАРК,
ПАК СЕ ВРЪЩА
Има и разнообразни видове папагали, включително
говорящ папагал Жако. Жако е сред петте папагала, които най-добре имитират човешката реч. Разнообразието
от птици включва още червено-златен фазан, пpъcтенчат
фазан, сребърен фазан и дpyги птици. В зоологическата
градина се отглеждат също редки и защитени видове от
България.
Богатството на Зоопарка се изразява в над 450 животни
от 64 вида, сред които много редки и екзотични представители. Атракция са дивите прасенца, които се разхождат из
алеите, а после сами се прибират в клетките. Добрите грижи за обитателите се доказват и от новородените животни.
През последните години сред новите обитатели са бизонче,
маймунче, лопатарчета, еленчета, тибетски як и др.
Зоопаркът е създаден през 60-те години на XX век и е
втори по площ и брой на животните в България след Софийската зоологическа градина. Разположен е в североизточната част на парк „Стратеш“. Площта му е над 110 дка,
сред естествена гора и добре поддържани тревни площи и
алеи. Достъпът до него е пешеходен, има паркинг в началото на парка. Зоопаркът работи с обявеното работно време и на всички празници.

Зимно работно време:
Всеки ден
8.30 – 16.30 часа
Лятно работно време:
Всеки ден
9.00 – 18.30 часа
Адрес:
гр. Ловеч, парк "Стратеш"
телефон: 0884 704060

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

www.velikoturnovo.info
www.soundandlight.bg
www.culturaltourism.info

Велико Търново
ул. Христо Ботев 5
тел.: 062 622 148
моб.: 0887 659 829
tic@velikoturnovo.info
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КОМПЛЕКСЪТ разполага с
модерна хотелска част и
дървени къщи (бунгала).
• ресторант с 80 места
• лоби бар
• оборудвана конферентна
ТУРИСТИЧЕСКИ зала с 30 места
КОМПЛЕКС
• СПА център със закрит басейн,
финландска сауна, парна баня,
инфрачервена сауна
• фитнес зала
• барбекю, оборудвано с
голяма пещ и скари

А
Н
Д
Е
Л
А

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.

ЮНДОЛА

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

+359 879 827 086 / info@villavyara.com / www.villavyara.com

В най-високата точка в СПА столицата на Балканите, Велинград, се намира
луксозният 5-звезден комплекс Макси Парк Хотел & СПА. Разположен е сред
естествен боров парк с уникални гледки, а чистият въздух и тишината на природата карат гостите да забравят напълно забързаното ежедневие.
Макси Парк Хотел & СПА е единственият в България, който се захранва
с минерална вода от два водоизточника с различен състав. На разположение
на гостите са 3 вътрешни басейна, единият от които солен, със соли от Мъртво
море, джакузи с водни ефекти, 3 топила с лечебна вода и различна температура и 2 външни целогодишни басейна. СПА зоната ще ви предложи руска,
финландска и кедрова сауни, парни бани, солна стая и солна сауна, просторна
релакс зона, терапевтични и процедурни кабинети.
Природното богатство на Макси Парк Хотел & СПА, луксозната и уютна
обстановка, доброто обслужване и качествената храна са гаранция за незабравимо преживяване и пълно възстановяване.

ВЕЛИНГРАД
ул. Николай Хрелков 20
+359 878 21 8888
hotel@maxivelingrad.com
www.maxivelingrad.com
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Наричат розата кралица
на цветята. Нейната
магия е неподвластна
на времето, красотата
й е вечна като света.
“Кралицата на цветята"
удивлява и до днес
със своето изящество,
аромат и полезни
свойства. Възпявани като
дар от Бога, цветовете
й красели прохладните
царски покои и косите на
най-знатните хубавици.

А чужденците и до днес купуват прочутите мускалчета "Българска роза".
За високото качество на розовото масло знаят отдавна извън пределите
на страната ни.
Прекрасното цвете е признато за едно от най-красивите на планетата.
62

Днес българите са сред малкото народи, които
продължават да съхраняват знанието и любовта си
към розата, превръщайки я в един от символите на
Родината.
Цветомир Цонев е единственият консултант
по подаръци в България. Благодарение на една
изключително вълнуваща история и преживяване,
в него се заражда мечта да намери начин да запази
красотата и величието на розата задълго.
След години той успява да осъществи своята
мечтата. Тогава среща и любовта на живота си,
която го подкрепя в тази негова идея. Намерили
технологията, закупили я, и решили да разширят
дейността си.
За да споделят своята мечта с много хора, те сега влагат цялата си любов в създаването на Розариум в с.
Неофит Рилски, в близост до най-големия в света Исторически парк. Ландшафтен архитект на красивата
градина е Димитър Братоев. Проектът, който ще бъде на площ от 4,5 декара, включва и административна
сграда. В центъра на Розаруима ще има огромна позлатена скулптура на златна роза, която в близките
години ще бъде една от най-желаните инстаграм точки.

Розариумът като атракцион
В Розариума на „Магията на Българската роза" ще преоткриете
вековната история на нашите прадеди, ароматни цветя, билки, лечебни
рецепти и много атрактивни занимания.

Част от туристическите атракции ще бъдат:
• Беседа "Пътят на розата през вековете". Събрани

уникално авторско произведение да
бъде документиран под формата на
кратко видео, което ще проследява
растежа и развитието на цветето
до получаване на крайния продукт
(позлатено растение).

артефакти от достоверни източници, проследяващи магическото
присъствие на нейно величество Розата по нашите земи още от времето
на траките.

• Изработване "Цветето на любовта" - една от найинтересните атракции за групи. Всеки ще може да си избере естествена
роза, да я обработи (подготви за позлатяване) и да увековечи в нея
послание на принципа "Предай добро нататък".

• "Залдас"- поръчково отгледана роза за специален повод. Онези,
които изберат конкретно цвете (от вече наличните, засадени в
розариума или от каталог с опция за засаждане) ще разполагат с
невероятната възможност целия процес по производство на тяхното

www.bulgarianrosemagic.com		

Предстои
откриване
e-mail: tmobrose@gmail.com

Павлинка Иванова

Село Кременик се намира в Западна
България, община Дупница. В югоизточния край на селото започва един
от ръкавите на язовир Дяково или тъй
наречения Кременишки ръкав.
Моите детски спомени от тук са свързани
с усещането за много човешка топлина
и истинска обич. Да усетиш мириса на
въздуха и нещо вътре в теб отново да
проговаря, спомняш си за забравени
моменти и всичко излиза пред теб, все
едно си се върнал в миналото за един
миг. Миналото – време, в което като
дете съм преживявала много мигове на
радост и тревога, на обич и омраза, но
винаги с усещането за безгрижно изживяно детство.
От малко и свързано с детските игри
и преживявания селце, Кременик се
превръща постепенно в едно по-оживено място за почивка. През последните
няколко десетилетия около 50 къщи са
преустроени или построени наново като
вили на граждани, предимно от Дупница, Кюстендил, Перник и София. По този
начин е спрян упадъкът на селото и се
явяват предпоставки за развиване на
туризъм. Селото е водоснабдено и електрифицирано. До него се стига по асфалтов път. Има постоянна автобусна линия
от автогара Дупница до село Кременик
три пъти дневно.
Цялото население в село Кременик е православно. Има изграден православен параклис „Свети Никола“. Празникът
на селото се чества на 14 септември – Кръстовден. За да могат да присъстват повече хора, той се насрочва в съботата, предхождаща датата. Публичната власт се осъществява от кметски наместник, назначен от кмета на Община
Дупница. С много желание, работа и обмен на добри практики, кметският наместник г-жа Здравка Тонева спомага
за запазването на духа и осъвременяване на селото.

Кременик ви очаква!
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ОБЩИНА ДУПНИЦА
е със стратегическо географско положение и уникален климат. Разположена е в Югозападната
част на България, по долината на р. Джерман, в подножието на Рила планина. През землището
на гр. Дупница преминава една от главните пътни артерии на страната - международен път
Е 79, като гр. Дупница е точката, където се пресичат пътищата на юг към Солун, Адриатика,
Истанбул или на запад през Македония и Сърбия за страните от Западна Европа.

Само на 40
минути от София,
градът предлага
много приятни
възможности за
уикенд разходки.
Безспорното бижу
в короната на града
е Парк „Рила",
който е любимо
място за разходка
както на местните,
така и на гостите на
града почти през
цялата година.
Изкуствено езеро,
басейни, барбекю
зона, зелени
площи, детски
кътове, тишина и
спокойствие... са
само малка част
от това, което ще
посрещне гостите.

Само на 30 минути
от Парк „Рила“
пък е най-новата
атракция в района
- Панорамна
площадка
"Софарджик",
която бе изградена
през миналата
година над
В центъра на града село Бистрица.
се намира първата
20-метровият мост
построена сграда
се извисява на 930
на Балканския
метра надморска
полуостров
височина и вече
с вантова
привлича стотици
конструкция (държи туристи от цяла
се на въжета),
Европа. Разходката
известна като
до нея е приятна,
Младежки дом.
сред горски път,
До няколко месеца а погледът оттам
това архитектурно
достига до повече
бижу ще се
от 5 планини - Рила,
превърне в Градски Витоша, Осогово,
исторически музей. Конявска, Верила...

На още 30 минути
от площадката
е магнетичният
Бистришки
водопад, който
е уникален с
многото си падове,
с голямата си
височина (35 м) и
с невероятната си
сила.
Сочен е за един
е най-красивите
и мощни рилски
водопади.

В последните
години е
изключителен
интересът и към
единствената у нас
триизмерна икона
на "Отец, Сина
и Свети Дух",
която се намира в
отстоящото на 5
минути от Дупница
село Самораново.
Погледната от три
различни ъгъла,
иконата, която е
дело на неизвестен
майстор отпреди
повече от 150
години, показва
трите образа. Тя се
счита, че помага на
семейства, които
имат проблем със
зачеване.

Дупница е изходна
точка и за едни от
най-девствените
езера, останали
в България Воденичарски и
Градински, които
привличат със
своята тайнственост
и дива природа.
Любителите на
новите маршрути
пък няма как да не
поемат към хижа
"Иван Вазов", а
оттам и към Седемте
рилски езера в
еднодневен преход
през уникална
девствена природа,
изпъстрена с езера,
морени и спиращи
дъха гледки.

гр. Дупница / пл. Свобода 1 / тел.: 0701 5 92 11 / e-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg / www.dupnitsa.bg
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Елате във Вършец,
завърнете се в миналото,
вградено в модерен
градски стил!

Посетете Вършец и изживейте Вашето приключение в
праисторическата атмосфера на Палеопарк Вършец!
Разположен на площ от 10 дка в Градски лесопарк, той пресъздава природната обстановка край Вършец и на Балканите преди около 2,5 млн. години. Тук
можете да се полюбувате на скулптурните възстановки на атрактивни древни
видове - съблезъба котка, гепард, носорог, овцебик, елен, диви коне, хиени,
големи лешояди, орли, соколи, както и дропли, тетреви, чучулиги, бързолети и
множество други изчезнали видове птици.
В експозиционната зала ще видите витрини с фосилни останки, отливки от черепи и части от скелети, диорама, мултимедия с клипове и анимации.

гр. Вършец, бул. Република 90А
тел.: 09527/ 31 56
0879 299 982,0879 299 984
tic_varshets@abv.bg
www.varshets.bg
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Има такива места – влюбваш се
в изобилието–плодородната земя,
културно-историческото наследство,
богатството на минералната вода.
И днес изворите нашепват героични и
романтични легенди. Ако имате късмет –
може да ги чуете…

Добре дошли в Хисаря!
Изворът на живота!
В идеалния център на страната, в
подножието на Средна гора, се намира
един от най-известните СПА и балнео
курорти в България - Хисаря. Красиви
паркове с повече от 300 растителни
вида, заемащи площ от 100 хектара, ви
канят на дълги и релаксиращи разходки под мелодиите на славеи и ромона
на изворната минерална вода.
Хисаря е известен със своите лечебни 22 горещи минерални извора.
Температурата им е между 44 и 55˚C.
Минералната вода е подходяща както
за вътрешна употреба, така и за лечение с вани и инхалации. Пиенето
на вода от извора се използва за интоксикация, за лечение на бъбреци,
стомах, черен дроб и ендокринно-метаболитни заболявания. Външното
приложение има благоприятен ефект
върху дихателната система, периферната нервна система и опорно-двигателния апарат. Минералните води се
използват за ефективно лечение на
бъбречни, жлъчни, урологични, стомашно-чревни, чернодробни и двигателни заболявания.
Град Хисаря е модерен СПА и балнео курорт, но сред уютната зеленина
на парковете му живее цял един древен град от 3-4 век. Удивително до-

бре запазената крепост, римските терми, амфитеатърът, жилищни и култови сгради
предизвикват голям интерес и възхищение у туристите от цял свят. Впечатляващите
архитектурни руини на древния град са изложени в подходяща паркова среда и превърнати в атрактивни туристически обекти. В тази форма археологическото наследство на Хисаря е практически учебник по римска и късноантична археология.
Със своето термоминерално находище, Диоклецианополис е бил ключов лечебен
център в древната Римска империя. В централната част на римския град, в съвременния парк „Моминска сълза“, е разкрит монументален термален комплекс „Римски
терми“ на площ от около 3000 квадратни метра. При разкопките са открити мраморна лъвска глава за чешма, част от мраморно стъпало, мраморна оброчна плочка от
три нимфи и няколко бронзови монети. Лъвската глава е направена изключително
прецизно. Оброчните релефи на нимфите подкрепят мнението за съществуването на
нимфеум. Светилището на нимфите се намира в стаята на басейна, където се извършвали лечебни процедури с минерална вода.
Днес разкритите помещения на термалния
комплекс Диоклецианополис са изложени
и достъпни за посещение. Посетителите могат да проследят пътя на минералната вода в
първоначалния си вид - от извора през водопроводите и басейните до канализацията.
Много може да бъде изписано за минералната вода, за архитектурните и исторически находки, зелените паркове и чистия
въздух, но духът на Хисаря и прекрасното
спокойствие, което ви обзема, могат да бъдат изпитани само когато посетите този къс
от Рая!

Туристически информационен център
гр. Хисаря, бул. "Ген. Гурко" № 23 / тел.: 0337 62141; 0897 096 767
FACEBOOK: Hissarya Touristcenter

www.hisarya.bg
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САНДАНСКИ
ул. Поленишки път 2
+359 888 366 000
hotel@hotelmedite.com
www.meditesparesort.com
Новият термален Медите СПА Резорт и Вили*****, построен
през 2019 г., предлага спокойствие, СПА, уелнес и балнео
услуги, близка връзка с природата и нейните ценни ресурси
- термалната вода и чистият въздух, източник на превенция,
релаксация и дълбока регенерация.
Потопете се в повече от две хиляди години история, от Римските
терми през горещите извори. Ние ви предлагаме индивидуални
грижи и най-високо ниво на обслужване и внимание в нашия
просторен СПА, уелнес и фитнес център, закрит и открит басейни,
както и нашия инфинити басейн със спиращ дъха изглед към
град Сандански и защитения Национален парк Пирин.
Комплексът разполага и с гурме ресторант, механа, ресторантградина, нощен бар, лоби бар, бар басейн, а също и конферентни
зали за провеждане на фирмени събития, банкети и сватбени
тържества. Детските площадки за игра на открито и закрито
и големият открит басейн за деца ни правят любимо място за
семейна почивка.

СЪБИТИЯ НА СХРТ САНДАНСКИ
Туристическа Борса - 24-25.02.22 г.
“Златен Грозд”, гр. Мелник - 3-5.03.22 г.
“Кръгла маса” по проект “CapTour”

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2022 Г.
Фестивал на мелнишкото вино „ЗЛАТЕН ГРОЗД“,
гр. Мелник - 5-6 февруари
СПАРТАКОВИ ИГРИ, с. Склаве – Юни

“Гроздобер в Мелник” и “Ретро парад Сандански”
до “Музей на виното” във Винарна “Златен Рожен”,
с. Капатово - 16.10.22 г.

Международен фестивал „МЕЛНИШКИ ВЕЧЕРИ
НА ПОЕЗИЯТА“, гр. Мелник - 3-5 юни

Юбилей 30 год. фестивал “Пирин фолк”- Сандански,
който ще се проведе в края на август

Международен фолклорен фестивал „ПЕСНИ ОТ
ИЗВОРА“, местност „Извора“,
с. Петрово, община Сандански – юли

Facebook:
Visit Sandanski - СХРТ Сандански
E-mail:
destinationsandanski@gmail.com
secretaryshrts@gmail.com
Тел.: +359 896 656 169
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ОБЩИНА САНДАНСКИ

30-ти Международен фестивал „ПИРИН ФОЛК“,
гр. Сандански - 26-28 август
25-ти Балкански младежки фестивал
„МЛАДОСТТА НА БАЛКАНИТЕ“,
гр. Сандански - 1-5 септември

СПА и уелнес в полите на Пирин

www.sandanski.bg

САНДАНСКИ

Пренасяме се в Сандански.
Толкова много красота, бликаща от топли минерални извори, забележителна
природа и чист въздух, събрани на едно място! Да, възможно е! В Сандански!
Градът, който завладява всяко сетиво със своята чудодейна история и невероятно
богатство, свързано с термалните води и безкрайната топла ласка на слънцето,
което „прегръща“ града и през четирите сезона.
Прилагана и ценена още от римско време, днес минералната вода, символ на
здравето, Сандански умело управлява, превръщайки града в рай за развитието на
СПА и уелнес туризма.
Профилактиката с минерална вода, предлагана в първокласните СПА хотели и
уелнес центрове, в които може да отседнете, ще ви осигури пълноценен релакс и
оздравителна СПА терапия.
Сандански е мястото, където може да поглезите сетивата си, да се заредите с
красиви емоции и да възстановите естествения баланс на тялото. Място, в което
концепцията за лукс и релакс се преплита с уникалното съчетание на климат и
лечебни минерални води, с което привлича туристи от цял свят.

Място, което посетиш ли, остава в сърцето ти!
Съчетанието на благоприятни природни дадености, заедно с богатството от
минерални извори с различна термалност (в района на община Сандански има над
80 извора с температура 42-81°С), ниска минерализация и богат химически състав,
лекуващи множество заболявания и даващи възможност за къпане на открито
през цялата година, създават добри условия за привличане на туристи и повишават
конкурентоспособността на туристическата дестинация - община Сандански.
За благоприятния климатолечебен ефект на почиващите в града спомага и фактът,
че в Сандански няма активни промишлени замърсители на въздуха и има много
зелени площи, по който показател на глава от населението градът е водещ в
страната.
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СПА ХОТЕЛ „МАНТАР" е разположен в сърцето на Югозапада, край минералните извори на с. Марикостиново –
местност с богата история, датираща от античността, заобиколена от пет планини и множество исторически, културни
и природни забележителности. Сред тази картина хотелът изпъква със своето модерно излъчване и предлага на своите гости перфектно съчетание от лукс, хармония и изтънченост на вкусове и усещания.

Минерални Бани, Марикостиново, 2850 Петрич, Телефон: +359 883 22 33 10, www.hotelmantar.com
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ОЖИВЕЛИТЕ ТАЙНИ
НА ДРЕВНОСТТА В
ХЕРАКЛЕЯ СИНТИКА
В Хераклея Синтика времето сякаш е спряло. Траки, гърци,
римляни, илири, келти и египтяни някога пристъпвали по
мраморните плочи на градския площад. Затова днес археологическата забележителност привлича все повече интереса
на многобройните туристи, връща ги 2300 години назад във
времето.

Градът е кръстовище на
култури, политически влияния
и икономически живот още
по времето на синтите. Той е и
свързващо звено между Юга и
Севера, Егейското крайбрежие
и вътрешността на Балканския
полуостров, Македония и
Тракия, и населението му
наброява 40-50 хил. души.
Хераклея Синтика просъществува със сигурност от IV
век пр. Хр. до VI век, когато за последен път бил споменат в данъчните списъци от времето на византийския
император Юстиниан Първи Велики.
А по-късно, когато започнали нашествията на славяни
и прабългари, територията влязла в пределите на българската държава.

Хераклея Синтика е античен
град в днешна Югозападна
България, на 2 км от храма
на Ванга в местността Рупите
и на 10 км от гр. Петрич.
Невероятният музей на
открито е едно от чудесата по
нашите земи.
В древността градът е бил
център на областта Синтика,
населявана от тракийското
племе синти.
Омир е първият, който
споменава синтите и тяхната
връзка с Хефест, бога на
металургията.

От 2007 г. археологическите разкопки на Хераклея
Синтика започват под ръководството на доц. Людмил
Вагалински (НАИМ-БАН) и Исторически музей Петрич.
При проведените археологически проучвания се установява, че градът е имал интензивен живот, бил е модерен.
Днес Хераклея Синтика е включен в Стоте национални
туристически обекта и все повече привлича интереса
като един от най-добре запазените антични градове.

www.visitpetrich.com / www.petrichhistorymuseum.bg
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Родопите –

цял един свят за откриване

В

Родопите наистина сякаш времето е спряло.
Далеч от суетата и динамиката на съвремието, влезеш ли в нейните дебри, все едно се
връщаш назад във времето. Тук зад всеки завой се
крие дива и неустоима гледка, спотайва се скрита легенда и блазнещи всеки вкус изкушения. А наивната
доброта и гостоприемство на родопчани е пословична. Въпреки нелесния живот, хората са неподправено
дружелюбни и сърдечни. С такъв зареждащ ентусиазъм ви разказват за местата, наситени с пленителна
красота, че просто няма как да не се поспрете, поне
само да ги послушате, да се удивите на спокойствието
и търпението им.
Това са малка част от причините, които ме водят тук
всеки път. Не пропускам да посетя Родопите поне два
пъти в годината. А тя е толкова необятна, че може би
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Николай Шабарков,
пътешественик и фотограф по душа, обича да скита
по света и у нас и да разказва истории в снимки.
Автор на няколко травъл статии в печатни и онлайн
медии, най-много се вълнува от организирането
на авторски маршрути и обмислянето на самото
пътуване. Обича да обвързва снимките си с текст и
история. Неопитомеността на Родопите винаги го е
подтиквала да се впусне в неудържимо пътешествие
в нейните потайности и красоти. Неговата нова идея
е да снима хора на фона на местата, които посещават,
по непринуден начин, и да предава тяхната емоция и
радост от пътуването.
тел.: 0898 544 179
Инстаграм: nshabarkov
Facebook: Nikolay Shabarkov Travel&Photography

цял живот не стига да я обходите цялата. Тя винаги ще
ви изненада с нещо, което ви е убягнало предишния
път: пасторални пейзажи, неустоимо зелен цвят и драматични хълмове с надвиснали гръмотевични облаци.
Затова ви препоръчвам да отделите 3 или 4 дни само
на един регион или група от забележителности. Отлична
дестинация за всякакъв тип турист – от по-мързеливите,
които идват на гурме туризъм, до запалените по преходи или колоездене, а дори и по-екстремно настроените
ще вдигнат адреналина. Пъстрият културен календар
през годината представя традициите и популяризира
остарели практики и местни продукти. През септември
може да посетите Делювите празници, организирани
в Златоград, и да се върнете 100 години назад чрез
възстановката „Един пазарен ден“. Пак там опитайте
и известното им кафе. Не само, че е приготвено на пясък, ами е и „въртяно“. Може да поглезите небцето и с
традиционните пататник и родопски клин (няма смисъл

да броите калориите). Добро място да опитате подобни
ястия, приготвени както трябва, е комплексът „Косовски
къщи“ в село Косово. Там ще ви напоят и заситят типично
по родопски.
За най-добрата програма по време на престоя си се доверявам на местните туристически дружества. Те ще ви
предложат занимания за целия ден до малко познати
места. От туристическо дружество „Крепостта – Могилица“, например, са готови с охота да ви покажат скритото
бижу на Ардинската част на Родопите – пещерата „Надарска“, която ще ви изуми с образуванията си. По този начин
не само подкрепяме местните, а и развиваме туристическата инфраструктура в трудно достъпни региони.
Селата Лещен, Ковачевица и Долен в западната част ще
ви удивят с архитектурата и автентичността си. Ковачевица е архитектурно-исторически паметник с десетки запазени възрожденски къщи от 16 и 17 век, където ще се
озовете на снимачната площадка на любими стари български филми. А отдихът в „Базотевата къща“ е най-пълен
през май, когато отсрещните склонове тънат в зелено, а
вие си седите в хамака на втория етаж и наблюдавате цялата тази красота.
Родопите се обхващат трудно с един поглед. Добър опит
в това отношение прави Вълчи камък над село Гьоврен.
Там е най-високата наблюдателна площадка в региона
(1650 м. надморска височина), която ви дава поглед чак
до Гърция. А пътят до там е истинско офроуд приключение. От най-високото се спуснете до Дяволската екопътека до село Борино. Трасето няма да ви отведе в царството
на Хадес (Слава Богу!), но със сигурност ще постави на
изпитание вашите умения и подготовка. За не толкова напредналите ентусиасти, спокойната екопътека край Девин
„Струилица-Калето-Лъката“ ще ви зареди с чистата енергия на планината.
Животинският свят би ви следвал навсякъде в Родопите.
Дори ще имате усещането, че вие ставате част от него. Любителите на птиците няма да скучаят особено. От природозащитен център “Източни Родопи” към община Маджарово може да наблюдавате завръщането на лешоядите в
България. Гледката към новите двойки, свиващи гнезда в
непристъпните скали, би умилила всеки. Подкрепете усилията, които полагат местните доброволци за опазването
на тези редки видове.
Това са само една малка част от приключенията, които
изскачат зад всеки завой в Родопите. Когато пътуванията зад граница се планират трудно, изберете родния край.
Трябват ви само няколко дни, за да преоткриете красотите
на България. Родопите са много добро начало.
Снимки: Николай Шабарков
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тел.l: +359 3051/ 8147

www.zabardo.eu

Добре дошли в
Забърдо!
Кметство Забърдо се намира в
планински район в област Смолян
и е пример за развитие на малките
села.
Забърдо е заобиколено от природни
красоти и много забележителности.
Тук са уникалният скален феномен
„Чудните мостове“, крепостта
Заград, пещерата „Тьовната
дупка”, Цирикова черква, останки
от тракийско селище, много добре
съхранен римски път и др.

Не по-малко са и атракциите в
Забърдо.
Благодарение на общинската
администрация селото има
Забърдовско виенско колело,
зоологическа градина, паметник на
родопското гостоприемство, красив
площад и старобългарска юрта.
Към читалище „Христо Ботев“ в
селото функционира Център за
традиционна култура, туризъм и
устойчиво развитие, с етнографска
изложба, която притежава голямо
количество експонати.
Фонтан трикольор пее патриотични
песни на площада в Забърдо.
Огромен светещ надпис посреща
гостите с „Добре дошли в Забърдо“.
До разклона към селото на пътя
Смолян-Пловдив е скулптурната
композиция от гайдар и родопчанка първата скулптура в България, която
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пее в реално време. В Забърдо
са гостували видни личности
като Христо Стоичков, Джон
Лоутън, политици, депутати и
представители на шоу бизнеса.
Селото се слави още с
атрактивната певческа група
на Евробабите, която възпя
куп европейски лидери и
престолонаследниците, и с
хубавите си халища и козяци, в
които е събрана цялата красота
на планината.

7

причини да посетите
района на Смолян

Златка Митова,
мл. експерт в Община Смолян

1

СПИРАЩИ ДЪХА ПЕЙЗАЖИ
Възрожденска родопска архитектура, стари
църкви, сводести мостове и калдъръмени
улички, скътани в прегръдката на планината,
заобиколени от горди скали и вековни смърчови
гори, тук-там редуващи се с тучни зелени поляни...
При тази гледка искате само да „попивате“ с очи.
ПРОХЛАДАТА НА ПЛАНИНАТА
Ако искате да прекарате свободния си ден
на чист въздух, или просто мечтаете за една
прохладна нощ, в която да се наспите, това е мястото.
И не забравяйте да си вземете връхни дрехи, защото
тук вечер наистина става доста студено.
ИЗОБИЛИЕТО НА ПЛАНИНАТА
Тук всичко, което е родила планината,
е екологично чисто, много вкусно и
„натъпкано“ с полезни вещества. Диви гъби, билки
и горски плодове могат да се намерят в натурален
вид. Освен това, напоследък се възражда и
високопланинското животновъдство и все по-лесно
се намират месни и млечни продукти от местни
производители.
ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НАОКОЛО
Искате да посетите кулата Снежанка,
Смолянските езера, с. Широка лъка, Пещерите
Ухловица, Ягодинската пещера и Дяволското гърло,
да разгледате района на Смилян, Могилица и Арда,
да се отбиете до Момчиловата крепост и Каньона
на водопадите, имате интерес и към Рожен и
Момчиловци? В което и кътче от община Смолян да

2
3
4

решите да отседнете, ще бъдете близо до останалите. Разстоянията
в Родопите не са големи – ще можете да пътувате във всички посоки.
СЪХРАНЕНАТА КУЛТУРА
Районът на Смолян се слави като извор на родопската
култура - открити са останки от древни храмове, светилища
и крепости, тук са основани първите църкви и училища. Можете да
чуете уникалния родопски диалект, съхранил стари езикови форми.
Тук се намира Националното училище за фолклорни изкуства
„Широка лъка“, от което произлизат едни от най-прочутите гайдари
и певици. В района могат да се видят коледари, сурвакари, лазарки
и кукери.
РОДОПСКАТА КУХНЯ
Няма как да посетите Смолян и района без да опитате от
култовите за тези земи чеверме, пататник, клин, фасул, овче
кисело мляко и сирене, саздърма, марудници.
СЪБИТИЯ
Районът на средните Родопи предлага впечатляващо
разнообразие от събития през лятото, най-мащабното сред
които е Роженският събор, който е способен да събере на едно
място цялото фолклорно наследство на страната ни, представено
по възможно най-атрактивния начин. http://www.rozhen.bg/bg/
Интересен е и Фестивалът на дивите цветя, през юни, провеждан
в горното поречие на р. Арда, както и еко джаз фестивалът под
звездите на около 2000 м. надморска височина, в подножието на
връх Перелик. Едно от най-популярните събития е Гайдарското
надсвирване, което събира стотици гайдари и огромна публика на
Илинденските поляни край село Гела. Провежда се винаги през
първата събота и неделя на месец август.
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Музеят, галерията, както и местните читалища в община Смолян
ежегодно провеждат концерти на открито, лятно кино и други
събития, позволяващи на посетителите да усетят хладната
прегръдка на лятната нощ в Родопите.

www.visitsmolyan.bg и www.smolyan.bg
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Vagabond Travel

Vagabond Travel

"Бороспорт" АД

ПРЕДИЗВИКАЙ СЕБЕ СИ И ПРЕЖИВЕЙ

ДЕСТИНАЦИЯ САМОКОВ

ИЗБЯГАЙ!
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ – леснодостъпна
дестинация с удобни пътно-транспортни връзки. Самоков отстои на 60 км
от София и на 100 км от Пловдив. Само
40 км делят града от автомагистралите
Струма и Тракия.
ПРЕОТКРИЙ света около себе си
и се наслади!
ПРИРОДА – живописна и зареждаща.
Голямото ни богатство е величествената
Рила, най-високата планина на Балканския полуостров с връх Мусала - 2925 м и
с най-голям воден потенциал в страната
- повече от 180 езера. Оттук извират найдългата река в България – Искър и найпълноводната - Марица.
ОЦЕНИ какво имаш!
БОРОВЕЦ - първият курорт в България и на Балканите. Курортът с царско
величие се радва на 130-годишна история. Открит като летовище, стигнал световна слава като ски център, Боровец е
мястото за незабравима ваканция през
всички сезони. Курортът предлага отлични условия за зимни спортове и е отправна точка за разнообразни преходи сред
невероятно красивите висини.

ПРЕДИЗВИКАЙ себе си!
МАЛЬОВИЦА - курортът с най-продължително снегозадържане в България. Удивителната природа дарява
пленителни гледки към величествения
връх Мальовица. Курортът е символ на
българския алпинизъм с отлични условия за катерене и изходен пункт за вълнуващи планински маршрути.
ОТПУСНИ СЕ и се поглези!
БЕЛЧИН – извор на история, култура
и животворна вода. Щедрата природа
е дарила региона ни и с минерална вода,
което допълва възможностите за здравословен отдих. Mузейният комплекс
„Цари Мали град” обединява културно
наследство от две хилядолетия.
СЪЗДАЙ спомени!
СЕЛАТА около Самоков – предпочитано място в новите условия. Избягайте
от шума и напрежението и се отпуснете
в гостоприемните къщи за гости. Спокойствието на планината е в хармония с домашния уют и чар.
ОПОЗНАЙ себе си!
СПОРТ – активност и енергия. Градът
разполага с отлична спортна база: мултифункционална спортна зала за 26 вида

спорт, стадион, мотополигон, ролбан,
стрелбище, въжен град, ледена пързалка.
РАЗШИРИ своите перспективи
и мироглед!
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ – история и
дух. Самоков е бил един от големите и
значими културни центрове през Възраждането и средище на църковно просветителските борби. Тук възниква Самоковската художествена школа с най-видните
иконописци Захарий Зограф, Станислав
Доспевски, Никола Образописов, основоположници на светската живопис в
България. С гордост честваме 300 години
от рождението на великия българин Паисий Хилендарски, роден в Самоковско.
ПРЕЖИВЕЙ споделено!
ФЕСТИВАЛИТЕ в Самоков и района
– даряват настроение и позитивност.
Гостите могат да се включат в събитията
от богатия календар на общината.
ПОГЛЕЗИ СЕ! Ти заслужаваш!
ХОТЕЛИ и РЕСТОРАНТИ – богат избор
и специални оферти. Многообразието
от хотели, вилни селища, къщи и апартаменти за гости предлагат лукс, комфорт и
уют, професионален екип и широка гама
от услуги.

www.samokov-info.com / www.samokov.bg / мобилното приложение Samokov Municipality
samokovtouristcenter@mail.bg / 0885 83 83 80
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Община Разлог
е разположена между трите най-величествени
планини на Балканския полуостров – Рила,
Пирин и Родопите. Изобилието от туристически
ресурси е предпоставка за развитието на
културен, еко-, ски, голф и СПА туризъм.
Всяка година на първи януари в Разлог се провежда
традиционният Новогодишен кукерски карнавал „Старчевата“ –
една уникална по рода си традиция, една магия, която посреща
на централния площад хиляди туристи от цял свят.
Любимо място за жителите и гостите на града е Панорамна
алея „Стъпалата“, която ще ви отведе до най-високата точка в
местността - хълм Голак.
На територията на община Разлог се простират няколко
екопътеки, представящи красотата и уникалността на природата
в Разложката котловина.
Магията на традициите и културата в община Разлог всеки
може да усети от гостоприемството на местното население, от
уюта и вкусните гозби в семейните къщи и красивите хотелчета.

www.razlog.bg
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 нагостят 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.
с. Баня
общ. Разлог
0889 00 55 66
reception@rimskabania.com

www.rimskabania.com
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Ресторанти и барове с натурални продукти
от собствени ферми

Корпоративни събития и ивенти
СПА § Уелнес с лечебна минерална вода

За семейства с деца

2760 Разлог / тел.: 0893 088 983 / www.hotelkatarino.com

МУРИТЕ ПАРК ХОТЕЛ превъзхожда със своята класа, стил и традиция в
обслужването редица първокласни хотели по света. Състои се от 3 тематични
сгради, носещи красиви имена на екзотични цветя – АЗАЛИЯ, ОРХИДЕЯ и
ЖАСМИН. Със забележителната си архитектура и възхитителен интериор,
хотелът предоставя на своите гости отлични възможности за релакс, спорт и
туризъм, сред невероятна природа, уют, спокойствие и тишина.
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ИНИЦИАТИВИ

„Всенародно
празнично хоро
за Единение“
Списание Дестинация България, с подкрепата на Телевизия Туризъм и доц. д-р Йордан Йорданов – зам.председател на Управителния съвет на Сдружение Туризъм, започва инициатива за организиране на общобългарски
празник за споделяне - участие в Хорото, ритуалът с непреходната Родова сила за енергиен обмен и единение на
българите от близо и далеч.
Идеята е да бъдат мотивирани различни общности любители на българския фолклор и хорото, като
автентична форма и емоционално преживяване, за участие във Всенародно празнично хоро, в знаков ден от
календара, свързан с Общобългарско дело като Съединението на Княжество България и Източна Румелия /6
септември/, за възраждането на нашата държавност!
Основен акцент е привличането на деца и младежи на това хоро. Инициативата отразява осезаемата
нужда от споделяне от най-ранна детска възраст на тази автентична форма за запознаване, поетапен обмен
на полезни културни традиции, но и на личното усещане на споделените чрез танца ритми /в т.ч. 7/8/ на
хороводните мелодии. Предвиждат се подаръци, осигурени от спонсори, за малките участници под формата на
ваучери за тематични пътешествия за опознаване на Родината или на детски книжки за тяхната възраст,
които ще бъдат полезна форма за стимулиране на техния траен интерес и в бъдеще!
Така Общобългарското хоро, на което ще се хване Мало и Голямо, носещо България в сърцето си, ежегодно ще
има своите последователи, по подобие на Сурвакарските и Кукерски празници в селища от различни общини и
територии. Своите участия могат да заявяват и оркестри и танцови групи от училища, читалища и клубове по
интереси. Тази Хоротека следва да се разглежда като неформален израз на преосмисляне на отношението ни към
девиза "ВСИЧКО БЪЛГАРСКО И РОДНО, ЛЮБЯ, ТАЧА И МИЛЕЯ“ и „за да има България и Утре“!
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ИНИЦИАТИВИ

Списание Дестинация
България обявява

детски конкурс на тема
„Защо харесвам
България“

В него могат да участват деца на възраст от 7 до 14 години.
Конкурсът стартира на 21 март 2022 г. и ще приключи на 31 август 2022 г.
Желаещите да се включат могат да изпращат снимки и/или есе на тема туризъм на имейл:
office@destinationbulgaria.bg, като посочат трите имена на автора, възраст, телефон за връзка и
кратко описание на фотоса и мястото, където е направено. Всички получени материали ще бъдат
публикувани на интернет страницата на списание Дестинация България www.destinationbulgaria.bg,
а победителят ще бъде определен от комисия, включваща експерти в туризма, както и професионален
фотограф.
Фотосите и есетата, участвали в конкурса, стават собственост на
медийна компания К и П Адвъртайзинг с права за ползването им.
Победителят в конкурса ще спечели фотоапарат.
Наградата ще бъде връчена през месец септември, на специална церемония по случай
Световния ден на туризма, организирана от медийна компания К и П Адвъртайзинг,
издател на списание Дестинация България.
За повече информация следете нашия сайт www.destinationbulgaria.bg.
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СЪД ЪРЖАН ИЕ
Аквапарк Несебър
Актиния хотел
Слънчев бряг
Андела туристически
Юндола
комплекс
Асеневци ресторант
Велико Търново
БАЦ хотелски комплекс
Петрич
Белвю хотел
Слънчев бряг
Бест трансфер
Бомар
Добрич
Боровец Хилс СПА и Резорт к.к. Боровец
България Еър
София
Българска банка за развитие София
Български пощи
София
Българските традиции и обичаи
Век - хотелски консумативи Пловдив
Виктория хотел
к.к. Боровец
Виктория хотел
Несебър
Вила Вяра
Юндола
Дейзи Резиденс апарт хотел к.к. Боровец
Делта Планет МОЛ
Варна
к.к. Св. св.
Естрея Палас хотел
Константин и Елена
к.к. Св. св.
Естрея Резиденс хотел
Константин и Елена
Зора къмпинг
Обзор
Инициативи на списание Дестинация България
Исторически парк
с. Неофит Рилски
Калоянова крепост
Арбанаси
Катарино СПА хотел
Разлог
Кедър къщи за гости
Долна Баня
Кметство Забърдо
Кметство Равда
Комисия за защита на потребителите
Космополитан хотел
Русе
Летище Бургас
Летище Варна
Магия в 4 сезона –
туристическа дестинация България
Магията на българската роза
Макси Парк хотел и СПА
Велинград
Мантар СПА хотел
с. Марикостиново
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Марвел хотел
Слънчев бряг
Медите СПА Резорт и вили
Сандански
Меридиан хотел
Слънчев бряг
Меридиан хотел Болярски
Велико Търново
Мерит Гранд Моста СПА
Свиленград
хотел и казино
Мира-Н
Севлиево
Мурите Парк хотел
Разлог
Наш дом къща за гости
Каварна
Ниагара верига ресторанти София
Нобел хотел
Слънчев бряг
Оазис Дел Маре комплекс
Лозенец
Оазис Дел Сол бутиков хотел Лозенец
Община Балчик
Община Ботевград
Община Вършец
Община Дупница
Община Каварна
Община Костенец
Община Ловеч
Община Мирково
Община Петрич
Община Поморие
Община Разлог
Община Русе
Община Самоков
Община Сандански
Община Севлиево
Община Смолян
Община Тетевен
Община Хисаря
Община Царево
Община Челопеч
ОП Туризъм
София
Орфей СПА хотел
Девин
Пирин Парк хотел
Сандански
Прим Експо
София
Приобщаването на нашите деца към Родната
Природа, Културни традиции и Българознанието
Райска градина
Свети Влас
Резорт и СПА
Рибарска среща хотелЦарево
ресторант

31
66
33
33
82
54
79
18
10
31
38
38
21
52
64
63
19
49
56
45
71
37
78
13
77
67
55
75
51
65
39
47
5
43
69
6
24
29
39
на стр. 84à
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ß от стр. 83

С ЪД ЪРЖАН И Е
Римска баня
Баня
Термо СПА хотел
Родопите – цял един свят за откриване
Св. св. Петър и Павел хотел Поморие
Свети Никола СПА хотел
Сандански
Село Кременик - път през времето към детските
спомени
к.к. Св. св.
Слънчев ден курортен
Константин и Елена
комплекс
Специализирани болници
София
за рехабилитация –
Национален комплекс ЕАД
СХРТ Сандански
Телевизия България 24
София
Телевизия Туризъм
София
Тина Турс
Русе
Томас Резиденс
Царево
апартаментен комплекс
Топола скайс Резорт и
с. Топола
Аквапарк
Туризмът – фактор без алтернатива за
социализацията на българските деца и младежи
Царевград Търнов ЕООД
Велико Търново
Централна автогара
София
Черноморско злато АД
Поморие

78
72
36
68
62
15
40
66
76
20
12
38
18
23
57
11
36
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