ИНИЦИАТИВИ

"Всенародно
празнично
хоро за
Единение"
Списание Дестинация България, с подкрепата на
вицепрезидента на Република България г-жа Илияна
Йотова, Телевизия Туризъм и доц. д-р Йордан Йорданов –
зам.- председател на Управителния съвет на Сдружение
Туризъм, организира 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 различни общности, любители на българския
фолклор и хорото, да бъдат мотивирани за участие във
Всенародно празнично хоро, в знаков ден от календара
- 6 септември, Съединението на Княжество България и
Източна Румелия.
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, обмен на полезни
културни традиции и личното усещане на споделените
чрез танца. За малките участници се предвиждат
подаръци, осигурени от спонсори, под формата на
ваучери за тематични пътешествия за опознаване на
Родината или на детски книжки за тяхната възраст!
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.
Тази Хоротека следва да се разглежда като неформален
израз на преосмисляне на отношението ни към девиза
"ВСИЧКО БЪЛГАРСКО И РОДНО, ЛЮБЯ, ТАЧА И МИЛЕЯ“!
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INITIATIVE

A national
festive
round dance
for Unity
Destination Bulgaria Magazine, with the support of the
Vice President of the Republic of Bulgaria Mrs. Iliyana Yotova,
Tourism Television and Assoc. Prof. Dr. Yordan Yordanov – a
Deputy Chairman of the Managing Board of the Tourism Association, has been organizing a national Bulgarian festival
for sharing – participation in the Round dance – the ritual of
the eternal Generic power for energy exchange and the unity
of Bulgarians from all over the world.
The idea is that different communities who love Bulgarian
folklore and folk dances will be encouraged to take part in a
National festive round dance to celebrate the 6th September
– the Unification of the Principality of Bulgaria and Eastern
Rumelia.
The main focus is to attract children and young people
to join this round dance. The initiative reflects the obvious
need to share this authentic form of acquaintance from early
childhood, to exchange useful cultural traditions and also the
feeling of sharing by dancing. Gifts will be given to the youngest participants. They have been provided by sponsors and
include vouchers for thematic trips in order to get to know
the home country or children’s books suitable for their age!
Thus, the National Bulgarian round dance, which will be
joined by people of all ages, holding Bulgaria in their hearts,
will have its followers on an annual basis, like the traditions
of Survakane and Kukeri.
This Horoteka is to be regarded as an informal manifestation of the reconsideration of the attitude towards the
slogan “I LOVE, CHERISH AND CARE FOR ALL THAT IS
BULGARIAN”!

ПЛОВДИВ
НАЙ-ДОБРА ЕВРОПЕЙСКА ДЕСТИНАЦИЯ 2022
Пловдив е древен. Пловдив е вечен.
Най-старият жив град в Европа застана в челната петица под номер
четири в надпреварата за титлата Най-добра европейска дестинация 2022 измежду 19 великолепни дестинации в Европа!
Пловдив е НОМЕР ЕДНО, отредено му от туристите от над 182
държави в цели ТРИ КАТЕГОРИИ в престижната класация на найдобрите европейски дестинации:
НАЙ-ДОБРАТА РОМАНТИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ - защото под
тепетата е пълно с тайнства, които водят сродните души още поблизо една до друга.
НАЙ-ДОБРАТА ВИНЕНА ДЕСТИНАЦИЯ - защото вятърът все още
ни нашепва тайните на божествената напитка, разкрити от древните
траки, а ние продължаваме да ги надграждаме.
НАЙ-ДОБРАТА КУЛТУРНА ДЕСТИНАЦИЯ - защото Пловдив е
кръстопътят между народи, езици и традиции от неизброими векове
до днес.
А ти, пътешественико, нямаш нужда от дълги полети, за
да видиш и изживееш нещо незабравимо. В топлите месеци
те очаква палитра от страхотни събития. Избери своето и
планирай вълшебното си пътешествие до града под тепетата!
© Emil Kazakov

© AlexanderБогдан
Thompson

Подробна и актуална информация за събитията в Пловдив може
да получите на www.visitplovdiv.com.

Пловдив Ви очаква!
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АКЦЕНТИ ОТ АФИША НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

Международен фестивал
ДНИ НА МУЗИКАТА В БАЛАБАНОВАТА КЪЩА
13 май – 30 юни; 16 септември – 30 ноември
Международен фестивал на камерната музика
27 май – 18 юни
Фолклорен фестивал НАРОДЕН СЪБОР ПЛОВДИВ
3 – 5 юни
Оперен фестивал OPERA OPEN 2022
4 – 12 юни; 19 юни – 14 септември
Годишни музикални награди на БГ РАДИО
10 юни
Рок форум МУЗИКА ОТ ВЕКОВЕТЕ
17 – 18 юни; 17 и 24 септември
АНИМЕ И ГЕЙМИНГ ФЕСТИВАЛ
18 – 19 юни
Седмица на традиционните занаяти
27 юни – 3 юли
Музикален фестивал SОLAR FESTIVAL
16 юли
Рок фестивал HILLS OF ROCK
21 – 23 юли
Уикенд в Пловдив
29 – 31 юли
Пловдив Джаз Фест
3 – 5 август
Фестивал SHAKE THAT ХЪЛМ
26 – 28 август
Концерт на Ричард Маркс
28 август
Есенен театрален фестивал СЦЕНА НА КРЪСТОПЪТ
септември
Фестивал за улично изкуство TheatAir
2 – 4 септември
Национални есенни изложби
1 – 30 септември
Концерт на виенски симфоничен оркестър SYMPHONIA
8 – 9 септември
Празници на Стария град
13 – 19 септември
Международен технически панаир
19 – 24 септември
Mеждународен фестивал LOVE SWING DANCE FESTIVAL
22 – 25 септември
Фестивал за улични изкуства 6Fest
28 септември – 2 ноември
Фестивал на китарата GuitArt
октомври
Фестивал ДЕФИЛЕ НА МЛАДОТО ВИНО
25 – 27 ноември

HIGHLIGHTS FROM THE PROGRAMME
OF THE MUNICIPALITY OF PLOVDIV:
BALABANOV’S HOUSE MUSIC DAYS
International Festival
May 13 – June 30; September 16 – November 30
International Chamber Music Festival
May 27 – June 18
PLOVDIV FOLK FAIR Folklore Festival
June 3 – 5
OPERA OPEN 2022 Festival
June 4 – 12; June 19 – September 14
BG RADIO Annual Music Awards
June 10
MUSIC OF THE AGES Rock Forum
June 17 – 18, September 17 and 24
ANIME AND GAMING FESTIVAL
June 18 – 19
Traditional Crafts Week
June 27 – July 3
SOLAR FESTIVAL Music Festival
July 16
HILLS OF ROCK Rock Festival
July 21 – 23
Weekend in Plovdiv
July 29 – 31
Plovdiv Jazz Fest
August 3 – 5
SHAKE THAT HILL Festival
August 26 – 28
Richard Marx Concert
August 28
STAGE AT A CROSSROADS Autumn Theatre Festival
September
TheatAir Street Art Festival
September 2 – 4
National Autumn Exhibitions
September 1 – 30
Concert of SYMPHONIA Vienna Symphony Orchestra
September 8 – 9
Celebrations of the Old Town
September 13 – 19
International Technical Fair
September 19 – 24
LOVE SWING DANCE FESTIVAL International Festival
September 22 – 25
6Fest Street Arts Festival
September 28 – November 2
GuitArt Festival
October
YOUNG WINE FESTIVAL
November 25 – 27

Plovdiv is ancient. Plovdiv is eternal.
The oldest living city in Europe ranked fourth in top five of the
competition for the Best European destination 2022, being chosen
among 19 magnificent destinations in Europe.
Plovdiv is NUMBER ONE, according to the tourists from over
182 countries in THREE CATEGORIES of the prestigious chart for
the best European destinations:
THE BEST ROMANTIC DESTINATION - because there are so
many mysteries under the hills which bring the soul mates even
closer to one another.
THE BEST WINE DESTINATION - because the wind is still
whispering the secrets of this divine drink revealed by the ancient
we continue to build on nowadays.
THE BEST CULTURAL DESTINATION - because Plovdiv is the
crossroads lying between peoples, languages and traditions from
time immemorial.
As for you, dear traveller, you do not need to take long flights to see
and experience something unforgettable. There are great events
to attend during the warm months of the year. Choose the one you
like and plan your magical journey to the city under the hills!
© Dimitra Lefterova

© Nikola Gyulmezov

Detailed and up-to-date information about the events in
Plovdiv can be found at www.visitplovdiv.com.

Plovdiv is expecting you!
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ОЖИВЯЛАТА ИСТОРИЯ

THE REVIVED HISTORY

Мариета Колева

Marieta Koleva

УНИКАЛНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ ПРИВЛИЧАТ
НАШИ И ЧУЖДИ ТУРИСТИ
Историята е оставила своя щедър отпечатък по нашите
земи. Антични градове, феноменални скални масиви, гробници, крепостни стени, манастири, археологически резервати и
могили мерят ръст с най-добрите световни образци. Много са
интересните места, които могат да се посетят, и днес България
е на картата на световната туристическа индустрия не само с
неповторимата си природа, морски и планински курорти, минерални извори и природни феномени, но и с интересните исторически обекти, разкриващи миналото и величието на различни цивилизации по нашите земи.
Всеки може да направи своя избор сам, защото местата,
които могат да се посетят, са наистина много и неповторими.

UNIQUE LANDMARKS ATTRACT BULGARIAN AND
FOREIGN TOURISTS
History has generously left its trace on our land. Ancients
towns, phenomenal rock massifs, tombs, fortress walls,
monasteries, archeological reserves, mounds have been
competing with the best international landmarks. There are
numerous places to be visited and, today, Bulgaria is on the
map of the global tourist industry not only for its unique nature,
seaside and mountain resorts, mineral springs and natural
phenomena but also for its interesting historical sites revealing
the past and the grandeur of the different civilizations that have
inhabited our land.
Everyone can choose for themselves because the places to
be visited are many in number and unique in nature.

ПЪТУВАНЕ НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО

TRAVELLING BACK IN TIME

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ КАБИЛЕ
На 8 км от Ямбол се намират останките от
античния град Кабиле, основан към края на ІІ
хил. пр. Хр. край голям култов център на възвишението Зайчи връх. През античността градът
е бил важен икономически и културен център
в Югоизточна Тракия и Долна Тунджа. Имал е
собствена монетарница, където били отсичани царски и градски емисии в периода ІІІ – ІІ
в. пр.Хр.
Находките, открити при проучвания в района, са експонирани в археологическия музей
към резервата.

KABILE ARCHEOLOGICAL RESERVE
The remains of the ancient town of Kabile can
be found 8 km from Yambol. It was established in
the late II millennium BC near a large cult centre
located on Zaychi vrah hill. In antiquity, the town
was a major economic and cultural centre in
Southeast Thrace and Dolna Tundzha. It had its
own mint where royal and town’s emissions were
coined within the period III – II BC.
The findings discovered during surveys
conducted in the region have been exhibited in the
archeological museum at the reserve.

ЦАРИ МАЛИ ГРАД – СРЕД
ДЕВСТВЕНАТА ПРИРОДА НА РИЛА
Недалеч от София, край село Белчин, Самоковско, се намира Цари Мали град. Туристическият обект включва късноантична крепост,
църковен ансамбъл, езическо светилище,
две раннохристиянски и една средновековна
църкви и оброк „Св. Спас”.
Крепостта е възстановена с европейски
пари и по европейски стандарти, и е достъпна за хора с увреждания. До нея можете да се
изкачите с асансьор, който вози по 8 човека, а
вляво има екопътека. Минава се през красива
гора с много пейки, беседки, заслони.

TSARI MALI GRAD –
AMID RILA’S VIRGIN NATURE
Not far from Sofia, near the village of Belchin,
district of Samokov is where Tsari Mali grad is
located. The tourist site includes a late-antiquity
fortress, a church ensemble, a pagan sanctuary,
two early Christian churches and one medieval
church as well as St. Spas zapis.
The fortress has been renovated using
European funds in accordance with the European
standards and is accessible to disabled people.
You can easily climb it using an elevator carrying
up to 8 people and there is an eco-path to the left.
It passes through a beautiful forest, in which there
are a lot of benches, summerhouses and shelters.

на стр. 10 / on p. 10à
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Крепостта е възстановена в реалните си
размери, като на макет в двора можете да видите как е изглеждала в цялост.

The fortress has been restored to its original
dimensions and there is a model of it in the yard
showing what it looked like in its entirety.

ПРОЧУТАТА АСЕНОВА КРЕПОСТ
Символът на Асеновград се намира в дела
Чернатица на Родопите. Разположена е на
рида Могилата върху самотна скала и е надвесена над шосето Асеновград - Смолян, минаващо по долината на река Асеница.
Крепостта се състои от външно укрепление
и вътрешна част (цитадела). Скалният рид, на
който е построена, се извисява на 130 м. над
нивото на града, на около 100 м. над нивото на
реката и на около 30 м. от пътя Станимака - Бачковски манастир, който е минавал в подножието на крепостта и е бил изключително зависим
от нея.

THE FAMOUS ASEN’S FORTRESS
The symbol of Asenovgrad is located in
Chernatista section of the Rhodopes. It is situated
on the Mogilata hill, on a single rock and is
hanging above the Asenovgrad-Smolyan road
passing along the valley of the Asenitsa River.
The fortress consists of an outer fortification
and an inner part (a citadel). The rock hill on which
the fortress has been erected soars 130 m above
the town, about 100 m above the river and about
30 m above the Stanikama-Bachkovo Monastery
road, which used to pass along the foot of the
fortress and was extremely dependent on it.

КРЕПОСТТА "ТРАЯНОВИ ВРАТА"
Намира се на 15 км от гр. Костенец, на 16
км от гр. Ихтиман и на 70 км от гр. София. Траянови врата е исторически проход, наречен
така по името на римския император Траян, с
когото историята свързва съществувалата крепост там. Крепостта има план на удължен правоъгълник и е проучена при археологически
разкопки през 1985 г. Известна е също и като
„Щипон”.
Проходът е свързвал Рим с най-източните
части на империята, като част от съвременния
маршрут Белград - Ниш - София - Траянови
врата - Пловдив - Одрин - Истанбул.
Местността "Траянова крепост" е включена
в Националния регистър на защитените територии и е категоризирана като "историческо
място".
ФЕНОМЕНЪТ БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ
Несъмнено Белоградчишките скали са
един от уникалните природни феномени не
само в България и Европа, но и в световен
мащаб. През 2009 г., на конкурс за новите 7
природни чудеса на света, те се нареждат сред
77-те финалисти, от участващите 260 природни обекта. Легенди разказват за причудливите
скални образувания и крепостта „Калето“, пазещи спомена за отминалите си обитатели. Над
200 милиона години са били необходими, за да
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TRAYANOVI VRATA /TRAJAN’S GATE/
FORTRESS
It is located about 15 km from the town of
Kostenets, 16 km from the town of Ihtiman and
70 km from the city of Sofia. Trajan’s Gate is a
historical pass named after the Roman emperor
Trajan, with whom history has associated the
fortress that existed there. The fortress has the
shape of an extended rectangle and was studied
during archeological excavations in 1985. It is also
known as Shtipon.
The pass connected Rome to the easternmost
parts of the empire, such as part of the presentday Beograd-Nish-Sofia-Trajan’s Gate-PlovdivEdirne- Istanbul route.
Trajan’s Gate Fortress has been included in
the National Register of Protected Areas and has
been categorized as a “historical site”.
THE BELOGRADCHIK ROCKS
PHENOMENON
The Belogradchik Rocks are undoubtedly
one of the unique natural phenomenon not only
in Bulgaria and Europe, but also worldwide. In
2009, in a competition of the new 7 wonders of
nature, the Belogradchik Rocks ranked among
the 77 finalists of all the 260 participating natural
sites. There are legends telling stories about the
bizarre rock formations and the Kale Fortress
preserving the memory of its past inhabitants.
It took over 200 million years for the wondrous

се изваят чудните форми на Белоградчишките
скали. Червеният им цвят се дължи на железните съединения в тях.

shapes of the Belogradchik Rocks to be formed.
Their red colour is due to the existence of iron
compounds in them.

НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ - ГРАД НА
ПОБЕДАТА
Никополис ад Нестум е римски град, основан от император Траян през 106 година. Наречен е така заради победата му над даките – Никополис значи „Град на победата“, а Нестум е
старото име на река Места.
Останките от античния град могат да се видят край село Гърмен. Под някои къщи от селото също има старинни останки.
Никополис ад Нестум се намира на около 7
километра североизточно от град Гоце Делчев
и на около 50 километра югоизточно от Банско.

NICOPOLIC AD NESTUM – THE TOWN
OF VICTORY
Nicopolis ad Nestum is a Roman town
founded by the emperor Trajan in the year 106.
It was called that way because of his victory
over the Dacians – Nicopolis means “The town
of victory” and Nestum is the old name of the
Mesta River.
The remains of the ancient town can be seen
near the village of Garmen. There are ancient
ruins under some of the houses in the village.
Nicopolis ad Nestum is located about 7 km
to the north-east of the town of Gotse Delchev
and about 50 km to the south-east of Bansko.

НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ се намира на
20 км северно от Велико Търново. Разположен
е върху невисоко плато на левия бряг на р.
Росица.
Градът е основан от римския император
Марк Улпий Траян (98 - 117 г.) в чест на победата му над даките (106 г.).
Стратегическото му значение се определя
от обстоятелството, че на мястото, където е разположен, се пресичат два от важните пътища в
Долна Мизия. Единият започва от Одесос (Варна) и през Марцианопол (Девня), Никополис
ад Иструм, Мелта (Ловеч) и Сердика (София) се
свързва със западните римски провинции.
Никополис ад Иструм е организиран по подобие на градовете в Мала Азия – Ефес, Никея
и Никомедия.
ХОТАЛИЧ
Хоталич е средновековен град-крепост на 4
км северозападно от град Севлиево.
Разположен е над пролома на река Росица
върху естествено укрепена хълмиста местност,
наречена Крушевски баир.
Възникнал е през V-VІ век като военно укрепление, а през Х век е възстановен от българската държава, която започнала да изгражда укрепително съоръжение, с което да брани
страната от варварски нападения от север и от
Византия на юг.

NICOPOLIS AD ISTRUM is located 20 km
to the north of Veliko Tarnovo. It is situated in
a low plateau on the left bank of the Rositsa
River.
The city was founded by the Roman emperor
Marcus Ulpius Trajanus (98-117) in honour of
his victory over the Dacians (year 106).
Its strategic importance is determined by
the circumstance that two of the major roads
in Moesia Inferior cross at the place where it is
located. One of them begins in Odessos (Varna)
and through Marcianopolis (Devnya), Nicopolis
ad Istrum, Melta (Lovech) and Serdika (Sofia) it
connects to the western Roman provinces.
Nicopolis ad Istrum was organized like the
town in Asia Minor – Efes, Nicea and Nicomedia.
HOTALICH
Hotalich is a medieval town-fortress 4 km to
the north-west of the town of Sevlievo.
It is located over the gorge of the Rositsa
River, on a naturally reinforced hilly area called
Krushevski bair.
It emerged in the V-VI century as a military
fortification and in the X century it was restored
by the Bulgarian state, which started building
a reinforcement facility that would protect the
state from Barbarian invasions to the north and
Byzantine invasions to the south.
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ЦАРЕВЕЦ И ТРАПЕЗИЦА –
ВЕЛИЧИЕТО НА ЦАРЕТЕ
Столицата на второто българско царство е
истински рай за туристите.
Велико Търново, подобно на свещения Рим,
е изграден върху няколко хълма - Царевец,
Трапезица и Света гора. Това го прави не само
един от най-красивите градове в страната, но
и му предава особено очарование и собствена
идентичност.
Емблема на града са двата хълма – Царевец
и Трапезица, които таят историята на славни
царе и храбри боляри.
Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ или Музеят на восъчните фигури
е уникална за България и Балканския полуостров туристическа атракция, която отвори врати
във Велико Търново на 16 февруари 2013 г., за
да пресъздаде важни събития от бита и културата на Царевград през XII и XIII век.
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TSAREVETS AND TRAPEZITSA –
THE GRANDEUR OF THE KINGS
The capital of the Second Bulgarian Kingdom
is a real paradise for tourists. Veliko Tarnovo,
just like the holy Rome, was situated on several
hills – Tsarevets, Trapzeitsa and Sveta gora. This
makes it one of the most beautiful towns in the
country and also gives the town a specific charm
and unique identity.
Emblematic for the town are the two hills –
Tsarevets and Trapezitsa, which have preserved
the history of glorious kings and brave boyars.
The multimedia visitors’ centre called
Tsarevgrad Tarnov or the Museum of the wax
figures is a unique tourist attraction for Bulgaria
and the Balkan Peninsula, which was opened in
Veliko Tarnovo on 16th February 2013 in order
to illustrate important events in the lifestyle
and the culture of Tsarevgrad in the XII and XIII
century.
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ВАРНА

ПЪРВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И
НАЙ-СТАРОТО ЗЛАТО В СВЕТА

В началото на 70-те години на ХХ век едно археологическо
откритие разтърсва света – край Варна, в древен
некропол от края на халколитната епоха, е открито златно
съкровище, което опровергава всички известни теории за
развитието на човешката цивилизация.
Прочутото златно съкровище от Варненския некропол се
превръща в научна сензация, защото е:
• най-голямата група от златни предмети, откривана до
момента в света – от 297 гроба, разположени на площ
от около 7500 кв.м., са изровени повече от 3000 златни
предмета с общо тегло над 6 килограма. Това количество
многократно надхвърля всичкото злато, което е намерено
от периода на каменно-медната епоха в целия свят;
• най-чистото злато, сътворено от човешка ръка.
Съдържанието на ценния метал в накитите е уникалнo
– над 23,5 карата и, според историците, показва
изключително задълбочени познания на техниките за
металообработка и завидни умения на майсторитеювелири, каквито до момента не са били регистрирани при
нито една друга находка от времето на халколита;
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• най-старото технологично-обработено злато в света, подревно поне с 1000 години от цивилизациите на Микена,
Шумер, Месопотамия и Египет.

През 2022 година се навършват 50 години от
забележителното откритие, което в наши дни може
да бъде видяно в Археологическия музей на Варна.

https://www.archaeo.museumvarna.com

Повече информация за най-старото злато в света
и богатото културно историческо наследство на
дестинация Варна може да откриете в официалния
туристически портал:

https://visit.varna.bg

VARNA

THE FIRST CIVILIZATION
AND THE OLDEST GOLD
IN THE WORLD
In the early 1970s, an archeological discovery made near
Varna shook the world – a gold treasure dating back to
the end of the Chalcolithic age was found at an ancient
necropolis, which refutes all the known theories of the
development of human civilization.
The famous gold treasure of the Varna necropolis
became a scientific sensation owing to the fact that:
• it includes the largest group of objects ever found
worldwide – of 297 graves in total covering an area of
about 7500 sq. m., more than 3000 gold objects with a
total weight of over 6 kilograms have been excavated.
This quantity significantly exceeds all the gold found
since the Stone and Copper ages worldwide;
• the purest gold ever made by man. The content of
the precious metal in the jewellery is unique – over
23,5 carats and, according to the historians, it shows
extraordinary in-depth knowledge of the techniques
of metal working and enviable skills of the master
jewelers, which have not been found in any other
discovery since the Chalcolithic age.
• the oldest technologically processed gold in the world,
more ancient than the civilizations of Mycenae, Sumer,
Mesopotamia and Egypt by over 1000 years.

In 2022, we will mark the 50th anniversary of this remarkable
discovery which can be seen at the Archeological Museum in
Varna.

https://www.archaeo.museumvarna.com

More information about the oldest gold in the world and the
rich cultural and historical heritage of Varna can be found on
the official tourist portal:

https://visit.varna.bg
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КОМПЛЕКС ВАРНА САУТ БЕЙ е
един малък оазис на комфорт и уют
сред уникална обширна пясъчна ивица,
в съчетание с горска растителност и
екзотични дървета и храсти.
Намира се в южната част на гр. Варна, кв. Аспарухово,
на 5 км. от центъра и на 30 мин. от летище Варна.
Разположен е на първа линия от брега на морето.
Тук гостите ще намерят отлично качество на предлаганите
туристически услуги при конкурентни цени.

VARNA SOUTH BAY COMPLEX is a
nice oasis of comfort and coziness amidst
a unique vast sandy strip, combined with
forest vegetation and exotic trees and
shrubs.
It is located in the southern part of Varna, in Asparuhovo Quarter,
5 km away from the city centre and a 30 minute drive from Varna
Airport. The complex is situated at the waterfront. Our guests can
enjoy high-class tourist services at competitive prices.
It offers one- and two-bedroom suites and studios boasting
marvellous sea views.

Варна Саут Бей предлага едноспални и двуспални апартаменти
и студия с красива морска гледка. За удобство на родителите в
комплекса има басейн, където децата могат да се забавляват
на воля. Ограниченият достъп до комплекса гарантира
спокойствието на гостите му.

There is a swimming pool where children can play at large, and the
limited access to the complex ensures the tranquility of its guests.

Очакваме Ви!

We are expecting you!

Varna South Bay has a guarded parking lot.

ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК

ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК е единствен по рода културно-исторически
атракцион в света. С практично разположение в близост до Черно море,
Паркът е задължително място за посещение. Каним ви да станете участници в приключение и да се радваме заедно на богатството на историческото наследство по тези земи, което Исторически парк възстанови
за вас.
От гърба на коня ще видите единствения в света възстановен тракийски дворец и ще се докоснете до удоволствието да усетите вятъра
на ездача, мириса на тревата и силната връзка между човека и неговите
корени. Ще вкусите храната на траките и ще обогатите сетивата си с
вкуса на миналото. Ще се докоснете до войни с автентични доспехи и
ще можете да се преобразите заедно с тях, за да излезете от ежедневието, и ще отпътувате в един различен свят. А децата ще научат и ще
се радват на коне, риби, патици, хищни птици, разходка с лодка и други
интересни занимания.
Заповядайте да изживеем заедно едно приключение,
различно от всички останали!
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T H E H I S TO R I C A L PA R K
THE HISTORICAL PARK is the only culturalhistorical attraction of its kind in the whole world.
Since it is practically situated near the Black Sea,
the Park is an absolute must-visit location. We
invite you to take part in an adventure and enjoy
together the richness of the historical heritage
of these lands, which the Historical Park has
renovated for you.
From atop the horse you will see the one
and only restored Thracian palace and you will
experience the pleasure of feeling the wind as
a rider, the smell of the grass and the strong
connection between man and his roots. You
will taste the food of the Thracians and enrich
your senses with the taste of the past. You will
experience wars with authentic armor and you will
be able to transform yourself in order to break out
of everyday life and travel to a completely different
world. And children will learn and enjoy horses,
fish, ducks, birds of prey, boat rides and other
interesting activities.
We invite you to experience an adventure
together, different from anything else!

www.ipark.bg / info@ipark.bg / +359 896 612 175 / Facebook: HistoricalPark.BG
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Разположен в сърцето на Варна, ХОТЕЛ БУТИК СПЛЕНДИД предлага уникална комбинация
от удобство и ретро лукс. Очарователни стаи с индивидуален дизайн
и стилна конферентна зала.

Посетете ни: www.boutiquesplendid.net

BOUTIQUE SPLENDID
Situated in the heart of Varna, HOTEL BOUTIQUE SPLENDID offers a unique combination
of comfort and retro luxury Charming rooms with individually - flame design
and a Stylish conference room.

Come visit us on: www.boutiquesplendid.net
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Варна, ул. “Братя Шкорпил” 30 / 30 Bratia Shkorpil Str., Varna, Bulgaria
тел./tel: +359 52 681 414, +359 88888 71 64, +359 888 887 161 / info@boutiquesplendid.net

Семейна идилия, модерен интериор и атрактивен дизайн, обгърант в зеленина и спокойствие „ХОТЕЛ РОМАНС И ФЕМИЛИ СУИТС“ се превърна в модерен комплекс, даващ спокойствие,
уют и перфектно обслужване за всеки един гост!

Посетете ни: www.romancesplendid.net

ROMANCE AND FAMILY SUITES
Family idyll, modern interior and attractive design, surrounded by greenery and tranquility "ROMANCE HOTEL AND FAMILY SUITES" has become a modern complex, providing peace,
comfort and perfect service for every guest!

Come visit us on: www.romancesplendid.net

Св. св. Константин и Елена, Варнa / Saints Constantine and Helena, Varna, Bulgaria
тел./tel: +359 52 385 400, +359 885 530 500 / info@romancesplendid.net
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www.balchik.bg

• Древна история и богата култура
• Атрактивни забележителности и архитектура
• Богат културен календар на събития, изложби, фестивали
• Слънчеви лъчи, солени вълни, уютни хотели и три елитни голф игрища

Това е само част от приказката, на която всеки турист може да се наслади в

БАЛЧИК!

• Ancient history and rich culture
• Attractive sights and architecture
• Rich cultural calendar of events, exhibitions, festivals
• Sunshine, salty waves, cozy hotels and three elite golf courses
This is only part of the fairy tale that every tourist can enjoy in

BALCHIK!
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www.aquahotels.com

AQUA VARNA

+359 52 63 90 90
info@aquahotels.com

ХОТЕЛИ "AQUA" – ВАРНА И БУРГАС, са едни от най-престижните и предпочитани бизнес хотели в морските ни градове, които предлагат високо качество на достъпна цена.
ХОТЕЛ "AQUA" ВАРНА отворя врати през 2002 г., а „AQUA” БУРГАС – през 2005 г.
Дали за бизнес мероприятие или за семейна почивка – хотелите разполагат с всичко необходимо за вашия престой - просторни ресторанти, конферентни зали с различен капацитет и пълен набор от необходимата техника, спортни центрове.
Топлият вътрешен басейн с температура 28 градуса в хотел „AQUA” БУРГАС го прави подходящ и за деца.
AQUA HOTELS – VARNA AND BURGAS are among the most prestigious and preferred business hotels in our seaside cities
offering high quality as a reasonable price.
AQUA HOTEL VARNA opened in 2002 and AQUA HOTEL BURGAS – in 2005.
Whether it is a business event or a family holiday, our hotels offer everything that you may need for your stay – spacious
restaurants, conference halls of different capacity and all the necessary equipment, sports centres.
The warm inside swimming pool with a temperature of the water of 28 degrees in AQUA HOTEL BURGAS makes is suitable
for children as well.

AQUA BURGAS
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+359 56 83 35 35
burgas@aquahotels.com

Камен бряг е традиционно място за посрещане на първите лъчи, които докосват земята на 1 юли.

Kamen bryag is a traditional place for
welcoming the first sun’s rays touching the
Earth on 1st July.

Традицията - първото юлско слънце
да се посреща с концерт в местността
„Огънчето" край Камен бряг, ще бъде
спазена тази година.

The tradition of welcoming the July sun
with a concert held in the Ogancheto area
near Kamen bryag will be kept this year as
well. The following Bulgaria rock bands
will perform on the stage by the shore:
“Red House”, “Do Sho Band”, “Drive your
life”, “Antifreeze” and “Sheky and The
band”. The legendary vocalist “Rainbow”,
“Alcatrazz” and ”Michael Schenker
Group” - Doogie White together with
the Bulgarian rock group “John Steel”
will give a one-hour concert which will
include some of the world’s greatest rock
hits. During the first several minutes of the
sunrise, he will be singing the emblematic
song “July Morning” of “Uriah Heep” which
was first released in 1971.

На сцената край брега ще се качат
български рок банди „Red House", „Do
Sho Band", „Drive your life", „Антифриз"
и „Sheky and Тhe band". Легендарният вокалист на „Rainbow", „Alcatrazz"
и „Michael Schenker Group" - Doogie
White, заедно с българската рок група
„John Steel", ще изнесе едночасов
концерт, който ще включва част от найголемите световни рок хитове. В първите минути на изгрева той ще изпълни
емблематичната песен на „Uriah Heep"
от 1971 г. „July Morning".
Невероятно рок преживяване и силни
емоции очакват феновете на твърдия
звук в нощта срещу първи юли. Началото е час преди полунощ, а купонът ще
продължи до 6.00 часа сутринта.

An incredible rock experience and powerful
emotions will be guaranteed for the fans
of the hard sound on the eve of 1st July.
The show will start before midnight and the
party will last until 6.00 in the morning.

Община Каварна Ви кани да съпреживеем заедно и едно незабравимо начало
на лятото в нощта на 30 юни срещу
1 юли на Камен бряг.

The Municipality of Kavarna invites you to
share this unforgettable beginning of the
summer on the eve of
1st July in Kamen bryag.

www.kavarna.bg

ФЕСТИВАЛ
„ДЖАЗ НА СЕЛО"

Община Каварна

Отдел „Туризъм и култура"

Kavarna Municipality

Tourism and Culture Department
тел./ tel: +359 570/ 81806

ПРАЗНИЦИ НА МОРЕТО

Община Каварна

Kavarna

SEASIDE FESTIVAL

Kavarna Municipality

Отдел „Туризъм и култура"
Tourism and Culture Department
тел./ tel: +359 570/ 81827

Август, 23-24

с. Българево

ПРАЗНИК НА ПЪПЕША

Община Каварна

August, 23-24

village of Balgarevo

MELON FESTIVAL

Kavarna Municipality

Август, 26-27

гр. Каварна

XVIII МИДЕН И РИБЕН ФЕСТ

Община Каварна

August, 26-27

Kavarna

XVIII CLAM AND FISH FEST

Kavarna Municipality

Юли, 29-30-31

с. Камен бряг

July, 29-30-31

village of Kamen bryag JAZZ IN THE VILLAGE
FESTIVAL

Август, 8-14

гр. Каварна

August, 8-14

НЧ „Народен будител-1940"
National Revival Leader-1940
Public Community Centre
тел./ tel: +359 886 453 999
Отдел „Туризъм и култура"
Tourism and Culture Department
тел./ tel: +359 570/ 81827
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8240 Слънчев бряг / 8240 Sunny Beach Bulgaria
T: +359 554 25575 / F: +359 554 25585 / E-mail: office@hotelbellevue-bg.com
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Различната гледна точка на
морския туризъм в България
или възможност за туризъм по
Черноморието през цялата година
Константин Занков е експерт в сферата на туризма
и маркетинга, и туристически предприемач. Има богат
опит в управлението и развитието на различни бизнеси в
туристическия сектор. Основател е на консултантската
и маркетинг компания Travel Mind. Г-н Занков е бизнес консултант и обучител, като е помогнал в бизнес развитието на множество туристически компании от България,
Европа и САЩ. През последните 12 години той преподава
във висши учебни заведения по дисциплини, свързани с професионалните му интереси – стратегически и дигитален
маркетинг, както и мениджмънт в туризма.
Очаква се 2022 г. да бъде успешна за туризма в световен
мащаб, тъй като повечето ограничения, наложени поради пандемията, вече са минало. През последните две години плануваните пътешествия се отменяха и сега е време да се реализират.
Отчита се тенденция след настъпването на пандемията хората
все повече да решават да влагат своите средства в пътувания,
които им оставят траен спомен и емоция, вместо да ги харчат
за материални преходни придобивки. Като цяло, определено се
очертава положителна нагласа за предстоящото възраждане на
туризма. Не трябва да пропускаме факта, че в момента в близост до България се води война, инфлацията и цените на всички
стоки се покачват и е съвсем естествено да се очаква предизвикателен сезон. Въпреки това можем да кажем, че усещането
на туристите, които се намират в страната ни, определено не е
за военно напрежение и биха могли напълно спокойно да се
наслаждават на ваканцията си. Важно е и да отбележим, че
планираните полети до дестинация България са се увеличили
драстично спрямо предходните две години, особено говорейки
за летния туристически сезон.
България е в крак със световните тенденции и всички тези
явления са валидни и за нашия целогодишен туризъм. Традиционно страната ни е разпознаваема дестинация за морски туризъм, за рекреация през лятото, но смело може да се твърди,
че България има възможности да предложи различни форми на
туризъм по Черноморието през цялата година.
Интуитивно всички разпознаваме България като дестинация
за морски почивки и по-голямата част от легловата ни база е
разположена на Черноморието, климатът в района е подходящ,
а водата е с ниска соленост. Тази форма на туризъм, естествено, е една от най-популярните и масови такива у нас и знаем,
че сме най-известни с това, обаче заетостта на легловата база
е основно 2 до 3 месеца в годината, от 12. Имаме красиви плажове - както диви и пусти, така и такива с изобилие от забавления и заведения, и определено можем да кажем, че всеки
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The different outlook on seaside
tourism in Bulgaria
or a possibility for Black Sea tourism
throughout the year
Konstantin Zankov is an expert in the sphere of tourism and

marketing and a tourist entrepreneur as well. He has substantial
experience in the management and the development of different
businesses in the tourism sector. He is the founder of the
consulting and marketing company Travel Mind. Mr. Zankov is a
business consultant and trainer who has supported the business
development of numerous tourist companies in Bulgaria, Europe
and the USA. Over the last 12 years, he has been teaching
at universities subjects related to his professional interests
– strategic and digital marketing as well as management in
tourism.
It is expected that the year 2022 will be successful for tourism
worldwide, as most of the restrictions imposed as a result of the
pandemic are already in the past. Over the last two years, the
planned trips have been cancelled and now it is time to implement
them. Upon the emergence of the pandemic, there has been a trend
that people are more likely to invest their money in travelling, which
will give them long-lasting memories and emotions, instead of
spending the money on transient material things. In general, there
is definitely a positive attitude towards the forthcoming revival of
tourism. We also need to bear in mind that at present, there is a
war being conducted not far from Bulgaria, the inflation and the
prices of all products are going up and it is quite natural to expect
a challenging season. However, we can say that the feeling of
the tourists who are in our country is definitely not a feeling of a
war nearby and they can peacefully enjoy their holiday. It is also
important to mention that the planned flights to Bulgaria have
significantly increased in number compared to the previous two
years, especially for the summer tourist season.
Bulgaria is up to date with the global trends and all these
phenomena are valid for our year-round tourism as well.
Traditionally, our country has been a recognizable destination for
seaside tourism and summer recreation, but we can definitely say
that Bulgaria has the capacity to offer various types of tourism at
the Black Sea throughout the year.
We all intuitively think of Bulgaria as a destination for seaside
holidays and most of the accommodation facilities are located along
at the Black Sea, the climate in the region is appropriate and the
water salinity is low.
Naturally, this form of tourism is one of the most popular and
mass forms of tourism in our country and we know that we are
famous for this. However, the occupancy of the accommodation
facilities is mainly for a period of 2-3 months a year out of 12
months in total. We have beautiful beaches – wild and deserted
beaches as well as beaches offering plenty of entertainment, with
на стр. 30/ on p. 30à
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тип пътешественик може да открие място за своята ваканция в
България. Малки и големи - наличието на избор е предпоставка
за мнозина да продължават да разчитат на България за своята
лятна морска почивка. Водите на морето ни нямат силни водни
течения или пък опасни животински и растителни видове. Черноморските ни курорти предлагат на туристите хотелски комплекси с добро съотношение цена-качество, луксозни хотели,
бунгала, вили и апартаменти, като предоставят разнообразни
възможности за семейна ваканция, истинска почивка, спорт,
забавление и веселие.
Днес обаче няма да разказваме за кристалните води на плажа Арапя, за дългата пясъчна ивица на Шкорпиловци, за хотелските all inclusive комплекси в Слънчев бряг и Златни пясъци,
нито за възможностите за семейна почивка в наши курорти с
дългогодишни традиции. Фокусът е върху възможностите на
Черноморието през останалата част от годината, когато рядко
могат да се срещнат туристи.
Брегът на Черно море е богат на различни минерални извори, които са подходящи за лекуването на различни заболявания или просто за отпускане на тялото и духа. Северното
Черноморие предлага условия за СПА туризъм в Слънчев ден
и Св. св. Константин и Елена, например. Курортите предлагат
висококачествени процедури, като се включва и използването
на лечебна луга и при желание може да се извърши и пакет от
процедури с калолечение. Предлагат се всякакви видове масажи и масажни техники, басейни и джакузита с минерална вода,
електропроцедури, ултразвукова терапия, парафинолечение,
инхалации с морска и минерална вода, артротерапия, ароматерапия, таласотерапия и жеровитал - за забавяне и регулиране
на процеса на стареене и предпазване от атеросклероза, както
и редица разнообразни и козметични процедури. На Южното
Черноморие се открояват курорти като Поморие и Бургаски минерални бани. Може да насладите на ваканция сред природата
и на различни услуги като балнеолечение във вани и басейни,
питейно лечение с минерална вода, лечебни газови вани, вани
с билкови екстракти, лечебни душове, рехабилитация и много
други. Поморие, например, в последните години се развива като
целогодишен балнеологичен, СПА и уелнес център, известен и
с лечебните свойства на своята поморийска кал. Лечебните фактори оказват специфично действие върху организма, предимно
по нервно-рефлекторен път. Под въздействието на лечебните
кални процедури настъпва значително активиране на метаболитните процеси, има изключителна сила при заболявания на
горните дихателни пътища, както и активни противовъзпалителни свойства.
Климатът в Черноморския район е като един естествен инхалатор, тъй като се състои от морски бриз и пречистения горски въздух. Съчетаването на морски климат и топла минерална
вода дава възможност за една истински добра и запомняща се
почивка. Подари всички тези благоприятни условия, редица хотелски комплекси разработиха програми, която целят възста30

numerous establishments, and we can definitely say that each
type of traveller will be able to find their own place for their holiday
in Bulgaria.
Whether small or big, the existence of a choice is the reason
for many people to continue to rely on Bulgaria for their summer
seaside holiday. Our sea does not have strong water currents or
dangerous animal and plant species. Out Black Sea resorts offer
the tourists hotel complexes with a good price-quality ratio,
luxurious hotels, bungalows, villas and apartments, providing
plenty of possibilities for a family holiday, recreation, sports,
entertainment and fun.
Today, however, we are not going to talk about the crystal clear
water of Arapya beach, the long coastline of Shkorpilovtsi, the allinclusive hotel complexes in Slanchev bryag and Zlatni pyasatsi or
the possibilities for a family holiday in our resorts that have long
traditions. The focus will be on the possibilities of our Black Sea
resorts during the rest of the year when tourists are rarely seen
here.
The Black Sea coast has a lot of different mineral springs
which are suitable for the treatment of various diseases or just
for relaxation of the body and the mind. The Black Sea offers
excellent conditions for SPA tourism in Slanchev den and St. St.
Constantine and Helena, for example. The resorts offer highquality procedures using remedial lye and, upon request, a set or
procedure may be performed including mud treatment. There is
a wide variety of massages and massage techniques, swimming
poos and hot tubs with mineral water, electric procedures,
ultrasound therapy, paraffin treatment, inhalation using sea and
mineral water, arthrotherapy, aromatherapy, thalassotherapy
and gerovital – for decelerating and regulating the process of
ageing, preventing atherosclerosis as well as numerous cosmetic
procedures.
Resorts such as Pomorie and Burgas mineral baths stand
out among the Black Sea resorts. You can enjoy a holiday in
the countryside and also various services such as balneological
treatment in baths and swimming pools, treatment which involves
drinking mineral water, remedial gas tubs, herbal extracts tubs,
remedial showers, rehabilitation and many other. For example,
over the last two years, Pomorie has developed as a year-round
balneological, SPA and wellness centre, which is known for the
remedial properties of its Pomoriyska mud. The medicinal factors
have a specific effect on the body, mainly in a neuro-reflector way.
Under the influence of the remedial mud procedures, there is a
substantial activation of the metabolic processes as it usually
improves diseases of the upper respiratory tract and has antiinflammatory properties.
The climate of the Black Sea region acts like a natural
inhalator as it consists of sea breeze and purified forest air. The
combination of a seaside climate and hot mineral water provides
a possibility for a really good and memorable holiday. Owing to all
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новяване на организма след преболедуване от Covid-19. Предлагат се пакети от средно 7 нощувки, като през целия престой
се акцентира върху различни терапии, масажи, разходки сред
природата и балансирано хранене. Съчетанието на уникалните
свойства на минералната вода в България, високото професионално ниво на медицинските специалисти и съвременното оборудване на хотелските комплекси и специализираните клиники
неминуемо водят до отлични резултати в лечението и профилактиката.
А ако започна да ви говоря за история, природа, кулинарни
и други възможности, ще мога да напиша няколко книги по
темата, но това с случая няма значение. Най-хубавото е, че на
малката си територия страната ни съчетава наистина приказни
възможности за различни форми на туризъм в зависимост от
интересите на нашите гости.
Богатото културно-историческо наследство и традиции дават огромни възможности за развитие и на културно-познавателен туризъм.
Културният ни календар е изключително богат, а фестивалният туризъм е характерен с разнообразни жанрови форми. Така
се предлага възможност на туристите да участват в празниците
- били те традиционни или съвременни. Фестивалите показват
културата и историята, разкриват душата на България. Представят колорита и особеностите на региона и със своята автентичност и цветност привличат туристи от различни националности.
Подготовката на спортисти и отбори не само от България определено е една ключова възможност, а страната ни предлага
много добри условия за голяма част от видовете спорт.
Разполагаме и с отлична хотелска суперструктура и конферентни центрове за развитие на конгресен туризъм на високо
ниво през цялата година.
След настъпването на пандемията и въвеждането на локдауните, хората осъзнаха, че трудно се живее без природата и
днес повече от всякога всеки един от нас е зажаднял да се потопи в света на планината за една разходка с раница на гръб. България разполага с безброй природни дадености и възможности
за съчетаване на ваканция на морето и планината.
В биоклиматично отношение регионът на Странджа, например, крие и значителни ресурси за климатолечение, а М. Търново е планински климатичен курорт от местно значение за климатолечението на алергични и белодробни заболявания.
Има и прекрасни възможности за хоби туризъм като - вело
и конен туризъм, кулинарен, винен, есктремен, фото и екотуризъм, както и много разработени маршрути за пешеходен
туризъм. Природните ни дадености, историята и културата ни
предоставя изключителни възможности за обогатяване на туристическия продукт с нови видове туризъм.

Очакваме Ви на българското Черноморие през цялата година!
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those favourable conditions, a number of hotel complexes have
developed programmes aimed at recovery of the body after having
Covid-19.
Packages including 7 nights are offered, as during the
entire period of the stay, a focus is placed on various therapies,
massages, walks in the countryside and balanced meals. The
combination of the unique properties of the mineral water in
Bulgaria, the high professional level of the medical specialists and
the modern equipment of the hotel complexes and the specialized
clinics will undoubtedly lead to excellent results in the process of
treatment and prophylaxis.
And if I start talking about history, nature, culinary and other
opportunities, I will probably have to write a few books on the
subject, but this is not important in this case. The best thing is that
on its relatively small territory, our country offers a combination
of amazing opportunities for various kinds of tourism depending
on the interests of our guests.
The rich cultural and historical heritage and traditions give
us vast opportunities for developing cultural and educational
tourism. Our cultural calendar is extremely rich and festival
tourism is popular for the variety of its genres. Thus, there are
different opportunities for the tourists to take part in the festivals
– traditional or modern. The festivals show the culture and the
history and also reveal Bulgaria’s soul. They show the colours
and the specifics of the region and attract tourists from different
nationalities with their authenticity and gaiety.
The preparation of athletes and teams not only from Bulgaria
is definitely a big opportunity and our country offers very good
conditions for most of the sports.
We also have excellent hotel superstructure and conference
centres for the development of congress tourism at a very high
level throughout the year. Upon the emergence of the pandemic
and the introduction of lockdowns, people realized that it is very
difficult to live away from nature and today, more than ever,
each of us is craving to immerse themselves into the world of
the mountain by taking a walk with a rucksack on their backs.
Bulgaria has countless natural landmarks and offers possibilities
for combining a seaside and a mountain holiday.
In terms of climate, Strandzha region, for example, has
significant resources for climatotherapy and Malko Tarnovo is
a mountain climate resort of local significance for the climatic
treatment of allergic and pulmonary diseases.
There are also excellent opportunities for hobby tourism such
as bicycle and horse-riding tourism, culinary, wine, extreme,
photographic and eco-tourism as well as many developed routes
for hiking tourism. Our natural resources, our history and culture
give us incredible opportunities for extending the tourist product
by adding new types of tourism.

We are expecting you at the Bulgarian Black Sea
resorts all the year round!
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www.findme.bg

Поморие –
Античен,
Романтичен,
Вечен

Pomorie –
Ancient,
Romantic,
Eternal

Поморие е един от най-красивите морски градове, възникнали по българското Черноморие през IV – V век пр. Хр. Просторната плажна ивица и съвременните терапевтични Балнео и СПА
центрове го правят привлекателен курортен и морски център,
желано и търсено място за почивка и лечение. През 2007 г. е
обявен за столица на балнеотуризма в България.
Тук природата е била изключително щедра, като е дарила региона с най-голямото богатство - вълшебните извори на здравето
и красотата.
Водата е единственият природен елемент, който има дарбата да
пречиства, лекува и балансира човешкото тяло, а лиманната лечебна кал, добивана от Поморийското солено езеро, разполага с
неповторими качества, които ще събудят и възстановят сетивата
на тялото ви.
Съвременните и луксозни хотели в района на Поморие ще ви
предложат не само традиционното за региона калолечение и
луголечение, а и разнообразни СПА и уелнес процедури, извършвани от квалифициран персонал.
Община Поморие предлага на своите гости и пълноценни условия за алтернативни форми на туризъм, сред които селски, културно-исторически, винен и гурме туризъм.
Насладете се още на първокласните ни ресторанти и нощни клубове, разходките с кораб или зареждащите водни спортове.
Посетете района на Поморийския залив и открийте неизчерпаеми възможности за своето здраве.

Очакваме Ви!

Pomorie is one of the most beautiful seaside towns that appeared on the Bulgarian Black Sea Coast in
the 4th - 5th century BC. The spacious beach and the modern therapeutic balneo and spa centres make it an
attractive resort and seaside center, a desirable and sought-after place for holidays and treatment. In 2007, it
was declared the capital of balneotourism in Bulgaria.
Nature has been extremely generous here, endowing the region with its greatest wealth - the magical springs
of health and beauty.
Water is the only natural element that has the gift to purify, heal and balance the human body, and the
estuarine healing mud extracted from the Pomorie Salt Lake has unique qualities that will awaken and
restore your body’s senses.
The modern and luxurious hotels in the area of Pomorie will offer you not only the traditional for the region
mud therapy and lye treatment, but also a variety of SPA and wellness procedures performed by qualified
staff.
Pomorie Municipality offers its guests excellent conditions for alternative forms of tourism, including rural,
cultural-historical, wine and gourmet tourism.
Enjoy our first-class restaurants and nightclubs, boat trips or invigorating water sports.
Visit the area of Pomorie Bay and discover inexhaustible possibilities for your health.

We are expecting you!

www.pomorietourism.bg
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Приморско Дел Сол е луксозен и модерен
петзвезден хотелски комплекс. Той се намира в
град Приморско, който е един от най-популярните и предпочитани места за лятна ваканция по
южното Черноморие. Комплексът е разположен
в непосредствена близост до северния плаж на
Приморско, като едва 150 метра го делят от топлия и златист лазурен бряг.
Хотел Приморско Дел Сол предлага настаняване в луксозно обзаведени едноспални апартаменти и двойни стаи с изглед море и парк. Апартаментната част на хотелския комплекс предлага
на своите гости настаняване в елегантно обзаведени студиа, едноспални и двуспални апартаменти.
На разположение на гостите са основен ресторант, А-ла-карт ресторант, предлагащ разнообразно меню за всеки вкус, лоби бар, пица-бар,
сладкарница, бар при басейна и нощен клуб.
Хотелски комплекс Приморско Дел Сол разполага с просторен СПА център в модерен стил,
фитнес, джакузи, сауна, масажи, вътрешен и
външен басейн с детска секция, турска баня, сауна и модерно оборудвана конферентна зала.

гр. Приморско, ул. Иглика
Primorsko, Bulgaria, Iglika str.

www.hchotels.bg

Primorsko Del Sol is a luxury and modern five
star hotel complex. It is located in the town of
Primorsko, one of the most popular and preferred
places for summer vacation on the southern
Black Sea coast. The complex is situated in close
proximity to the northern beach of Primorsko, only
150 meters away from the warm and golden azure
coast.
Hotel Primorsko Del Sol offers accommodation
in luxuriously furnished one-bedroom apartments
and double rooms overlooking the sea and the
park. The apartment part of the hotel complex
offers its guests accommodation in elegantly
furnished studios, one-bedroom and two-bedroom
apartments.
At guests' disposal there is a main restaurant,
an à la carte restaurant offering a varied menu for
every taste, a lobby bar, a pizza bar, a patisserie, a
pool bar and a nightclub.
Primorsko Del Sol Hotel Complex features a
spacious, modern-style spa, gym, jacuzzi, sauna,
massages, indoor and outdoor pool with children's
section, Turkish bath, sauna and a modernly
equipped conference room.
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Посетете
Перлата на юга
В най - морската община в страната ни Община Царево, може да се насладите на
лазурния бряг с тюркоазено синьо море и
да се потопите в спокойното безвремие на
мистична Странджа. Те ще оставят след
себе си спомен за уют и хармония. Тук ще
ви омаят местните обичаи - магичният
ритуал нестинарство, които е защитен
от ЮНЕСКО като част от световното
нематериално културно наследство.
Не пропускайте да посетите и едно от
най-емблематичните културни събития
в района, именно Рибен Фест Царево,
както и Бохемската рапсодия на Южното
Черноморие – Царевската Джурджуна.

TSAREVO
Visit the Pearl
of the South
In the most popular seaside municipality in our country – the
Municipality of Tsarevo, you can enjoy the azure coast and the turquoise
sea and immerse yourselves into the peaceful timelessness of mystic
Strandzha. They will give you a memory of coziness and harmony.
Here, you will be mesmerized by the local traditions – the magic ritual
of fire dancing, which has been protected by UNESCO as part of the
world intangible cultural heritage.
Don’t miss to visit one of the most emblematic cultural events in the
region, namely Fish Fest Tsarevo as well as the Bohemian Rhapsody
on the South Black Sea coast – the Tsarevo Dzhurdzhuna.

ЦАРЕВО
www.tsarevo.org / e-mail: tsarevo@gmail.com / +359 590 5 50 10

ЛОЗЕНЕЦ, КЪМПИНГ ОАЗИС
CAMPING OASIS, LOZENETS / +359 877 49 57 77
reservation@oasis-delsol.com - Рецепция / Reception
office@oasis-delsol.com - Маркетинг / Marketing
manager@oasis-delsol.com - Управител / Manager

www.oasis-delsol.com

Перфектният избор за

ЦАРЕВО, КЪМПИНГ НЕСТИНАРКА
CAMPING NESTINARKA, TSAREVO
+359 879 554 909
office@tomasbg.com

www.tomasbg.com

The perfect choice for

ЛОЗЕНЕЦ / LOZENETS
+359 876 119 111
office@oasisdelmare.com

www.oasisdelmare.com
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вашата лятна ваканция!

your summer vacation!
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ПОКЛОННИЧЕСКИ,
ПЛАНИНСКИ,
ЛОВЕН,
СЕЛСКИ,
КУЛТУРЕН

PILGRIMAGE,
MOUNTAIN,
HUNTING,
RURAL,
CULTURAL

ТУРИЗЪМ

TOURISM

ЖИВОПИСНА
ПРИРОДА

PICTURESQUE
NATURE

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ
И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
ПАМЕТНИЦИ

CULTURAL-HISTORICAL
AND ARCHEOLOGICAL
MONUMENTS

ЦЪРКВИ И
МАНАСТИРИ

ОБЩИНА МИРКОВО
MIRKOVO MUNICIPALITY

Among the most unique religious
churches in Mirkovo Municipality is
the church of St. Great Martyr Demetrius. This is one of the few churches
with a gilded dome in Bulgaria. There
are many chapels - "St. Nicholas", "St.
Sosoy", "St. Equal Apostles Constantine and Helena", "Holy Ascension",
"St. Petka".

Сред най–уникалните религиозни
храмове в община Мирково е църквата „Свети Великомъченик Димитрий“ - една от малкото църкви с
позлатено кубе в България, и параклисите "Св. Никола", „Св. Сосой“,
"Св. Равноапостоли Константин и
Елена", "Свето Възнесение Господне", "Св. Петка".

OPPORTUNITIES FOR
VACATION

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ПОЧИВКА
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.

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ И
ФЕСТИВАЛИ
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Най-известният от тях е Кукерският
събор, който се провежда всяка година на Сирни заговезни.

CHURCHES AND
MONASTERIES

с. Мирково
ул. Ал. Стамболийски №35

In 2015, a modern sports complex
was opened in Mirkovo. It was built
on the initiative of the municipal administration and the mayor Tsvetanka
Yotina, using funds from the European
Rural Development Programme. A
football stadium, a mini-football field,
basketball and volleyball courts, a
tennis court, a swimming pool, a fitness centre and a rehabilitation zone
have been built on an area of over 40
thousand square meters.

CULTURAL EVENTS

Mirkovo Village
AND FESTIVALS
35 Alexander Stamboliiski Str.
T: +359 7182/ 22-86
The most famous of them is the Kukee-mail: info@mirkovo.bg
ri Fair, which is held every year at Sirni
www.mirkovo.bg
Zagovezni feast.

Това е България...

This is Bulgaria...

Ваня Костадинова

Vanya Kostadinova

Сънят

The dream

Сънувах странен сън. Бях едновременно в няколко
града. Навсякъде около мен беше пълно с хора и
всички отправяха мълчаливи молитви към Бога.
Никой не помръдваше устни, говореха на Бога с
очите си. Неизречените думи се превръщаха в сълзи
и падаха върху мен. Аз попивах хорската мъка,
хорската болка. Сълзите разказваха истории за
живот, за семейство, за надежди. После хората си
тръгваха с олекнали сърца, а аз бях събрал цялата
им мъка, болка и надежда. Не знаех какво да правя
и започнах с фигури да разказвам, да разказвам...
Роден съм в края на XVII
век в красивия гр. Чипровци и съм един от
първите от моя род. Аз
съм Чипровският килим.
От първите килими от моя
род днес има запазени
в с. Арбанаси, в „Сахат
джамия“ в гр. Търговище, в Рилския манастир,
в „Тумбул джамия“ в гр.
Шумен и др.

Аз разказвам за народа си, за неговите традиции,
за самобитното и уникално творчество чрез композициите, колорита и богатата си орнаментика. Цветовете ми са червеният, индиговосиният и черният,
получавани от естествени багрила – кърмъз, индиго
и бакам. Най-често наред с парични дарения за построяване на църкви и манастири са подарявали и

I had a strange dream. I was in several cities at the
same time.
All around me was a crowd of people, all silently praying
to God. No one moved their lips, they spoke to God with
their eyes.
The unuttered words turned into tears and fell on me.
I absorbed people’s sorrow, people’s pain. The tears
recounted stories of life, of family, of hopes. Then people
left with lightened hearts and I had gathered all their
sorrow, pain and hope.
I didn’t know what to do so I started telling stories....
I was born at the end
of the 17th century in
the beautiful town of
Chiprovtsi and I am one
of the first of my kind. I
am the Chiprovtsi carpet.
Today, the first carpets of
my kind are preserved in
the village of Arbanasi,
in the “Sahat Mosque” in
Targovishte, in the Rila
Monastery, in the “Tombul
Mosque” in Shumen, etc.

I recount stories about my people, about their
traditions, about the original, native and unique creativity
through the compositions, the colors and the rich
ornamentation. My colors are red, indigo blue and black,
derived from natural dyes - carmine, indigo and bakkam
(logwood). Most often, along with monetary donations
for the construction of churches and monasteries, they
на стр. 44/ on p. 44à
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мен. Застилали са подове или са ме
окачвали по стените. Знам също, че
килимарството, като клон от нашето
народно творчество, води началото
си от края на XVII в. и началото на
XVIII в.
Мога да разкажа за началото на
килимарството в гр. Чипровци. То
започва от 1720 г., след завръщането на избягалото от въстанието
чипровско население. Всички операции – влачене, предене и боядисване се правеха ръчно. Работата се
ръководеше от жената, а мъжете
участваха в развлачването и преденето на вълната. Характерно за старите чипровски килими е, че те не се
тъчаха по предварително нарисуван
модел. Първите от нас са оцветявани с естествени багрила до 1887 г.,
когато започват да се внасят първите химически багрила.
Основните елементи в най-старите чипровски килими са триъгълникът, ромбът, бабицата или патенце.
И разбира се, няма как българският чипровски килим
да няма мотив, свързан с лозата и гроздето - един от
най-красивите мотиви е клонка с девет зрънца, който
изпълва полетата на един от най-хубавите килими с
лозници.
Други характерни фигури са детска, каракачка, човешка фигура, крило, костеница, пролетна птица, бяло
коло, шевици, скрапа и др.
Това е накратко моята история. Историята на чипровския килим, който векове наред прославя българската традиция и умения по света. Роден от ръцете
на българските майстори на килими, вградили българския почерк и българската душа във всяка нишка.
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also donated me. They covered the
floors or hung me on the walls.
I also know that carpet weaving
as a branch of our folk art dates
back to the late 17th and early 18th
centuries.
I can tell you about the origins
of carpet weaving in Chiprovtsi. It
dates back to 1720, after the return
of the Chiprovian population that
had fled the uprising. All production
processes - scouring, spinning and
dyeing were done by hand. The
work was led by the woman, and
the men participated in the scouring
and spinning of the wool. It is typical
of the old Chiprovtsi carpets that
they were not woven according to
a pre-drawn pattern. The first of us
were dyed with natural dyes until
1887, when the first chemical dyes
began to be imported.

The main elements in the oldest Chiprovtsi carpets
are the triangle, the rhombus, babitsa or the duck. And
of course, there is no way the Bulgarian Chiprovtsi carpet
does not have a motif related to the vines and grapes one of the most beautiful motifs is a twig with nine berries,
which fills the margins of one of the most beautiful vine
carpets.
Other characteristic figures are a child, karakachka, a
human figure, a wing, kostenitsa, a spring bird, a white
kolo, embroideries, skrapa, etc.
That is my story in a nutshell. The story of the Chiprovtsi
carpet, which for centuries has glorified Bulgarian tradition
and skills around the world. Born from the hands of
Bulgarian carpet masters who have embedded Bulgarian
character and Bulgarian soul in every thread.

ОБЩИНА

MUNICIPALITY

ЧЕЛОПЕЧ

CHELOPECH

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.

DALIKLI KAYA - a high rock with
a hole in it, located near the cave
"Frun Kaya", northwest of Chelopech.
Translated from Turkish, the name of
the rock means "drilled stone". It is
forthcoming the area to be declared
a protected area due to the still
unexplored terrain around it and the
cave /Frun Kaya/, which is considered
inhabited in prehistoric times.

културно-исторически паметници,
природни дадености
и забележителности

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“.
Сред обектите в с. Челопеч се
отличава църквата “СВЕТИ
НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ
ЧУДОТВОРЕЦ”.
ПАРК "КОРМИНЕШ"
Традиционни тук са кукерските игри,
събитията от ежегодния културен
календар, международния фолклорен
фестивал и др.

Хижа „Мургана“
"Murgana" Hut
www.murgana.hiji.eu

cultural and historical
monuments, natural resources
and attractions

MURGANA PEAK - the highest
mountain point in the territory of the
Municipality of Chelopech, with a
height of 1639 m. The peak and the
hut built at its foot, called "Murgana",
are part of the tourist route "KomEmine".
Among the sites in the village of
Chelopech are the church "ST.
NICHOLAS MIRLIKIYSKI - THE
MIRACLE WORKER".
CORMINESH PARK
Traditionally, here are held
mummer's games, the events of
the annual cultural calendar, the
international folklore festival and
others.
с. Челопеч, пл. „Освобождение“ №1
Chelopech village,
Osvobozhdenie Square №1
Тел./Tel.: +359 7185/ 25-50,
+359 800 200 03
Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg
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This is Bulgaria...
Vanya Kostadinova

The Wedding
If there is some devilish magic in love, then what
better place to manifest that magic than a wedding.
If you don’t believe that it exists, come and see the
magic of... the devil’s pitcher of the famous ceramics
from the village of Busintsi, Tran Region. Devil’s
pitchers have six handles and five plugged and one
unplugged hole on them. It was used as a ritual
during weddings. They give the bride a sip of water
and if she doesn’t hit the right hole, she gets doused
with water for everyone’s amusement.

Това е България...
Ваня Костадинова

Сватбата
Ако в любовта има някаква дяволска магия, то какво поподходящо място да се прояви тази магия от сватбата. Ако
не вярвате, че я има, елате да видите магията на... дяволската стомна на прочутата керамика от с. Бусинци, Трънско. Дяволската стомна има шест дръжки и пет запушени
и един отпушен отвор по тях. Използвана е за ритуал по
време на сватба. Дават на булката да отпие вода и ако не
уцели правилния отвор, се заливала цялата с вода за забава на всички.
И още „странни“ неща могат да се видят в тази прочута
бусинска керамика - стомна къркъвче, чието име идва от
звука, който се издава като се пие вода; рукатка – удобно
за носене гърне за храна на нивата.
Най-старато сведение за грънчарството в с. Бусинци се
открива по страниците на едно бусинско евангелие от XVIII
в. “1784 г. приписа за многогрешний поп Филип от Вукан
светаго отца Николай таз година купи Велико Грънчар фи-

And more “strange” things can be seen in this
famous Busintsi ceramics - karkavche pitcher (frog
pitcher), whose name comes from the croaking
sound it makes when you drink water; a rukatka - a
handy pot to carry food in the field.
The oldest information about the pottery in the
village of Busintsi is found on the pages of a Busintsi
Gospel from the 18th century. “1784 made a copy for
the very sinful Pope Filip of Vukan to the holy father
Nikolay, this year bought Veliko Granchar a cotton
chasuble for a memorial”. It is clear from this note
that the Veliko Granchar donated a ritual garment
to the church. A pot from 1814 suggests that by the
end of the 18th century, the Busintsi pottery was in
its heyday.
Here is what Konstantin Jireček wrote in his
book “The Principality of Bulgaria” (Kniazhestvo
Bulgaria): “In the first lateral valley on the southern
foothills of Znepole one sees the village of Busintsi,
the centre of a curious pottery industry, which
makes green-painted pots perfectly ancient in form
and ornamentation; I have from the workshops
there several vases with pot-bellied structures and
narrow necks, around which there are arranged
figures of horses and birds, and the figure of a
на стр. 48/ on p. 48à
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лон басма за помен“. От тази бележка става ясно, че Велико
Грънчар е дарил обредна дреха на църквата. По един съд
от 1814 г. се предполага, че в края на XVIII в. бусинската
керамика е била в разцвета си.
Ето какво пише Константин Иречек в книгата си „Княжество България“: „В първата странична долина на южните поли на Знеполе се вижда село Бусинци, център на
особена грънчарска индустрия, която изработва зелено
гледжосани съдове по форма и орнаментика съвършено
старинни; имам от тамошните работилници няколко вази с
корместо тяло и тясно гърло, около което са изредени фигури на коне и птици, както и фигурата на един куф конник,
който напомня предисторическите изделия или старите
aquamanilia”.
Най-характерните черти на бусинската керамика са еднаквите старинни форми, в които се запазва обезателно
формата на дръжката и пъпката за пиене с вертикално отверстие. Цветове й са жълто, зелено, червено. Рисунките са
линии или петна, които са по-скоро от чиста геометрия, до
стилизирани растителни мотиви. Гърнето е най-разпространената форма, служи за варене на ястия, като формата е
вариант на древното славянско гърне.
До 1896-1897 г. бусинската керамика се прави само от
червена глина.
Съществували специални обичаи, свързани с практиката на грънчарския занаят в Бусинци. Най-важното условие,
при което се упражнявал този занаят далеч от своя център
е, че бусинският майстор се връща всяка година в бащината си работилница. С този начин на практикуване на професията бусинският грънчар никога не прекъсва връзката с
местната традиция. Изпращането и връщането от сезонна
работа е строго определено и се извършва с определени
церемонии. Тръгването е ставало по Гергьовден, като изпращането ставало на 2 км от Бусинци. Жените и децата са
празнично облечени, носят погача за изпращане. Сядали
са да обядват, след което мъжете тръгват с мулета и коне,
натоварени с материали от първа необходимост за професията. Връщането ставало на Петковден. Посрещането ставало на мястото на изпращането, със същата церемония.
За да се завърнат всички майстори в един ден, те се събирали предварително на определено място.
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horseman, which reminds one of the pre-historic ware
or old aquamanilia.”
The most characteristic features of the Busintsi
pottery are the uniform old forms, in which the shape of
the handle and the drinking bud with a vertical opening
are necessarily preserved. Its colors are yellow, green,
red. The drawings are lines or patches that range from
pure geometry to stylized flower motifs. The pot is the
most common form used for boiling food, the form
being a variant of the ancient Slavic pot.
Until 1896-1897, Busintsi pottery was made only of
red clay.
There were special customs related to the practice of
pottery craft in Busintsi. The most important condition
under which this craft was practised away from its
centre was that the Busintsi craftsman returned each
year to his father’s workshop. With this way of practicing
the profession, the Busintsi potter never breaks the link
with the local tradition. Dispatch and returning from
seasonal work was strictly defined and carried out with
certain ceremonies. The departure took place on St.
George’s Day, and the dispatch was 2 km from Busintsi.
The women and children were festively dressed, they
brought Pogača for the dispatch. They sat down to lunch,
after which the men set out with mules and horses loaded
with essentials for the profession. The return took place
on Petkovden. The welcoming took place at the place of
dispatch, with the same ceremony. In order for all the
craftsmen to return on the same day, they gathered in
advance at a certain place.

Манастир ''Св. Илия''
St. Iliya Monastery Complex

Историческа местност Костина - Рибарица
Kostina historical area – Ribaritsa

ТЕТЕВЕН TETEVEN

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО

CULTURAL AND HISTORICAL
HERITAGE

Исторически музей
The History Museum

Къща-музей Васил Левски
The Vasil Levski Museum House

Тетевенският край е бил населен от най-древни времена – доказателства за това са находките, открити в местните
пещери. От времето на траките са многобройните надгробни
могили, а нумизматични находки доказват, че тук е имало и
римско селище.
Днешният Тетевен възниква през втората половина на
14-ти век, а 16-ти и 17-ти век са период на разцвет – развиват се занаятите и търговията, поради което Тетевен е наречен „Алтън Тетевен“ – Златен Тетевен.
Сред по-известните обекти на културно-историческото
наследство са: манастирският комплекс „Свети Илия“, Историческият музей и Хаджиивановата къща – в град Тетевен;
Гложенският манастир; историческата местност Костина в с.
Рибарица и къщата-музей „Васил Левски“ в с. Голям извор.
Маркирани туристически маршрути ще ви отведат до някои от културно-историческите забележителности, част от
които са обекти на културното наследство с местно и национално значение.
Община Тетевен предлага на туристите и разнообразен
събитиен календар - фестивали, чествания, кулинарни празници, пресъздаване на „живи“ картини и др., чрез които се
съхранява и предава от поколение на поколение духа на
местните обичаи, традиции и героично минало на Тетевенския край.

Гложенски манастир
Glozhenski Monastery
Саламура
Souse

От Тимок до Вита
From Timok to Vita

The district of Teteven has been inhabited
since ancient times – the artefacts found in
the local caves prove this fact. The numerous
grave mounds date back to the time of the
Thracians and the numismatic findings prove
that there used to be a Roman settlement.
The present-day town of Teneven emerged
in the second half of the 14th century and
the 16th and 17th centuries were a time of
prosperity – the crafts and the trade flourished
then, owing to which Teteven was called “Altan
Teteven” – Gold Teteven.
Some of the famous sites belonging to
the cultural and historical heritage are the
following: St. Iliya Monastery Complex, the
History Museum and Hadzhi Ivan’s House –
located in the town of Teteven; Glozhenski
Monastery, Kostina historical area – located in
the village of Ribnitsa as well as Vasil Levski
Museum House – in the village of Golyam izvor.
There are marked tourist routes that will
take you to some of the cultural and historical
landmarks which are sites belonging to
the cultural heritage of local and national
importance.
The Municipality of Teteven offers its
tourists a variety of events throughout the
year – festivals, celebrations, culinary feasts,
recreation of “living” pictures and others, thus
preserving the spirit of the local customs,
traditions and the heroic part of the district of
Teteven and passing them on from a generation
to a generation.

За допълнителна информация: / For more information: www.teteven.bg
Община Тетевен / Municipality of Teteven: +359 678/ 5 22 00; mayor@teteven.bg
ТИЦ – Тетевен / TIC – Teteven: +359 888 906 640; tic@teteven.bg
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ЗАБЪРДО

е селото с най-много
атракции
Заобиколено е 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.
В селото има Забърдовско виенско
колело, зоологическа градина, паметник
на родопското гостоприемство, красив
площад и Старобългарска юрта.
Фонтан трикольор пее патриотични
песни на площада в Забърдо.
Огромен светещ надпис посреща гостите
с „Добре дошли в Забърдо", заедно с
монументът на белия гълъб /направен от
250 излезли от употреба военни каски/ с
клонче в човката и две ръце, обгърнали
земното кълбо – носещ посланието за
мир и добруване между хората по цял
свят.
До разклона към селото, на пътя
Смолян-Пловдив, е скулптурната
композиция от гайдар и родопчанка първата скулптура в България, която пее
в реално време.
Видни личности като Христо Стоичков,
Джон Лоутън, посланици на десетки
държави от всички континенти,
политици, депутати и представители на
шоу бизнеса са посетили Забърдо.

www.zabardo.eu

ZABARDO

is the village with
the most attractions
It is surrounded by natural beauty and a
number of landmarks. Here is the unique
rock phenomenon "Chudnite Mostove",
the Zagrad Fortress, the cave "Tyovnata
Dupka", the Tsirikova Church, the remains
of a Thracian settlement, a very wellpreserved Roman road and more.
In the village has a Zabardo Ferris wheel,
a zoo, a Rhodope Hospitality Monument, a
beautiful square and an old Bulgarian yurt.
A tricolour fountain sings patriotic songs at
the Zabardo square.
A huge illuminated sign greets the guests
with "Welcome to Zabardo", along with
the monument of the white dove (made of
250 disused military helmets) with a twig
in the beak and two hands that surround
the globe – carrying the message of peace
and well-being among people all over the
world.
A sculptural composition of a bagpipe
player and a Rhodope female – the first
sculpture in Bulgaria that sings in real time
– is located next to the fork to the village in
the road Smolyan-Plovdiv.
Prominent individuals such as Hristo
Stoichkov, John Lawton, ambassadors
form many countries, from all continents,
politicians, MPs and representatives of the
show business have visited Zabardo.

АКВА СПА ХОТЕЛ

ЗЛАТОГРАД
БИЖУТО НА РОДОПИТЕ!

АКВА СПА ХОТЕЛ ЗЛАТОГРАД е едно различно
изживяване, неповторима комбинация между лукс,
съвременни удобства и уютно, сърдечно гостоприемство,
които Ви гарантират една вълшебна ваканция в сърцето
на Родопа планина!
ХОТЕЛЪТ е най-предпочитан планински СПА хотел за
2020 г., а през 2021 г. е обявен за най-добър хотелски
комплекс, най-динамично развиващ се хотел и найпредпочитан СПА хотел!
ВИП СТАИТЕ, които са бутиково изпълнение, са
неповторими. Някои от тях предлагат допълнителни
екстри – парна баня, сауна, инфрачервена сауна, rollshaper, солна стена, стена от пресовани водорасли,
тангенторна вана. За Вашето приятно прекарване и
забавление, хотелът разполага с лоби бар, фитнес зала
със съвременно оборудване, Бодишейп зала, криосауна,
детска солна стая, боулинг, билярд и други игри.
СПА ЗОНАТА е с най-модерно оборудване и включва:
басейн с топла минерална вода, римска баня с температура
на водата около 36° - 40°, в съседство на римската баня
има топило с температура на водата около 5°, финландска
сауна, инфрачервена сауна, парна баня, джакузи, лятна
релакс стая със солна стена, ледено крило и три масажни
студиа.

AQUA SPA HOTEL

ZLATOGRAD

THE JEWELRY OF THE RHODOPES!
AQUA SPA HOTEL ZLATOGRAD is a different experience,
a unique combination of luxury, modern amenities and cozy,
cordial hospitality, which guarantee you a magical vacation in
the heart of the Rhodope Mountains!
THE HOTEL is the most preferred mountain spa hotel for
2020, and in 2021. has been declared the best hotel complex,
the most dynamically developing hotel and the most preferred
SPA hotel!
THE VIP ROOMS, which are a boutique performance, are
unique. Some of them offer additional extras - steam bath,
sauna, infrared sauna, roll-shaper, salt wall, wall of pressed
seaweed, tangential bath. For your pleasant stay and
entertainment, the hotel has a lobby bar, gym with modern
equipment, Bodyshep hall, cryo sauna, children's salt room,
bowling, billiards and other games.
THE SPA AREA has the most modern equipment and includes:
swimming pool with hot mineral water, Roman bath with water
temperature around 36 ° -40 °, next to the Roman bath there
is a melter with water temperature around 5 °, Finnish sauna,
infrared sauna , steam bath, jacuzzi, summer relaxation room
with salt wall, ice wing and three massage studios.

гр. Златоград, ул. Прогрес 1 / Zlatograd, Bulgaria, 1 Progress Str. / +359 89 888 77 66 / +359 896 88 77 66
www.spazlatograd.com
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ОБЩИНА ХАСКОВО
ПОСЕТИ! ОТКРИЙ! ОПОЗНАЙ!

УЗУНДЖОВСКАТА ЦЪРКВА
…храмът, пазещ спомена за прочутия Узунджовски панаир

MUNICIPALITY
OF HASKOVO
VISIT! DISCOVER! GET TO KNOW!

THE UZUNDZHOVO
CHURCH
…the temple preserving
the memory of the famous
Uzundzhovo fair

Джамията – църква в село Узунджово край
Хасково безспорно е един различен туристически
обект, който ще ви накара да се потопите в загадъчна четиривековна история. Изградена е в началото на ХVІІ в. като част от огромен Кервансарай,
построен по заповед на Синан паша, дарил 30 000
златни гроша за построяването му. До кервансарая
са изградени и 46 дюкяна. Везирът наредил всяка
година на това място да се свиква панаир. Така тържището се разраства и сe превръща в най-важното
и голямо търговско средище между Европа и Азия.
Ежегодно през септември, в продължение на 40
дни, събирало десетки хиляди купувачи и търговци, пристигащи от цяла Европа, Азия и Африка.
В началото на ХХ в. джамията е преустроена
в църква, която е най-голямата селска църква в
България. Храмът силно впечатлява с интересната
си архитектура, със загадъчните многорелигиозни
символи и философски надписи, както и с глаголицата, вградена в дърворезбата на единствения по
рода си иконостас. До днес на това място са запазени само сградата на джамията и част от главния
вход на кервансарая.
Цялата информация за историята и значимостта
на Узунджовския панаир е представена чрез информационна експозиция от 12 пана, разположени
в двора на църквата. Графиките са на художника
Тодор Цонев. На последното пано, чрез сканиране
на QR код, туристите могат да видят част от българския игрален филм „Хитър Петър“, в който е
пресъздадена атмосферата на прочутото тържище
с целия му колорит.

Туристически информационен
център - Хасково
Tourist information center Haskovo
6300 Хасково
бул. "Георги С. Раковски" 1А
6300 Haskovo, Bulgaria
1A G. S. Rakovski Blvd.
тел./ tel.: +359 38 666 444
tourism.haskovo@gmail.com
www.visithaskovo.com
Facebook
Tourist information center Haskovo

The mosque-church in the village of
Uzundzhovo near Haskovo is undoubtedly a
unique tourist site that will make you submerge
in a mysterious four-century-old history.
It was built in the early XVII century as part
of an enormous caravanserai made by the
order of Sinan Pasha, who had donated 30 000
gold coins for its construction. 46 shops were
built near the caravanserai. The Vizier ordered
a fair to be organized at this place every year.
Thus, the market started growing and became
the most important and the biggest trading
centre between Europe and Asia. Every year
in September, for 40 days, tens of thousands
of buyers and merchants coming from Europe,
Asia and Africa gathered at this place.
In the early XX century, the mosque was
transformed into a church, which is the biggest
village church in Bulgaria. The temple was very
impressive with its interesting architecture,
its mysterious multi-religious symbols and
philosophical inscriptions and also with the
Glagolitic alphabet carved in the wood of the
unique iconostasis. Today, only the building of
the mosque and part of the main entrance of
the caravanserai have been preserved at this
place.
All the information about the history and
the significance of the Uzundzhovo fair has
been presented at the information exhibition
consisting of 12 wall panels placed in the
yard of the mosque-church. The graphics
were made by the artist Todor Tsonev. On the
last wall panel there is a QR code and when
scanning it, the tourists may see part of the
Bulgarian film Hitar Petar, which illustrates the
atmosphere of the famous market in its entire
variety and colour.
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ОТ ОНЛАЙН МЕЧТИТЕ
ДО НАГРАДИТЕ НА ЖИВО

FROM THE ONLINE DREAMS
TO THE PRIZES LIVE

Колкото повече, толкова повече: награди за два поредни
Национални студентски конкурса бяха връчени на XVII-то
Международно изложение „Културен туризъм 2022” – Велико Търново

The more, the more: prizes for two successive National
Students’ Competitions were given at the XVII Cultural Tourism
International Exhibition 2022 – Veliko Tarnovo

Доц. д-р Соня Алексиева
Какво ще откриват след десетилетия следващите поколения, които избират магията на културния туризъм в архивите от времето на пандемията от COVID-19? Какво ще научат
от днешните публикации и проучвания за многобройните ни
проблеми и тревоги, за трудните ни решения и грешки при
безпрецедентния удар през 2020 г. върху туризма в икономически, финансов и имиджов аспект. Историята на кризата завинаги включи в колапса на индустрията и в живота на хората
понятията „новото нормално“, „затворен туризъм“, „виртуални
посетители“, „онлайн комуникации“ и др.
Много ли са две години
без културен туризъм
Какво ще разберат за това време следващите хора, които
ще прочетат или „видят“ нашите напразни надежди отново да
пътуваме, да откриваме света и да го споделяме с другите?
Как ще ни повярват за живота в извънредната ситуация на
пандемията с вперените в различните екрани очи, за да търсим там културата, културният туризъм и любимите ни събития? Какво ще си кажат за двугодишните ни мечти без възможност за полети, маршрути, музеи, резервации и истински
видео клипове? Как ще усетят начините ни за оцеляване между новите „зали“ и „сцени“ в социалните медии, между виртуалните посещения в музеите и галериите и платформите с образователните програми за децата, учениците и студентите?
Част от историята на безпрецедентната криза и в културния
туризъм ще запази проблемите и грешките, както и последствията във факти и цифри, които днес цитираме в проучванията. Вече написахме в докладите си за ограничения достъп
до 80% от обектите на световното културно наследство и за
затворените около 92% музеи. Преосмислихме оцеляването
на културния туризъм чрез търсене на нови възможности за
творчески идеи, нестандартни изяви и нови послания към онлайн публиките. Изброихме невъзможните културни маршрути, тъжните музеи и отменените събития. Спомняхме си фестивалите, празниците, спектаклите и изложенията, които не
можахме да снимаме. И повярвахме, че някога, след пандемията, чрез културния туризъм – над 40% от туризма в Европа,
ще намерим начини да се върнем към наследството, преживяванията и природата…
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Assoc. Prof. Dr. Sonya Aleksieva
What will be discovered in decades by the next generations
choosing the magic of cultural tourism in the archives from the
time of the COVID-19 pandemic? What will they learn from the
present-day publications and studies about our difficult solutions
and mistakes resulting from the unprecedented strike in 2020 on
tourism in terms of economics, finances and image. The history of
the crisis has permanently included the notion of “the new normal”,
“closed tourism”, “virtual visitors”, “online communications” and
others in the industry collapse and people’s lives as well.
Is it considered to be too long to have two years
without any cultural tourism
What will the next generations understand about that time
when they read about or “see” our futile hopes to travel again, to
discover the world and share it with the others? How will they
believe us about the life during the emergency situation caused
by the pandemic with eyes fixed onto various screens, trying to
find culture, cultural tourism and our favourite events there?
What will they think of our two-year-old dreams without any
possibility for flights, itineraries, museums, reservations and real
videos? How will they perceive our methods of survival between
the new “rooms” and “stages” in the social media, between virtual
visits in the museums and galleries and the platforms containing
educational programmes for children, pupils and students?
Part of the history of this unprecedented crisis in cultural
tourism will preserve the problems and the mistakes and also
the consequences in facts and figures which we currently quote
in our studies. We have already written in our reports about the
restricted access of up to 80% to the sites falling within the scope
of the world cultural heritage and also about the 92% of closed
museums.
We have reconsidered the survival of cultural tourism by
looking for new opportunities for artistic ideas, non-standard
manifestations and new messages to the audience online. We have
counted the impossible cultural routes, the sad museums and the
cancelled events. We recall the festivals, the celebrations, the
performances and the exhibitions that we could not photograph.
And we believed that one day, after the pandemic, through cultural
tourism /over 40% of tourism in Europe/ we will finally find ways
to go back to our heritage, experiences and nature…

Затова искам да разкажа за посланията,
по-силни от пандемията
Последното издание на Международното изложение „Културен туризъм” – Велико Търново беше през 2019 г., тогава
обявихме наградите и на седмото издание на Националния
студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа
тематика. Още не знаехме, че в следващите две години културният туризъм няма да ни събере на форума в Царевград
Търнов. Организационният комитет на изложението направи
опит да го възстановим в необичайно време, за първи път –
през есента на 2021 г., когато е големият национален празник по случай 22 септември. Когато в Нощта на Самоводската
чаршия гостите, туристите и жителите на града щяха да продължат дългогодишната традиция на изложението. Още през
юли бяха обявени и двата национални конкурса на борсата,
започна подготовката на съпътстващата програма, изработването на щандовете и т.н.

Анастасия Костова от
СУ „Св. Климент Охридски“
получава първа награда
в конкурса за 2021 г. в
присъствието на заместникректора на Софийския
университет проф. д-р Васил
Маринов, декана на ГГФ
проф. д-р Климент Найденов,
ръководителя на Катедра
„География на туризма“
проф. д-р Мариана Асенова и
доц. д-р Вера Николова.

Anastaisiya Kostova from
St. Kliment Ohridski University
is receiving the first prize in the
2021 competition in the presence
of the Deputy Rector of the
University of Sofia Prof. Dr. Vasil
Marinov, the Dean of the Faculty
of Geology and Geography
Prof. Dr. Kliment Naydenov,
the Head of the Department of
Geography of Tourism”
Prof. Dr. Mariana Asenova and
Assoc. Prof. Vera Nikolova.

For that reason, I would like to talk about the messages that
are more powerful than the pandemic itself
The last edition of the Cultural Tourism International Exhibition
– Veliko Tarnovo was in 2019, when we announced the prizes of
the seventh edition of the National Students’ Competition for the
best development of the tourist subject. At that time, we had not
idea that in the next two years, cultural tourism will not gather us
at the forum in Tsarevgrad Tarnov. The organizing committee of
the exhibition made an attempt to restore it at an unusual time,
for the first time in the autumn of 2021, when the big national
celebration of 22nd September was held. When in the Evening of
the Samovodska charshiya, the tourists and the residents of the
city would continue the long tradition of the exhibition. In July,
the two national competitions were announced at the exchange
and the preparation of the accompanying programme, the
construction of the stands and others were initiated.
Upon the completion of the academic year, the universities
received invitations for the forthcoming edition of the National
Students’ Competition for the best development of the subject
of tourism. The competition, as part of the programme of the
exhibition, presents the artistic results achieved in the work of
students from all over the country at the only specialized cultural
tourism forum every year. However, the last year’s edition of
the competition was held online, owing to the postponement of
the forum in September 2021 as a result of the introduction of
temporary anti-epidemic measures on the territory of Bulgaria.
Nevertheless, the editions of the National competition READ &
TRAVEL as well as the National Students’ Competition, which
were announced in July, were held, because after 8th September,
they were in their final stage. And the impossible happened –
the exhibition was cancelled but the prizes in its competitions
were announced and brought joy to dozens of participants from
the country: from the municipalities to the museums, from the
publishing houses to the universities. The impossible happened
– there were prizes which we could not give to the winners in
person.

Деканът на Бакалавърския факултет на Нов български университет
доц. д-р Кристиян Постаджиян връчва грамотите на студентите по
туризъм, участвали в Националния студентски конкурс за 2021 г.
The Dean of the Bachelor’s Faculty of New Bulgarian University
Assoc. Prof. Dr. Kristiyan Postadzhiyan is giving the certificates to the students in
Tourism who took part in the National Students’ Competition in 2021.
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Университетите получиха, след приключване на учебната
година, поканите за предстоящото издание на Националния
студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа
тематика. Конкурсът, като част от програмата на изложението,
представя всяка година на единствения специализиран форум
за културен туризъм у нас творческите резултати от работата на
студенти от цялата страна. Но… миналогодишното издание на
конкурса се състоя онлайн, поради отлагането на форума през
м. септември 2021 г. и въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на България. Обявените още
през м. юли издания на Националния конкурс READ & TRAVEL
(„ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ”), както и Националният студентски конкурс обаче, се проведоха, тъй като след 8 септември вече бяха
на финалния етап от провеждането си. Случи се невъзможното – изложението се отложи, но наградите на неговите конкурси бяха обявени и отново зарадваха десетки участници от
страната: от общините до музеите, от издателствата - до университетите. Случи се невъзможното – имаше награди, които
нямаше как да връчим лично на победителите…
Какво се случи във Велико Търново през април
След две години отлагане, МТИ „Културен туризъм 2022”
се проведе от 14 до 16 април и отново покани университетите
с бакалавърски и магистърски програми по туризъм да участват в деветото издание на Националния студентски конкурс.
За първи път в историята на борсата, тази година наградите за
победителите бяха обявени на самото изложение на 15 април,
а не както в предишните осем години до днес – в навечерието
на 24 май. Още една поука от пандемията за културния туризъм – нека не отлагаме добрите идеи, предизвикателствата
и празниците. Още едно послание за хората, които работят в
туризма – нека забравим за извънредните мерки, тревогите и
изгубеното време. За да можем да наваксаме и да променяме
ритъма на туризма, колкото и да е трудно днес… Така организаторите дадоха възможност на повече участници във форума, преподаватели и студенти по туризъм да присъстват лично
на представянето на най-добрите разработки и при връчването на наградите на XVII-то издание на изложението.
В поредното издание на конкурса за девета поредна година се включиха 16 участници от 8 университета в страната: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Икономически университет – Варна, СУ „Св. Климент Охридски”, Нов български университет,
Тракийски университет – Стара Загора, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, УНИБИТ и Аграрния университет – Пловдив. Студентите
по туризъм представиха разнообразни разработки по избрана
от тях тема, свързана с развитието, състоянието и проблемите, предимно на културния туризъм. Журито с председател
проф. Мария Воденска и членове: проф. Иван Марков и доц.
Соня Алексиева, обяви на изложението имената на студенти56

What happened in Veliko Tarnovo in April
After being postponed for two years, the Cultural Tourism
International Tourist Exhibition 2022 was held from 14 to 16 April
and again invited the universities with Bachelor’s and Master’s
programmes in tourism to participate in the ninth edition of the
National Students’ Competition. This year, for the first time in the
history of the exchange, the prizes for the winners were announced
at the exhibition itself on 15 April and not on the eve of 24 May as
it happened in the previous eight years. This is another moral for
cultural tourism perceived as a result of the pandemic – we shall
not postpone the good ideas, the challenges and the celebrations.
This is another message for the people working in the sphere
of tourism – let us forget about the emergency measures, the
worries and the wasted time. In order to be able to catch up and
change the rhythm of tourism, no matter how difficult it may
be today… Therefore, the organizers gave us the opportunity to
invite more participants in the forum, lecturers and students in
the sphere of tourism to attend personally the presentation of
the best developments and also the award ceremony of the XVII
edition of the exhibition.
16 participants from 8 universities took part in the ninth
edition of the competition: St. Cyril and St. Methodius University
of Veliko Tarnovo, the University of Economy – Varna, St.
Kliment Ohridski University of Sofia, New Bulgarian University,
the Thracian University - Stara Zagora, D. A. Tsenov Academy
of Economy – Svishtov, UNIBIT and the Agricultural UniversityPlovdiv. The students in the sphere of tourism presented various
developments on a subject chosen by them, which is primarily
related to the growth, the condition and the problems of cultural
tourism. The selection committee chaired by Prof. Maria
Vodenska with members: Prof. Ivan Markov and Assoc. Prof.
Sonya Aleksieva, announced the names of the students ranking
first, second and third, who traditionally received material prizes.
Extremely interesting and originally developed subjects, great
interest in the competition and increasing focus on the problems
in cultural tourism – these were some of the conclusions made by
the selection committee which presented all the participants and
their developments in Veliko Tarnovo.
Twice as many announced students’ prizes
in 2021 and 2022
This year, the first prize was won by Veselin Kyuranov from
Dimitar A. Tsenov Academy of Economy – town of Svishtov, a
second-year student for the educational and qualification degree
of Bachelor, Department of Economics and Management of
Tourism, major: “Economics of Tourism”, with the subject: “Poor
people’s “Slum” tourism. Blagovest Petrov was given the second
prize. He is a third-year student at UNIBIT, Department of Culture,
Historical Heritage and Tourism, major: “Information Resources

те, класирани на първо, второ и трето място, които получиха
по традиция и предметни награди. Изключително интересни и
оригинално разработени теми, голям интерес към конкурса и
нарастващо внимание към проблемите на културния туризъм
– това бяха част от изводите на журито, което представи във
Велико Търново всички участници и техните разработки.
Двойно повече обявени студентски награди
за 2021 и за 2022 г.
Тази година първа награда спечели Веселин Кюранов от
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, втори курс, ОКС „Бакалавър“, катедра „Икономика и управление

of Tourism”, with the subject: “Establishment, development,
reputation and popularization of a Facebook group in the sphere
of tourism”. Tsveta Tenekedzhiyska was given the third prize. She
is a fourth-year student at New Bulgarian University, educational
and qualification degree of Bachelor, Bachelor’s Programme for
Management of Tourism, Department of Administration and
Management, with the subject: “The EXIT Festival – significance
for the tourist industry in Novi Sad”.

Наградените студенти на XVII-то МТИ „Културен туризъм“ –
Велико Търново с журито, техните преподаватели и част от
организаторите на изложението –
изложбени зали „Р. Михайлов“, 15 април 2022 г.
The awarded students at the XVII Cultural Tourism International Tourist
Exhibition– Veliko Tarnovo with the selection committee, their lecturers
and some of the organizers at the exhibition – R. Mihaylov exhibition
halls, 15 April 2022.

на туризма“, специалност „Икономика на туризма“, с темата
„Бедняшки “Slum” туризъм“. Благовест Петров получи втора
награда – студент задочно от УНИБИТ, трети курс, катедра
„Култура, историческо наследство и туризъм“, специалност
„Информационни ресурси на туризма“, с темата „Създаване,
развитие, репутация и популяризиране на фeйсбук – група за
туризъм“. Цвета Тенекеджийска спечели трета награда – от
Нов български университет, четвърти курс, ОКС „Бакалавър“,
БП „Управление на туризма“, департамент „Администрация и
управление“, с темата „Фестивалът EXIT – значение за туристическата индустрия в Нови Сад“.
Две поощрителни награди бяха присъдени на Никол Николова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" (втори курс, стопански факултет, катедра „Туризъм“, специалност „Туризъм“, за
темата „Маджарово – едно изследване отвъд границите на
конвенционалния туризъм“) и на Христина Попова от СУ „Св.
Климент Охридски“ (бакалавър четвърти курс, ГГФ – катедра
„География на туризма“, специалност „Туризъм“, за темата
„Когато няма място за новопристигналите гости“). И защото
колкото повече, толкова повече – изненадата дойде от връчването и на грамотите от миналогодишното издание. Така на
снимките завинаги запечатихме двойно повече студенти с
двойно повече награди и за двете години.
Както всяка година на МТИ „Културен туризъм” – Велико
Търново, заедно с наградените, всички студенти получават
грамоти за участие в конкурса.

Two encouragement prizes were given to Nikol Nikolova
from St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (a
second-year student at the Faculty of Economy, Department of
Tourism, major: “Tourism” for the subject: “Madzharovo – a study
beyond the boundaries of conventional tourism”) and Hristina
Popova from St. Kliment Ohridski University of Sofia (Bachelor’s
degree, a fourth-year student, Faculty of Geology and Geography,
Department of Geography of Tourism, major: Tourism, for the
subject “When there is no room for the newly-arrived guests”).
And because the more, the more – the surprise came at the
awarding of certificates from the last year’s edition. Thus, we took
photographs of twice as many students with twice as many prizes:
for both years. As it usually happens every year at the Cultural
Tourism International Tourist Exhibition– Veliko Tarnovo, all the
students received certificates of participation in the competition,
including those students who were given prizes.
And again we announced the winners in the year 2021, most
of whom we saw “live” in the R. Mihaylov exhibition halls in Veliko
Tarnovo – Anastasia Kostova, the winner of the first prize, a
second-year student from St. Kliment Ohridski University of Sofia
– Faculty of Geology and Geography, Department of Geography
of Tourism, Bachelor’s Programme for Tourism, with the subject:
“A travelogue of a student‘s journey (the excitements and the
benefits of a tourist practice)”; Vasilena Pavlevcheva, the winner
of the second prize, a fourth-year student at New Bulgarian
University; Department of Administration and Management,
Bachelor’s Programme for Management of Tourism, with the
на стр. 58/ on p. 58à
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Отново бяха обявени победителите от 2021 г., повечето от които видяхме „на живо“ в изложбените зали „Р. Михайлов“ във Велико Търново – Анастасия Костова с първа
награда от СУ „Св. Климент Охридски“ – ГГФ, катедра „География на туризма“, БП „Туризъм“, втори курс, с темата „Пътепис за едно учебно пътуване (вълненията и ползите от
една туристическа практика)“; Василена Павлевчева с втора
награда от Нов български университет – департамент „Администрация и управление“, БП „Управление на туризма“,
четвърти курс, с темата „Алтернативно или традиционно
хотелско настаняване – съвременната дилема в туризма“ и
Елеонора Янчева с трета награда от ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“, Стопански факултет, катедра „Туризъм“, специалност „Туризъм“, ОКС „Бакалавър“, трети курс, с темата
„Цената, която плащаме с избора си на превозно средство
(емпирично проучване сред студенти от Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)”. Участниците отново
затрудниха журито с отличните си разработки и то връчи
две поощрителни награди на Иван Щирков от ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“ за разработката на тема „Богатствата на
с. Арбанаси – предложение за пешеходен маршрут, базиран на културно-историческото наследство“ и на Звезделина Билникова от Тракийски Университет – Стара Загора, за
темата „Културен туризъм в град Котел и село Жеравна“.
Вижте снимките от награждаването във Велико Търново и в различните университети – няма как да се опише
настроението, емоциите и усмивките. Но винаги има начин
организаторите на МТИ „Културен туризъм“ да благодарят
на участниците в Националния студентски конкурс, както и
на техните преподаватели и ментори за подкрепата на неговото девето издание. И тази благодарност навярно е в
посланието: участвайте в Националния студентски конкурс
с името на вашите университети и с вашите мечти за българския туризъм.

Заместник-министър проф. Мариела Модева награждава
Благовест Петров, студент задочно, специалност
„Информационни ресурси на туризма“ в УНИБИТ, получил втора
награда в конкурса за 2022 г.
The Deputy Minister Prof. Mariela Modeva is awarding Blagovest Petrov,
a part-time student, major: “Information Resources of Tourism” at
UNIBIT, who won the second prize in the 2022 competition.
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subject: “Alternative or traditional hotel accommodation – the
modern dilemma in tourism” and Eleonora Yancheva, the winner
of the third prize, a third-year student at St. Cyril and St. Methodius
University of Veliko Tarnovo, Faculty of Economy, Department of
Tourism, major: “Tourism”, educational and qualification degree
of Bachelor, with the subject: “The price we pay for choosing our
means of transport (an empirical study among students from the
Faculty of Economy at the St. Cyril and St. Methodius University
of Veliko Tarnovo). The excellent developments presented by the
participants made the work of the selection committee difficult
and it gave two encouragement prizes to Ivan Shtirkov from
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, for his
development on the subject: “The riches of Arbanasi – a proposal
for a hiking route based on the cultural and historical heritage”
and to Zvezdelina Bilnikova from the Thracian University – Stara
Zagora, for the subject: “Cultural tourism in the town of Kotel and
the village of Zheravna”.
See the photographs from the award ceremony in Veliko
Tarnovo and also at the different universities – it is impossible
to describe the atmosphere, the emotions and the smiles. But
there is always a way for the organizers of the Cultural Tourism
International Tourist Exhibition to express their gratitude to the
participants in the National Students’ Competition and their
lecturers and mentors for supporting its ninth edition. And this
gratitude is probably in the message: participate in the National
Students’ Competition with the name of your universities and with
your dreams for the Bulgarian tourism.

с. Арбанаси / Arbanasi, Bulgaria
+359 882 300 330 / +359 62 650 064
e-mail: info@arbanashkihan.com
www.arbanashkihan.com
arbanashkihan

Комплекс "Арбанашки Хан"
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БЪЛГАРИЯ, РУСЕ, УЛ. ДОБРИ НЕМИРОВ 1-3
RUSE, BULGARIA, 1-3 DOBRI NEMIROV STR.

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. 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, външен панорамен сезоннооткрит басейн,
фитнес център, ресторант и зимна-лятна градина с отварящ
се покрив. За любителите на нощния живот хотелът
разполага със заведение План Б.
The four-star luxurious Cosmopolitan Hotel is located in the
centre of the city of Ruse. the Little Vienna and only 80 km from
the international airport in Bucharest. All the 58 luxurious rooms
and apartments combine coziness and innovative design. We
also offer you four specialized halls equipped with cutting-edge
technology, a Wellness centre, an outside panorama seasonal
swimming pool, a fitness centre, a restaurant and a winter and
summer garden with a removable roof. For those who love the
night life, the hotel has a bar called Plan B.

WINTER GARDEN
ЗИМНА ГРАДИНА HACIENDA
NIGHT CLUB PLAN B LOUNGE

PLAN B Bar&Lounge

Hacienda Restaurant

Cosmopolitan Wellness and Spa

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 организира културни, СПА, винени и Юнеско турове в страната, както и комбинирани турове в
България и други съседни европейски страни. 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.
Tina Tours organizes cultural, SPA, wine and UNESCO tours in the country as well as combined tours in Bulgaria and
other neighbouring European countries. It has two port locations in the city of Ruse and offers port services related to
the servicing of passengers, pontoon services for which the use of port territory and/or port facilities is required and
accompanying activities.

tinatours_bulgaria

www.tinatours.net
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Видин – на Дунава вечен страж

Знаете ли къде слънцето изгрява от север? Къде е най-големият дунавски завой по
българското поречие на Голямата европейска река? Може би вече се сещате, там е разположен Видин – на Дунава вечен страж. Този надпис е изписан под герба, поставен на
Главната порта – Стамбол капия и събрал в себе си цялата същност на историческото
развитие на града.
Разположен в северозападната част на България, на кръстопътно място, Видин често е бил център на самостоятелни владетели през Средновековието, а от средата на XIV
век е столица на обширното Видинско царство. Запазеният и единствен от този период
замък „Баба Вида“ е доказателство за историческите превратности, но е и най-посещавания туристически обект, превърнал се в символ на Видин.
От видинския бряг ясно се вижда „горда Стара планина и до нея Дунава синей“. Всеки,
докоснал се до тази красота, изпитва възхищение и усещане за безкрайност.
Когато се озовете на централния градски площад, впечатление ще ви направи величествен паметник, посветен на героите, които „Достойно живяха и умряха“ за Родината,
завещавайки на идните поколения патриотизъм и дълг.
Духовният стожер е катедралният храм „Св. великомъченик Димитър Солунски“, вторият по големина след патриаршеския „Св. Александър Невски“ в София. Храмът
е олицетворение на вярата и стремежа към самоопределяне и нравствено израстване.
През много превратности преминава дунавският град, но запазва своя характерен облик. Ако желаете да усетите дунавския полъх, да научите интересни факти от видинската
летопис и да се потопите в атмосферата на богата фестивална програма, чувствайте се
поканени да посетите Видин. Съвременното развитие на града е изправено пред много
предизвикателства, но остава на Дунава вечен страж.
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Vidin – the Danube’s eternal guard
Община Видин
Vidin Municipality
www.vidin.bg
tourism@vidin.bg
+359 94 600 840

Do you know where the sun rises to the north? Where is the largest Danube curve along the Bulgarian section of the biggest
European river? You may have already guessed – this is where Vidin is located – the Danube’s eternal guard. This inscription
has been placed under the symbol on the Main gate – Stambol kapiya and represents the overall essence of the historical
development of the town.
Located in north-west Bulgaria, at a crossroads, Vidin has often been the centre of individual rulers during the Middle Ages
and since the middle of XIV century, it has been the capital city of the vast Vidin Kingdom. The only preserved castle from that
period is the Baba Vida Fortress, which serves as evidence of the historical vicissitudes and is also the most visited tourist site
that has become the symbol of Vidin.
From the Vidin river bank you can clearly see „the proud Balkan Mountain and the Danube next to it in blue”. Anyone who has
come into contact with this beauty, feels awe and a sense of indefiniteness.
When you visit the central city square, you will be deeply impressed by a grand monument dedicated to the heroes who “Lived
and died in dignity” for their country, bequeathing their patriotism and sense of duty to the next generations.
The spiritual pillar is the cathedral “Saint Demetrius (or Demetrios) of Thessalonica, which is the second largest
cathedral after the patriarch’s St. Alexander Nevski Cathedral in Sofia. This temple is the embodiment of faith and the strive for
self-determination and moral development.
This town on the river Danube has experienced numerous vicissitudes but has managed to preserve its typical look. If you
want to feel the Danube’s spirit and learn interesting facts from the Vidin chronicles and also submerge in the atmosphere of
the varied festival programme, consider yourselves invited to visit Vidin. The modern development of the town is facing many
challenges but it still remains the Danube’s eternal guard.
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Lovech is a beautiful city that rivals the
most picturesque Bulgarian towns. There
are many beautiful and interesting places
in the Town of Lilacs, but one of the most
attractive is the Lovech Zoo.
It was established in the 1960s and is the
second largest zoo in Bulgaria after the
Sofia Zoo.
Ловеч е красив град, който съперничи на найживописните български градове. В града на люляците има много красиви и интересни места, но
едно от най-привлекателните е Ловешкият зоопарк.
Създаден е 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 и се намира
сред естествена гора и добре поддържани тревни площи и алеи, което го прави привлекателно
място за отдих и почивка на жителите и гостите на
града и региона. Достъпът до него е пешеходен.
В Зоопарка се отглеждат над 450 животни от 64
вида, сред които много екзотични представители
от всички континенти, както и редки и защитени
видове от България.
През студените месеци тук могат да бъдат видени
почти всички видове обитатели, с изключение на
лъвовете, папагалите и маймуните, които са настанени на топло във вътрешни помещения.
Добрите грижи за обитателите се доказват и от
честите случаи на новородени животни. През последните години сред новите обитатели са бизонче, маймунче, лопатарчета, еленчета, тибетски як
и др.
Голямо е и разнообразието от птици – червенозлатен фазан, пpъcтенчат фазан, сребърен фазан,
говорящ папагал Жако и дpyги.
Ловешкият зоопарк има пряка пешеходна връзка с Алеята на българо-руската дружба, Белия
паметник, Черния паметник, паметника на Васил
Левски, музей „Васил Левски“ и АИР „Вароша“.
Зоопаркът работи всеки ден и по време на
всички празници, със зимно работно време от
8.30 до 16.30 ч. и лятно работно време от 9.00
до 18.30 ч.
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It is located in the northeastern part of
Stratesh Park. It covers an area of over
110 acres and is located amidst a natural
forest and well-kept lawns and paths,
making it an attractive place for recreation
and relaxation for residents and visitors of
the city and the region. The access to it is
pedestrian.
Over 450 animals of 64 species are
kept in the Zoo, including many exotic
representatives from all continents, as
well as rare and protected species from
Bulgaria.
During the cold months, almost all types
of inhabitants can be seen here, with
the exception of the lions, parrots and
monkeys, which are housed in warm
indoor areas.
The good care of the inhabitants is proven
by the frequent cases of newborn animals.
In recent years, new residents have
included a baby bison, monkeys, fallow
deers, baby deers, Tibetan yak and others.
There is also a great variety of birds - red
and gold pheasant, ring-necked pheasant,
silver pheasant, the talking parrot Jacko
and others.
The Lovech Zoo has a direct pedestrian
connection with the Alley of BulgarianRussian Friendship, the White Monument,
the Black Monument, the Vasil Levski
Monument, the Vasil Levski Museum and
the Architectural and Historical Reserve
“Varosha”.
The zoo is open every day and during
all holidays, with winter working
hours from 8.30am to 4.30pm and
summer working hours from 9.00am
to 6.30pm.

гр. Ловеч, парк "Стратеш" / Stratesh Park, Lovech, Bulgaria
тел./ tel: +359 884 70 40 60 / www.lovech.bg

Това е България...
Ваня Костадинова

Карето на мама
В библиотеката в къщата имаше едно чекмедже. Стоеше леко отворено. Преди време всеки опит да се отвори
или затвори не водеше до успех. Поради тази причина никой нито знаеше, нито помнеше какво има в него. А и от
четирите поколения, живеещи някога в къщата, останаха
две, които рядко се завръщаха. Някой обаче помнеше поколенията и пазеше спомените и духа на къщата. И години наред ги пазеше в чекмеджето... А годините се нижеха.
Отиде си старият век, дойде новият. Чекмеджето все така
си стоеше полуотворено, сякаш за да може пазителят на
духа да вдишва от въздуха на къщата.

This is
Bulgaria...
Vanya Kostadinova

Mom’s embroidered tablecloth
In the library in the house there was a
drawer. It was always slightly open. It used
to be that any attempt to open or close was
unsuccessful. For this reason, no one either
knew or remembered what was in it. And of the
four generations that once lived in the house,
there were two that rarely returned. However,
someone remembered the generations and
kept the memories and spirit of the house. And
for years he kept them in the drawer... And the
years went by. The old age was gone, the new
had come. The drawer remained half-open, as
if for the guardian of the spirit to breathe in the
air of the house.
The day came and Mom’s embroidered
tablecloth was taken out of the drawer. The
colors came alive, the threads seemed to form
waves that brought the embroidery to life. The
half-century-old tablecloth was decorated with
the most distinctive feature of our people - the
Bulgarian embroidery. Each element expresses
our soulfulness, spirituality, irreconcilability and
philosophy of life. Every embroidery is like a
time machine - if you look at it, it immediately
brings you back to memories, to the history of
our people. From the embroidery “come out”
immediately the life events woven into the
threads.

Ето, че дойде денят и карето с шевици на мама беше извадено от чекмеджето. Цветовете оживяха, конците сякаш
образуваха вълни, които движеха бродерията. Половинвековното каре беше изпъстрено с най-отличителното за на-

The skill to embroider was the final stage of
the girl’s preparation for marriage. On a clear
day - Monday, Wednesday or Thursday, she
started her first embroidery. On a full moon
so her work was “full”. The embroidery on the
на стр. 66/ on p. 66à
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шия народ – българските шевици. Във всеки елемент е извезана
и нашата душевност, духовност,
непримиримост, житейска философия. Всяка шевица е като машина на времето – погледнеш ли
я, веднага те връща в спомените, в историята на нашия народ.
От шевицата „излизат“ веднага
вплетените в конците житейски
събития.
Умението да веза бил финалният етап от подготовката на
момичето за женитба. На чист
ден – понеделник, сряда или четвъртък, то започвало първата си
бродерия. На пълна луна, за да
е „пълна“ работата му. Везбата
по женската риза е разположена на места, символно отделящи
личното пространство – огърлие,
пазва, поли, ръкави. Везбата с
кръстов бод е поставяна по краищата на дрехите, като се вярва,
че тя пази злото да проникне.
Всяка фигура в българската шевица носи някакъв смисъл. Фигурата маказ
се свързва с годежа, голям маказ – със сватбата, затова най-често се бродира на нощницата. Канатицата олицетворява семейството, голямата канатица
рода, великата канатица - народа. Основните цветове в шевиците са бяло и
червено. Червеното е кръв, огън, цвят на живота и плодородието. Зеленото
– природа, здраве, младост. Жълтото е слънце, нов ден, светлина. Синьото е
доверие, чистота, спокойствие. Бялото – чистота и невинност.
В българската шевица могат да се видят символи като дървото на живота,
което се свързва ъс семейството. Небесната костенурка е символ на безкрайността, дълголетието. Тя се веза срещу беди и нещастие. Българската розета е
древен български артефакт. Представлява звезда със седем лъча. В шевицата
се използва, за да олицетворява култа към Слънцето.
Килими, шевици, керамика – само малка част от българското народно творчество, традиции и бит, но със силата на идентичност, която ни е съхранила до
днес и заради която България ще крачи уверено и утре.
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woman’s shirt are located in places
symbolically separating personal
space - neck, bosom, skirts, and
sleeves. The cross-stitch embroidery
was placed on the edges of clothing,
believing that it kept evil from
penetrating.
Every figure in Bulgarian
embroidery carries some meaning.
The makaz figure is associated with
the engagement, the large makaz with the wedding, so it is most often
embroidered on the nightgown. The
kanatitsa embodies the kin, the large
kanatitsa - the family, the great
kanatitsa - the nation. The main
colours in the embroideries are white
and red. Red is blood, fire, the color
of life and fertility. Green - nature,
health, youth. Yellow is sun, new day,
light. Blue is trust, purity, tranquility.
White - purity and innocence.
Symbols such as the tree of
life, which is associated with the
family, can be seen in Bulgarian
embroidery. The sky turtle is a symbol
of infinity, longevity. It is embroidered
against adversity and misfortune.
The Bulgarian rosette is an ancient
Bulgarian artifact. It represents a
star with seven rays. It is used in
embroidery to personify the cult of the
Sun.
Carpets, embroideries, ceramics they are just a small part of Bulgarian
folk art, traditions and lifestyle, but
cultivating the strength of identity that
has preserved us to this day and for
which Bulgaria will walk confidently
tomorrow.

ХИСАРЯ –

за римските строители градеж.
Разхождайки се из архитектурния резерват, ще видите и
много добре съхранени останки
от римски терми. Посетителите
им се подлагали на лечебни
и разкрасяващи процедури,
извършвани от жрици.
Тук всеки извор има своя история. Водата в Хисаря лекува
и успокоява, а някои казват
че водата тук е жива..., че има
памет. Заслушайте се в напева
на водата и тя ще ви разкаже за
смели войни, за славни битки
и могъщи владетели. Всички
извори са с различна физикохимична характеристика. Този
факт е уникален не само за България, но и за света.

изворът на
живота

Хисаря е един от най-известните балнеокурорти. Тук зимите са
меки, а пролетта ухае на цветя.
Едни от най-големите богатства на Хисаря са минералните
води. Над 22 извора с различен химичен състав бликат
на територията на днешния
град. Лечебните им свойства
са заслужено оценени още от
древността, когато император Диоклециан, привлечен
от това изобилие, решава да
основе свой крепостен град и
да го нарече Диоклецианопол.
Днес за величието му напомнят красиви раннохристиянски
базилики, римски казарми,
административни сгради. Запазени са и крепостните стени на
някогашния град с характерния

www.hisarya.bg

HISARYA - the fountain of life

Туристически информационен
център - гр. Хисаря,
бул. "Ген. Гурко" № 23
Tourist Information Center
Hissarya, 23 Gen. Gurko Blvd.
тел./tel.: +359337 6 21 41
+359 897 096 767
FACEBOOK:
Hissarya Touristcenter

Hisarya is one of the most famous balneo resorts. Here the winters are mild and the spring smells of flowers. One of the greatest riches
of Hisarya are the mineral waters. Over 22 springs of different chemical composition flow on the territory of today's town. Their healing
properties have been deservedly appreciated since antiquity, when Emperor Diocletian, attracted by this abundance, decided to found
his fortress city and name it Diocletianopolis. Today, beautiful early Christian basilicas, Roman barracks and administrative buildings
remind us of its greatness. The fortress walls of the former town have been preserved as well, with the typical Roman construction.
Walking around the architectural reserve, you will also see very well preserved remains of Roman baths. Visitors underwent healing
and beauty treatments performed by priestesses.
Here every water spring has its own story. The water in Hisarya heals and soothes, and some say that the water here is alive... that it
has memory. Listen to the sound of the water and it will tell you of brave warriors, glorious battles and mighty rulers. All springs have
different physico-chemical characteristics. This fact is unique not only for Bulgaria, but also for the world.
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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 опорно-двигателен 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, Баните-Смолянско, Кюстендил, Вършец, Банкя.
"СБР-НК" ЕАД е носител на златна статуетка "Световен стандарт за качество" на международната организация Business Initiative Directions (BID).
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Specialized Hospitals for Rehabilitation-National Complex EAD is a leader in physical and rehabilitation medicine, applying established medical standards in combination with natural resources.
This company is unique within the system of healthcare in the Republic of Bulgaria and holds a substantial
share of the medical services market in the country in
the sphere of physical and rehabilitation medicine.
Specialized Hospitals for Rehabilitation-National Complex EAD offers a wide variety of physiotherapeutic and rehabilitation methods of treatment.
The 13 specialized hospitals for rehabilitation located
in established balneological resorts on the territory of
the entire country use natural and therapeutic factors
– climate, mineral water, medicinal mud along with
device-supported physiotherapy and kinesiotherapy.
They also offer treatment and rehabilitation as a longlasting effect can be achieved for the following groups
of diseases:
• cardiovascular, endocrine and functional diseases of the central nervous system: cured in the
towns of Narechen, Velingrad, Varshets, Bankya;
• degenerative, inflammatory and post-traumatic diseases of the musculoskeletal system:
cured in the towns of Banya (in the region of Karlovo),
Pavel Banya, Kyustendil, Banite-Smolyan, Velingrad,
Pomorie, Varshets, Hissarya, Momin Prohod, Sandanski, Bankya, Narechen;
• gastrointestinal, biliary-hepatic, renal and
urological diseases: Hissarya, Banite-Smolyan;
• inflammatory and allergic diseases of the respiratory system: Sandanski, Momin Prohod, Velingrad;
• diseases of the peripheral nervous system
and residual phenomena after diseases of the central nervous system: Pavel Banya, Banya (in the region of Karlovo), Narechen, Momin Prohod, Pomorie,
Kyustendil, Banite-Smolyan, Velingrad, Varshets, Hissarya, Sandanski, Ovcha Mogila, Bankya;
• gynecological diseases and sterility: Pomorie,
Kyustendil, Banya (in the region of Karlovo);
• skin diseases: Pomorie, Momin Prohod, Kyustendil, Banya (in the region of Karlovo), Hissarya;
• lung diseases: Sandanski, Momin Prohod, Velingrad, Banite – Smolyan, Kyustendil, Varshets, Bankya.
„SHR-NC” JSC is a holder of a gold statuette
„World Quality Standard“ of the international organization Business Initiative Directions (BID).

„SPECIALIZED HOSPITALS
FOR REHABILITATION NATIONAL COMPLEX“ JSC
Филиал Вършец – гр. Вършец

Филиал Баните Смолянско – с. Баните
Affiliate Banite, Smolyan region the village of Banite
+359 3025/ 22 57, sbrnk_banite@abv.bg
Филиал Наречен - с. Нареченски бани

Affiliate Varshets - Varshets

Affiliate Narechen
the village Narechenski bani

+359 9527/ 2258
vurshec@rehabilitation.bg

+359 3342/ 22 24
nar.bani@abv.bg

Филиал Павел Баня
гр. Павел Баня
Affiliate Pavel Banya - Pavel Banya

Филиал Момин Проход – гр. Момин Проход
Affiliate Momin Prohod - Momin Prohod

+359 876 904 891
pavelbania@rehabilitation.bg

+359 7142/ 61 97
mominprohod@rehabilitation.bg

Филиал Сандански
гр. Сандански

Филиал Хисаря – гр. Хисаря

Affiliate Sandanski - Sandanski

Affiliate Hissarya - Hissarya

+359 746/ 3 08 34
sandanski@rehabilitation.bg
Филиал Велинград
гр. Велинград

+359 337/ 6 25 72, sbrnk_hisar@abv.bg

Филиал Овча Могила – с. Овча Могила

Affiliate Velingrad - Velingrad

Affiliate Ovcha Mogila the village of Ovcha Mogila

+359 359/ 5 33 59
velingrad@rehabilitation.bg

+359 6327/ 24 41
ovchamogila@rehabilitation.bg

Филиал Банкя – гр. Банкя

Филиал Кюстендил - гр. Кюстендил

Affiliate Bankya - Bankya

Affiliate Kyustendil - Kyustendil

+359 2/ 99 77 283
bankia@rehabilitation.bg

+359 78/ 55 09 70
kustendil@rehabilitation.bg

Филиал Поморие – гр. Поморие

Филиал Баня Карловско – гр. Баня

Affiliate Pomorie - Pomorie

Affiliate Banya Karlovo - Banya

+359 596/ 2 41 50
pomorie@rehabilitation.bg

+359 3132/ 22 04
baniakarlovsko@rehabilitation.bg

СОФИЯ 1142, БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 54 / 54 VASIL LEVSKI BLVD., SOFIA 1142 / +359 700 18277
+359 2 980 35 52, +359 2 987 3176 , +359 887 303 100, +359 70018277 / sbrnk@rehabilitation.bg / www.nkrehabilitation.bg

ХОТЕЛ “ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА” се намира в центъра на гр. Сапарева баня, на няколко метра от най - горещия извор на
минерална вода в Европа. Разположен
e в полите на Рила и само на 30 минути
от ски пистите на Боровец. Нашата мисия е хармонията между петте елемента:
земя, въздух, вода, огън и пространство
да се пренесе в хармония на духа и тялото на нашите гости.
Комплексът разполага с гореща минерална вода във всеки сезон в открити и
закрити басейни на 3 000 кв. м. площ, обширна СПА зона със сауни с различна
температура и парни бани с различни
аромати, фитнес с възможност за личен
треньор и изготвяне на здравословна
програма. В лоби бар “Акаш” можете да
се насладите на музика на живо и място
за срещи. Ресторант “Теджас” предлага
храни за всеки диетичен режим. В детски кът “Вайо” децата ще се забавляват, докато Вие се наслаждавате на красивите панорамни гледки с питие в ръка.
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www.thefiveelementshotel.bg
Phone: +359 707 22 155
E -mail: frontoffice@thefiveelementshotel.bg
36 Germaneya str., Sapareva Banya, Bulgaria
Сапарева баня, ул. Германея 36

THE FIVE ELEMENTS HOTEL is located in the center of Sapareva Banya, a
few meters away from the hottest spring of mineral water in Europe. Located at
the foot of Rila and only 30 minutes away from the ski slopes of Borovets. Our
mission is to transfer the harmony between the five elements: earth, air, water,
fire and space, into the harmony between the spirit and body of our guests. The
complex consists of hot mineral water in every season in indoor and outdoor
pools on 3,000 square meters, an extensive SPA area with saunas of different
temperatures and steam baths with different scents, fitness with the possibility of personal trainer sessions and the development of a healthy meal plan,
hairdressing salon, conference hall with a capacity of up to 200 participants in an
event. In the Akash lobby bar you can enjoy live music and a place for meetings
and quiet games. Tejas Restaurant offers food for every dietary regime. In the
Vayo children’s corner children will have fun while you enjoy the beautiful panoramic views with a drink in hand. Cozy accommodation in double rooms, family
studios and apartments, a total of 80, await our guests.

ЦАРСКАТА ВОДА НА
СТОЛИЦАТА БЛИКА В
КНЯЖЕВО
Антоанета Титянова
Сгушено в подножието на Витоша на изхода към Перник, Княжево е зелената градина на София с вековните си
гори, чист планински въздух и термални извори, бликащи
от древността. Полегнало на 700 м надморска височина в
ниските северни склонове на Витоша и Люлин планина,
разделени от Владайска река, стратегическото положение
прави Княжево сред първите населени места в Софийско.
Възникнало в древността, то се нарича: Клисура, Суйекьо
(Водното село), Лешница или Елешница, Бали Ефенди,
Медево. Преди сто години става образователен и индустриален център – в него се появяват първите фабрики,
трамвайна линия и лифт, първото електиричество и поща…
Бързата връзка с центъра позволява на столичани да имат
директен досег с четвъртата по височина българска планина Витоша.
Кварталът притежава неоценимо богатство – планина и
термална вода, ценени от траки, римляни, българи, турци…
до наши дни. Благотворните минерални извори в Княжево,
бликащи в подстъпите на Витоша, са пет на брой, на десния
бряг на река Владайска. Те са с различна температура, каптирани и обособени в две групи: водите в северната част са
по-топли до 37,5°C, а от клисурската група са по-хладки 23°C. Слизайки от трамвай № 5, попадате на първата чешма
с лечебна вода, но други предпочитат Царската чешма - в
градинката до банята, която е по-гореща - 37,5°C. Цар Борис III пиел от нея вода и оттук тръгвал конен делижанс до
минералния извор в Банкя.
Кръстник на Княжево е Стефан Стамболов. Княз Батенберг посещавал минералната баня, планирал да построи
тук резиденция, а през 1886 г. праща делегация в Истанбул да откупи парцела. По негова инициатива е изградена
пощата и православен храм на мястото на вакъфския имот.
Тогава министър-председателят казал: „Княже, щом в селото ще е главната ви квартира, нека се нарича Княжево“.
Не случайно празникът на Княжево съвпада с честването
на уникалната църква „Свети пророк Илия“ – единствената в столицата, в която до православния храм в двора има
мюсюлманско теке на юрушкия дервиш Бали Ефенди. Селището носи неговото име до 1881 г.
Софийските минерални води са свързани с подвитошките дълбини, откъдето получават топлинната енергия. Тем-

THE ROYAL WATER OF
THE CAPITAL FLOWS IN
KNYAZHEVO
Antoaneta Tityanova
Nestled in the foothills of Vitosha Mountain at the exit to Pernik, Knyazhevo is the green garden of Sofia with its centuriesold forests, clean mountain air and thermal springs flowing
since antiquity. Lying 700 m above sea level in the low northern
slopes of Vitosha and Lyulin mountains, separated by the Vladayska River, the strategic position makes Knyazhevo one of the
first settlements in Sofia region. Having emerged in antiquity, it
is called: Klisura, Suyekyo (Water Village), Leshnitsa or Eleshnitsa, Bali Efendi, Medevo. A hundred years ago, it became an
educational and industrial centre – the first factories, a tramline
and a lift, the first electricity and the post office appeared there...
The fast connection with the town centre allows the inhabitants
of the capital to have direct contact with the fourth highest Bulgarian mountain Vitosha.
The district has priceless treasure – the mountain and thermal water, valued by Thracians, Romans, Bulgarians, Turks...
until today. The beneficial mineral springs in Knyazhevo, flowing in the foothills of Vitosha, are five, on the right bank of the
Vladayska River. They are of different temperatures, captured
and separated into two groups: the waters in the northern part
are warmer up to 37.5°C, while the waters of the Klisura group
are cooler - 23°C. Getting off the tram No 5, you come across the
first fountain with healing water, but others prefer the Tsarska
на стр. 72/ on p. 72à
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ß от стр. 71 / from p. 71

пературата и минерализацията им е различна, в зависимост от подземния път и минералните пластове, които пронизват. Колкото изворите
са по-близо до Витоша, толкова е по-ниска температурата им. Княжевската минерална вода е приятна на вкус, хипотермална, слабоминерализирана и може да се пие продължително. Тя е сред старите извори,
описани от именития етнолог и писател Евлия Челеби в пътепис от
1652 г. Пътешественикът оставя първите сведения за банята: „Наблизо
е Бали ефендивата баня, която се намира при село Бали ефенди. Банята е хладна с едно ниско кубенце, край една река (б.а Владайска).
От много опит се знае, че тя е лековита вода“, против кожни болести и
срещу сифилиса и лепрата.
В миналото подвитошкото село е известно с гроба на светеца и с лековитата вода, която е хидрокарбонатно-сулфатно натриева и има в съдържанието си метасилициева киселина, без химично и микробиологично замърсяване. Тя е с устойчив физико-химичен състав и свойства,
с неутрално pH (9.47), мека е и най-слабо минерализираната (мг/л): Li
- 0.02; Na – 30.4; K – 0.35; Ca – 2.0; Mg – 0.4; NH 4 - 0.0; HРО 4 - 0.0; F - 0.2;
Cl – 2.8; SO 4 – 23.6; HCO 3 – 68.1; H 2 SiO 3 – 3.6, електропроводимост 142 µs/cm.
Историята на Княжево се губи в древността, като още в I век през
Римската империя жителите му отговарят за отбраната на прохода от
вражески нападения. Клисура е старото име на селото, посочено в Боянския поменик. Владайска река, която прекосява цяла София, за да се
влее в Искър, се преименува заедно със селището. От средата на XVI
век Княжево се нарича Бали Ефенди, който бил толерантен към българите, защитавал ги от издевателства. Поради това местните го нарекли
– добър, благ, сладък човек (бали означава „пчелен мед“). Духовникът
починал през 1553 г. и е погребан във вакъфския имот, където сега се
намира църквата „Св. пророк Илия“. Гробът му (тюрбе - гробна могила)
е зад християнския храм.
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cheshma – in the garden next to the bathroom,
which is hotter - 37.5°C Tsar Boris III used to
drink water from it and a horse carriage used to
go from here to the mineral spring in Bankya.
The godfather of Knyazhevo is Stefan Stambolov. Knyaz Battenberg visited the mineral
bath, planned to build a residence here, and in
1886 sent a delegation to Istanbul to buy the
plot. On his initiative, a post office and an Orthodox church were built on the site of the Waqf’s
estate. Then the prime minister said, “Knyazhe,
since your headquarters will be in the village, let
it be called Knyazhevo”. It is no coincidence that
the celebration of Knyazhevo coincides with the
celebration of the unique church “St. Elijah the
Prophet” – the only one in the capital where next
to the Orthodox church in the courtyard there is
a Muslim khanqah of the Yuruks dervish Bali Effendi. The settlement bore his name until 1881.
Sofia’s mineral waters are connected to the
sub - Vitosha depths from where they receive
their thermal energy. Their temperature and
mineralization varies depending on the underground pathway and the mineral layers they
penetrate. The closer the springs are to Vitosha, the lower their temperature is. Knyazhevo
mineral water is pleasant, hypothermic, weakly
mineralized and can be drunk for a long time. It
is among the old springs described by the distinguished ethnologist and writer Evliya Çelebi in
a travelogue from 1652. The traveller provides
the first information about the bath: “Nearby is
the Bali Effendi Bath, which is located at the village of Bali Effendi. The bathroom is cool, with
a low dome, by a river (Vladayska). From much
experience it is known that it is healing water”,
against skin diseases and against syphilis and
leprosy.
In the past, the sub - Vitosha village was famous for the grave of the saint and the healing
water, which is hydrocarbonate-sulphate-sodium and has metasilicic acid in its content, without chemical and microbiological contamination. It has stable physicochemical composition
and properties, with neutral pH (9.47), it is soft
and the least mineralized (mg/l): Li – 0.02; Na –

Първите три години след
Освобождението селото
се казва „Медено село“,
а през 1881 г. е прекръстено в Княжево. До 1914
г. е сред най-желаните
от български и чужди
индустриалци място за
инвестиции. Бюджетът
на Княжевската община
само за 1938 г. възлизал
на 4 млн. лева, като 1/4
от приходите на общината се внасят от местните
предприятия. Тя притежава 3000 дка гори и
поляни, мери - 2033 дка
по склоновете на Витоша
и Люлин.
Княжево е пропускателен пункт за хилядите
туристи, които в неделен
ден трамваят стоварва
на княжевската спирка.
Княжево е пионер и в
други направления сред тях са ски шанцата в
Черния кос, първият кабинков лифт в България,
най-старият мост в София
– Александров мост.
Тук е учредено първото туристическо дружество „Алеко
Константинов“, първото държавно занаятчийско училище,
първите пивоварни фабрики, първата в България книжнамукавена фабрика. В Княжево е открита първата държавна
мина за добив на живак. В ХІХ век селището се обособява
като индустриален район.
За Бали Ефенди, за най-динамично развиващият се район на София в миналия век, кое прави минералните извори, бликащи в недрата на Витоша, предпочитани от българските царе може да прочетете в българо-английската
книга на журналистката Антоанета Титянова „София: От 7
извора вода“, издадена по проект на Дирекция култура на
Столична община. В нея се описва термалното богатство
на столицата, което я нарежда в топлистата на световните
градове с най-много и разнообразни термални находища.

30.4; K – 0.35; Ca – 2.0; Mg – 0.4; NH 4 – 0.0; HРО 4 – 0.0;
F – 0.2; Cl – 2.8; SO 4 – 23.6; HCO 3 – 68.1; H 2 SiO 3 – 3.6,
electrical conductivity – 142 µs/cm.
The history of Knyazhevo is lost in antiquity, as
early as the 1st century in the Roman Empire its inhabitants
were responsible for the defense of the pass from enemy
attacks. Klisura is the old name of the village, mentioned
in the Boyana list. The Vladayska River, which crosses the
whole of Sofia to flow into the Iskar, was renamed together
with the settlement. From the middle of the 16th century,
Knyazhevo was called Bali Effendi, who was tolerant to the
Bulgarians and protected them from bullying and atrocities.
Because of this, the locals called him – a good, kind, sweet
man (“bali” means “honey bee”). The clergyman died in 1553
and was buried in the Waqf’s estate where the church “St.
Elijah the Prophet” is now situated. His grave (Türbe – burial
tumulus) is behind the Christian church.
For the first three years after the Liberation, the village was called “Medeno selo”, and in 1881 it was renamed
Knyazhevo. Until 1914 it was one of the most desirable
places for investment by Bulgarian and foreign industrialists. The budget of the Knyazhevo municipality for 1938
alone amounted to BGN 4 million, with 1/4 of the municipality’s income coming from local enterprises. It owns 3,000
acres of forests and meadows, common lands – 2,033 acres
on the slopes of Vitosha and Lyulin. Knyazhevo is a crossing point for the thousands of tourists the tram drops off at
the Knyazhevo stop on Sundays. Knyazhevo is also a pioneer in other areas – among them are the ski jumping-hill
in Chernia Kos, the first gondola lift in Bulgaria, the oldest
bridge in Sofia – Alexandrov Bridge. Here was founded the
first tourist association “Aleko Konstantinov”, the first state
craft school, the first brewery factories, the first in Bulgaria
book and cardboard factory. In Knyazhevo the first government-owned mine for mercury mining was opened. In the
nineteenth century, the settlement became an industrial
area.
You can read about Bali Effendi, the most dynamically
developing area of Sofia in the past century, what made the
mineral springs, flowing in the bowels of Vitosha, preferred
by the Bulgarian monarchs, in the Bulgarian-English book
by journalist Antoaneta Tityanova “Sofia: From 7 Springs of
Water”, published as a project by the Culture Directorate of
the Metropolitan Municipality of Sofia. It describes the thermal wealth of the capital, which ranks it in the top list of
world cities with the most and diverse thermal deposits.
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Сандански –

красивата градина на България!

Китно сгушен в подножието на Пирин планина, Сандански
е прочут с божествената си природа и хилядолетна история. Тук ще откриете интересни места и забележителности,
чист въздух и минерална вода, ще се запознаете с неповторимия фолклор и неподправени традиции.
Днес Сандански се утвърждава като курорт по критериите на Европейската СПА асоциация. СПА-дестинацията на
България - това признание спечели в началото на новото
хилядолетие.
Привлекателни за туристите са уютните винарни, механите
и ресторантите, които предлагат специалитети на пиринската кухня и руйно мелнишко вино. Виното е неизменна
част от историята на Мелнишкия край, култура, бит и душевност, а разходката с дегустация във винарските изби
разкрива пред посетителите тайните на прочутото от древността мелнишко вино.
Районът впечатлява и със своите природни чудеса и условия за една петзвездна СПА почивка. Съчетанието на природни дадености и богатството от минерални извори с различна термалност (в района на община Сандански има над
80 извора с температура 42-81°С), с наличието на висококатегорийни СПА и балнео, както и семейни хотели, привлича
все повече туристи и повишава конкурентоспособността на
туристическата дестинация община Сандански.
Посети Сандански – завладяващо място,
което остава в сърцето ти!

www.sandanskibg.com

Sandanski –

the beautiful garden of Bulgaria!
Colourfully snuggling in the foothill of Piril Mountain, Sandanski
is famous for its divine nature and millennial history. Here you
can find interesting places and sights, enjoy the pristine air and
the mineral water and also get to know the unique folklore and
the original traditions.
Today, Sandanski is popular as a resort meeting the criteria of
the European SPA Association, the SPA destination of Bulgaria
– a recognition won in the beginning of the new millennium.
The cozy wineries, inns and restaurants offering specialties
from the Pirin cuisine and the sparkling Melnik wine attract the
tourists. The wine is an inseparable part of the Melnik region,
culture, lifestyle and mentality and a wine tasting tour around
the wine cellars reveals the secrets of the Melnik wine popular
since antiquity.
The region also impresses the tourists with its natural wonders
and conditions for a real five-star SPA holiday. The combination
of natural resources and the variety of mineral springs of
different temperature (in the region of the municipality of
Sandanski there are over 80 springs with a temperature of 4281°С), the existence of high-category SPA and balneological,
and family hotels attracts an increasing number of tourists and
enhances the competitiveness of the municipality of Sandanski
as a tourist destination.
Visit Sandanski – a magnificent place
to hold in your heart forever!
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В сърцето на Рила село Бистрица
Село Бистрица, община Дупница, е разположено
в полите на Рила планина. През него минава река
Бистрица. Оттам тръгва известен планински маршрут през хижа „Иван Вазов“ до Рилския манастир.
Над селото е изградена панорамна площадка, от
която се виждат 5 планини, градовете Дупница,
Бобов дол, Радомир и Кюстендил, както и села от
5 общини. Непосредствено до селото се намира
модерният и атрактивен парк Рила и екопътеката
„Самоковището“ /Бистришки водопад/.

Добре дошли в село Бистрица!

In the heart of Rila –
the village of Bistritsa
The village of Bistritsa, municipality of Dupnitsa, is
located in the foothills of Rila Mountain. The Bistritsa
River flows through it. This is the beginning of a
popular mountain route via Ivan Vazov Hut to the
Rila Monastery. There is a panoramic area above
the village, from which you can see five mountains,
the towns of Dupnitsa, Bobov dol, Radomir and
Kyustendil as well as villages from five municipalities.
The modern and attractive Rila park and the
Samokovishteto eco path /The Bistritsa cascade/ are
located right next to the village.

Welcome to the village of Bistritsa!

Дом МАГНОЛИЯ РЕЛАКС
MAGNOLIA RELAX
с. Бистрица, общ. Дупница, ул. Максим Горки 8
Bistritsa village, Dupnitsa Municipality, Bulgaria, 8 Maxim Gorki Str.
+359 896 30 20 93, elena_jel@mail.bg

Топлина и уют на комфортни цени.
Warmth and coziness at reasonable prices.
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ХЕРАКЛЕЯ СИНТИКА

Оживелите тайни на древността

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, което връща многобройните туристи 2300 години
назад във времето.
В древността градът е бил център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти, и кръстовище на култури, политически влияния и икономически живот. Траки, гърци, римляни, илири, келти и египтяни някога пристъпвали по мраморните
плочи на градския площад.
Бил е и свързващо звено между Юга и Севера, Егейското крайбрежие и вътрешността на Балканския полуостров, Македония
и Тракия.
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 влиза в пределите на българската държава.
Археологическите разкопки на Хераклея Синтика започват от
2007 г. под ръководството на доц. Людмил Вагалински и Исторически музей Петрич.
Днес Хераклея Синтика е включен в Стоте национални туристически обекта и е един от най-добре запазените антични градове.

HERACLEA SINTICA

The revived secrets of the antiquity

Heraclea Sintica is an ancient town in
present-day Southwest Bulgaria, 2 km
from Vanga’s temple in Rupite area and 10
km from the town of Petrich. The amazing
open-air museum is one of the wonders on
the territory of our country which takes the
numerous tourists on a journey 2300 back
in time.
In antiquity, the town was the centre of
the Sintica district, which was inhabited by
the Thracian tribe called Sinti, and also a
crossroads of cultures, political influences
and economic life. Thracians, Greeks,
Romans, Illyrians, Celts and Egyptians used
to walk on the marble plates of the town
square.
It was also the link between the South and
the North, the Aegean shore and the inland
of the Balkan peninsula, Macedonia and
Thrace.
Heraclea Sintica definitely existed from IV
century B.C. to VI century, when it was last
mentioned in the tax lists from the time of
the Byzantine Emperor Justinian I the Great
and later became part of the territory of the
Bulgarian state.
The archeological excavations of Heraclea
Sintica began in 2007 under the guidance
of Assoc. Prof. Lyudmil Vagalinski and the
History Museum in Petrich.
Today, Heraclea Sintica has been included in
the list of the One hundred tourist sites and
one of the best preserved ancient towns.

www.petrich.bg
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"The Rosarium"
as an attraction

In the "Magic of the Bulgarian Rose"
Rosarium you will rediscover the centuriesold history of our ancestors, fragrant flowers,
herbs, healing recipes and many attractive
activities.
It is being built in Bulgaria next to the
world's largest "Historical Park" in the village of
Neofit Rilski, on an area of 4.5 acres, with an
administrative building of 300 square meters.
Some of the tourist attractions will be:

"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.

www.bulgarianrosemagic.com

Изгражда се в България до най-големия в света
"Исторически парк", в с. Неофит Рилски, на площ от
4,5 декара, с административна сграда от 300 квадратни метра. Част от туристическите атракции ще
бъдат:
• Беседа "Пътят на розата през вековете".
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• Изработване "Цветето на любовта" - една от
най-интересните атракции за групи.

• Lecture "The Path of the Rose through the Centuries".

• "Залдас" - поръчково отгледана роза за специален повод. Онези, които изберат конкретно
цвете, ще разполагат с невероятната възможност
целия процес по производство на тяхното 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).

• "Zaldas" - custom-grown rose for special occasions.
Those who choose a specific flower, will have the incredible
opportunity to document the entire process of producing their
unique work in the form of a short video that will follow the
growth and development of the flower up to the preparation of
the final product (gilded plant).

Предстои откриване

• Making the "Flower of Love" - one of the most interesting
group attractions.

Open soon

РУСКОВЕЦ
ТЕРМАЛ
СПА & СКИ
РЕЗОРТ
РУСКОВЕЦ РЕЗОРТ предлага
разнообразни летни планински
активности в комбинация с
минерални басейни и СПА
релакс. През зимата Русковец
Термал СПА & СКИ Резорт
осигурява безплатно:

RUSKOVETS THERMAL SPA & SKI RESORT
FOR FAMILIES WITH CHILDREN
TEAM BUILDING

• Трансфери с минибус по
разписание до началната
станция на ски лифта в Банско.
• Ски и сноуборд услуги.
Индивидуално отношение, ски
пакети за деца и възрастни.
Висок професионализъм
в обучителните програми.
Предлаганото под наем ски
оборудване е на реномирани
марки.
• Отопляем ски гардероб
за гостите, настанени в
хотелската сграда.
• Самостоятелни отопляеми ски
шкафове във всяка фамилна
къща на комплекса.
• Камини във всички вили, като
първото зареждане с дърва
през зимата е безплатно.
ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА
ТИЙМБИЛДИНГИ

Добринище, ул.”Незнаен воин” №1 / Dobrinishte, 1 Neznaen voin Str.
+359 889 99 0026 / +359 879 56 0512 / email: reservations@ruskovets.com
www.ruskovets.com
Ruskovets resort offers a variety of year-round mountain activities in combination with
mineral swimming pools and SPA relaxation.
In winter, Ruskovets Thermal SPA & SKI Resort offers the following free of charge:
• Transfers with a minibus from the first station of the ski lift
in Bansko based on a schedule
• Ski and snowboard services. Individual treatment, ski
packages for children and adults. High professionalism in
training programs. The ski equipment available for rent is of
reputable brands.
• Ski wardrobe supplied with heating for the guests
accommodated in the hotel building
• Individual ski cabinets supplied with heating in each family
house of the complex
• A fireplace in each hut, as the first provision of timber in
winter is free of charge.
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МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА РОЗА
ИСТИНСКИ ОТВЪТРЕ, БЛАГОРОДНИ ОТВЪН!
Всяко бижу, което с любов създаваме за вас,
е уникално, с естествени цветя и благородно покритие;
ръчно изработено, вдъхновено от природата и българската история.

www.bulgarianrosemagic.com
e-mail: tmobrose@gmail.com

THE MAGIC OF THE BULGARIAN ROSE
REAL INSIDE, PRECIOUS OUTSIDE!
Each jewel we have made for you with love is unique,
with natural flowers and a precious metal coating.
It is hand-made and inspired by the nature and Bulgarian history.
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Исторически музей – Бяла черква

БЯЛА ЧЕРКВА е малко градче с голяма история! Удобно разположено в средната част на Дунавската равнина – в долината на р. Росица, само
на 40 км от Велико Търново.
Едно пътуване до Бяла черква ще Ви даде
ново усещане за богатата ни история, природа и
наследство, съхранени в пет музейни експозиции,
историческата църква „Св. Димитър“, паметници и
паметни места. Можете да посетите Историческия
музей, Къща-музей „Цанко Церковски“, Къща-музей „Райко Даскалов“, Природонаучна и Етнографска експозиция“.
Очакваме Ви за едно вълнуващо преживяване!

History Museum – Byala cherkva
BYALA CHERKVA is a small town with
great history! It is comfortably located in
the middle area of the Danubian Plain, in the
valley of the Rositsa River, only 40 km from
Veliko Tarnovo. A trip to Byala cherkva will
give you a new sensation of our rich history,
nature and heritage preserved in five museum
exhibitions, St. Dimitar Historical Church,
monuments and memorials. You can visit the
History Museum, Tsanko Tserkovski Museum
House, Rayko Daskalov Museum House, the
Natural History and Ethnographic Exhibition.
We are expecting you to join us for this
exciting experience!
гр. Бяла черква 5220 / Byala cherkva
тел./ tel: +359 882 556 599; +359 882 559 133
е-mail: muzei_bcherkva@abv.bg

www.museumbcherkva.com
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