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Туристическият бизнес, държавните институции и местната 

власт ще работят за превръщането на Южното Черноморие в 

целогодишна дестинация. Те се споразумяха да обединят уси-

лията си за преодоляване на сезонността в региона по време 

на среща на министъра на туризма доц. д-р Стела Балтова в 

Бургас, организирана от областния управител Вълчо Чолаков.  

Основен проблем пред туризма в областта остава сезонността, 

която е концентрирана през лятото. Трафикът на летище Бур-

гас през активния сезон достига 93%, заяви министър Балтова. 

Тя приветства създаването на "Регионален фонд за развитие 

на въздушните връзки“, който е предложен като обединение 

между "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД и четири-

те най-големи общини в региона - Бургас, Несебър, Поморие и 

Созопол. Целта на фонда е стимулиране на трафика през неак-



тивния летателен сезон (октомври - май) и привличането на повече нискотарифни ави-

окомпании. По този начин ще бъдат привлечени туристи за краткосрочни пътувания. 

Топ 5 дестинации на бургаското летище са Москва (Русия), Тел Авив (Израел), Лондон 

(Великобритания), Прага (Чехия), Санкт Петербург (Русия). През миналия сезон 13 но-

ви авиокомпании са изпълнявали полети от и до летище Бургас. В лятното разписание 

бяха включени 19 нови дестинации в Русия, Полша, Германия, Белгия, Австрия, Гър-

ция, Италия.Засега само една нискотарифна авиокомпания изпълнява полети между 

Бургас и Лондон три пъти седмично. 

 

По отношение на сигурността на туристите за предстоящия летен сезон, министър 

Балтова даде за пример община Бургас, която засилва видеонаблюдението. Вече са 

монтирани 400 охранителни камери, като до края на годината техният брой ще се уве-

личи до 600. Бизнесът поиска още държавата да се активизира за по-бързото разши-

ряване на пътя Поморие-Ахелой. От община Малко Търново настояха да се реконстру-

ира отсечката до Царево с цел засилване на притока на туристи във вътрешността на 

страната. 



България очаква ръстове на основните туристически пазари 
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България очаква ръстове на ос-

новните си туристически пазари. 

Успешната рекламна кампания 

все по-категорично налага поло-

жителния имидж и разпознавае-

мостта на страната като дести-

нация за четири сезона, която 

предлага сигурност, комфорт и 

много повече комбинирани про-

дукти. Това заяви министърът на 

туризма доц. д-р Стела Балтова 

при откриването на първото за 

годината заседание на Нацио-

налния съвет по туризъм (НСТ) за тази година в Бургас. 

Тя увери, че са налице всички предпоставки за много успешен летен сезон. Страната 

ни става все по-търсен маршрут, за което свидетелстват и ранните записвания от ре-

дица генериращи пазари. Големите германски туроператори съобщават за ръст в за-

писванията към момента между 22 и 45%, от Русия на този етап се отчита увеличение 

от 10% също в ранните записвания. Летищата Варна и Бургас общо отбелязват значи-

телни ръстове на планираните полети за активния сезон на редица пазари спрямо 

2016 – Холандия - 57%, Франция - 40%, Чехия - 31%, Словакия - 21%, Швеция - 15%, 

Полша и Финландия по 9%, Германия - 6%. Всичко това дава надежди за още по-

успешно Лято 2017, което може да надхвърли рекордните резултати от миналия сезон, 

подчерта министърът.  

Националният съвет  по туризъм за първи път заседава толкова рано. „Така имаме 

възможност да обсъдим своевременно най-актуалните въпроси по подготовката на 

предстоящия летен сезон. Убедена съм, че всички ще подкрепите усилията на цент-

ралната туристическа администрация да бъде осигурено безпроблемно Лято 2017, ко-

ето не само да гарантира здравето и спокойната почивка на милионите туристи, но и 

да надгради постигнатото през миналия активен сезон“, каза Стела Балтова. 

Съвместно с останалите институции, Министерството на туризма предприема необхо-

димите мерки за осигуряване на своевременно медицинското обслужване на туристи-

те и лоялна конкуренция в предлагането на тези услуги. По данни на Националната 

здравноосигурителна каса са сключени договори в трите черноморски области - Вар-

на, Бургас и Добрич с 571 общопрактикуващи лекари и 40 болници. 

 



Министърът на туризма Стела Балтова съобщи, че се предвижда през сезона на място да 

бъдат проверени от експертните работни  групи по категоризиране, 388 туристически обек-

та по Черноморието (113 места за настаняване, 275 заведения за хранене и развлечения) 

и 25 СПА обекта. По актуалната тема за морските плажове, към момента действащите до-

говори за концесии са 49, като до края на месеца предстои да бъдат подписани 4 договора 

за Свети Влас-Нов плаж, Обзор-Юг, Къмпинг Оазис, Дюни-юг. Действащите договори за 

наем на морски плажове към момента са 63. Предстои подписване на договор след прове-

дените търгове за наем за плажове Несебър-Стар град, Къмпинг Веселие, Царево Васили-

ко и Устие на р. Велека. По отношение на приходите от наеми на плажове за 2017 г., до 

момента са събрани над 5,8 млн. лв.    

Във връзка със сигурността на туристите, Министерството на туризма провежда редовни 

срещи с контролните органи и специализираните институции, включително в Бургаския ре-

гион. Обявена е обществена поръчка за функциониране на Единната система за туристи-

ческа информация (ЕСТИ) и Система регистър за настаняване, за да може в реално време 

да се свържат регистрите на хотелите с министерството, МВР, НАП и общините. Данните 

няма да са публични и достъп до тях ще имат определените от закона институции. Промя-

ната ще изсветли сектора, посочи министър Балтова. 

По време на дискусиите бе откроена и ролята на маркетинговите дейности за активното 

промотиране на страната като целогодишна туристическа дестинация. От началото на 

2017 г. България е участвала на 14 международни туристически изложения със съдействи-

ето на министерството. Съизложители в тях са били над 100 компании, общини, организа-

ции. До края на април предстои институцията да реализира още 14 такива участия, като на 

4 от тях страната ще се представи с национален щанд (ITB-Берлин, ITM-Москва, MITT-

също в Москва, UITT-Киев), а на останалите с информационен. На борсата в германската 

столица на 9 март ще се състои дискусия за българския туризъм, а на 11 март по време на 

Интурмаркет в Москва - двустранна кръгла маса „Отдих и здраве – съвременни тенденции 

за развитието на туристическите услуги“. На 30 март в Букурещ ще бъде организиран бъл-

гаро-румънски b2b туристически форум с над 200 участници. 



В рамките на Националния съвет, Министерството представи актуализиран проект на 

Конвенция за етика в сектора на Световната организация по туризъм към ООН (СОТ). 

„Това е много важен за отрасъла глобален документ. Като член на Изпълнителния съ-

вет на СОТ, България чрез Министерството на туризма изразява активно позициите си 

по инициативите на организацията. Убедена съм, че чрез критериите на конвенцията 

нашата работа ще стане по-качествена и ефективна, което рефлектира върху желание-

то на туристите да посещават страната ни по-често, при това целогодишно“, каза ми-

нистър Балтова. 

Представените браншови организации одобриха предложението, а получените до 23 

март т.г.  становища ще бъдат отчетени при представяне на националната позиция до 

СОТ. Според Закона за туризма туристическите сдружения в съответствие с устава си 

разработват кодекси, регламентиращи професионалната етика в сектора и недопускане 

на нелоялна конкуренция. Министерството е включено в работна група на СОТ, която 

да съгласува съдържанието на конвенцията. В рамките на тази група ще бъде изготвен 

финален проект, който ще бъде представен на Генералната асамблея на СОТ през сеп-

тември 2017 г. и  ратифициран от държавите. По силата на текста професионалистите в 

туризма трябва да предоставят на туристите обективна информация за дестинациите и 

условията на пътуване, както и да гарантират договорните условия пред клиентите си. 

Те трябва да си сътрудничат с властите за безопасността, сигурността и здравето на 

потребителите, както и предоставят механизми за репатриране на туристите при банк-

рут на фирми. 

 



На заседанието беше об-

съдено и предложението 

за създаване на експертни 

работни групи към НСТ по 

най-актуалните проблеми 

в сектора - ангажимент, 

който министър Балтова 

пое още на първата си 

среща с представителите 

на туристическия бизнес. 

В тях ще могат да се 

включват освен членовете 

на съвета също ведомст-

ва, научни организации, 

институти, училища, общини и др.  

Божидар Ботев от МВР обърна внимание, че темата сигурност е изключително важна за 

страната и за самия туризъм като водещ икономически сектор, който носи много приходи. 

Затова е нужно да се работи съвместно с всички институции, особено за противодействие 

срещу тероризма. Подготовката на един спокоен сезон е сред приоритетите на вътрешно-

то министерство, допълни той. 

Георги Паздеров от Министерството на здравеопазването посочи, че осигуряването на 

безплатната спешна медицинска помощ е сред най-важните акценти в работата на меди-

цинските кадри през активния сезон. Постоянно се извършват проверки за нивата на шум в 

курортите, за чистотата на водите на плажовете, за дейността на лечебните заведения от 

болничната и извънболничната помощ. Чуждите туристи са с правата на българските граж-

дани при ползването на медицинска помощ, а цените трябва да са обявени, подчерта той. 

Константин Райков от Комисията за защита на потребителите заяви, че проверките на кон-

тролния орган ще продължат интензивно по цялото Черноморие в съответствие със Зако-

на за туризма и Закона за защита на потребителите. Ще бъдат инспектирани местата за 

настаняване, заведения за хранене, аквапаркове и развлекателни заведения, СПА центро-

ве и др. Особено внимателни ще са инспекторите по отношение на заблуждаващата рек-

лама. 

В съвета участваха зам.-министър Ирена Георгиева, съветникът на премиера по въпроси-

те на туризма Георги Николчев, представители на други министерства, на Комисията за 

защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните, Националната 

агенция по приходите, на отраслови и регионални организации, национални курорти, кме-

тове на общини и други. Домакини бяха Община Бургас, Община Поморие, Община Несе-

бър, общинското предприятие „Туризъм“-Бургас, Алиансът на туризма в Югоизточен ра-

йон.  
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Министърът на туризма доц. д-р 

Стела Балтова се срещна с кме-

та на Община Бургас Димитър 

Николов. Двамата обсъдиха въз-

можностите на града за превръ-

щането му в целогодишна дести-

нация. 

„Надявам се да разгърнем въз-

можността за краткосрочни пъту-

вания до Бургас от чуждите ту-

ристи“, заяви министър Балтова. 

Според нея трябва да се търсят 

варианти за навлизането на нискотарифните авиокомпании на летище Бургас. В мо-

мента те летят до Варна, но не и до Бургас. Министър Балтова е провела среща по 

въпроса с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

Христо Алексиев. 

Кметът Димитър Николов обясни, че общината подкрепя инициативата. Според него 

летище Бургас е изключително натоварено през летния сезон в сравнение с летище 

Варна. През останалата част от годината може да има повече полети на нискотариф-

ните авиокомпании до Бургас. Градът разполага с добра хотелска база във всички ка-

тегории и има потенциал за развитие. Същото се отнася за по-малките населени мес-

та в Бургаска област, които могат да посрещат туристи през цялата година, подчерта 

министър Балтова. 

Двамата обсъдиха още сигурността на туристите за предстоящия летен сезон. Дими-

тър Николов съобщи, че въвеждат навсякъде видеонаблюдение. В момента работят 

около 400 камери, като до края на годината ще станат 600. 
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Музеят на солта в По-

морие е посетен от над 

16 000 туристи през ми-

налата година. Това 

стана ясно по време на 

посещението на минис-

търа на туризма доц. д-

р Стела Балтова там. 

Броят на туристите се 

увеличава всяка годи-

на. За сравнение през 

2015 г. е посетен от над 

15000 човека. Полови-

ната от туристите са 

българи. 

Директорът на Истори-

ческия музей в града Антон Карабашев информира министъра, че огромен интерес 

към обекта има от руснаци, германци, англичани, чехи, поляци и др. Засилват се посе-

щенията и на групи ученици. 

Музеят на солта в град Поморие е един от стоте национални туристически обек-

та в България. Открит е на 7 септември 2002 г. с финансовата подкрепа 

на Европейския съюз чрез програма ФАР. Това е единственият специализи-

ран Музей на солта в Източна Европа. Той се състои от експозиционна зала и 20 дека-

ра солници на открито, където и до днес се добива сол. Намира се в самия град Помо-

рие, на брега на Поморийско езеро. 



Поморие очаква силен летен сезон 

26 февруари 2017 

Министърът на туризма доц. д-р Стела 

Балтова посети Поморие и проведе среща 

с кмета Иван Алексиев. Те обсъдиха го-

товността за предстоящия летен сезон. 

Записванията на чуждите пазари са много 

добри и очакваме силен сезон, каза Иван 

Алексиев. Основно идват туристи от Ру-

сия, Украйна, Германия, много българи и 

др. Той увери министър Балтова, че про-

тичащото строителство и ремонтни дей-

ности в курорта ще приключат до средата 

на май. След това ще бъде забранено.  

Кметът обяви, че се подготвя проект за изг-

раждане на велоалеи от Бургас до Поморие. 

Това ще привлече допълнително туристи за 

вело и еко туризъм. Двамата и членовете на 

Националния съвет по туризъм разгледаха 

античната куполна гробница в Поморие, която 

е паметник на културата от национално зна-

чение. Тя привлича вниманието на много чуж-

ди туристи. Предвижда се да бъде отворена 

за посетители още от април заради първите 

групи, които пристигат в големите курорти. 

Гробницата се намира в западния некропол на античния град, сега в района на станция за 

лозарство и овощарство северозападно от пътя Поморие – Бургас. Тя е забележителен па-

метник на тракийското архитектурно строителство от римската епоха по българските зе-

ми. Гробницата се намира под насипа на надгробна могила, със западен коридор дълъг 22 

метра и кръгла камера с диаметър 11,60 м. и височина 5,50 м. Съоръжението е изградено 

от камък и тухли, с оригинално засводяване на централното помещение. Гробницата е би-

ла своеобразен мавзолей на богата Анхиалска тракийска фамилия. 

 

Министър Балтова, кметът Иван Алексиев и 

членовете на Националния съвет по туризъм 

разгледаха още Музея на солта в Поморие. В 

събитията се включи още съветникът на пре-

миера по туризъм Георги Николчев. 

 

 



 

Голяма част от морските курорти вече са с пречиствателни станции 
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Почти всички селища по Българското Черноморие вече разполагат с пречиствателни стан-

ции, стана ясно на среща между министрите на туризма доц. д-р Стела Балтова и на околна-

та среда и водите доц. д-р инж. Ирина Костова. 

През първия програмен период на Оперативна програма „Околна среда“ в чистотата на Чер-

но море бяха инвестирани над 350 млн. лв. Модернизирани бяха 8 пречиствателни станции и 

бе изградена над 230 км канализационна мрежа. „Тези съоръжения са под постоянен контрол 

с оглед нормалното протичане на бъдещия летен сезон“, увери министър Костова. 

Засега без пречиствателни станции остават само Ахтопол и Синеморец, но се търсят въз-

можности за финансиране на проекти и за тях. С европейски средства се извършва реконст-

рукция на ПСОВ „Златни пясъци“, вече е избрана фирмата изпълнител и ще започнат строи-

телните дейности. Ще бъде разширена и модернизирана ПСОВ – Приморско-Китен, а изцяло 

изградена ще е ПСОВ Айтос. Тя ще пречиства отпадъчните води на населеното място, които 

сега замърсяват р. Айтоска, а оттам и Черно море. 

За курорта „Св. Св. Константин и Елена“ се предвижда изграждане на канална помпена стан-

ция и реконструкция на канализацията. Новото пречиствателно съоръжение на Несебър, кое-

то е с капацитет 221 944 жители, предстои да поеме изцяло мръсните води на всички селища 

от агломерацията – от Ахелой до Елените. Ще се увеличи натоварването и на ПСОВ Созо-

пол, която ще пречиства и водите на Равадиново. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министър Балтова постави въпроса за плажовете с оглед постъпилите сигнали за разру-

шаването на дюни в някои курорти. По отношение на Иракли няма нарушение. Това са бун-

гала върху урбанизирана територия, в която няма дюни, обясни министър Костова. 

Туристическият бизнес настоява за изграждането и маркирането на повече еко пътеки в 

страната, като Министерството на туризма подкрепя идеята, подчерта министър Балтова. 

МОСВ също приветства инициативата. За целта могат да бъдат финансирани проекти от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 

Двамата министри се разбраха още да работят съвместно за решаването на проблема със 

забраната за изграждането на септични ями в хижите на защитени територии. Причината 

е, че забраната влиза в сила с нова директива на ЕС. Българският туристически съюз, кой-

то притежава най-много хижи в България, е притеснен от липсата на друга инфраструктура 

за нуждите на хижите. 

На срещата присъства Георги Николчев, съветник на министър-председателя по туризъм. 

 



Интересът на сръбските туристи за краткосрочни пътувания  

към България се засилва 

24 февруари 2017  

 

Наблюдава се засилен интерес на сръбс-

ките граждани към краткосрочни пътува-

ния в България. Това показват запитва-

нията на българския щанд по време на 

международното туристическо изложение 

Belgrade Tourism Fair (IFT), което се про-

вежда в Белград, Сърбия от 23 до 26 

февруари 2017 г. Повишеното търсене е 

към СПА туризма, културно-исторически 

обиколки и ски туризъм през уикенди и 

празници. Най-големи предпочитания 

през зимата имат към Банско и Боровец. 

Сърбите обикновено идват със собствен транспорт или организирани групи с автобуси. 

Традиционното те проявяват интерес към морските курорти през лятото. Предпочитанията 

им са към Южното Черноморие - Созопол, Китен, Несебър, Приморско, Ахтопол и др. 

През 2016 г. се отчита ръст от 8% на сръбските туристи в България спрямо предходната 

година, като техният брой надхвърля 370 000. Сърбия се нарежда на седмо място като це-

леви пазар за българския туризъм.   

Страната ни се представя на изложението в Белград с щанд от 100 кв. м, на който участват 

Министерството на туризма, общините - Столична, Пловдив, Варна, Русе и четири компа-

нии. IFT Белград е най-голямото туристическо събитие в Сърбия, което се организира за 

39-ти път. На него се представят над 1100 изложители, от които над 300 чуждестранни от 

55 страни. 



 
България се представи на изложението F.re.e в Мюнхен 

22  февруари 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България участва на Международното туристическо изложение F.re.e в Мюнхен, Германия, 

което започна на 22 февруари и ще продължи до 26 февруари 2017 г. На него се очакват 

посетители от провинциите Бавария, Хесен, Баден-Вюртемберг в Германия и от района на 

Залцбург, Австрия. Това е най-голямото изложение в провинция Бавария, която се харак-

теризира с един от най-високите средни доходи на глава от населението. Страната ни се 

представя от Министерството на туризма с информационен щанд от 24 кв. м, на който 

участват Община Варна и компаниите „Албена“ АД, „Палахутев Травел“ ЕООД, „Одисея 

Ин“ ООД, „Съни Травел“ ЕООД.  

В събитието участват над 1200 изложители от 60 страни и региони, а посетителите надх-

върлят 120 000 човека.  

В началото на този месец България участва в още едно изложение в Германия -  REISEN 

Hamburg 2017 – Die Messe für Urlaub, Caravaning, Outdorr & Rad в Хамбург (8-12.02.2017 

г.). Посетителите в него са проявили голям интерес към културно-историческите обекти 

под егидата на ЮНЕСКО, природните ни богатства не само в близост до Българското Чер-

номорие, но и към вътрешността на страната, т.нар. опознавателни турове. Отправени са 

множество запитвания за възможностите за къмпинги, конен, велосипеден, планински, 

приключенски и голф туризъм. 

В тазгодишното издание на REISEN Hamburg 2017 – Die Messe für Urlaub, Caravaning, Out-

dorr & Rad са участвали 850 изложители, туроператори, туристически бюра, сдружения и 

съюзи от 67 страни и 368 региона. Броят на посетителите е над 71 000.  На българският 

щанд се презентираха Министерството на туризма, Община Варна и три компании. 



Добри практики 

Ако тези дни сте в Ямбол, за-

дължително трябва да станете 

част от магията на 

„Кукерландия“. Международни-

ят маскараден фестивал се 

провежда всяка година в края 

на февруари или началото на 

март и в него участват хиляди 

кукери, бабугери, сурвакари, 

старци и други маскирани пер-

сонажи от всички краища на 

България. Фестивалът 

„Кукерландия“ е знаков не са-

мо за града, но и за целия ре-

гион.   

Тази година над 74 

групи са заявили 

участие в поредно-

то издание на фес-

тивала, сред които 

10 детски и 9 чуж-

дестранни съста-

ва. В празника се 

включват групи от 

Полша, Молдова, 

Русия, Румъния, 

Турция, Македония 

и Сърбия. Маска-

радните традиции 

от Азия също 

ще бъдат пред-

ставени. Орга-

низатори на 

„Кукерландия" 

са общините 

Ямбол и Тун-

джа. 

Мотото на 

„Кукерландия“ е 

„Когато фести-

валът е живот“ 

и отразява както 

древните кукер-

ски традиции по този край, та-

ка и пищното наст-

роение, с което се 

зарежда всеки, ста-

нал част от тър-

жествата. 

Кукерството неиз-

менно е свързано с 

наближаването на 

Сирни Заговезни и 

обичаите по про-

гонване на злите 

сили, посрещането 

на пролетта и съ-

буждането на зе-

мята. Затова и в представяне-

то на групите специален ак-

цент са ритуали, пресъздава-

щи дейности по заораване и 

засяване, раждане на хора и 

животни и наричания за здра-

ве, берекет и плодовитост. 

Сред отличителните черти на 

ямболския фестивал са гигант-

ските кукерски маски – страхо-

вити 3-метрови съоръжения, 

които внасят неповторим коло-

рит на празника.  Основното 

съпътстващо събитието е ед-

ноименният Международен 

фотографски конкурс с излож-

ба, представящ уникални 

снимки от българските маска-

радни традиции и от европейс-

ки карнавали.  

Територия на фестивала е ям-

болският Градски парк, пре-

върнат в „Кукерград“. Четирид-

невното събитие е изпъстрено 

с много концерти, изложби, 

конкурси, работилници на отк-

рито, дефилета и др. 



Добри практики 

Не пропускайте Ямбол, къ-

дето ви очакват много при-

ятни изненади! 

Ямболският Безистен 

(Покрития пазар) е единст-

вената в България запазена 

сграда от този тип от време-

то на османското владичест-

во. Оценява се като един от 

най-красивите покрити паза-

ри на Балканите и еталон на 

общественото строителство 

за граждански нужди в Ос-

манската империя в периода 

ХV–ХVІІ век. Обявен е за па-

метник на културата с нацио-

нално значение от 1972 г. 

Безистенът е построен около 

1509–1510 г. и от тогава до 

сега е естествен център на 

градското ядро. За неговия 

облик и стопанско значение 

през 1667 г. разказва  турс-

кият пътешественик Евлия 

Челеби: "Има... един соли-

ден безистен с четири же-

лезни врати. Такъв оживен и 

украсен безистен в никоя 

друга страна няма. Всички 

ценни неща се намират в не-

го в изобилие и на безцени-

ца... ". 

Съществувал през вековете 

като покрит базар, от 2015 

година Безистенът отваря 

врати като модерен културно

-информационен център, кой-

то представя по атрактивен 

начин богатото културно-

историческо наследство на 

Ямбол и региона. С обособе-

ни зали на три нива, по не-

повторим начин тук се сре-

щат минало, настояще и бъ-

деще. Култура, истории и 

традиции, пресъздадени чрез 

модерни технологии, ни пота-

пят в забравени разкази и не-

познати случки.  

Влезете ли в подземния етаж 

на сградата, ще откриете 

„Миналото“. Визуализирани в 

3D-формат, оживяват лич-

ности, музеи и крепости, цър-

кви, обществени сгради и 

паркове. Истории за себе си 

и времето, в което са живели, 

разказват 25 личности, свър-

зани с Ямбол. „Кладенецът 

на времето“ показва най-

интересните маршрути за 

разходка из Ямбол, а 

„Интерактивна земя” на Бе-

зистена ще ви направи сви-

детели на най-значимите мо-

менти от обществения и кул-

турния живот на града.  Тук е 

мястото, където могат да се 

видят и чуят истории за Ям-

болския театър, музейното 



Добри практики 

В залите на Безистена са под-

редени  редки икони и произ-

ведения на приложното изкус-

тво от фонда на ямболската 

Художествена галерия „Жорж 

Папазов“, както и ценни архе-

ологически експонати, предос-

тавени от Регионалния исто-

рически музей – Ямбол. 

Прекрасната акустика на сгра-

дата я превръща в предпочи-

тано място за концерти, теат-

рални постановки, представя-

не на книги и други културни и 

обществения събития. 

Само на 7 км от Ямбол и с 

директна връзка от автома-

гистрала „Тракия“ ви очаква 

Националния археологичес-

ки резерват „Кабиле“. Това е 

единственият в България за-

пазен голям тракийски анти-

чен град – Древният Кабиле. 

Той има уникалния шанс да е 

съхранен и до днес за разлика 

от Севтополис, останал под 

язовир „Копринка“ или другия 

голям тракийски град - Фили-

попол. 

Това позволява „Кабиле“ да 

бъде почти изцяло проучен и 

да е леснодостъпен за турис-

ти. Архитек-

турните ос-

танки на 

„Кабиле“ са 

впечатлява-

щи, като голя-

ма част от тях 

са консерви-

рани и рестав-

рирани. 

Археологическият резерват е 

в списъка на 100-те национал-

ни туристически обекта. От 

1927 г. „Кабиле“ е обявен за 

„Народна старина”, а от 1969 

г. е паметник на културата от 

национално значение. 

Характерното за обекта е, че 

дава уникална възможност за 

своеобразно пътуване през 

времето със „спирки”: Праис-

тория, Тракийска епоха, Ели-

нистичен период, Римска епо-

ха, Ранно Средновековие. 

Кабиле възниква към края на 

ІІ хил. пр. Хр. край голям кул-

тов център на възвишението 

„Зайчи връх“. През античност-

та градът е бил важен иконо-

мически и културен център в 

Югоизточна Тракия и Долна 

Тунджа. 

Според историческите сведе-

ния Кабиле е превзет от Фи-

лип Македонски през 341 г. 

пр. Хр., а по-късно за известно 

време в него е пребивавал и 

синът му Александър ІІІ Вели-

ки Македонски. 

През първата половина на ІІІ 

в. пр. Хр. Кабиле е бил рези-

денция на тракийските царе 

Спарток и Скосток. Кабиле е и 

единственият град във вът-

решността на Тракия, който 

имал собствена монетарница, 

където са сечени царски и 

градски емисии в периода ІІІ-ІІ 

в. пр. Хр.  

След превземането му от 

римляните, от началото на ІІ 

в. сл. Хр., Кабиле се превръ-

ща в един от двата най-

големи римски военни лагера 

в провинция Тракия. 

Градът престава да съществу-

ва, след като аварите го раз-

рушават в края на VІ в. 

 Информацията и снимки-

те от „Кукерландия“ са 

предоставени от Община 

Ямбол. 



... 
Бистришко бранище 

- Резерват 
 

Резерват „Бистришко бранище” се 

намира на територията на природния 

парк "Витова". Резерватът е обявен с 

Постановление на Министерския съ-

вет No.15422 от 27.10.1934 г. с цел да 

се запази в непроменен вид един 

участък от иглолистна гора и разпо-

ложената над нея високопланинска 

тревна растителност. На 01.03.1977 

г. ЮНЕСКО обявява „Бистришко бра-

нище“ за биосферен резерват. 

Резерват „Бистришко бранище” е раз-

положен на надморска височина меж-

ду 1430 и 2282 м върху североизточ-

ния склон на Витоша, под връх Го-

лям резен (2277 м) и връх Скопар-

ник (2226 м), във водосборния район 

на р. Бистрица и р. Янчевска. 

Днес територията на резервата обх-

ваща площ от 1061,6 хектара - 52 % 

гори и 48 % поляни – субалпийски и 

алпийски тревни формации. Преоб-

ладаващият горски вид е смърчът, 

като има примеси и от бук. Срещат се 

още бреза, трепетлика, бяла мура. 

Открий и сподели... 



Средната възраст на гората е 100-

120 години, а средната височина на 

дърветата надхвърля 25 м. Най-

старите смърчови дървета са на 

140-150 години, с диаметър до 1,30 

м. 

Движението през резервата е раз-

решено само по маркираните пъте-

ки от х. „Алеко” за с. Железница и с. 

Бистрица. За посещение извън мар-

кираните маршрути се иска разре-

шение от Министерството на окол-

ната среда и водите. 

КОНТАКТИ 

Министерство на туризма гр. София, ул. Съборна № 1;  

press@tourism.government.bg  

Интернет сайт: www.tourism.government.bg  


