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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 

и от държавния бюджет на Република България

информационен бюлетин
Проект BG161PO001/3.3-01/2008/001-11 

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

Министър Николина Ангелкова: Въвеждаме 
единен номер за хотелските рецепции

Ще бъде въведен единен телефонен 
номер за връзка с хотелските рецеп-
ции. Промените ще залегнат в новата 
наредба за категоризация на местата 
за настаняване и заведенията за хра-
нене и развлечения, която Министер-
ството на туризма 
подготвя и ще бъдат 
факт до края на ме-
сец май. Това стана 
ясно по време на 
среща на министър 
Николина Ангелко-
ва с председателя 
на Съюза на арти-
стите в България 
Христо Мутафчиев и 
дигиталния шампи-
он на България Гер-
гана Паси. 

„Ще инициираме 
дискусия с бранша, 
за да определим кой 
е най-подходящият 
номер и той ще бъде 
заложен като задъл-
жително изискване 
за рецепциите на 
всички хотели“, каза 
министър Ангелко-
ва. По думите й ще 
бъде предвиден и 
гратисен период за 

хотелите, за да отговорят на новото 
изискване. Според експертни мнения 
това няма да доведе до разходи за 
бизнеса, но ще повиши качеството на 
предлагания продукт.

По време на срещата бе обсъден и 

допълнителният етикет за качество, по 
който се работи в министерството. „Ще 
обсъдим един от елементите в него да 
бъде предоставянето на свободен ин-
тернет достъп на територията на хоте-
лите“, посочи Николина Ангелкова.
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Продължава на стр. 3

ПрАзНик НА злАтогрАдското чеВерМе 
ще се състои НА 2 МАй

Кулинарни празници

На 2 май (събота) Златоград ще отбележи за втори път 
Празника на Златоградското чеверме. Гостите на града ще 
могат да станат свидетели на автентичното приготвяне на 
чевермето и на други традиционни златоградски ястия и 
да се насладят на вкуса на неустоимото кулинарно изку-
шение. 

Празникът ще бъде открит в 12:00 с участието на 101 
каба гайди и ансамбъл „Филип Кутев“, а празничната про-
грама ще включва още изпълнения на Николай Славеев, 
Красимира Георгиева и Росица Пейчева. Редица самодейни 
състави от община Златоград и цялата страна ще се вклю-
чат във веселбата. Кулминацията на празника ще бъде му-
зикално-танцовият спектакъл на ансамбъл „Българе“. 

злАтогрАд, облАст сМоляН 
Златоград е малък град в Родопи 

планина, разположен на 60 км. югоиз-
точно от областния град Смолян и само 
на 2 километра от границата с Гърция. 

В сърцето на града се намира ет-
нографският ареален комплекс „Злато-
град” – музей на открито, който в също-
то време е част от ежедневния живот на 
града. Комплексът включва етнограф-
ски музей, занаятчийски работилници 

и експозиция с водни съоръжения. 
Обиколката на комплекса започва от 
музея, за да може посетителят да се за-
познае с историята на региона, преди 

да продължи. Музеят има археологиче-
ска сбирка, експозиция, която разказва 
за поминъка на местното население в 
миналото, колекции от носии, накити 
и обреден инвентар. Обиколката про-
дължава с посещение на занаятчий-

ските работилници. Всяка една от тях е 
действаща и пред очите на посетители-
те опитните майстори творят изделия, 
които могат да се закупят.

Терзийската (ши-
вашка) работилница ни 
запознава с традици-
ите в този занаят чрез 
интересни колекции от 
стари фотоси, шевни 
машини, ютии, ножици 
и аршини. Тук могат да 
се закупят оригинални 
носии от всички краища 
на страната.

В гайтанджийската 
работилница могат да 
се видят машините за 
плетене на гайтани. Гай-
таните са шнурове от 
вълна, които служат за 
украса на дрехите.

В сарашката рабо-
тилница са представени 
и трите разновидности 
на занаята – седларство 

(изработване на ездитни и товарни 
седла), хамутчийство (изработване на 
ремъчните принадлежности за впряга-
не) и тапицерство (обшиване на седла-
та с подплънки).
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Продължава на стр. 4

ТУРИСТИЧЕСКИ  ОБЕКТА  В  БЪЛГАРИЯ50 малко
ПоЗнати

За контакти:

етнографски ареален комплекс – 
Златоград 

Тел: +359 3071 41 66
e-mail: office@eac-zlatograd.com
Website: www.eac-zlatograd.com

МАлко изВестНи тУристически 
обекти В облАст сМоляН

Продължава от стр. 2

В ножарската работилница може да 
се добие представа как се правят хлад-
ни оръжия, а в златарския дюкян може 
да се види колекция от руди и криста-
ли от региона на Златоград, както и да 
се наблюдава работата на майстора-
ювелир.

Медникарската работилница запоз-
нава с производството на съдове от 
мед, а в резбарската може да се види 
как се украсяват изделия от дърво. 
Грънчарската работилница привли-
ча с пъстрите и разнообразни съдове 
от глина. Последната работилница е 

злАтогрАд, облАст сМоляН 

тази на тъкача - тук 
се предоставя въз-
можност да се видят 
произведенията на 
традиционното тъ-
качество и плетаче-
ство.

Една от атракциите 
на комплекса са трите 
водни съоръжения, 
които са действащи 
и днес – валявица, 
тепавица и воденица. 

Те се помещават в сграда, 
известна като Вунцовата 
воденица. Валявицата се 
използва за пране, тепа-
вицата е съоръжение за 
обработка на вълнени 
тъкани, а воденицата - за 
мелене на брашно.

В етнографския ком-
плекс се отбелязват по 
традиционен начин ре-
дица български празни-
ци и обичаи – Трифон 
Зарезан (средата на 
февруари), Баба Марта 

(началото на март), Тодоровден (пър-
вата събота на великденските пости), 
Еньовден (24 юни), Коледари (24 де-
кември) и др. Празникът на Златоград 
се чества на 21 ноември.

аязмо, с. момчиловци 
Село Момчиловци е едно 

от най-живописните и привле-
кателни за туризъм български 
села. Освен с богатите си тра-
диции, прекрасна природа и 
кристално чист въздух, място-
то е известно и с чудотворно-
то си аязмо. То се намира на 
възвишение в западния край 
на селото, на юг от връх Свети 
Илия, скрито в борова гора. 
Пътят до него минава през се-
лото и продължава по специ-
ално изградена пътека. Хората 
вярват, че водата в аязмото е 
лечебна, и разказват вълнува-

щи истории за възродени на-
дежди и чудодейно изцеле-
ние. Хората вярват, че дейст-
вието на водата е най-силно 
рано сутрин, преди изгрев, 
в нощта срещу Гергьовден и 
на самия празник. И до ден 
днешен тук се стичат страда-
щи хора от цялата страна, за 
да потърсят изцеление или 
пък да се предпазят от уро-
ки. Мнозина разказват как са 
се излекували от различни 
очни и кожни заболявания. 
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Продължава от стр. 3

Голубовица е една от все 
още слабо проучените бъл-
гарски пещери. Разположена 
е на десния склон на Гарга 
дере, на 30 метра от леглото 
на река Еленска. Пътеката 
към пещерата започва край 
пътя Смилян – Могилица, 
а началната точка е обо-
значена ясно с надпис „Ту-
ристически маршрут Гарга 
дере“. Пещерата Голубовица 
е комплекс с три входа, раз-
положен на няколко нива. Тя 
представлява система от 4 
пещери (съответно Голубо-
вица 1, 2, 3 и 4), генетично и 
морфоложки свързани по-
между си. Краткият преход 

до входа на пещерите е лесен, но в 
Голубовица 2 се влиза само със спе-
циална екипировка, в малки групи 
и с водачи спелеолози. На място се 
получава спелеоложко оборудване, 
необходимо както за проникване в 
пещерата, така и за преодоляване на 
водните препятствия – непромокаеми 
гумени ботуши, спасителни жилетки, 
осветление, гумени лодки. Пещерният 
комплекс е достъпен през летния се-
зон и в началото на есента. 

За контакти:

туристически информационен 
център, гр. Смолян
Тел: + 359 301 625 30 

е-mail: toursmolyan@abv.bg

ТУРИСТИЧЕСКИ  ОБЕКТА  В  БЪЛГАРИЯ50 малко
ПоЗнати

МАлко изВестНи тУристически 
обекти В облАст сМоляН

екопътека „каньонът на водопадите” край Смолян
Каньонът на водопадите 

е красива местност близо 
до Смолян, в която са се об-
разували десетки водопади 
и ручеи – общо 46 на брой.  
Едноименната екопътека в 
Родопите, която обикаля ка-
ньона, продължава около 6 
км., минава през резервата 
„Сосковчето” и се вие по те-
чението на река Герзовица. 
По целия планински марш-
рут може да се видят приказ-
ни природни пейзажи, в кои-
то се редуват водни каскади, 
скални образувания с при-
чудливи форми, гъста рас-
тителност, вековни дървета, 
стръмни и полегати терени, 
малки пътечки и утъпкани 
алеи, а дървени мостчета и 
стъпала дават възможност 
да се достигне до всяко кът-
че на маршрута. 

Пещера Голубовица край село Смилян 
(Гарга дере)


