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Страната ни вече е добре позната и разпознаваема като лятна и 

зимна дестинация. Затова трябва да насочим общите си усилия за 

реклама и маркетинг на останалите туристически продукти, които 

България предлага - уикенд туризъм, сити брейкове, оперен и уел-

бийнг туризъм, и много други. Това каза заместник-министърът на 

туризма Ирена Георгиева по време на откриването на ХIХ-ата Меж-

дународна научна конференция на тема „Управление и устойчиво 

развитие“, организирана от Лесотехническия университет в София. 

Заместник-министър Георгиева поздрави участниците във форума 

от името на министъра на туризма Стела Балтова, като подчерта, че 

темата за устойчивото развитие е особено важна точно през 2017 г.,  



 която е обявена от Све-

товната организация по 

туризъм за 

„Международна година 

на устойчивия туризъм 

за развитие“ по решение 

на Генералната асамб-

лея на ООН. 

В откриването на между-

народната конференция 

участваха заместник-

министърът на земеделието проф. д-р Иван Палигоров, ректорът 

на Лесотехническия университет проф. д-р Иван Илиев, препода-

ватели и студенти.  Дискусиите по темите ще продължат в учебно-

то опитно горско стопанство „Г. Аврамов“, Юндола. 

 

Министерството на туризма ще участва в проект 

за развитие на съвместни продукти по Интеррег 

България - Турция 

22 март 2017  

 

В Министерство-

то на регионал-

ното развитие и 

благоустройст-

вото беше под-

писан договор 

за предоставяне 

на безвъзмезд-

на финансова 

помощ по Про-

ект „Съвместни 

инициативи за промоция на трансграничния регион България - Тур-

ция като атрактивна туристическа дестинация – JOINT TOUR“, кой-

то ще се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничес-

тво Интеррег - ИПП България - Турция 2014-2020 г. по линия на 

Инструмента за предприсъединителна помощ. 

Темите в 

броя 
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Проектът ще се изпълнява съвместно от Министерството на туризма, Бургаската регионал-

на туристическа асоциация (водещ партньор) и Дирекция по култура и туризъм – Къркларе-

ли. Той  е на обща стойност 106 064,85 евро (207 444,81 лв.), от които 85% се осигуряват 

по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (90 155,11 евро), а национално-

то съфинансиране от 15% (15 909,74 евро) се осигурява от Министерството на регионално-

то развитие и благоустройството. Бюджетът на Министерството на туризма в проекта е на 

стойност 30 004,50 евро (58 683,70 лв.). Срокът на изпълнение на проектните дейности е 

15 месеца. 

Проектът цели повишаване на възможностите за използване на туристическия потенциал 

на целевата трансгранична територия чрез промоционални дейности и реклама на ресур-

сите и на възможностите за туризъм в дестинацията. Той ще способства за подобряване 

на трансграничното сътрудничество чрез развитие на обща дестинация и съвместни турис-

тически продукти, промоция на регионален имидж и ефективен маркетинг. Резултатите от 

проекта са насочени още към подобряване на достъпа до туристическа информация в 

трансграничния регион и за повишаване на осведомеността за трансграничната дестина-

ция Бургас-Хасково-Ямбол-Къркларели-Одрин. 

Дейностите по проекта предвиждат: 1) Разработване и промоция на два интегрирани тран-

сгранични туристически продукта; 2) Разработване на съвместен план за действие за про-

моция на трансграничния регион като туристическа дестинация; 3) Провеждане на съвмес-

тна кампания за популяризиране – разработване на рекламни материали; визуализация и 

публичност; доставка на киоски;  организиране на 3 рекламни тура; прилагане на интернет 

базирани рекламни инструменти. 



В Кранево чакат повече от 30 000 фенове на цацата 

 

За втора поредна година с Фестивал на 

цацата ще се открие летния сезон в 

крайбрежното село Кранево. От 9 до 11 

юни фенове на този вид риба ще имат 

възможността да се отдадат на кули-

нарни забавления и игри край огромния 

плаж. Ще има три тематични музикални 

вечери - хумор и рокендрол с „Обратен 

ефект“, ретро и диско с „Трамвай №5“ и 

български фолклор с най-голямото чер-

номорско хоро, водено от Илия Луков. 

По информация от кмета на Кранево 

Румен Николов, на първото издание на фестивала са дошли 30 000 души. Тази година се 

чакат повече, защото гост на събитието ще бъде и световноизвестна звезда“. Името й 

ще бъде обявено след Великден, но кметът вече е решил да удвои порциите рибена чор-

ба, които сам приготвя по рецепта на жена си и раздава на публиката. По думите му ми-

налия юни два казана не са били достатъчно за многото желаещи. Плановете му са този 

юни да свари четири с около 330 л чорба за 1000 души. А опиталите супата казват, че е 

прекрасна - с всички видове черноморска риба и малко рагу от сьомга за плътен бульон“. 

През 2017 г. Кранево очаква силен сезон. Миналото лято всички бази за отдих били зае-

ти в максималния си капацитет до 15 септември, а трите СПА хотела са работили до 

края на октомври. Освен българи и руснаци в Кранево вече редовно отсядат румънци, 

чехи, поляци и сърби. 

Добри практики 



Международно изложение “Културен туризъм” ще се проведе  

във Велико Търново 

 

От 6 до 8 април 2017 г. в рамките на 

Международно изложение „Културен 

туризъм”- Велико Търново ще се про-

веде Третата научна конференция с 

международно участие „Културно-

историческо наследство: опазване, 

представяне, дигитализа-

ция” (KIN2017). Събитието се органи-

зира от Национален археологически 

институт с музей при БАН, Институт 

по математика и информатика при 

БАН, Община Велико Търново, Об-

щинска туристическа агенция „Царевград Търнов“ и Съюз на учените в България – 

клон Велико Търново. 

Интердисциплинарният форум ще представи иновации, проекти, научни и научно-

приложни разработки в областта на опазване и представяне на световното и нацио-

нално материално и нематериално културно-историческо наследство. Основен акцент 

на конференцията ще са последните тенденции и приложението на съвременните тех-

нологии и българският опит в областта. 

Програмата на KIN2017 включва доклади от водещи специалисти в областта от Бълга-

рия и чужбина, кръгли маси, изложба и демонстрации, представящи усилията на учени, 

културни институции и организации от различни области за документирането, архиви-

рането, представянето и запазването на културно-историческото наследство. Форумът 

ще е фокусиран върху а археологическото наследство, културният туризъм, културните 

маршрути и икономиката на културния туризъм, поклонничеството, иновативните тех-

нологии, интерактивните системи и осигуряването на сигурност в културната и креатив-

на индустрия, осигуряване достъпност за хора със специални потребности и др. 

В конференцията ще участват водещи изследователски  и културни институции и пред-

ставители от бизнеса, както и утвърдени експерти от България (Софийски университет, 

Велико търновски университет), Унгария, Беларус, Германия и др., с богат опит в опаз-

ването, представянето и дигитализацията на културно-историческото наследство. На 

форума изследователски институции и университети, библиотеки, музеи, архиви, гале-

рии и културни центрове ще обменят опит, идеи и резултати по тематиката на конфе-

ренцията. 

Добри практики 



В рамките на КИН2017 ще се представят резултати от проект „Дигитална културна сък-

ровищница „Север+“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен 

достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в северна и 

централна България“ и индивидуален туристически аудио пътеводител за мобилни ус-

тройства GUIDE@HAND. 

Първият модул от конференцията  ще се проведе от 11,30 до 17,30 ч. на 6 април 2017 

г. в Ритуалната зала на Община Велико Търново.  Преди това в 11,00 ч. във фоайето 

на Община Велико Търново ще бъде открита  изложба „Съкровищата от мазето“ на 

Българска академия на науките  представяща уникални артефакти от Научния архив 

на академията. 

Добри практики 



Зимните курорти намалиха цените на лифт картите 

 

Около 10 см нов сняг заваля в Пам-

порово, информират от Планинската 

спасителна служба. Условията за 

ски в курорта са отлични, всички пис-

ти и лифтови съоръжения работят. 

Дневната лифт карта в Пампорово - 

Мечи чал вече струва 39 лв. за въз-

растни и 25 лв. за деца. За скиорите 

и сноубордистите, предпочитащи да 

карат само в ски зона Мечи чал в Че-

пеларе, промоционалната дневна 

карта е 27 лв. за възрастни и 17 лв. за деца. 

В Банско намалиха цените още на 15 март и лифт картата за възрастни за ден там е 

46 лв., а за деца 32 лв. Според сайта на курорта в Банско има около 20 см сняг, а на 

Бъндеришка поляна са 80 см. Затворени са писти „Църна могила”, „Чалин валог” 1 и 2 

и Ски път 2. 

От 15 март в Боровец също понижиха цените до 45 лв. за еднодневна карта за въз-

растни и 25 лв. за деца. Курортът в Рила планина все още предлага добри условия за 

зимните спортове. Там също има затворени писти, но снежната покривка е над 100 

см, по информация на сайта. 

В края на март и около Великденските празници, много от хотелиерите въвеждат и 

намаления на цените на нощувките или правят достъпни пакети със ски карти. 

Ски сезонът в българските курорти ще бъде закрит на 17 април с различни празнични 

програми. Пампорово ще изпрати последните любители на зимните спортове с трето-

то издание на Stavri Invitational Pool Party. Снежното шоу в последния ден от сезона е 

съчетано със скиорски изпълнения над басейн с вода на пистата. 

Добри практики 



Cъвeтът зa cигypнocт нa OOH пpиe иcтopичecĸa  

Peзoлюция зa зaщитa нa ĸyлтypнoтo нacлeдcтвo 

 

Генералният директор на ЮНЕСКО 

Ирина Бокова изнесе реч в Съвета за 

сигурност на Организацията на обеди-

нените нации (ООН) на тема 

„Поддържане на международния мир и 

сигурност: унищожаване и трафик на 

културно наследство от терористични 

групи и в ситуации на въоръжен конф-

ликт“. 

По време на събитието Съветът за си-

гурност на ООН прие Резолюция за 

опазване на културното наследство. „Оръжията не са достатъчни, за да победят войнст-

ващия екстремизъм. Изграждането на мира също изисква култура - изисква образование, 

превенция и предаване на културното наследство - това е посланието на тази историчес-

ка Резолюция“, заключи Бокова. Събитието се проведе по инициатива на Франция и Ита-

лия и под председателството на Обединеното кралство. Генералният директор предста-

ви пред Съвета за сигурност предизвикателствата в областта, както и действията на 

ЮНЕСКО за опазване на културното наследство. 

„Заедно, ЮНЕСКО, ИНТЕРПОЛ, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, мит-

ническите служби, частния сектор и музеите продължават да укрепват сътрудничеството 

си, координирайки нови действия", каза тя. Резолюция 2347 е първата по рода си прие-

мана от Съвета за сигурност на ООН и фокусирана върху защитата на културното нас-

ледство. Единодушната подкрепа на резолюцията е признание на значението на опазва-

нето на културното наследството за мира и сигурността в света. 

„Резолюцията отбелязва важна повратна точка в осъзнаване централната роля на кул-

турното наследство в съвременните конфликти“, заяви Бокова. „Това ясно показва как 

културното наследство за няколко години стана пряка цел на конфликта.“ Ирина Бокова 

припомни жизненоважната роля на Хагската конвенция за защита на културните ценнос-

ти в случай на въоръжен конфликт (1954 г.), както и Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. 

за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прех-

върляне на правото на собственост на културни ценности. 

Добри практики 



Старият Несебър става 3D 

 

Община Несебър ще привлича целого-

дишно туристи, като популяризира свои-

те исторически богатства и природни 

дадености по нов атрактивен начин. 

Предвижда се по улиците на черномор-

ския град да бъдат монтирани 3D про-

жекционни системи, които да дават ин-

формация за знакови паметници. Наред 

с това ще бъдат поставени киоски с ак-

туални туристически маршрути. Подгот-

вя се създаването на уеб страница, как-

то и на смарт приложения за реклама на различни обекти. 

Дейностите са част от проект за трансгранично сътрудничество, който Несебър реализи-

ра съвместно с Одрин. Стойността на инициативата е 883 704,50 лв. 

По друг трансграничен проект – реализиран заедно с община Къркларели, – Несебър ще 

ремонтира част от инфраструктурата си в Стария град. Дейностите са на стойност 971 

045 лв. и ще включват подмяна на настилката и реконструкция на тротоарите по улиците 

„Месамбрия“,  „Митрополитска“ и част от ул. „Мена“. 

„Чрез реконструкция на уличната мрежа в града на ЮНЕСКО ще се покаже в дълбочина 

историческата стратиграфия, богатството на културни пластове от различни епохи с еле-

гантна и тактична съвременна намеса. Така ще се дообогати познанието и усещането за 

Старинен Несебър с неговите обекти, които, макар и от различни времена, са обединени 

от дълбоката следа на историческата памет”, обясняват от местната управа в Несебър. 

В рамките на двата проекта са предвидени различни инициативи, които да насърчат раз-

витието на културен, исторически и екотуризъм. По този начин Несебър ще се опита да 

се превърне в целогодишна туристическа дестинация. 

Добри практики 



Пловдив с две номинации в конкурса "Чети и пътувай" 

 

Община Пловдив получи две номинации 

в петото издание на националния кон-

курс "Read & Travel" ("Чети и пътувай"). 

Той ще се проведе по време на XIV 

Международно туристическо изложение 

"Културен туризъм" във Велико Търново 

от 6 до 8 април. И двете подадени кан-

дидатури от Пловдив са в категорията 

"Най-ефективни рубрики и публикации". 

Първата от номинациите е видеоотразя-

ване на Международната среща за ту-

ризъм 2016 - община Пловдив. Клипът представя едно от ключовите събития в туристи-

ческия бранш за Пловдив. Срещата се организира ежегодно от община Пловдив чрез ОП 

"Туризъм"-Пловдив в сътрудничество с Министерството на туризма, частни компании, 

местни и национални власти. Досега срещата е привлякла повече от 700 туроператора и 

журналисти от цял свят, които я описват като успешна и с голям потенциал за представя-

нето и развитието на Пловдив като водеща дестинация за културен, винен, религиозен, 

събитиен, шопинг, уикенд и други видове туризъм. 

Пловдив се състезава в същата категория и с публикациите на журналисти от Междуна-

родната асоциация на журналистите и писателите в областта на туризма FIJET. Престо-

ят им в Пловдив през септември бе свързан с церемонията по връчване на наградата 

"Златна ябълка" - едно от най-престижните отличия в туристическия бранш, което се да-

ва ежегодно на определена дестинация, браншова организация и др. Наградата е за пос-

тижения в областта на туризма и е "своеобразен туристически Оскар". 

Наградите в отделните категории ще бъдат връчени на заключителната официална ве-

чер на изложението във Велико Търново. 

Добри практики 



Замъкът Баба Вида с проект за реставрация 

 

Община Видин и фондация "Созопол" 

се съюзяват за проучване и опазване на 

културното  наследство 

Общината във Видин и фондация 

"Созопол" подписаха меморандум за 

сътрудничество в областта на проучва-

нето, опазването и популяризирането 

на природното и културно-

историческото наследство на дунавския 

град. Под документа подписите си сло-

жиха кметът Огнян Ценков и председа-

телят на управителния съвет на фондацията Кирил Арнаутски. 

Фондацията дари цялата си проектна документация за проучване, реставрация и социа-

лизация на най-важния туристически обект в града - замъка Баба Вида. Проектът "Замък 

Баба Вида - дунавска врата през хилядолетията" е бил изготвен преди 8 години, но едва 

сега се създава възможност за неговата реализация. Едно от условията е прехвърляне 

на правото за управление на историческата забележителност от държавата на община-

та, което вече е налице. 

Проф. Николай Тулешков и проф. Виолета Нешева представиха основните дейности по 

проекта - проучване на основите на кулите и в зоната на крепостните стени, социализи-

ране на три помещения от османския период във вътрешния двор, монтажно покритие на 

сцената, хидроизолация на тревното покритие на втория етаж и др. Финансирането ще 

бъде осигурено по Програмата за културно предприемачество, наследство и обмен на 

финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Фондация "Созопол" е първата българска неправителствена организация, която става 

консултативен партньор на ООН за образование, наука и култура. Изключително съм 

горд с установеното сътрудничество в името на съхранението, популяризирането и уве-

личението на туристическия поток към нашия град, сподели кметът на Видин Огнян Цен-

ков. 

Добри практики 



Казанлък за първи път е домакин на  

Международния конгрес по тракология 

13-ото издание на престижния световен 

форум ще събере от 3 до 7 септември 

т.г. изтъкнати траколози от цял свят в 

Казанлък. Форумът се провежда  за тре-

ти път в България, но за пръв път е из-

вън София. Под мотото „Мит и реал-

ност“ „240 изследователи на тракийска-

та култура от 26 държави са заявили 

участие до момента“, съобщи доц. д-р 

Христо Попов, заместник-директор на 

Националния археологически институт 

с музей при БАН, член на организацион-

ния комитет на конгреса. 

„Казанлък е естествен притегателен център за тракологията, но всеки участник иска да се 

докосне до находките, да ги пипне, да ги усети“, коментира големия интерес гл. ас. д-р 

Юлия Цветкова от организаторите. Планирани  са редица паралелни научни сесии в зали, 

намиращи се на територията на града. Представянето на научните доклади ще бъде със 

свободен достъп за всички желаещи. 

Съпътстващите мероприятия предвиждат постерни изложби за проучвания по темата в 

Казанлъшко през последните над 70 години, разширена изложба за паметници под егида-

та на ЮНЕСКО и такива от България, които кандидатстват за статут към световното кул-

турно наследство, туристически обиколки из културно-историческите забележителности 

на региона. 

През януари 2017 г. ЮНЕСКО официално е поела спонсорството на международната на-

учна конференция и нейни представители ще имат възможност отблизо да се запознаят с 

предложението на Община Казанлък и Министерството на културата за актуализиране на 

Индикативната листа на организацията с още осем тракийски гробници като сериен обект 

- разширение на вече вписаната Тракийска гробница.   

За успешната реализация на конгреса Община Казанлък и Историческият музей „Искра“ 

са подкрепени от Министерството на културата, Националния археологически институт с 

музей при БАН, Центъра по тракология при Института по балканистика, катедрите 

„Археология“ и „Стара история“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Международният конгрес е създаден през 1972 г. с активното съдействие на покойния 

проф. Александър Фол. Първият форум се провежда в българската столица. През години-

те домакинството преминава през градове от Европа и Русия, още веднъж – София, и за 

първи път тази година - Казанлък. 

Добри практики 



...Музей на родопския 

карст - Чепеларе 
 

Музеят на родопския карст в Чепеларе съ-

ществува от 1980 г. Това е единственият по-

добен музей на Балканския полуостров. 

Експозицията започва с раздел геология. В 

няколко витрини са показани красиви мине-

рали, характерни за пещерите. Част от сбир-

ката се състои и от минерали, които се на-

мират на повърхността на земята, но са 

много характерни за района на Родопите - 

ахати, корунд и други скъпоценни и полускъ-

поценни камъни. 

Развитието на пещерното дело в България 

може да бъде проследено в залата, посвете-

на на 80-годишнината на пещерното дело в 

България. В сбирката е включена и уникална 

петромаксова лампа, принадлежала на Иван 

Буреш (1885 г. – 1980 г.), зоолог и ентомо-

лог, който пръв в България започва да про-

учва обитателите на пещерите и открива но-

ви за науката видове. 

Музеят по спелеология притежава и богата 

сбирка от различни видове скали и пещерни 

образувания. 

Отделите по биоспелеология и пещерна па-

леонтология са едни от най-интересните за 

посетителите. В отдел биоспелеология са 

показани животински видове, които живеят в 

пещерите. За българските пещери това ос-

новно са безгръбначни животни - паяци, ска-

калци, рачета, стоножки, бръмбари. Един от 

най-интересните екземпляри е бръмбарът 

„Светломразец”, който, ако излезе на свет-

лина, умира. 

Открий и сподели... 



В експозицията по палеонтология са показа-

ни животните, които са обитавали пещерите. 

В родопските пещери са намерени много кос-

ти от пещерна мечка. Посетителите на Музея 

по палеонтология могат да видят възстано-

вен изцяло от естествени кости скелет на пе-

щерна мечка. Мечката е била масивен бозай-

ник, който, изправен на височина, е достигал 

до 4,5 м. Животното е изчезнало след пос-

ледния ледников период на Земята. Друга 

любопитна подробност, която посетителите 

ще научат, е, че пещерите в региона са били 

обитавани и от пещерни леопарди в минало-

то. В музея може да се види част от долна 

челюст на леопард, която е най-старата кост 

от такова животно, намерена в цяла Европа. 

В музея има и останки от носорози, които 

преди хиляди години са населявали терито-

рията на съвременна България. 

Последната сбирка в музея е посветена на 

хората, обитавали пещерите преди хиляди 

години. Повечето от най-старите експонати в 

музея са от Ягодинската пещера и са на 6000 

години. 

В музея могат да бъдат закупени информа-

ционни материали и картички. 

КОНТАКТИ 

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

press@tourism.government.bg  

Интернет сайт: www.tourism.government.bg  


