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"Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България"

България е дестинация номер едно  
за зрителите на „Дискавъри Ченъл“, 

сочи проучване на медията 
България е на първо място сред най-

желаните дестинации за туризъм в Ев-
ропа, сочи проучване сред повече от 
30 хиляди зрители на телевизията. Това 
съобщи Жерар де Фровил, представи-
тел на „Дискавъри“, при откриването на 
Шестата международна среща на туро-
ператорите в Пловдив. Той допълни, че 
популярността на България е в резултат 
от кампанията на Министерството на ту-

ризма, която представя възможностите 
за туризъм с видеоклип по четири теле-
визионни канала. Зрителите посочват 
страната като място, което биха посети-
ли още тази година. По време на форума 
стана ясно, че от „Дискавъри“ планират 
да направят специален филм за град 
Пловдив, а част от поредицата „Изгубе-
ни и гладни“ ще се снима в горите около 
Девин. 

В Шестата международна среща на 
туроператорите, която се провежда от 
22 до 25 април, участват над 110 турис-
тически организации от 16 държави. 
Форумът бе открит от заместник-минис-
търа на туризма Ирена Георгиева, кмета 
на Пловдив Иван Тотев и кмета на Солун 
Яник Бутарис. 

По време на откриването замест-
ник-министърът на туризма Ирена 

Георгиева заяви, че съ-
трудничеството между 
общината, държавата и 
частния бизнес в сектора 
е необходимо и успешно. 
Тя допълни, че през тази 
година Министерство-
то поставя акцент върху 
културно-историческото 
наследство, като за целта 
са разработени пореди-
ца от тематични марш-
рути, сред които са „Со-
фийската Света гора“, „По 
пътя на траките“, „Столи-
ци и градове на българ-
ските царе и патриарси“, 
„Морските градове на 
България“. В тази връзка 
ще стартира процедура 
за създаване на органи-
зация за управление на 
туристическите райони. 
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Чипровци ще отбележи своя празник на  
2 май с Фестивал на чипровските килими 

Община Чипровци ще отбележи 
празника на града на 2 май 2015 г. 
(събота) със специален Фестивал на 
чипровските килими. Официално фес-
тивалът ще бъде открит в 14:00 ч. на 
площад „Чипровско въстание“ с де-
монстрации на етапите на подготовка 
и изработване на чипровски килим. 
Празникът ще започне още в 10:00 ч. 
сутринта на площада, където деца ще 
рисуват мотиви за чипровски килим. 

Чипровските традиции в ки-
лимарството датират отпреди 
повече от 1 300 години, а чи-
провските килими се радват на 
световна известност. Килимите 
се изработват ръчно, на вер-
тикален стан, от чиста вълна и 
има характерна окраска и орна-
ментика. Чипровските майстори 
пазят и предават наследените 
от прабългарите технологии за 
създаване на тъкани, орнамен-
ти, фигури и композиции, които 
са своеобразна писменост на 
нашите предци. В тях са закоди-
рани послания и мантри, симво-
ли и обети, предаващи на сътво-
рения килим силата на крепител 
на духа, здравето и щастието в 
дома на своя притежател.

През ноември 2014 г. Между-
правителственият комитет на 
ЮНЕСКО за опазване на немате-
риалното културно наследство 
единодушно вписва в Светов-
ната представителна листа на 
елементи на нематериалното 
културно наследство предложе-
ната от България кандидатура 
„Традицията на производство 
на чипровски килими”, заедно с 
още 7 елемента от други държа-
ви. Така след Бистришките баби 
(2006/2008) и Нестинарството 
(2009), чрез вписването в списъ-
ка на ЮНЕСКО известният бъл-
гарски килимарски център по-
лучава световно признание, до-
стойно за качествата на неговата 
килимарска продукция.

От 11:00 ч. в заседателната зала на 
Общината ще се състои дискусия за 
ролята на местната власт в помощ на 
бизнеса с чипровски килими. В 12:30 
ч. отново в Общината ще бъде открита 
изложба под надслов „Чипровски май-
сторки – от раклата на баба“. 

Специално място в програмата зае-
ма и изложбата на местни породи жи-
вотни, която ще бъде представена от 
14:00 ч. до спортната зала. 

В 18:00 ч. ще започне концертната 
програма, част от която са Северняш-
кият ансамбъл от гр. Плевен и Бер-
ковската духова музика. Гостите на 
празника ще могат да се почерпят с 
Чипровска баница и греяна ракия, и с 
млечни и месни натурални продукти 
от района. 

Повече информация за празника 
можете да намерите на уебсайта на 
Община Чипровци www.chiprovtsi.bg. 



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 Европейски фонд  за регионално развитие

ОПРР

Този документ е създаден в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.3-01/2008/001-11 по проект “Комуникационна кампания за насър-
чаване на вътрешния туризъм в Република България”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство 
на туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 3

Самият гр. Чипровци е част от списъка 
с 50-те малко познати туристически 
обекта в България. В района туристите 
могат да посетят Чипровския манастир 
„Св. Иван Рилски“, който  е един от най-
старите манастири у нас, основан скоро 
след приемането на християнството за 
официална религия в България, както 
и няколко църкви - Католическата 
катедрала „Санкта Мария“, православната 
църква „Св. Възнесение Христово“ и 
църквата „Св. Николай“. В защитената 
местност „Деяница“, скрит сред буковата 
гора в долината на Стара река се намира 
Чипровският водопад. В защитената 
местност Равненско градище могат да 

се видят останки от тракийска крепост и 
римска монетарница. Друг защитен обект 
е пещерата Мишин камък, която се намира 
намира между селата Превала и Горна 
Лука в Чипровския дял на Стара планина в 
едноименен лесопарк. На 9 км източно от с. 
Превала се намира Стоовци, или Разчепати 
камък,  в чието подножие е скалата Викалото, 
под която има все още неразчетени докрай 
от археолозите надписи. 

Друг малко познат туристически обект 
е Слънчевата градина в гр. Вършец, 
който е най-старият балнеолечебен курорт 
в България и се намира на 35 км. южно от 
областния гр. Монтана. Слънчевата градина 

Малко познати туристически 
обекти в област Монтана 

е изградена през 1934 г. в центъра 
на Вършец, алеите й имат формата 
на слънчеви лъчи и са изградени от 
специален камък, който отразява 
слънчевата светлина. 

Крепостта Кастра ад 
монтанезиум, която също е сред 
50-те малко познати туристически 
обекта, е разположена на хълма 
Калето в северозападния край 
на града край гр. Монтана.Близо 
до крепостта, до голям извор в 
подножието на хълма, се намира 
древно каменно светилище. 

Крепост Кастра ад Монтанезиум

Слънчева градина, Вършец

     Чипровски манастир „Св. Иван Рилски“


