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Мария Иванова, директор в МИЕТ –
за проекта на новия Закон за туризма
v Чудесата на България - от стр.7 до стр.16
v Бета Консулт 1: „Готови сме за проекти
за изграждане на водни цикли“– cтр.6
v

Националeн преглед-конкурс
ОБЩИНИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
Казваме, че туризмът е един от водещите отрасли на българската икономика. И с основание. За последното
десетилетие и половина в него бяха инвестирани милиарди. Като резултат отрасълът днес също
генерира милиарди приходи и дава пряко или косвено работа на стотици хиляди българи. Кой и как обаче
допринася за този растеж. Ето съвсем не риторичен въпрос, на който си струва да потърсим отговор.
Той може да бъде получен чрез Националния преглед-конкурс „Общините за развитието на туризма”.
ните за развитието на ту- литети и т.н. С други думи курс „Общините за развиризма” са концентрирани общината да отправи пока- тието на туризма” бе обявен
за неговото успешно про- на към българи и чужденци от заместник-министър Иво
веждане. Доказателство да посетят нейните турис- Маринов на Годишната среза това са положителните тически обекти. В основата ща на кметовете на общини
отзиви и ширкото участие на уникалното национално по проблемите на туризма
на българските общини. събитие са дигиталните и във Велико Търново и се
Националният
преглед социално медийни услуги, организира със съдействидава възможност на всяка които откриват възможнос- ето на Министерството на
от тях да покаже, какво е ти пред общините да се икономиката, енергетиката
Българският туризъм постигнала в сферата на рекламират, да се популя- и туризма в два самостояусилено работи за един туризма, да демонстрира ризират като привлекател- телни модула.
успешен летен сезон и бе- условията за развитието ни и перспективни туристиФиналът, с награждавалежи ръст от 5-6 % в срав- на този бранш – атракции, чески дестинации. И в това нето на отличените, е на 27
нение с миналата година. музеи, природни и архео- е най-голямото предизви- септември - Световния ден
В активния туристически логически забележително- кателство!
Българският на туризма. МИЕТ ще връсезон и силите на органи- сти, религиозен туризъм, туризъм да заздрави пози- чат на първенците-общини
заторите на Националния развита инфраструктура, циите си и да бележи не- в трите категории големите
преглед-конкурс
„Общи- еко туризъм, настаняване и прекъснат ръстеж с качест- награди – безплатно учасзаведения, тради- вен туристически продукт.
тие в международна турисционни местни и
Да припомним, че На- тическа борса.
локални специа- ционалният преглед-конВесела Цолова
Медиен
партньор
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С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
Проект за нов Закон за туризма

ü Националният съвет по туризъм - с повече правомощия
ü Туристическите сдружения – през сито
ü Кметовете – с тояга и морков
ü СПА-центровете със сертификати
Мария Иванова, директор на дирекция „Туристическа политика” в МИЕТ
– Г-жо Иванова, подготовката на
проекта за нов Закон за туризма продължи повече от 3 години. Какви противоречия е трябвало да решите и по
кои теми – да примирите крайните
становища в бранша, за да се получи
работещ документ?
– Проблем донякъде се оказа създаването на национална туристическа
организация – на бизнес равнище, но
и на ниво министерства. Дадохме си
сметка, че за тази цел са нужни пари
и затова оставихме възможността към
темата да се върнем на друг, по-подходящ етап. От гледна точка на бизнеса
пък най-спорни бяха туристическите
райони и по-точно схемата на тяхното управление. Имаше организации,
които казваха, че административнонаказателните разпоредби, т.е. санкциите, трябва да се увеличат, а други –
обратно, да се намалят. Имаше също
противоречие по отношение на категоризацията – да бъде срочна или безсрочна, но в крайна сметка се постигна
съгласие за контрол на 5 години. Освен
това трябваше да хармонизираме закона с директивите на ЕС, особено в
частта за свободното предоставяне на
услуги, което също предизвика известна полемика. Засегнати се оказаха найвече туроператорите, в известна степен екскурзоводи, планински водачи и
ски инструктори. Но това е ангажимент
на България, по който не можем да отстъпваме.
– След като на този етап туристическата организация отпадна, Националният съвет по туризъм (НCТ) получава ли повече правомощия?

– В проекта доста подробно сме
разписали изискванията към туристическите организации. Защото по
действащия Закон за туризма всяко
сдружение, регистрирано по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел,
което има в предмета си на дейност туризъм, се вписва в Националния туристически регистър. Те и занапред ще се
регистрират по споменатия закон, но
по-детайлно дефинирахме що е местно, регионално, продуктово, браншово
(Ha cтр.4)

– Да, ние запазихме този орган към
министъра на икономиката, енергетиката и туризма, в него отново участват заместник-министри от всички
министерства, дадохме лек превес на
туристическия бранш и разширихме
малко обхвата на въпросите, по които може да заседава. Прецизирахме и
кои туристически сдружения могат да
участват в работата му, за да се получи
цялостно представяне на бранша. Националният съвет ще бъде и занапред
органът, който вместо неродената национална туристическа организация
ще продължи да се занимава с националния маркетинг и реклама. Но в неговите рамки ще има постоянно действаща работна група за тази цел, която
ще подготвя годишната програма и
след това – отчета за изпълнението й.
– Тъй като т. нар. браншови организации продължават да се роят – по
списък вече са над 180, а всички не
могат да участват в работата на НСТ,
как ще става отсяването им?
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Етнографският комплекс в Златоград

и професионално сдружение и има срок след влизането на
закона в сила, през който трябва да приведат дейността си в
съответствие с новите изисквания. Сдруженията отново ще
трябва да бъдат вписани в Националния регистър, като ясно
ще се посочи кое какво е, ще се прецени имат ли дейност
по представените от тях доказателства за организационен
живот – събрания, платен членски внос и т.н. По последното
трябва да проличи, че участват в живота на бранша и имат
тежест, за да претендират за място в работата на НСТ, в тази
на комисиите по категоризация и регистрация към министъра и към общинските администрации, в консултативните съвети по туризъм към кметовете на общини, в организациите
за управление на туристическите райони. Тоест даваме възможност на бранша да бъде чут, но трябва да сме сигурни,
че пратениците му наистина са представителни.
– В каква степен туристическите райони, които новият
закон предвижда да бъдат създадени, съвпадат с районите на културното ни наследство или т.нар. ЛОКУС-и, които
бяха формирани преди четири години с един българо-италиански проект?
– 13-те ЛОКУС-а обслужват стратегическия план за развитие на културния туризъм и са идентифицирани според
културно-историческото наследство. При нас идеята е с
туристическото райониране да се даде възможноста за
осъществяване на регионален туристически маркетинг и
реклама. В проекта умишлено не сме фиксирали тези райони, за да може първоначално да се направи анализ на
сегашната ситуация, да се създаде концепция и на нейната
основа министърът да издаде заповед за посочване на районите. Няма да се стигне лесно до решение, но докато се
разработва концепцията, ще се организират срещи с всички
заинтересовани и ще се стремим към консенсус. При определянето на границите на районите естествено е някой от
продуктите да бъде водещ, но при нас разположението на
ресурсите е такова, че най-добре е те да бъдат съчетавани,

за да развиваме целогодишно дестинациите. Не става дума
обаче за административни граници. За улеснение една община няма да може да се разполага върху два района и
поне 4 общини ще участват в един район. За нас е много важно наред с туристическите сдружения, които са вписани в
Националния туристически регистър, още с учредяването на
районите в управлението им да участват и общините. Това е
логично, защото много от правомощията са при кметовете –
и по отношение на обектите и атракциите, и с оглед възможностите за кандидатстване с проекти по оперативните
програми.
– В проекта се появявя понятието „национален курорт”?
Какво е новото при него?
– Под това понятие за целите на закона разбираме само
тези курорти, които са селищни образувания, не става дума
за населени места – градове и села.
– Тоест Китен е селище и затова не е „национален курорт” по смисъла на ЗТ, за разлика от „Слънчев бряг” например?
– Да, но това понятие въвеждаме само за нуждите на Закона за туризма. По Закона за здравето с решение на МС
има много селища, които са обявени за курорти – балнеолечебни, морски, планински, разделени са по местно и национално значение и в тези формулировки ние не се месим. За
нас е важно за местата, където вече са формирани селищни
образувания, впоследствие да се разпишат правила. А определението за „национален курорт”, което сме дали в новия
Закон за туризма, кореспондира с правомощието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма съвместно с
министрите на регионалното развитие и на здравеопазването, както и на другите компетентни органи, да разработят тези правила. В последно време много се дискутираше
Слънчев бряг, но в тази категория влизат още Св. Св. Константин и Елена, Златни пясъци, Албена, Боровец, Пампорово и т.н., които трябва да получат специална уредба или
закон, за да намерят проблемите им
решение.
– Как законът насърчава местните
власти да развиват специализираните
видове и да не се концентрират само
върху масовия, т.е. морски и ски, туризъм?
– Ние разписахме нови правомощия
на кметовете в сферата на туризма, които ще донесат на общините нови приходи от такси, но не това е най-важното.
Формулирали сме по-добре какви дейности трябва да включва местната програма за развитие на туризма, защото
приходите от туристическия данък върху нощувките трябва да се използват
само за нейното финансиране (това се
изисква и от сега действащия Закон за
туризма). Ясно обаче сме посочили и
ролята на консултативния съвет за ней-
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ното разработване и после за приемането на отчета за изпълнението й, тъй като половината от членовете на съвета
трябва да са от туристическия бранш. Тоест всички – и браншовиците, и общината са заинтересовани да знаят за какво
се изразходват приходите от данъка. Затова и предоставяме
възможност на кметовете да следят за воденето на туристическия регистър (за нощувките от всеки хотелиер), досега
това бе в правомощията само на Комисията за защита на
потребителите (КЗП). От тези приходи общините са особено заинтересовани. Кметовете получават и нови правомощия при категоризацията
на обектите – повишават
се с по една звезда хотелите и самостоятелните
заведения, на които те ще
определят категорията,
дават им се за категоризиране и нови обекти като
хостели и апартаменти за
гости, семейни хотели, мотели, къмпинги и бунгала
с всички звезди, къщите
за гости и стаите за гости,
които леко се предефинират, също с всички звезди.
Най-важното е, че те вече
ще могат да контролират
дали обектът е категоризиран или не, което засега
не могат да проверяват, и
съответно да налагат санкции. Принудителната мярка – затварянето на обекта, все пак остава в КЗП.
– В последно време се нароиха много СПА-центрове.
При тях ще има ли лицензи или категоризация, за да се
гарантира качеството на предлаганите услуги?
– Ние сме го нарекли сертификация, но то е като при режима за категоризация. Тоест даваме определение за центровете, които са балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични, и те ще подлежат на тази сертификация. За тях ще
има правила – за изграждане и за обзавеждане, но най-вече
ще има изисквания към персонала в тях. За да не може едно
джакузи или една кушетка за масаж да се рекламират като
СПА-център и потребителят да се подвежда.
– Ще има ли национална мрежа от ТИЦ-ове и с каква цел?
– Да, включването на туристическите информационни
центрове в национална мрежа цели да има стандарт за това
какъв трябва да бъде един ТИЦ, каква да е подготовката на
неговия персонал и какво обслужване да се очаква от него.
Стандартите ще бъдат разписани в наредба, защото действат доста ТИЦ-ове, част от които са към кметовете, други
са общински предприятия, а трети – търговски дружества,
но с различна дейност. Статутът е без значение, важното е
обектите в мрежата да са еднакви и лесно разпознаваеми и
достоверността и обемът на информацията, която предоста-
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вят, да са гарантирани. Центровете, които решат да покрият изискванията на наредбата, ще бъдат огласени в нашия
сайт и ще формират мрежата. Тези, които няма да покриват
стандартите, ще продължат да си работят под други наименования.
– Тоест, това няма да е административна мрежа, а система от информационни центрове, които ще работят по
еднакви стандарти.
– Да, на един по-нататъшен етап ще образуваме само онлайн, но не и административна мрежа.
Големият плаж на курорта Лозенец
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– Законът за туризма ще вземе ли отношение към актуалния проблем за ол инклузив пакетите или това е проблем на Българската агенция за безопасност на храните
(БАБХ)?
– Обсъждали сме с БАБХ в наредбата за категоризация
да има обвързаност на капацитета на кухнята с търговската
площ на заведението и с това, което се предлага. Разговаряхме също те, издавайки разрешение на обекта за ползване, да цитират нашата терминология за вида на обекта.
Идеята е ние да ползваме като документ визата за ресторант или за бистро, която те издават и с която ние да сме
обвързани, тъй че като дойдат след това собствениците
при нас за категоризация, да не става разминаване. Сега те
издават документ за един вид заведение, който ние в момента не изискваме – важно е заведението да е въведено в
експлоатация, собствениците го представят като категоризация и тогава от гледна точка на нашата наредба се получават
разлики. Колкото до качеството на храната, те трябва да го
следят без значение дали тя се предлага в пакет (ол инклузив) или отделно.
– Тоест, важното е капацитетът на кухнята да е свързан с
капацитета на заведението.
– Да, така е засега.
Интервюто взе: Начо Халачев
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ИНВЕСТИТОР

Инж. Георги Колчаков, управител на Бета Консулт1 ООД:

ГОТОВИ СМЕ ЗА ПРОЕКТИ ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДНИ ЦИКЛИ
– Инж. Колчаков, Бета
Консулт 1 е автор на редица емблематични сгради
като София Мол, Сердика
Център, Мол Пловдив, Мол
Варна, Мол Стара Загора
и други. Повлия ли кризата
на инвеститорския интерес?
– Да, работата
ни намаля, но въпреки това успяваме да
намираме поръчки.
Надявам се, че това
се дължи на качеството, с което изпълняваме нашата работа. Наскоро завършихме доста интерсен обект – Галерия Бургас, последния Мол, който се откри в края на май. В него проектирахме
много оригинална конструкция на горното осветлениe Sky-light. Общественото пространство под
него е по-щедро оформено – като малка пиацета, която е органична част от града.
– Търсите ли други сектори за реализация?
– За нас е интересна и работата по инфраструктурни проекти. Миналата година изработихме проект на стоманената конструкция за мост
на метрото в Обеля от втория метродиаметър.
Тази година участваме като подизпълнител на проектантската фирма Ателие Серафимов Архитекти в техния консорциум за ЛОТ 3 на метрото при летището – 22 и 23 станция
със съответните линейни участъци, които ги свързват. Тук се
включва проектирането и изграждането на самите станции
и естакадите към тях. Надявам се и занапред да можем да
участваме в такъв вид инфраструктурни проекти, за които в
момента има финансиране.
– Освен в България работите ли и в други държави?
– В момента изпълняваме проектирането на Мол в Скопие по съвместен проект отново с Ателие Серафимов Архитекти за големия инвеститор Газит. Надявам се да успеем
да се утвърдим и да спечелим още поръчки в Македония,
но знаете – всяко начало е трудно. Търсим варианти за
работа извън България, като се опитваме да изнасяме продукта от висококвалифицираната работа на инженерите
в нашето бюро в чужбина, използвайки задълбочаващата
се глобализация на света. Посетих Кувейт с тази идея, на-

дявам се да имам положителен отговор от инвеститорите.
– В списанието ни работим често с общините в
България, може ли Бета Консулт 1 да бъде полезна на
кметовете в страната?
– Ние бихме могли да участваме в изграждането на вод
ните цикли на населените места, които включват доставка
на питейна вода, изграждане на канализация за събиране
на отходните води и преработването им в пречиствателни
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ИЗБРАХМЕ ЗА ВАС

Oгнено шоу ще освети
Дунав на 4 август

Ако търсите нещо
ново и различно, когато планирате почивката си, имате възможност да изживеете едно уникално събитие по Долния Дунав –
Международната Дунавска
седмица в Тутракан. Фестивалът ще се проведе от
28 юли до 5 август 2012 г.
В рамките на седмицата ще
бъдат изградени сцени на
открито за музикални
и танцови изяви на
местни, румънски, германски и др. участници, кулинарно представяне на страните
по река Дунав, модно
шоу, състезания и забавления, бирен фест
и много други.
Кулминацията
на
събитието е на 4 август 2012 г. (събота) с
уникално по рода си
шоу „Огненият Дунав“,

включващо светлинни
илюминации по реката, осветени плавателни съдове, светлинни и огнени ефекти, уникална заря, съпроводена с музика. През
същия ден ще се проведе и
традиционният за Тутракан
Ден на реката.
Бъдете наши гости и станете част от екзотичната атмосфера в Тутракан.

Икономически
университет – Варна
С академични традиции в бъдещето
www.ue-varna.bg

ü 92 години история
и традиция за конкурентно образование
ü Високо качество
на обучението
ü Компетентни и ерудирани преподаватели
ü Световно призната
диплома
ü Подкрепа за иновации и модерни практики
ü Партньорство с над 50 университета в цяла Европа

НА РАЗХОДКА ИЗ
ВЪЗРОЖДЕНСКА ЕЛЕНА

www.elena.bg

станции. По европейските норми страните членки на евросъюза трябва задължително да имат изградени такива водни
цикли във всяко населено място. Сега има средства за изграждането им по европейски фондове. Общините трябва
предварително да инвестират в проектирането на конкретния проект, на базата на който може да се кандидатства
за отпускането на средства за самото му изграждане. Поради някаква причина общините не финансират проектирането и за съжаление не се възползват от средствата по
еврофондовете. Разумно е кметовете на населените места
да оценят възможностите, които дава развитието на инфраструктурата и в частност водният цикъл. Ние винаги бихме
могли да бъдем полезни при проектирането му.
1000 София,
ул. „”Раковски” 85
( 02/9832792; 9836663
office@betaconst.com
www.betaconst.com

Ето че настъпва дългоочакваният уике нд, който ни дава възможност да си починем и да се заредим с нови сили за поредната работна седмица. Предлагаме ви
едно приятно пътуване, съчетано с общуване с природата – чист въздух, спокойствие и каквото още си изберете – риболов, плажуване, конна езда, събиране на
билки и гъби, разходка по някоя от многобройните туристически пътеки и, разбира
се, културно обогатяване.
Мястото е възрожденска Елена, която е
оставила значителна диря в историята на
българското образование и в борбата за
църковна независимост.
Не бива да си тръгвате от тук, ако не
сте разгледали музеите. Посещавайки ги,
вие сами ще се убедите, че в Елена духът
на миналото все още живее, а новото се
гради върху основите на богати традиции.
Вечер не бива да оставате в хотелската
си стая, защото къде другаде, ако не тук,
в Елена, можете да опитате от прочутия
еленски бут или рибица, които отлично се
дегустират с друг местен специалитет –
вино от арония.

Ако пък искате да отнесете и нещо за
спомен от Елена, предлагаме ви да посетите двете занаятчийски ателиета –
на местния дърворезбар и грънчар. Освен
да се запознаете с тънкостите на двата
занаята, можете да опитате и своята сръчност.
Възможностите за отсядате са много.
Просто трябва да си изберете според вашите предпочитания от сайта на общината: www.elena.bg – хотели, семейни хотели, къщи, самостоятелни стаи, бунгала, в
града или в някое от 124-те населени местенца в общината.
Къде другаде, ако не тук, в Еленския
Балкан ще се почувствате поласкани от
гостоприемството на местните жители.
Предлагаме ви да се убедите сами.
За да привлича и занапред все повече
туристи, чрез създаване на общ туристически продукт общинската администрация
обедини усилия с двете съседни общини
Златарица и Лясковец и кандидатства по
ОПРР схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите.“.
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ИЗБЕРЕТЕ

www.berkovitsa.bg

Димитранка Каменова, кмет на община Берковица:

КАЛОЯНОВО ПРЕДЛАГА
АЛТЕРНАТИВНИ
ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ

БЕРКОВИЦА – КАКВА КРАСОТА В
ТОВА НЕПОЗНАТО РАЙСКО КЪТЧЕ
ризма с реално изпълнима Общинска стратегия и Програма, активна
работа по проекти, финансиращи
съхраняването и социализацията на
природното и културно-историческото наследство. Ще осъвременим материално-техническата база, използвайки инструментите на европейски
и други фондове. Вече имаме разработени и спечелени проекти: „Подкрепа за развитие на регионален
туристически продукт и маркетинг на
териториална дестинация“ 2012 г. –
одобрен, на стойност 431 240 лв.;
„МИГ – Берковица – Годеч“ 2012 г.
одобрен, в процес на изпълнение, за
3 895 000 лв.; „МИГ – Западна Стара

– Г-жо Каменова, каква е политиката ви за утвърждаването на
общината като атрактивна туристическа дестинация?
– Берковица е град с древна
история и постижения в областта на спорта, културата
и изкуствата. Това ни прави
отговорни към нейното настояще и ни дава куража и
вярата, че с общи усилия
можем да я развиваме и да
откриваме нови възможности за подобряване живота на
хората тук. Отворени сме към
инвеститори от страната и
чужбина, които искат да развиват туризъм, технологични
производства и екологично
земеделие. В програмата за
управление 2011-2015 г. сме Часовниковата кула
заложили като приоритет
превръщането на общината в ат- планина – Копрен – Миджур“ 2012 г.
рактивна туристическа дестинация одобрен, в процес на изпълнение за
с поддържани културни центрове 2 730 000 лв.; Предстои одобряване
и разумно използвано природно и на проект за ремонт на стадиона и
културно-историческо наследство. спортни съоръжения в Берковица
Развиваме еко, културен, поклон- на стойност 643 709
нически, конферентен, спортен и евро.
алтернативен туризъм, археология,
– Използвате ли
езда, кулинария и т.н. В нашия фокус богатото културноса и балнео и СПА туризмът, ски ту- историческо наследризмът, който се развива и към който ство и живописната
има реален инвеститорски интерес. природа за привлиВ реализация е проект за развитие чането на туристи
на зимните ски спортове и туризъм, през цялата година ?
чрез разработения и утвърден от
– Берковица е
ОУП за СТК „Берковски Балкан“. Ра- обаятелна и през чеботим по естетизиране и устройване тирите годишни сезона пространствата, създаване на на. С красотата и занови, икономически ефективни ту- пазената си природа
ристически продукти, подобряване Берковската планина
планирането и организацията на ту- е прекрасно място за

туризъм, спортуване и отмора. На
15 км от града се намира туристическо-спортен комплекс «Ком». В
местността под връх Ком може да
практикувате колотуризъм, делта–
и парапланеризъм. Оттук е и изходният пункт за доста туристически
маршрути. През лятото Берковица
очарова с дивната красота на слънчевите изгреви на планинските върхари, с ромона на планински ручеи
и шума на Хайдушките водопади.
Рибарите могат да отидат за планинска пъстърва в бистрите води на
Синия вир. Имаме отлични условия
за практикуване на ловен туризъм.
Основната ни сила е и културно-историческият туризъм.
Имаме уникални обекти като:
Часовниковата кула, Къща
музей “Иван Вазов”, Градската художествена галерия, Етнографският музей,
Църквите “Рождество на
Пресвета Богородица” и
“Св. Николай Чудотворец”,
Турската баня, античната
крепост “Калето”, Клисурският манастир „Св. Св.
Кирил и Методий“. Гостоприемството и обаянието на
Берковския край може да се
открие и по време на международния детски фестивал
на изкуствата „Лачени обувки”, който тази година отбеляза 20-годишния си юбилей, фолклорния събор
„Балканът пее и танцува”, рокфеста
„Берксток“.

Площадът

Община Калояново се намира на 24 км от Пловдив и на 16 км от автомагистрала „Тракия“. През територията й минават основните пътни артерии, свързващи Северна и Южна България, страните от Североизточна
Европа и Скандинавието с Турция и Близкия Изток.
Гордост за населението е пистата за авто и мото състезания. Изграждането на писта „Дракон“ е резултат от ползотворното сътрудничество
между частен инвеститор и Община Калояново. От създаването си през
2005 г. пистата е домакин на два кръга от националния шампионат за
туристически автомобили, многобройни маркови събори, тунинг шоута и
редовни мотоциклетни и автомобилни тренировки и любителски шампионати. Пистата се намира само на
www.kaloianovo.org
20 км от Пловдив и на 15 км от Хисаря, което я прави достъпна за
зрителите от цялата страна.
Почитателите на конния спорт
и всеки, който търси място за
почивка от шумния град, би могъл да посети спортен комплекс
„Тракиец“. Комплексът е на 30 км
от Пловдив, модерно оборудван
за любителска и професионална
езда. Конната база разполага с открит и закрит манеж и 36 бокса за коне. Предлага уроци и курсове по езда.
СК „Тракиец“ разполага с хотел с 9 двойни стаи, 1 студио и 2 апартамента.
Всяка от стаите има интернет, телевизия, мини бар и рум сервиз. В ресторанта с капацитет от 100 места, освен вкусна храна може да се дегустират
избрани вина. Гостите могат да посетят фитнес залата на комплекса и релакс центъра, предлагащ джакузи, парна баня, сауна и масажен кабинет.
Официалният празник на Калояново съвпада с честването на „Свети
Дух“. Повече за инициативите на общината ще научите от сайта:
www.kaloianovo.org
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Нуждаем се от инвеститори

Медковец е единствената община в Северозападна България, която може да се похвали със
завършен пълен воден цикъл в с. Рaсово, едно
от 5-те села на територията й. Кметът – инж. Куткудейски споделя:
„В общината ни основен поминък е земеделието. Поради промените в климата търсим варианти за алтернативни култури. Имаме прекрасни условия за
развитие на зеленчукопроизводство и бихме съдействали на
всички инвеститори, проявяващи интерес към него. Медковец се
слави и с екологично чистия мед, тъй като пчеларството е традиционен занаят, заедно с ковачеството и шивачеството. Усилено
работим по проекти за развитието на
селски туризъм. През септември ще бъде
отворен музеят, който в момента разширява експозицията си. В него туристите
и гостите могат да разгледат колекция от
старинни предмети, свързани със занаятите, земеделието и бита на медковчани.
Църквата „Света Параскева“ е национален паметник на културата. Иконостасът в Църквата “Св. Параскева
нея е дело на дебърски майстори от рода Филипови. Танцовият ни
състав слави името на Медковец и извън България. Изключително
атрактивен е вече превърналият се в
традиция Фолклорен събор „Багачина“, който организираме съвместно
с колегите ми от Лом и Брусарци всеки
юни. Целта ни е да съхраним и да популяризираме уникалността и самоМузеят в Медковец битността на хората от общината.“

САМО НАЙ-ДОБРОТО Е ДОСТАТЪЧНО ДОБРО...
В близост до Международния панаир,
Парк-хотел “Санкт Петербург” е една от
емблемите на Пловдив.
Комплексът разполага със 105 луксозни студия със спалня, 21 апартамента,
42 двойни студия, 42 единични стаи. Обзаведени са с климатик, телевизор със

сателит, мини-бар, телефон, интернет,
баня с вана/душ.
Виенската сладкарница в Парк-хотел
“Санкт Петербург” посреща с изключителен стил и класа.

Аквапаркът на
хотела разполага с 4 атрактивни
плувни басейна,
воден бар, 4 коктейл бара, водни каскади, водопади и скални
пещери.
“Санкт Петербург” предлага 3
напълно оборудвани с модерна техника
зали с капацитет от 20 до 300 места.
Основният ресторант в комплекса е на
две нива. В него може да се танцува под
открито небе, благодарение на отварящия се таван.

В бизнес ресторанта се
предлагат
престижни ястия
от френската и средиземноморската кухня.
На 22 етаж на “Санкт
Петербург” се намира
бар „Панорама”, откъдето се разкрива уникална
гледка към града.
На последния етаж
на хотела е бар “Бели
нощи”. Артистичният и разчупен интериор създават атмосфера на свобода и
удоволствие от живота.
За резервации: ( 032/9103, Факс: 032/951830
marketing@sphotel.net, www.sphotel.net
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www.sozopol.bg

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

АПОЛОНИЯ ПОНТИКА С АМБИЦИЯ ЗА

ИСТОРИЧЕСКА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ

Созопол се свързваше в миналото с бохемата на България. Тази
връзка се е запазила, но
днес към нея активно
се налагат и други – със Св. Йоан
Кръстител, дузина културни
фестивали и един... вампир. Повече за града с над 12 века по-дълга
история от тази на България –
в пряк разговор с кмета Панайот Рейзи, 46-годишен, зодия лъв
и девиз „Аз искам”.
но-геолозите, след него и международен конгрес на полицията. Отделно си вървят семинарите – на Техническия университет, на БАН, на
МВР, т.е. това се случва, но трябва
да го утвърдим.
– Вие сте втори мандат кмет.
Кое от вашето управление ще остане за Созопол?
– През този мандат трябва да направим пречиствателната станция с
колекторите към нея. А дотук много
са нещата, с които мога да се гордея –
големите ремонти на училищата,
направеното за църквите, инфраструктурата – пътища, осветление
и т.н. Но основното, което се случва
през последните години, е свързано
с археологията.
– Вие влезнахте и в световните новини...
– Според моя приятел проф. Божидар Димитров между топ нови-

Археологически паметници на о-в Св. Иван.

– Какво е Созопол за вас, г-н
кмете?
– За мен Созопол, със случващото се тук през последните 5-6
години, спокойно може да е поклонническият град на Южното Черноморие. Тук се развиха и историческият, и поклонническият, и ловният,
и спортният и др. видове туризъм.
Правим тази комбинация, защото се
опитваме по някакъв начин да удължим сезона. Новите хоризонти бяха
разкрити от строежа през последните 10 години на много нови хотели,
станции, места за пребиваване.
– При тази диверсификация
на туристическия продукт какво
ново да очакваме от Созопол?
– Ако успеем да наложим и конгресния туризъм, спокойно ще можем да говорим за един сезон от
170-180 дни. Ето, догодина правим
един международен конгрес на ми-

ните за юни е откриването на гроба на т.нар. вампир. Този скелет и
случващото се покрай тази история
е важно, защото привлича повече
гости. А Созопол има чар и който
дойде веднъж, задължително се
връща пак.
– А кои са повече – чуждестранните или българските гости?
– През последните 2-3 години
основните туристи са руснаците. Те
купиха много имоти и вече живеят
тук. А като цяло, разбира се, че са
чужденците, но не трябва да се подценяват и българите.
– Амфитеатърът ви е пълен
всяка вечер, на какво залагате в
културната програма?
– Има една дузина фестивали,
които са вече традиция – световно
известната „Аполония“, „Музите“,
един руски, един украински и др.,
празниците на града в средата на
юли, специалните програми на общината, които вървят безплатно в
амфитеатъра. Изобщо, нещата не
опират само до плажа, кюфтето,
кебапчето и слънцето, човек иска и
нещо да научи, да се обогати.
– Кое е това, което туристът
непременно трябва да види в Созопол?
– Много са, но мощите на Св.
Йоан Кръстител трябва задължително да се видят. Трябва да се видят също парченцата от кръста на
Христос в църквата „Свети Георги“,
мощите на Св. Андрей, миро от мощите на Св. Николай. Вампирът е
шоу.
– Вие имахте един голям проект, една голяма сграда, която ви
бе предоставена...
– От министерството на финансите. Идеята е там на един етаж да
направим музей на иконите, а на
втория – вероятно голяма конферентна зала. Разговаряме с министерството за още една сграда, която да стане един хубав конгресен
център.
– Имахте идея да развиете и
остров Св. Кирик като атракция...
– Идеята е стара – и наша, и на
министерството на културата, и на
проф. Димо Димов от фондация
„Аполония“ – да се направи нещо
като Сан Ремо, със зали за големи
конкурси, семинари... За това ще са
нужни към 20 млн., но не парите са

най-важното. Държавата трябва да
реши дава ли го на общината за стопанисване, общинско ли ще е... На
Св. Кирик може да се направи и още
една марина. Законите обаче също
трябва да се обмислят за поне 1015 години напред. Защото и големите инвестиции не се правят през
година. Днес, ако някой направи остров, той мигновено става държав-

на собственост.
– Как си представяте Созопол
след 10 години.
– Ако правилно
се ръководи, сезонът при нас трябва
да е 360 дни. Тук
има много история
и Созопол може да
бъде историческата столица на България. Заприказва се, че това
е българският
Йерусалим и
поклонническият туризъм
тепърва
ще
се
развива.
Защото
св.
Йоан Кръсти- Плевнелиев с кмета Панайот Рейзи
тел е на всички – на католици, италианци, французи, норвежци,
протестанти,
православни. финландци... И който иска да му се
И вече идват не само бълга- изпълни желанието, може да дойде,
Лодката «Аламана» - новият символ на Созопол ри, руснаци и гърци, но също да се поклони.

Комплексът разполага с
нова и модерна хотелска част
и дървени къщи (бунгала)
• ресторант с 80 места
• лоби бар
• оборудвана конферентна
зала с 30 места
• спа център със
закрит басейн,
финландска сауна,
инфрачервена сауна,
парна баня
• фитнес зала
• барбекю, оборудвано с
голяма пещ и скари

8238 Равда
ул.„Македония“61
( 0554 63 000
Ф.:0554 63 111
reservations@emeraldresort.eu
www.emeraldresort.eu

Emerald Beach Resort&SPA
перлата на южното ченоморие
Разположен в Равда, на 15 км от летище Бургас, на 100 км от летище Варна, на
10 км от Слънчев бряг и на 5 км от древния Несебър.
Тук ще откриете чудесни условия за
конферентен туризъм в двете напълно оборудвани зали с по 150 и 20 места,
подходящи за презентации, обучение и
други фирмени мероприятия.
Бизес-центърът предлага безезплатен достъп до компютри и Интернет.
В СПА център Taman Sari индонезийските терапевти ще Ви помогнат
да изберете подходящата за Вас процедура: сарайска баня, индонезийски
керамичен хамам, ароматна парна баня
и др. Taman Sari работи с оригинални индонезийски продукти. Луксозно оборудван фитнес център, фризьорски салон и
СПА бутик очакват гостите на комплекса.
Emerald Beach Resort & SPA разполага с 2 ресторанта и 4 бара, подходящи
за всеки изтънчен вкус.
Можете да се насладите на любимия си спорт на 2 тенис корта, игрище
за баскетбол, хандбал и футбол или игрище за плажен волейбол. Трите открити и 1 закрит басейни предлагат прохлада и водни атракции на гостите.
Комплексът има открит и закрит паркинг.
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Приморско – четири сезона бели
плажове и корени до траките

www.primorsko.bg

„Сещате ли се за връзката между
спрете да видите
„Война и мир“ и Алан Кайряк? Да,
„лъвската глава“
това е гениалният Лев Н. Толстой,
и се насладете на
авторът на романа. В странджанскопесента на редки
то село негови последователи обптици.
разуват през 1906 г. колония на тол„Лъвската гластоисти и след това в негова чест го
ва“ пък е не само
преименуват на „Ясна поляна“– разскален феномен,
казва д-р Димитър Германов, кмет
но и гръб на крена Приморско. Днес за тази колония
постта
„ВълчаД-р Димитър ново кале“. Там
и за имението на графа със същото
име край руския град Тула можете да Германов - кмет има живот до ХV
научите от постоянна експозиция в век, но всъщност градежът от голекурорта, за чието богатство в днеш- ми каменни блокове от изток води
ния й вид определено приносът е до корени чак в ІV-то хилядолетие
на днешния градоначалник на При- пр. Хр. Средновековните останки
морско.
„Ясна поляна е
в община Приморско. Това е общината с най-дългите
и широки плажове
в Южна България
и между най-младите в страната.
Образува се с
народен вот през
1997 г., първа след
промените, и днес
включва шест селища. Макар и
Музейна експозиция, посветена на Лев Толстой
неголяма по площ
и население, тя е с тракийски корени тук говорят за малка църква и за
и с уникални природни забележител- два църковни комплекса в районости. С екипа ми сме заложили като на на устието на р. Ропотамо приоритет в програмата за управле- „Св. Димитър” и „Св. Параскева”
ние превръщането на Приморско в . Към хилядолетното наследство
един от най-атрактивните курорти на тракийското племе скирмиани
през четирите сезона. Работим уси- и мегалитното
лено за привличане на средства за им светилище
финансиране на многобройните про- Беглик Таш на
екти, които ще популяризират нашето север от Прикултурно-историческо наследство, бе- морско,
ме
лите ни плажове и уникалната приро- съпровождат
да“– споделя кметът д-р Германов.
г-жа Миглена
Може би ви се е случвало да пъ- Барцулева –
тувате на юг, по крайбрежието. След председател
Созопол, преди да стигнете устието на Общинския
на Ропотамо, ще минете край Мечеш- Съвет и г-жа
кото блато или резервата „Аркутино“. Мария ГеоргиА като се понесете покрай възпята- ева – Секретар на община Приморско.
та в песни река, потърсете с поглед Оттук до „лъвската глава”, където е
красивите водни лилии, до които била резиденцията на вожда им и вървозят атракционни лодки, лонгозни ховен жрец, пространството е било
гори, блата, природни образувания, свещено и затова е осеяно с могили,

долмени и малки скални светилища.
Днес до култовия център има достъп и
тук всеки може да се потопи в мистиката и да се поучи от космическия ред, да
преживее култовата церемония между
богинята майка и царят слънце, и още
да се зареди с енергията на чудатото
място, достойно за световен феномен.
Село Кюприя пък се основава от
странджански заселници в далечната 1879 г. През 1934 г. с царски указ
то става Приморско, а през 1981 г. –
и град. Чак периода 1997-2003 г.
обаче приморчани приемат за своята „златна ера“ и днес се гордеят с
индекс на човешкото развитие, поставящ ги на 18-то място сред 268
общини в страната. Затова и богатият културен календар, с който те целогодишно посрещат своите гости,
не трябва да учудва, плод на родолюбието и всеотдайността на целия
екип на общинската администрация. В него изпъкват протичащата
през цялото лято международна
академия „Съзвездие на таланти”
и също международните „Еврофолк
Черно море 2012”, „Балкан фолк
фест”, „Еврогрейд звезди”, „Кристални гласове”, „Звезден ритъм”
и т.н. Международният младежки
център в общината пък ориентира
към детско-младежки прояви – „Еврогрейд академия”, „Жреци на музите” в Китен, фестивал „Странджа”
и др. Не са забравени и любителите на водните спортове, чиято найстара изява може би е „Сребърната
амфора” за
подводен риболов в началото на септември, както
и провеждането на юбилейна
V-та
„Регата Приморско 2012
г.“ с участието
Беглик Таш и на общински морски клуб „Приморско“ и домакинството на общината при провеждането на държавните игри по
волейбол.
Весела Цолова

www.gabrovo.bg

Таня Христова, кмет на община Габрово:
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Първият виртуален музей в Габрово – през 2013 г.
– Г-жо Христова, имате
ли амбиции да
популяризирате Габрово
като столица
на хумора и
сатирата?
– Популярността на Габрово като столица на хумора и сатирата, пословичната ни пестеливост,
познатите по цял свят шеги отдавна
са направили известен нашия град,
затова приемам въпроса като риторичен.
Задачата ни е да отстояваме
имиджа на град на смеха и шегата с
постоянство, приемственост и едновременно обновявайки и развивайки потенциала, който притежаваме.
Иначе бихме пропилели безценни
възможности за развитието и просперитета на Габрово, а това не е габровска черта.
Традиционно фестивалът на хумора и сатирата привлича творци от
цял свят, които интерпретират смешното чрез изразните средствата на
различните изкуства. Габровският
карнавал с уникалността на своята
политическа сатира привлича ежегодно десетки хиляди участници и
зрители и все повече млади хора, но
това вече не ни е достатъчно. Тази
година ще осъществим своята амбиция да развиваме този продукт и използвайки европейски финансов ресурс, ще направим втори карнавал.

Той ще обедини таланта да изобразяваме смешното около нас с потенциала на местните артисти и ще се
превърне в своеобразен фестивал
на уличните изкуства.
Поставили сме си за цел повече
от това да популяризираме Габрово.
Стремежът ни е да го превърнем в
град-индустрия за хумористично
изкуство и основни инструменти за
това ще бъдат обогатяването културния календар на града и стимулирането на
неконвенционални форми
на изяви.
– Кои са основните проекти,
които предстоят в областта
на туризма?
Над 6 млн.
лева ще бъдат вложени
за
развитие
на културноисторическите
атракции Боженци и Етъра
– инвестиции
в подобряване
на туристическата инфраструктура и въвеждане
на високотехнологични решения. До
края на 2013 г. в Габрово ще бъде
създаден първият виртуален музей
в България. Чрез средствата на съвременните технологии и визуализации за първи път само тук ще може
да се преживеят
традиционните
производства на
българския Манчестър в уникална атракционна
експозиция. Преди дни спечелихме и друг проект
съвместно с общините Трявна
и Севлиево за
развитие на регионален туристически продукт.
– Стимулирате ли нови и
АЕК „Етъра“ малко познати

форми на туризъм?
– Габрово е стратегическо в географско отношение място, с уникално съчетаване на природен,
културен, исторически и, ако щете,
и събитиен ресурс, който, убедена съм, ще намери своето бързо
развитие. Това изисква правилна
общинска политика в различни аспекти, която да убеди и туристи и
инвеститори, че това е печеливша
от гледна точка на интерес дес-

Габрово
тинация. А това включва и инвестиции от различен характер като
качествена градска среда, развита
система на услуги, добра хотелска
база, за да можем да развиваме и
различни форми на туризъм, без
значение дали са традиционни или
малко познати. Вероятно събитийният и фестивален туризъм са пресечната точна на габровския потенциал с потребностите и интересите
на хората. Доказателство за това е
успешно приключилият екологичен
фестивал Узана Поляна Фест, който
се провежда за втори път, но успя
да привлече много повече посетели
и участници, представящи успешно
осъществени зелени идеи. Да не
забравяме, че в Габрово е роден
Кристо, а корените на бразилския
президент Дилма Русеф също тръгват оттук. Това са още две чудесни
възможности да направим Габрово
по-интересен за хората и ние максимално ще ги използваме.
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PRO DOMO SUA

www.e-kiten.bg

КИТЕН – МНОГО СЛЪНЦЕ
И
МОРСКИ
ТАЙНИ
Представя кметът Атанас Петров

дава възможност за развитие на туризма. Защитените местности и парковете могат да бъдат причина за
„Знаете ли, че тази година привличане на още туристи, което може да разчупи тиКитен чества 80-годишнина- пичната за района лятна морска рекреация или да се
та си? Но тя е само възрас- съчетае с нея. Много от гостите на града предпочитат
тта на селището, основано Китен заради по-чистото море и красивите горски маот тракийски бежанци след сиви. Целта е това да се запази и Китен да задържи
балканските войни, уточнява славата си на един екологично чист морски курорт.
кметът г-н Атанас Петров и
Кметство Китен наскоро пусна пътния възел „Детепродължава с фактите. – На лина”, който изключително улеснява достъпа на голеполуостров Урдовиза, където мия поток от автомобили към курортното селище
то е разположено, останки от
Туристите могат да посетят многобройните културни
разкрита крепостна стена го- изяви, сред които тази година изпъкна международният
ворят за живот тук още през фолклорен фестивал „Атлиманска огърлица”, отразяVІ век пр.Хр.
ващ и амбициите на Бургас да стане културна столица
„Тайни от морското дъно”е на Европа през 2019 г. На лятната сцена пред кметсвото
Кметът на Китен постоянното изложение, по- и на сцената в морската градина се провеждат танцови,
Атанас Петров казващо живота край Черно певчески фестивали с участници от над 16 държави, орморе от ІІІ-то хилядолетие пр. Хр. насам. Неговата ганизирани от кметсво Китен и община Приморско. „На
основна тема са потъ8 август гостува Стоянналите праисторически
ка Мутафова с юбилейселища по крайбрежиения си спектакъл „Пато и още - развитието на
рижки лудории”, който
котвата от камък с жлеб
се играе на сцената на
до щок от олово. Тема
лятното кино. В средае и единственият кораб,
та на август се провежоткрит в това море от арда „Рок фест”. Така, че
хеолози – в случая върху
който иска да се забаселищни останки от Ранвлява при нас, ще наната бронзова епоха.
мери всичко за своята
По турско крепостта
незабравима почивка.
Урдовиза попада в обКитен е невероятно и
ластта „Хасекията”. Това
неповторимо красиво
са султански имоти, за
кътче от българското
които красива българка
Черноморие. То е унис геройски усилия, обикално със своето съкаляйки с кон Странджа, “Тайни от морското дъно” - постоянно изложение четание на море, златни
извоюва привилегировани условия. Днес Китен е много пясъци и планина – там, където Странджа целува
извън пределите на полуострова, а заливите Атлиман морето. Очакваме Ви!”– завършва разговора кме(Конски залив) и Южният до устието на р. Караагач оф- тът Атанас Петров.
ормят чаровни плажове. Той е сред най-малките градове на страната, но от 1962 г. е национален курорт.
Китен се обуславя от разположеността в
екологично чист район. Курортът се намира
в непосредствена близост до природния парк
„Странджа“ и парк „Ропотамо”. В последния туристите могат да посетят четирите резервата
- „Змийски остров“, „Морски пелин“, „Аркутино“, „Водните лилии“. Природата е изключително красива и привлекателна. Формиран е
характерен растителен и животински свят, има
причудливи скални образувания /Лъвската
глава/, просторни плажове, красиви пясъчни
дюни, живописни пейзажи. Китен може да се
похвали с добра екологична обстановка, която
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ТУТРАКАН – ГРАДЪТ
С НАЙ-ЕКЗОТИЧНИЯ ЗАЛЕЗ
Тутракан е един малък, но неповторим по дух и древна история град.
Разположен е амфитеатрално на брега на тихия Дунав и при залез, когато
слънцето потапя последните си лъчи в
тихите води на реката, се разкрива вълшебна гледка. За това наричат Тутракан
Градът на залеза. За всеки, който не е
виждал великата река, гледката е незабравима.

Обиколката ни ще започне от централната част на града. Там е разположена част от северната крепостна стена
на античната крепост „Трансмариска“.
Запазена е и част от южната стена, построена под личния надзор на император Диоклециан.

Емблематичен за града е архитектурният резерват „Рибарска махала“ със своите 48 сгради.
Тук е единственото в страната естествено обособило се по Дунав рибарско
селище. Някои от къщите
са построени преди 150 –
200 години и това ги прави
особено ценни.
Във визитната картичка на Тутракан безспорно
се вписва Етнографският музей „Дунавски
риболов и лодкостроене“. Той е единственият
по рода си по цялото поречие на река
Дунав. В музея е представена огромна
част от етнографското наследство на
тутраканци, чийто основен поминък са
били риболовът и лодкостроенето.
На 8 км от града се намира Мемориалният комплекс „Военна гробница –
1916г.“ Това е най-голямото военно гробище в България. Паметник е не само от
национално, но и от световно значение.
Следваща спирка в маршрута ни е
манастирът „Св. Марина“ в с. Сяно-

во. Има легенда, разказваща за течащ
наблизо извор, чиято вода има силата
да лекува. Днес много поклонници посещават святото място.
Място за почивка от забързания
делник ще намерите сред красивата
и чиста природа на Тутракан. Тук ще
ви посрещнат с топло гостоприемство и
ще ви нагостят с традиционната рибена
чорба. А вълните на великата река ще
отмият умората от вашите плещи.
Добре сте дошли!

ОБЩИНА ГАБРОВО, В ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНИТЕ ТРЯВНА И
СЕВЛИЕВО, ЩЕ РАЗВИВА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ
В партньорство с общините Трявна и Севлиево Община Габрово
спечели проект: „Подкрепа за развитие на регионален интегриран
туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево”,
финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие
2007-2013“.
Целта на проекта е да подкрепи и
увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции в региона, диверсифициране на туристическия продукт
и намаляване на сезонността
в предлагането му. Предвидено е да се използват различни
съвременни средства, техники
и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг.
Проектът предвижда развитието на регионални туристически пакети, национална и
международна рекламна кам-

пания, участие в международни,
национални и регионални туристически борси, изложения, панаири,
организиране на събития (експедиентски пътувания, посещения на
пътнически агенти, туроператори,
автори на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, работни срещи). Неговата
успешна реализация ще допринесе
за развитие на конкурентоспо-

собни регионални културно-исторически продукти, които могат
да привлекат значителен брой български и чуждестранни посетители и
туристи, както и за подкрепа на послабо развитите туристически
локализации, притежаващи значителен и уникален туристически потенциал.
Общата стойност на проекта възлиза на 470 000 лв., от които 446
500 лв. са безвъзмездната финансова помощ, а 23 500 лв. –
собствен принос на партньорите. Срокът за изпълнение
на дейностите по проекта е 24
месеца.
Увеличаване на броя на
туристите в региона и нараст
ване на информираността и
удовлетвореността както на ту
ристите, така и на туроператорите са конкретните очаквани
резултати от успешното осъществяване на проекта.
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КАНДИДАТУРА

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ

РОДОПСКИ ДОМ
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КОМФОРТ И УЮТ В СЪРЦЕТО НА РОДОПИТЕ

Шумен с ресурс за Европейска
столица на културата-2019
конкурс за пианисти и цигулари “Панчо Владигеров”, Биенале по
скулптура “Мадарски конник”, Национален конкурс за изпълнение
на унгарска и българска литература, Национални детски театрални
празници, Национални ученически хорови празници “Добри Войников”, Фестивал на любителските исторически филми, Национален
фестивал на мажоретния танц „Мадарски конник” и много други.
Не по-малък е списъкът с изкушения, които предлага спортният календар на Шумен: Международно първенство по парапланеризъм, Държавно първенство по ориентиране за купа „Шумен”,
Национален скаутски събор, Рали „Стари столици”, Международен
турнир по конен спорт, Държавно първенство по мотоделтапланеризъм, моторен парапланеризъм и ултралеки самолети, Състезание
по планинско колоездене, Държавно първенство по спортни танци
за купа „Шумен”, Държавен шампионат по Ендуро, Международно
изпитание 4х4 офроуд „Шумен трофи”.

СВИЩОВ – ПРИВЛЕКАТЕЛНО
МЯСТО ЗА ТУРИСТИТЕ ОТ ЦЯЛ СВЯТ

Шумен и регионът са изключително богати на природни и културно-исторически обекти със световно, национално и регионално значение. В община Шумен може да се насладите на следните
устойчиви форми на туризъм: културно-исторически, археологически, хоби, културен, поклоннически, винен, еко, образователен,
селски, ловен, спортен, конгресен, СПА- туризъм и др.
Учредено през 2010 година, Общинско предприятие за туризъм „Мадарски конник” – град Шумен, осъществява амбициозните
цели за развитие и усъвършенствaне на интегрирания туристически продукт „Оттукa започва България” и за утвърждаване на
регион Шумен като водеща туристическа дестинация.
Наред с вписаните в списъка на Стоте национални туристически обекта на територията на Шуменски регион - Национални
историко-археологически резервати „Мадара” и „Плиска”, Историко-археологически резервати „Велики Преслав” и „Шуменска
крепост”, Мемориален комплекс “Създатели на българската
държава”, Регионален исторически музей – Шумен и Джамия
Шериф Халил паша, непременно трябва да посетите и къщите–
музеи: Панайот Волов, Лайош Кошут, Добри Войников, мемориален комплекс Панчо Владигеров, архитектурните паметници
на културата от Възрожденския комлекс на града, както и Национален историко-археологически резерват „Кабиюк“.
За успешното развитие на културен и фeстивален туризъм
в Шумен допринася богатият, наситен със събития културен календар. През 2012 г. всички изяви са посветени на кандидатурата на Шумен за Европейска столица на културата през 2019 г.
Традиционно Шумен е домакин на инициативи с международен
и национален мащаб като: Друмеви театрални празници „Нова
българска драма”, Карнавал на плодородието, Международен

Cвищов е известен като града на 100-те първи неща и е привлекател
на туристическа дестинация. Забележителностите, които не трябва да се
пропуснат, са: къщата-музей на Алеко Константинов, музеите „Преминаване на руските войски -1877 г.” и „Главна квартира на руската дунавска
армия в село Горна Студена”, експозициите: Етнографска, Археологическа
и „Градски бит и култура”. Забележителна е архитектурата на сградите на
читалището „Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856”, Търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” и Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, храмовете „Света Троица”, „Свети Димитър”, „Св. Преображение” и манастирите
„Св. Св. Петър и Павел” и „Успение Богородично”. Гордост за Алековия
град са паметникът на Свободата, бюст-паметникът на писателя, кулата
на вековния градски часовник и многобройните възрожденски къщи. Великолепието на древността оживява в археологическия комплекс „Нове”,
в близост до красивия парк „Паметниците”. От крайдунавския ни град
започват
еко-мар- www.svishtov.bg
шрути, до „Персина“ –
единствения парк по
поречието на р. Дунав
в България, а до Зимнич (Румъния) ще стигнете с ферибота за
15 минути. Свищов се
наложи като световно
туристическо средище
с фестивала на античното наследство „Орел
на Дунав” - най-големия форум в България за пресъздаване на славното
минало по нашите земи. Сбъднаха се стремежите на градската управа и
на населението градът да посреща туристи от цял свят.

Четиризвездният хотел «Родопски дом» се намира
в центъра на град Чепеларе и предоставя отлични възможности за зимни спортове и турове по интереси, за
провеждане на фирмени мероприятия и срещи.
Хотелът разполага с 29 двойни стаи, 19 двустайни и
3 тристайни апартамента. Двойните стаи са с тераса,
разкриваща прекрасна гледка към планината. Всяка
стая е оборудвана с телефон, хладилник, сателитна телевизия, WiFi интернет, баня с вана, а апартаментите
имат и кухненски блок и всекидневна с камина.
Ресторантът на хотел «РОДОПСКИ ДОМ» предлага
уютна атмосфера – закуската е на блок маса, а на вечерите можете да се насладите на типични родопски
специалитети – клин, пататник, марудници и др.
В нощния бар имате избор от богата селекция алкохолни и безалкохолни напитки.
Хотелът разполага с мултифункционална зала - до

50 места. Техническо оборудване – озвучаване, мултимедия, екран и флипчарт, кетъринг и кафе паузи се
осигуряват съгласно изискванията на клиентите.
Релакс зоната на комплекса предлага закрит плувен басейн, фитнес зона, сауна, парна баня, джакузи,
масажен център, козметични процедури за лице и тяло
и фризьорски салон. Хотелът разполага с футболно игрище с размери 30/50 м с изкуствена трева.

За резервации: София 1111, бул. «Шипченски проход» 9, ет.1, тел: 02 878 01 01, факс: 02 878 02 02, office@ehotels-bg.com
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БИЗНЕС НАВИГАТОР

www.hotel-rich.com

Златко Златанов, собственик
на СПА Хотел „РИЧ” - Велинград:

ИНВЕСТИЦИИ + ЗАКОНИ
= УСПЕШЕН ТУРИЗЪМ
– Г-н Златанов, Вие сте носител на отличието "Златен печат" за Европейски мениджмънт. Този приз се връчва на бизнес
компании за завоюван престиж и висок професионализъм, почетен член сте на "Съвета на европейската бизнес общност”...
– Да, това е едно от най-големите отличия,
които съм получавал до сега и съм горд с него.
Това беше изненада за мен и екипа, с който
работя, защото не предполагах, че в днешно
време има институции, които наблюдават работата на фирмите толкова отблизо. Мисля,
че когато човек обича работата си и я работи с
удоволствие (не му е бреме), тогава идва просперитетът. Може би в България има още много
фирми и личности, които заслужават подобни
отличия, но все още не са забелязани.
– Вие сте председател на Сдружението на
хотелиерите и ресторантьорите във Велинград, член на управителния съвет на БХРА,
успявате ли да отстоявате интересите на
бранша на национално равнище?
– Има много неща, които трябва да се оправят. Някои зависят от нас самите, а други –
не, защото всичко се свежда до изработката на
мъдри закони и осигуряването на пари.
– Според Вас, какво трябва да се промени, за да може туризмът да се превърне в
още по-доходоносен отрасъл за България?
– За да стане България водеща туристическа дестинация, трябва да реши три сериозни
проблема:
• националната пътна инфраструктура – пътища и магистрали, осветени, с перфектно обозначение и маркировка;
• общинска инфраструктура – чисти, дизайнерски озеленени и осветени улици, булеварди
и паркове;
• подсигуряване на достатъчно финанси за
професионално изработена мощна медийна
реклама по света. Участие по възможност във
всички туристически борси през годината с професионално изработена стратегия за представяне облика на България като четирисезонна
туристическа дестинация.
Всичко останало го имаме в изобилие:
минерална вода, море, планина, история.
И не на последно място – българският туристически бранш разполага с най-модерната и нова
хотелиерска база в Европа. Това е моето мнение
относно решаването на проблемите в туризма.

2700 Благоевград, бул.„П.Яворов“ 2,
073/886611, GSM 0885 898008, fax: 073/887710
hotel @ ezeretz.com, www.ezeretz.com

Еко-Транс ООД – Търговище

Ресторант и семеен хотел
Различен, стилен с изтънчена индивидуалност!
6300 Хасково, парк Кенана,
GSM: 0898816621, info@calua.eu, www.calua.eu

КОМПЛЕКС „ЛАЗУР“– комфорт и спокойствие

Комплексът e на 10 км западно от Казанлък, на брега
на яз. Копринка. Тук ще отдъхнете, ще се насладите
на ястията, приготвени от прясно уловена риба.
Любителите на риболова ще прекарат
незабравими часове!
Тел. 0431/63055, GSM:0896 864100
www.complex-lazur.com

ЗАПОВЯДАЙТЕ В

Потопете се в приятната атмосфера и
уюта на старите традиции. Насладете се
на отличната българска кухня, съчетана
със специална селекция вина. Заведението разполага с 90 места, лятна градина
с 80 места и детски кът. Ние се грижим
Вашето настроение да е на ниво!
Панагюрище, ъгъла на ул. „В. Левски” и
ул. „Г. Бенковски”, GSM:0894342882
www.restaurantfranel.com
Габрово - център
ул. „Опълченска“ 9
0885728212
0897974704

предлагаме целогодишно:
l българска национална кухня
l европейска кухня l китайска кухня
l риби и морски дарове l кетъринг
l уникални десерти

Градски автобусен транспорт, обслужващ територията на
град Търговище. 24-часово пътуване с автобуси ИВЕКО, с
GPS система за координация и контрол. Имаме квалифицирани кадри с дългогодишен опит и практика. Транспортът с
Еко-Транс ООД е най-надежден и редовен, независимо от
годишните сезони! Возим комфортно, евтино и удобно. Нашите пътници са винаги усмихнати. Заповядайте при нас!!!
( 0601/ 6 22 28

ЕТ „Дани 94 – Димитър Митев“

СИГУРНОСТ, КОМФОРТ И БЪРЗИНА
P Превоз на пътници по разсписание
P Случайни превози в Република България
P Фирмата разполага със собствени автобуси
от най-висок клас.
Никопол 5940, ул.„Васил Левски”19
тел.:06541/2560, danni94@abv.bg
Kачеството преди всичко!

• Предприятието “Булмилк Тонус” ООД отговаря на всички
европейски изисквания. Суровото мляко е с отлични хигиенни
качества от подбрани ферми. Продуктите с марка „Конуш“ са
пълноценна храна, подобряваща храносмилането и неутрализираща вредното влияние на антибиотиците върху организма.
• С развитата си дистрибуторска мрежа обхваща цяла Южна
България. Въведени са програмите - НАССР и ISO 9001:2008.
6370Конуш, обл. Хасково, т./ф: 03717 / 2424; GSM 0887 550 363;
info@bulmilk-tonus.com, www.bulmilk-tonus.com

welcometobulgaria.biz

Заявка и доставка:
www.suvenir.bg

Поздравяваме общините
участници в конкурса!

