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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"

За втора поредна годи-
на Община Павлике-
ни организира на 
1 май празник на 
яйцето под мо-
тото „Едно яйце 
– много възмож-
ности“.  В рамки-
те на празника, 
за който са оси-
гурени над 3  600 
яйца, ще има кули-
нарен конкурс, концерт, 
игри, сувенирни щандове и 
множество атракции в продъл-
жение на 12 часа. 

Жителите и гостите на града ще 
могат да опитат майсторски омлети, 
ще бъдат демонстрирани занаяти, 
свързани с яйцето, базар за сувени-
ри, цветя и сладки изделия. В спе-
циален битов кът ще бъдат показа-
ни традициите на села от региона. 

Кулинарен конкурс ще позволи 
на домакините да демонс-

трират своите умения 
в приготвянето на 

ордьоври, ястия и 
десерти от яйца. 
Журито начело с 
известния готвач 
Иван Звездев ще 

определи побе-
дителите, които ще 
получат  като на-
града специални 

бижута. 
Ще бъде издигната голя-

ма сцена, на която ще се представят 
детски състави, самодейни групи и 
професионални музиканти. Публи-
ката ще види и европейските шам-
пиони в стил „Джаз” танцьорите Ина 
Матеева и Кристофър- Александър 
Петров. Ще има и изпълнения на 
местни рок групи. 

Кулинарни празници

Празник на яйцето  
ще се състои на 1 май 

в гр. Павликени,  
област велико търново 



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. 2

Продължава на стр. 3

Светиниколско училище,  
гр. Свищов 

Светиниколското училище се намира в западната част на 
гр. Свищов, в старата Харизанска махала. Създадено е през 

1846 г. от известния възрожденец Христаки Павлович-Дуп-
ничанин, който с помощта на местната общност и дарители 
построява голямото едноетажно здание. Това е една от две-
те запазени до наши дни училищни сгради, построени през 
първата половина на XIX век (другата е „Даскалоливницата“ 
в гр. Елена). През годините постройката е била използвана 
за различни цели, но днес изпълнява ролята на многофунк-
ционално културно средище, в което се помещава музейна 
експозиция и се провеждат множество събития и изложби.

ТУРИСТИЧЕСКИ  ОБЕКТА  В  БЪЛГАРИЯ50 малко
ПоЗнати

малко известни тУристиЧески 
обекти в област велико търново 

В област Велико търново могат да бъдат посетени 5 от 50-те малко известни туристически обекта в българия. 
това са Светиниколското училище, Старинният римски град нове, Геокомплекс Зарапово,  капиновският манастир 
„Св. николай“ и еменския каньон. 

Старинен римски град нове, 
гр. Свищов 

Нове се намира на 3 км източно от гр. Свищов и е най-
добре проученият военен лагер, разположен в граничната 
територия на някогашната Римска империя. Основан е на 
брега на река Дунав като военен лагер на VІІІ Августовски 
легион около 45 г. н.е. Лагерът се състоял от наблюдателни 
кули и крепости, в които били настанени военни части – 
кохорти и легиони. Нове е бил изключително важна част от 
отбранителната линия на Римската империя, тъй като леги-
онът, настанен тук, пазел завоюваните територии в Тракия 
и Македония от набезите на племена, идващи от изток.

Геокомплекс Зарапово,  
с. Вишовград 

Геокомплекс „Зарапово“ се намира на 15 км от гр. Павли-
кени и на 27 км от 
гр. Велико Търново. 
Комплексът е разпо-
ложен по пътя Пав-
ликени – Балван – 
Велико Търново, на 
около 3 км от село 
Вишовград в посока 
към с. Емен. Най-за-
бележителната част 
от геокомплекса е 
16-метровият За-
раповски водопад. 
Разходката до водо-
пада е кратка и при-
ятна – в началото 
на екопътеката има 
място за паркиране, 
а за целия маршрут 
са нужни около 20 
минути в двете по-
соки. Освен чудесно 
място за разходка 
и съзерцание, ге-
окомплекс Зарапо-
во е подходящ и за организиране на пикник – изградени са 
кът за почивка, беседка с голяма маса, пейки и барбекю.
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капиновски манастир „Св. николай“  

край Велико търново 

Капиновският манастир се намира на 14 км от 
старопрестолната ни столица Велико Търново и на 
около 5 км от с. Велчево. Манастирът е основан през 
1272 г., по времето на цар Константин Асен – Тих 
(1257 – 1277). Надпис върху апсидата на днешната 
манастирска църква съобщава, че в същата годи-
на на това място е бил издигнат храм, наречен „Св. 
Троица”. През този период манастирът е важен ре-
лигиозен център, който обаче е бил опожарен след 
падането на Търново под османска власт. В края на 
ХVII век селяните от близките села успели да полу-
чат разрешение от турските власти за възстановя-
ването му. 

еменски каньон, 
с. емен 

Еменският каньон е живописна местност с уникал-
ни природни образувания по течението на р. Негован-
ка, в полите на Предбалкана, на 20 км западно от гр. 
Велико Търново. Под въздействие на течащата вода в 
мекия варовик са се образували многобройни праго-
ве, водопади, вирове и ниши, обградени от високи до 
90 м отвесни скали. Каньонът започва южно от с. Ново 
село и е прекъснат от долинно разширение, в кое-
то е разположено с. Емен. По този начин естествено 
се разделя на две части – Долен и Горен боаз. Мест-
ността е със силно развит карст – в каньона се нами-
ра Еменската пещера, която е една от най-дългите в 
България (3113 м). Установено е, че е била населена 
през неолита, има находки и от бронзовата, ранно- и 
късножелязната епоха и античността.

Продължава oт стр. 2

За контакти:

туристически информационен център -  
Велико търново

Тел: +359 62 622148
Тел/Факс: +359 62 600768

e-mail: tic@velikoturnovo.info
Website: www.velikotarnovo.info


