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СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА: 

Встъпването 

 

 На 27.01.2017 г. служебният 

министър на туризма доц. д-р Стела 

Балтова официално встъпи в 

длъжност. Доцент Балтова е родом от 

Сливен. Завършва  специалност 

"Технология на полимери, текстил и 

кожи" в Химикотехнологичния и 

металургичен университет, София, 

Магистър по дигитален маркетинг.

  

Преподава в Международното висше 

училище - Ботевград по програми 

"Предприемачество и иновации" и 

"Управление на туризма".  

 При встъпването си в длъжност 

доц. Балтова заяви, че ще насочи 

усилията си към подобряване не на 

количествените, а на качествените 

параметри на българския туризъм. 

 Екипът на "Туризмини" 

пожелава успешна работа и много 

положителни резултати на новия 

служебен министър на туризма! 

 

ЕКИПЪТ НА «ТУРИЗМИНИ» 
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ДЕЙНОСТИ В КАТЕДРА ‘’ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА‘’  

Публична лекция на министъра на туризма Николина Ангелкова 

10 ноември 2016 г. – Икономически Университет - Варна  

 

 На 10.11.2016 г. на преподаватели и студенти от 

специалност „Туризъм” гостува Министър Ангелкова. Тема на 

срещата бяха промените в нормативната уредба, касаеща 

развитието на туристическата индустрия в страната, 

възможностите за реализация на българския туристически 

продукт на нови международни пазари, политиката, 

приоритетите и конкретните усилия на министерството на 

туризма в тази насока. 

 За първите осем месеца на 2016 г. имаме ръст на 

приходите в туризма от над 620 млн. лв. Това са реални 

резултати от създаването на самостоятелно Министерство на 

туризма и усилията на всички заети в сектора, съобщи 

министърът на туризма Николина Ангелкова пред студенти и 

преподаватели от Икономически университет-Варна. 

Специални гости на публичната лекция бяха ректорът на 

университета проф. д-р Пламен Илиев и г-н Стоян Пасев – 

Областен управител на Варна. 

„Много позитивна тенденция е, че ръстът на приходите 

изпреварва този на чуждестранните туристи. Това показва, че 

имаме реални резултати в работата за привличане на по-

платежоспособни клиенти и гости“, подчерта Николина 

Ангелкова. Тя акцентира, че огромният ръст в сектора поставя 

нуждата от още повече подготвени кадри. „Туризмът е сред 

секторите, в които съществува глад за кадри, а ако имаме 

стабилност и запазим тези темпове, ще продължим 

възходящото развитие“, допълни министърът на туризма. За 

първите 9 месеца на годината България е посрещнала около 7 

млн. чуждестранни туристи, докато за цялата 2015 г. те са били 

7,1 млн. „Ако продължим да натрупваме положителните 

резултати с този темп до края на 2016 г., ще имаме година без 

прецедент като статистики, което ни задължава всички заедно 

и достатъчно мобилизирано да работим за устойчивото 
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развитие на сектора“, обобщи министър Ангелкова. 

 В отговор на въпрос на какво се дължат тези резултати, тя съобщи, че големите чуждестранни туроператори се 

интересуват от няколко ключови фактора, за да предпочитат работата с дадена дестинация. Сред тях са политическата 

стабилност и сигурност в държавата, наличието на добра инфраструктура, материална база и подготвени кадри. „В 

момента ние можем да предложим всичко това и имаме огромни ръстове, докато преките ни конкуренти отбелязват 

спад “, каза Николина Ангелкова. Тя определи недостига на кадри в сектора като основен приоритет и представи 

дългосрочните и краткосрочните мерки, които министерството предприема за неговото решаване. 

В края на лекция изгледахме и небезизвестния рекламен спот – да, този с холивудските звезди...  

В крайна сметка това е реклама, с която не всяка дестинация може да се гордее. 

 С това приключи лекционната част и започна дискусията с тема, която може да се формулира като „Младежки 

туризъм в България – перспективи и заплахи“. Престрашиха се няколко студенти, които успяха да споделят свои 

страхове и проблеми, срещнати в професионалния им път в сферата на туризма. Обещавайки съвместна работа по 

посочените проблеми, министър Ангелкова сложи край на дискусията. Последваха бурни аплодисменти и 

благодарности от страна на академичното ръководство на Икономически университет—Варна и преподавателите от 

катедра „Икономика и организация на туризма“. 

 

 ТЕОДОР ТОДОРОВ 

НОВИНИ ОТ БРАНША 

С настъпването на новата 2017 година се даде 

старт на събитията, дейностите и проявите, свързани с 

титлата на град Варна, а именно „Варна – Европейска 

Младежка Столица 2017 г.“ 

Откриващите събития се проведоха в периода 

20.01.2017 г. (петък) – 22.01.2017 г. (неделя) в една от 

най-емблематичните (и наскоро изцяло реновирани) 

сгради в града – Юнашкия салон. Под покрива на 

салона се организираха няколко на брой изключително 

интересни и мащабни събития, свързани с акцента на 

цялостната програма на „Варна – ЕМС 2017 г.“ -  социалните 

иновации, неформалното обучение, младежките дейности и 

политики и добрите каузи, които ги съпътстват. 

Освен хора и различни младежки и неправителствени 

организации от Варна и страната, имаше и много гости от 

чужбина, които бяха дошли да споделят ценен опит при 

организирането и провеждането на подобен тип мащабни 

събития, както и да подкрепят своите партньори, приятели и 

като цяло случващите се във Варна събития. 

Гост-лектори и участници в различните панели по време 

на събитията имаше от различни краища на Европа – 

Португалия, Румъния, Сърбия и др. Те имаха възможността да 

споделят своите идеи, възгледи и ценен опит пред голям брой 

участници и зрители на събитията (над 150 души от различни 

местни училища, университети, НПО и т. н.). 

На събитията присъстваха и официални лица от община 

Варна, сред които г-жа Лилия Христова, която е директор на 

дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“. Тя 

изрази личната си подкрепа (а и подкрепата на общината) по 

отношение на протичането на всички дейности и събития, 

свързани с титлата на град Варна. Също така гости и 

участници бяха Лора Любенова, член на борда на „ЕМФ“ и 

Конър О`Нийл, който изпълнява длъжността „PolicyOfficer“ 

към „ЕМФ“. 

Краят на първи ден бе белязан с вечеря и кетъринг в 
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Социалната чайна, където участниците можеха да се опознаят повече и да 

продължат обсъждането на различни идеи на по чаша топъл чай (или пък 

греяно вино?). 

В събота (ден 2) началото бе поставено с различни събития като: 

 -Международна конференция "Неформално учене за младежка 

заетост", организирана от НЧ „Бъдеще сега“ с финансовата 

подкрепа на програма „Еразъм+“; 

 -Представяне на ключови направления „Youth Pro“ и „InnoJump“от 

Варна 2017 и работа по групи. 

До обяд част от събитията се проведоха в Юнашки салон, след което се 

изместиха в Младежки дом. Но преди това в ресторант „Варна“ бе 

организиран обяд за всички участници. 

Краят на деня се отбеляза с различни и изключително атрактивни 

музикални и танцови прояви в ХАЛЕ3. Имаше танцови състави, бийтбокс 

изпълнители, изпълнители с флейта и цигулка, рок-банди, както и много 

други. Купонът продължи до късно, а зрители и участници нямаха ни най-

малкото желание той дори да приключва. 

По време на събитията имаше и представители от „ILoveBulgaria“, 

които запознаха хората с новото и интерактивно приложение, разработено от 

компанията „HorizonSoftwareSolutions“ заедно с Министерство на туризма. 

Организирана беше и томбола за всички участници, лектори, гости и т. н., 

които трябваше да сканират QR кодовете от плакати, които бяха поставени из 

целия Юнашки салон, както и Младежки дом. Победителите се определят на 

случаен принцип, като наградите варират от малки (рекламни материали, 

гривни, стикери, мини календарчета) до голямата награда – бронзова 

пластика на ILove, изработена от проф. Пламен Братанов. 

И това бе само малка част от случващото се по време на тези три 

невероятни дни, изпълнени с много позитивни емоции, усмивки, натрупан 

опит и какво ли още не. Нямаме търпение да видим какви други изненади и 

прояви предстоят да се случат в град Варна – морска и европейска младежка 

столица. 
 

А ето и пълната програма на събитията през трите дни: 

Петък, 20 януари 

 

14:30 – 19:00 Национален форум „Социалните иновации в България“ 

Място: Юнашки салон 

Панел 1: Социални иновации и ролята на бизнеса и младите в процеса на 

създаването им 

Лектори:  

Саша Безуханова, основател на платформата MOVE.BG 

Огнян Гъдуларов, НЧ "Бъдеще сега". 

Мая Донева, ТheSocialTeahouse 

Мирчо Христов, изпълнителен директор на сдружение „Варна – Европейска 

младежка столица 

Модератор: Лора Любенова, член на борда на ЕМФ, мандат 2014-2016 

 

Панел 2: Добри практики за социални иновации във Варна и в България 

 

https://www.facebook.com/MoveBG/
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Лектори: 

Юра Драганова, директор човешки ресурси на Солвей Соди 

Диян Димов, Сдружение на чуждестранни и местни студенти „Моментум – Варна” 

Карлос Сантос, 100% YouthCities 

Модератор: Лилия Еленкова, сдружение „Варна – ЕМС“ 

Панел 3: Професията „социален иноватор“ – що е то? 

Лектори: 

Антония Бойкова, ILoveVarna 

Светлозар Петров, основател и съсобстваник на JobTiger 

Любомира Велчева, директор на фондация „Международна награда на херцога на 

Единбург“ – България 

Модератор: Лора Любенова, член на борда на ЕМФ, мандат 2014-2016 

Събота, 21 януари 

09:30 – 17:00 Международна конференция "Неформално учене за младежка заетост". Място - Юнашки салон / Младежки дом 

*Конференцията се организира от НЧ "Бъдеще сега с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ 

14:00 – 15:30 Младежко изложение (ToolFair), Концертна зала и фоайе на 

Младежки дом 

15:30 – 17:00 Представяне на ключови направления Youth Pro и InnoJump от Варна 

2017 и работа по групи - Концертна зала; Зала 17, Младежки дом  

20:00 – 23:00 Музикална програма с участието на Рок Скуул, ConncetionCrew и 

Медицински университет – Варна 

Място: ХАЛЕ 3, вход свободен 

Неделя, 22 януари 

10:00 – 13:00 Конференция "Неформално учене за младежка заетост" 

Представяне на ключови направления на Варна 2017 за популяризиране на 

социални иновации на национално ниво чрез партньорства с Национална мрежа на 

младежките центрове и Национален младежки форум. 

Място: Младежки дом 
 

ЛЮБОПИТНО 

8-МИ ДЕКЕМВРИ – СТУДЕНТСКИ ПРАЗНИК 

Празникът възниква през 1902 г. като патронен празник на Софийския университет 

(СУ). Първоначално се е празнувал на 25 ноември – денят на Свети Климент Охридски, 

един от Светите Седмочисленици и патрон на Софийския университет, който традиционно 

се счита за покровител на българското висше образование. На 31 март 1916 г. българската 

администрация преминава към Григорианския календар. Понеже Българската православна 

църква продължава да използва Юлианския календар (до 1968 г.), датата на празника се 

измества с 13 дни напред и се чества на 8 декември. 

Така с годините най-старото висше учебно заведение в България създава и 

утвърждава 8-ми декември като символна дата на университетската празничност. 

Празнуването е отменено след 1944 г. и е заменено със 17 ноември, когато е 

Международният ден на студентите. Почти 20 години по-късно, през 1962 г. празнуването 

на „Студентски празник – 8 декември“ е възстановено. 

Бидейки неучебен ден, той обикновено се използва от студентите за празнични 

вечери и нощни купони, в които участват студенти от един поток или група, а защо не и 

няколко групи? В част от случаите за 8-ми 

декември се организират едно- или 

няколкодневни излети в курорти извън града на съответното висше училище. 

В град Варна празникът отбелязват над 30 000 студенти от различните ВУЗ-ове в 

града като: Икономически Университет – Варна, Колеж по Туризъм – Варна, 

Медицински Университет – Варна, Технически Университет, Варненски Свободен 

Университет (ВСУ) и други. 

Да са живи и здрави всички бивши, настоящи и бъдещи 

студенти! Успешно кандидатстване, следване и завършване!  

https://www.facebook.com/ilovevarnaapp/
https://www.facebook.com/HALLEALTSPACE/
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8-МИ ДЕКЕМВРИ – ЛЮБОПИТЕН ФАКТ 

А освен, че е студентски празник, датата 8-ми декември ни носи 

още една национална радост!На 8-ми декември 1949 г. братята 

Павел, Петко и Михо Дейкови откриват Панагюрското златно 

съкровище. 

Тримата тръгнали, както всеки ден, да изкарват глина. Именно с 

това се препитавало семейството им. Докато копаели земята 

около циглената фабрика край Панагюрище, те се натъкнали на 

тракийския античен сервиз, състоящ се от 9 златни съда, с общо тегло 6, 164 кг. Първа от всички се открила амфората, а около 

нея и останалите предмети – една фиала и 7 ритона. Мъжете в началото въобще не разбрали, че са открили съкровище. В 

началото те решили, че странните предмети са музикални инструменти. На следващата сутрин директорът на пловдивския 

музей – Димитър Цончев, отнесъл съкровището в Пловдив в една раница, 

пешком, съвсем сам и неохраняван от никого. 

През 1980 г. заради национална изложба и предстоящата 1300-годишнина на 

България, златото отива в София и дълго време не се връща нито в Пловдив, нито 

в Панагюрище. Днес то се съхранява в Националния исторически музей (НИМ) в 

столицата. 

От многобройните изследвания през годините за Панагюрското съкровище е 

установено, че то е принадлежало на голям тракийски владетел, изработено е в 

гръцка колония в Мала Азия и е подарък на знатен тракиец от гръцки владетел. 

От 2012 г. в Панагюрище отваря врати уникалната зала трезор. В нея ежегодно 

оригиналното съкровище гостува за 40 дни. Това е единственото място, в което 

всеки от 9-те съда е изложен в собствена витрина от бронирано стъкло и може да се види в детайли. 

Три от каничките-ритони са с формата на главите на богините Хера, Афродита и Атина, другите три са с глави на 

животни, а един е оформен като предна част на тяло на козел. На ритоните са изобразени множество митологични сцени с 

герои от гръцката митология – Дионис, Аполон, Артемида и др. 

ГАЛИН НЕДЯЛКОВ 

НИКУЛДЕН – 06.12.2016 г. 

Никулден – един от най-

светлите  православни 

български  празници. 

Отбелязва се всяка година на 

6-ти декември – няколко 

седмици преди навечерието 

на един от най-важните 

семейни празници, а именно 

Рождество Христово. 

Празникът в началото на 

месец декември е посветен на Свети Никола(й) Мирликийски, 

който се почита като избавител на пленниците и покровител 

(патрон) на моряците, пътешествениците, търговците и 

банкерите. Според преданията той е човекът, който 

незабелязано подхвърля кесии със злато в дома на обеднял 

баща и той омъжва трите си дъщери. На него се приписват и 

много чудеса, избавящи моряците и пътуващите по море от 

водните стихии. Името на Светеца означава „побеждаващ“ и в 

България празникът се отбелязва и като имен ден на хората, 

чиито имена са производни или близки до името Никола(й)– 

Николай, Никола, Нейчо, Николина, Николета, Никол, Кольо, 

Нина, Ния, Ница, и др. На празника, за да уважат именника в 

дома му идват близки, приятели и познати, които не е 

задължително да са били поканени. 

Денят е всенароден семеен празник и се чества и в 

семействата, в които няма именник. Според народно-

християнската митология за подялбата на света, именно на 

него се паднали моретата, реките, езерата. Той е господар на 

целия подводен свят, рибите и водните демони. Традицията 

повелява на празничната трапеза да преобладават рибните 

ястия, а най-често – пълнен шаран с орехи, като много често 

люспите на рибата се оставят на нея. Смята се, че ако вземете 

няколко люспи и ги сложите в портфейла си, това ще увеличи 

парите и благосъстоянието Ви. Също така сред вкусните 

гозби, на масата се нареждат и прекрасни погачи, питки и 

хлябове във формата на шаран или други видове риби. 

На 5-ти декември 2016 г., в обновената база на 

Юнашкия Салон в град Варна се проведе едно 

невероятно и изпълнено с много вкусни 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
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емоции кулинарно изложение. В събитието взеха участие различни кетъринг фирми, 

ресторанти, заведения за хранене, хотели, професионални гимназии по туризъм и 

университети. Участниците и гостите на пиршеството за честването на Никулден бяха не 

само от Варна, но и от цялата страна. Събитието беше уважено и от официални гости, като г-

н Иван Портних – кмет на град Варна, шеф Иван Манчев, учители, преподаватели и 

професори от Професионална Гимназия по Туризъм „Професор д-р Асен Златаров“ – Варна, 

Колеж по Туризъм – Варна, Икономически Университет – Варна и други. Под 

ръководството на ас. Петя Атанасова, млада и много талантлива преподавателка от Колежа, 

блестящо беше представянето на студентите от Колеж по Туризъм – Варна към 

Икономически Университет – Варна. Адмирации за всички студенти взели участие и 

заслужени награди в поредния прекрасен кулинарен фестивал в град Варна! Честито!  

 

ГАЛИН НЕДЯЛКОВ 

 

Леденото (или наричано още 

„мъжко“) хоро е традиция за град 

Калофер (а и за българския народ)и се 

чества над 150 г. Традиционно хорото се 

играе от мъже, юноши и дори малки 

момчета на 6 януари  – Богоявлениe. 

Всяка година смелите мъже и момчета 

влизат в ледените води на река Тунджа и 

танцуват традиционното хоро за здраве 

и благополучие през цялата година. По 

традиция пръв в ледените води влиза т. 

нар. тъпанджия, който разбива ледовете 

на реката (ако тя е замръзнала). След 

това влизат всички останали, под 

звуците на традиционна народна музика. 

Участниците се държат за ръце и с песен 

на уста играят в студените води. 

Народните поверия и по-възрастните 

хора предават, че участниците в хорото 

не чувстват нито студ, нито болка. 

Според други народни предания, 

участниците в хорото следва да бъдат 

много здрави и щастливи през цялата 

година. Друг интересен обичай е 

хвърлянето на кръста. Смелите мъже и 

момчета скачат за него и когато го 

изкарат, по традиция го дават на най-

младия участник. Друго народно 

предание гласи, че след като леденото 

хоро приключи, след това във водата 

могат да бъдат кръщавани и деца. 

 

 

Традиционното мъжко хоро 

Участниците и зрителите описват 

традицията като „несравнима“ и че 

„който иска да усети нещо национално, 

истинско и магическо, трябва поне един 

път в живота си да участва (или поне 

гледа) този ритуал“. 

Леденото хоро в Калофер започва 

все повече и повече да се прочува из 

целия свят и да прославя традициите и 

обичаите на България. Ето защо в град 

Калофер са решили да кандидатстват за 

място в списъка със световното 

културно-историческо наследство на 

ЮНЕСКО. Според кмета на града 

ритуалът отговаря на изискванията на 

Световната организация. А ако 

инициативата успее, обичаят ще се 

популяризира още повече. През 

годините все повече чуждестранни 

(руски, гръцки, френски, немски, 

китайски и др.) медии и телевизии 

отразяват българската традиция. 
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История на празника, традиции и 

обичаи 

Богоявление (от старобългарски – 

явление на Бог) е един от най-древните 

християнски празници. Традиционно се 

празнува на 6 януари (Йордановден). 

Първоначално е посветен на раждането 

на Иисус Христос и съпътстващите го 

събития: Обрезание Господне и 

Поклонението на Влъхвите. 

Исторически празникът в различните 

християнски традиции е претърпял 

значителни изменения (в частност, от 

него се е отделило Рождество Христово) 

и днес различните християнски 

деноминации го празнуват различно. 

Девойките, също по свой начин 

вземат участие в този празник. Още 

преди изгрев слънце, те отиват към 

кладенеца (на селото) или извора на 

реката да си налеят „света“ вода. На 

реката те „обмиват“ домашната икона и 

своите лица. 

Една интересна традиция от 

Родопите. На този ден да се хвърлят във 

водата младоженците (тези двойки, 

които са се оженили през изминалата 

година), за да са живи и здрави цяла 

година и за да им върви по вода. 

Къпането се извършва от специални 

хора наречени „хаскари“ или 

„къпинчари“. Ако няма наблизо река, 

тогава церемонията се провежда близо 

до кладенец. 

Според народните предания, 

празниците Богоявление и Йордановден 

се наричат под общо име „Водици“, 

заради връзката им към водата и 

традициите и обичаите свързани с нея. 

На този ден също се празнува и 

рождения ден на великия син на 

българския народ – Христо Ботев. 

Краткият, но ярък живот на този голям 

българин е свързан не само с огромната 

му роля в борбата на българския народ 

за свободата, но и в българската 

литература, история и култура. 

 

Православна традиция 

Православната традиция 

обединява празника Богоявление с 

празника Кръщение Господне. Според 

православния календар празникът 

Йордановден ознаменува кръщението на 

Иисус Христос от Йоан Кръстител във 

водите на река Йордан. В момента на 

кръщението небето „се отваря“ и 

Светият дух слиза върху Христос във 

вид на гълъб, а от небето се разнася 

глас: „Този е Моят възлюбен Син, в 

Когото е Моето благоволение“. Оттук и 

названието на празника. 

На този ден се чества 

Йордановден. Имен ден празнуват 

хората носещи имена: Боян/а, Божидар/

а, Дан/а, Божан/а, Йордан, Йорданка, 

Данчо, Богдан/а, Боголюб, Боголюба, 

Бетина и други производни. 

 

Традиции и обичаи 

Този празник има различни имена 

в различните области на страната, като 

някои от тях са Кръстовден, Водици или 

Водокръщи. Празникът е наречен така, 

защото на този ден всеки, който иска да 

е здрав през годината, се окъпва или 

поне се измива (лицето, ръцете) на 

реката в селото, а и защото празниците 

Богоявление и Йордановден са свързани 

с водата и обичаите свързани с нея. В 

случай, че в дадено село няма река или 

извор, се използват и кладенците. В 

градовете по Черноморието, тази 

традиция е пренесена във водите на 

Черно море, където млади и стари мъже 

и момчета традиционно скачат в 

ледените води за да изкарат Светият 

кръст. На този ден навсякъде, където 

има водоем, се извършва ритуалното 

хвърляне на кръста от местната църква. 

След изваждането на кръста се служи 

тържествена литургия, наречена Велик 

водосвет. На нея се обновява светената 

вода в храмовете. От нея всеки носи 

вкъщи. Тя пази от болести, пречиства 

душата и пази домът от лоши помисли. 

Пази се през цялата година за тежки 

моменти в семейството( напр. ако някой 

се разболее тежко). На Йордановден се 

месят три ритуални хляба, при чието 

замесване се ползва остатъкът от старата 

светена вода: Един за дома; Втори за 

гостите; Tрети се оставя пред вратите на 

къщата заедно с бакър вино за 

минувачите. 

Върху железен предмет се изгарят 

чемширените китки от предишното 

Рождество, а пепелта се поръсва със 

светена вода и се заравя под овошка или 

трендафилов храст. С донесената от 

църквата свещ се запалва с „нов“ огън 

кандилото в семейния иконостас. Там се 

полагат и новите рождественски китки. 

Вечерта срещу Йордановден е третата (и 

последна) кадена вечер. Традицията 

повелява тя да е постна. 

От ритуалните измивания и 

пръскания с вода на Богоявление 

тръгват и обичаите, свързани с 

поливането и мокренето на всички 

именници, независимо от годишното 

време. 

 

Поверия за Йордановден 

Ако на Йордановден времето е 

студено и сухо – годината ще бъде 

добра и плодородна; 

Замръзне ли хвърленият във водата 

кръст, годината ще бъде здрава и 

плодовита; 

Вярва се, че този, който е извадил 

кръста от водата, ще бъде здрав и 

Богоявление 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D1%8A%D1%85%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
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щастлив през цялата година; 

Според народното поверие през нощта срещу Богоявление в глуха доба небето се отваря и всеки, който го види, ще получи 

от Бог това, което си пожелае; 

Празникът в Гърция се празнува на 6 януари, а в Русия и Сърбия– по стар стил– на 19 януари. 

ГАЛИН НЕДЯЛКОВ 

Интересни празници по света 

ХОЛИ 

Ярки цветове, усмихнати лица, шарен прах, който се 

носи из въздуха – малко вероятно е да не сте 

попадали на снимки от индийския фестивал на 

цветовете Холи. Холи е еуфория в най-чиста форма, 

фестивал на любовта и поздрав за идващата пролет. 

Той е древен индийски празник, на който хората 

отправят „хола“ или молитва към всевишния за 

добра реколта и изобилен сезон. Вечерта се пали 

свещения огън холика, а в деня на Холи се води 

битка на цветовете, в която всеки е сам за себе 

си. Хората се целят с бои на прах или оцветена вода 

като символ на равенството и обичта между 

тях. Някои даже носят водни пистолети и балони. 

Накрая всички си разменят добри пожелания, 

сладки и подаръци. 

ЛЕДЕНИЯТ ФЕСТИВАЛ 

Празникът е проведен за първи път през 1963 г. и оттогава насам се състои всяка година като началото му е на 5-

ти януари и продължава един месец. Град Харбин е най-големият град в североизточната провинция Хъйлундзян 

(Реката на черния дракон), изложен на директното влияние на ледените сибирски ветрове. Там зимите са изключително 

дълги и сурови със средни температури, вариращи от -31°C до -15 °C. За приказната красота допринасят хилядите 

разноцветни лампички, с които е осветявана всяка една 

ледена скулптура. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB
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ДИВАЛИ 

Така се нарича фестивалът на светлините в Индия. 

Посветен е на Лакшми - богинята на плодородието. 

Счита се, че тя се страхувала от тъмнината, а от 

всичко най-много обичала чистотата и семейния 

уют. Затова всяка година на този ден (датата на 

празника се мени, подобно на Великден у нас), 

индийците оставят къщите си добре почистени и 

осветени, с отворени врати, за да влезе богатството 

в тях по-лесно. Интересен факт е, че за гражданите 

на Индия Дивали е празник с такова значение, с 

каквото е Коледа за християнския свят. 

ТОМАТИНА 

"La Tomatina" е празник на испанците, провеждан 

всяка последна сряда на месец август в град Буньол, 

област Валенсия. На фона на музика и танци стотици 

местни жители и гости участват в ожесточена борба с 

негодни за ядене домати. Интересно е, че ежегодно на 

празника присъстват межди 20 и 40 хиляди туристи, като 

това увеличава в пъти повече населението на града 

(около 9 хиляди души за 2015 г.) В пълния хаос от хвърчащи 

меки домати собствениците на магазини и сгради покриват 

собствеността си с огромни по размер найлони. 

Почистването на улицата се извършва от пожарната. В 

августовската жега често и хората се нареждат на опашка, за 

да измие силната струя доматения сок от телата им. 

ТИНКУ 

Уважаеми читатели, ако обичате да гледате или да участвате в масови 

мелета, този фестивал е точно за Вас. Тинку се празнува в началото на месец 

май всяка година в Боливия. Празникът се провежда като възпоменание на 

богинята Пачамама - богиня на плодородието, за която с вярва, че 

награждава хората с добра реколта, само ако има кръв. Затова..фестивалът 

включва само бой - кой когото хване. Колкото повече тупаници и ританици 

има, толкова по-плодородна ще е годината. В атака! 

ОГНЕНИ ТОПКИ 

И ако номер 5 не Ви се е видял достатъчно странен, вижте това! 

На 21 август всяка година в Ел Салвадор се провежда 

фестивалът на огнените топки. А какво се прави? Ами 

нормалните неща - хората се замерят с горящи парцали, напоени 

в запалителна течност.  

Моля Ви се!  

Айде стига толкова, че ще Ви откажем да празнувате! 

 

КАТИНА ПОПОВА, ТЕОДОР ТОДОРОВ 
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 Нека видим колко от най-

интересните са ви познати... 

1 януари - от 2000 г. на тази дата 

отбелязваме Деня на глобалното 

семейство. А под "глобално семейство" 

се има предвид сплотени и мирни нации, 

съществуващи като едно цяло. На този 

ден по традиция се поставя запалена 

свещ на прозореца. Светлинката 

символизира разбирателството между 

народите. 

9 януари - започнете да го отбелязвате. 

И се замислете добре за смисъла му, 

защото това е Международният ден на 

емигрантите и бежанците. 

21 януари - Световен ден на 

прегръдката. Не се прегръщайте само 

тогава, моля ви! 

28 януари - трийте регистрите и базите 

данни от хотелските софтуери. Ден за 

защита на личните данни е все пак... 

6 февруари - Светът почита Св. Аманд - 

покровител на ресторантьори, винари, 

пивовари. Датата е отбелязвана като 

Международен ден на бармана. Колко от 

вас имат професионален празник на 

06.02? 

14 февруари - Да, да, знам, че е Ден на 

влюбените. А Ден на археологията къде 

забравихте? Поне археолози могат да 

бъдат представители на всички 

религиозни течения, докато Св. 

Валентин празнуват само католиците. 

Ударете по едно винце, че у нас е и 

Трифон Зарезан! Наздраве! 

17 февруари - ами... Световен ден на 

котката е. Който има котенце вкъщи, да 

го поглези повече на този ден. Освен 

това 17 февруари е и Световен ден на 

спонтанните актове на доброта. Бъдете 

добри...не само към котето и не само на 

тази дата! Тук главният  редактор 

деликатно прочиства гърло и насочва 

вниманието на точно определен 

професор от катедра "ИОТ"  към тази 

дата. Той си знае... 

3 март - Еми не, не е Денят на 

Освобождението. Не всички народи 

празнуват, че в България 

"съжителството" вече го няма. Датата е 

обявена за Международен ден на 

писателя. Да кажем, че екипът на 

"Туризмини" също трябва да почерпи, 

колкото и големи аматьори да сме. 

15 март - Световен ден на потребителя. 

На тази дата претенциите и на най-

проклетото изчадие следва да се приемат 

с усмивка. Нали клиентът винаги бил 

прав... 

21 март - Хайде малко романтика сега. 

Световен ден на поезията е. Писатели и 

поети имат уникалния шанс да запразнят 

още на 3-ти март, а който оцелее до 21-

ви - Господ здраве да му дава! На 21.03 

отбелязваме още две неща - 

Международния ден на хората със 

синдрома на Даун и Световния ден за 

ликвидиране на расовата 

дискриминация. 

25 март - Световен ден на социалната 

помощ. Захвърлете за малко телефоните, 

бъдете по-социални и си помагайте! 

Човек живее с хората и между хората! 

18 април - Международен ден за 

опазване паметниците на културата. 

Разбира се, не ги опазвайте като не ги 

посещавате изобщо. Изисква се 

елементарно отговорно отношение. И не 

дълбайте в камъните думичките с три 

букви, моля! 

22 април - Международен ден на 

Земята. Знаете го! На тъмно не сте ли 

стояли поне веднъж? Ако да, проблемът 

не е бил в "Енерго Про мрежи АД". 

23 април - Колеги, на този ден всички 

студенти трябва да са в затвора. 

Световен ден на книгата и авторското 

право е. А ние с този "copy-paste" доста 

често съгрешаваме. А как си цитираме 

преподавателите... 

29 април - Европейски ден на 

солидарност на поколенията. Току виж 

на този ден към скромния ни екип се 

залепи още някой студент... Ами поне от 

солидарност към нашето поколение 

може да го направите! 

1 май - Ааааааа, това го махам. Ден на 

труда е, а ме мързи да пиша за него. 

Все пак да вметна, че лично за мен тази 

дата е по-важна с друго - това е 

рожденият ден на вестник "Туризмини". 

9 май - День Победы . И ден на Европа. 

Ама тези ги знаете, минаваме към нещо 

по-интересно. 

10 май - На тази дата отбелязваме 

Световния ден на движението за здраве. 

Практикувайте туризъм, хора - той също 

е за здраве (без АСО, де!) 

15 май - Международен ден на 

семейството е, но това, което повече 

вълнува туризмолозите, е Световният 

ден на климата- празнува се на същата 

дата. Айде да се спира глобалното 

затопляне, че не се трае вече! Моля! 

17 май - На тази дата се честват едва 4 

всепризнати празника  - за борба с 

хипертонията, на спорта, за борба с 

хомофобията и ден 

на телекомуникациите. Спортувайте, 

бъдете здрави, говорете по телефоните и 

не бъдете враждебни към хората, ако 

обичате! Лесно е. 

18 май - Нямаше ли начин да бъде 

формулирано по-кратко?! Четете: 

Световен ден на културното 

разнообразие в името на диалога и 

развитието. Пфу! То това си е почти 

устойчиво развитие, но нали трябва да 

се помни трудно... 

24 май - Не, не е денят на славянската 

писменост и култура. Европейски ден на 

парковете е. Колко европейски парка сте 

посетили, или се движите от хотела до 

мола и обратно? Ако е така, върнете се 

на 10 май и хубаво прочетете! 

1 юни - Освен Международен ден на 

детето, какво е още? Отговорът е: Ден на 

розата. Запомнете го, може би не 

случайно имаме роза в туристическото 

лого на България. 

5 юни - Световен ден за защита на 

околната среда. Нищо няма да Ви казвам 

аз, четете за устойчиво развитие и за 

приликите и разликите между устойчив, 

отговорен, алтернативен, зелен и 

екотуризъм. Сами ще си направите 

преценката. 

9 юни - Авторът засилва вниманието на 

академичното ръководство, напомняйки, 

че това е Международният ден на 

акредитацията. А, да, също е и Ден на 

приятелството. Това мен повече ме 

вълнува. Обичайте се! 

26 юни - Международен ден за борба с 

употребата и нелегалния трафик на 

наркотици. На сухо остават младите 

германчета на "Слънчака" и "Златните". 

11 юли - Световен ден на човечеството. 

Хора, бъдете човеци! Тук главният 

редактор пак се покашля. Пак обръщам 

внимание на един преподавател. Тя си 

знае... 

19 август - Международен ден на 

хуманитарната помощ и Световен ден на 

фотографията. Все хубави неща. Светът 

има нужда от повече добро и красота! 

8 септември - Внимание! Това е 

международният ден на 

грамотността. Запомнете, че никога 

не е прекалено късно да научим къде 

точно се поставят запетайки. А 

разликата между "И" и "Й" все някога 

А колко от вас знаят, че всеки месец отбелязваме минимум 5 

международни празници и световно чествани дати? 
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ще я осъзнаем! 

26 септември - Европейски ден на езиците. Говорете повече езици и по възможност не на ниво А1. 

И СЕГА УСЕЩАТЕ ЛИ КАКВО СЕ ЗАДАВА?!? 

27 септември - Международен ден на туризма. Алилуя! Да живей! 

Честваме го от 1980 г. От опит споделям, че е хубаво добре да проумеете икономическата и неикономическата роля на 

туризма и значението на Сателитните сметки на туризма. Не питайте защо! 

1 октомври - Ден на възрастните хора. Като професионалисти не забравяйте, че и те имат туристически потребности. 

5 октомври - Международен ден на учителя. Е, ако искате да ги зарадвате, работа ще ви свършат и 24 май и 1 ноември 

- важното е да честитите! 

14 октомрви - Световен ден на стандартизацията. Ех, тези стандарти. Как ще ги стигнем американците... 

20 октомври - Ден на готвача. Да са живи и здрави, че без тях гладни ще измрем. 

6 ноември - Международен ден за защита на природата по време на войни и военни конфликти - пак нищо няма да 

казвам. Четете за проблеми и конфликти в туризма, туризъм и тероризъм, туризъм и териториални претенции. 

8 ноември - Европейски ден на здравословното хранене. По-малко "McDonald's" и повече "Subway".  

21 ноември - Световен ден на телевизията. Екипът на "Туризмини" поздравява професорите Нешков и Маринов. 

Скъпи професори, колкото и да не Ви се вярва, понякога, когато не сме Ви виждали отдавна, на нас ни става мъчно. 

Тогава пускаме телевизора! Благодарим, че сте толкова харизматични и че популяризирате ИУ - Варна и ВТК! 

5 декември - Международен ден на доброволците за икономическо и социално развитие. Поради някои обективни 

причини авторката на статията не би желала да говори много за доброволчеството и доброволческия туризъм. 

Преподавателите от катедра "ИОТ" знаят защо.  Главният редактор заговорнически смигва на определен човек от 

екипа на вестника (който й е само колега и нищо повече) и му напомня, че трябва да почерпи. 

9 декември - Международен ден срещу корупцията. Ами спрете се, де! 

29 декември - Ден на биологичното разнообразие. Културно-познавателен туризъм във всичките му форми и 

проявления. Бъдете културни! Познавайте! 

КАТИНА ПОПОВА 

Дни на туризма или туристически дни 

На 13.01.1863 г. в семейството на свищовския търговец Иваница 

Хаджиконстантинов се ражда Алеко Константинов - писател, 

юрист и основоположник на организирания туризъм у нас. 

Заради Щастливеца в България отбелязваме още един празник - 

Национален ден на туриста (27-28 август). На 27 август през 

1895 г. по инициатива на Алеко Константинов на Черни връх 

българи "запалили" символично факела на организираното 

туристическо движение. Това се приема и за рождена дата на 

Българския туристически съюз. Дата се отбелязва със 

състезание, организирано от движение "Покорител на десетте 

планински първенци". На участниците се раздават специални 

книжки, в които се поставя печат за всеки изкачен връх. 

Победителят събира 10 печата, съответно за изкачването на: 

1. Мусала - 2925 м - Рила; 2. Вихрен - 2914 м - Пирин; 3. Кутело 

- 2908 м - Пирин; 4. Малка Мусала - 2902 м - Рила; 

5. Бански Суходол - 2884 м - Пирин; 6. Иречек - 2852 м - 

Рила; 7. Полежан - 2851 м - Пирин; 8. Каменица (Малък 

Полежан) - 2822 м - Пирин; 9. Баюви дупки - 2820 - Пирин; 

10. Дено - 2790 м - Рила. 

Иначе официалният празник на туризма е на 27.09 - 

Международен ден на туризма. По инициатива на ООН от 

1980 г. този ден цели съсредоточаване на вниманието на 

обществото върху ролята на туризма за социално 

икономическото развитие на нациите. 

А знаете ли, че в България отбелязваме още една свързана с 

туризма дата? Всъщност...не е конкретна дата, тя се променя. 

Всяка последна събота на месец юни в село Балканец, община 

Троян, се чества Празник на билките, планината и туризма. 

Празничната програма включва музикални изпълнения и 
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танци, състезание по бране на билки от поляните на Айдушкото сборище, състезания по спортно ориентиране и др. Освен 

забавление, празникът цели и съприкосновение на човека с природата, разучаване на редки билки, запознаване с техните 

качества и полезност за организма. Специално място в програмата е отделено за тренинги и обучение за разделно събиране на 

отпадъци. Тренингът завършва с викторина с награден фонд. За най-малките посетители е предвиден още един конкурс - за 

най-голям и най-пъстър венец от билки, планински треви и цветя. С Празника на билките, планината и туризма община Троян 

открива летния туристически сезон. 

ЕКИП „ТУРИЗМИНИ” 

Цветовете на туризма 
 Как се определя туризма само с 

един цвят?!? 

 Според тълковния речник на 

българския език цветът е "зрително 

усещане, предизвикано от пречупването 

на светлина с определена дължина на 

вълната". Не разбирам. Да, ясно е, че 

светлината се пречупва, в резултат на 

което виждаме различни краски, но това 

ли е най-добрият начин за обяснение? 

Цветът не е ли всъщност баграта, чрез 

която възприемаш определена част от 

света? 

Така, както сме възприели, че морето е 

синьо. 

Нищо, че водата всъщност е безцветна. 

Така, както сме си наумили, че слънцето 

е жълто. 

Нищо, че то съдържа всички цветове от 

светлината и следователно е бяло. 

Така, както смятаме, че небето също е 

синьо. 

Нищо, че ако сме в Космоса, ще виждаме 

една черна бездна. 

Така че...цветът е възприятие. 

 И туризмът е възприятие. Той 

всъщност си е състояние на духа. Или си 

пътешественик по душа, или не. Или си 

филантроп в сърцето си, 

или не. Или си авантюрист, или не. 

Средно положение няма. 

Кои са цветовете на туризма тогава? 

Ако разбираш туризма по свой собствен 

начин, значи ще можеш да назовеш и 

цвета му. За някои той носи един 

единствен цвят с безброй оттенъци. За 

мен обаче е пъстър. Ама толкова ярък и 

пъстър, че очите те 

заболяват. Казват, че 

човешкото око може да 

различи до 10 милиона 

цвята. Що се отнася до 

туризма, аз бих могла 

да ги различа всичките 

и да усетя със сърцето 

си поне още толкова. 

За мен туризмът е 

многоцветен. 

Зелен - като пролетните 

треви на Балкана. 

Червен - като 

вдъхновяващите 

черноморски залези. 

Син - като летен 

Балчик. 

Розов - като майските 

полета на Казанлък. 

Лилав - като 

лавандуловите нощи в 

Карлово. 

Бял - като снежния 

Вихрен. 

Оранжев - като 

любимия цвят на моето 

момче-туризъм. 

Бордо - като 

официалните краски на 

обичния ИУ - Варна. 

Жълт - като хартията на 

първия ми трудов 

договор в туризма 

отпреди 9 години. 

И понеже липсата на достатъчно 

житейски опит си казва тежката дума, 

нека споделя, че 

за един 25-

годишен човек 

почти всичко е 

още или само 

черно, или само 

бяло. Хората са 

или добри, или 

лоши. Животът е 

или само сладък, 

или само горчив. 

Добре, че е 

туризмът да те 

накара да вярваш 

в цветовете! Май 

ще се окаже, че все пак има средно 

положение... 

А това "средно положение" се нарича 

съчетаване на цветовете. 

Да беше жив, Алеко, да видиш сега 

как комбинираме цветове ние! И как 

"цветните комбинатори" нараснахме 

от няколко милиона по твое време до 

повече от милиард днес! 

Днес аз съм цветен човек, нищо, че от 

цветовете понякога очите те болят… 

 

КАТИНА ПОПОВА 
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Плевен - тихото огнище на шумната победа 

 

10 декември - паметна дата за всички българи, ден на 

признателност за плевенчани... 

Живот по земите на днешен Плевен възниква още в края 

на V хил. пр. н. е. Още от този период градът става 

наследник на внушителна материална и духовна култура. 

Развива се като търговско-занаятчийски център през 

Средновековието и добър за времето и условията 

просветен център през ранното Възраждане. 

Истински апогей в своята история градът бележи по време 

на Руско - турската освободителна война (1877-1878). 

През юли 1877 г. Осман паша навлиза с войските си в 

Плевен. Почти към края на месеца, на 19.07.1877 г. там 

пристигат руски дивизии, предвождани от генерал-майор 

Юрий Шулднер. Така започва първата атака, обречена на 

жесток провал. Изтощението на войниците и грешките на 

предварителното разузнаване костват над 2300 убити и 

ранени. Въпреки неуспеха, освободителите категорично 

заявяват своето присъствие, сила и военна мощ, а това от 

своя страна провокира Осман паша да нареди пълна 

обсада на Плевен. Дни по-късно армиите и на двата 

противника са подсилени. На 30.07.1877 г. генерал-

лейтенант Кридендер (в някои източници - Крипендер) 

предприема втори щурм на добре укрепената от 

османците територия. Провалът се оказва по-тежък и от 

първия. Турците успяват да отблъснат атаките, жертвайки 

едва 1000-1200 войници. За сравнение руската армия губи 

над 7000 от своите хора. 

Руското военно командване се нуждае от време за 

откриване на правилната военна стратегия. Третата атака 

на Плевен се състои в периода 26 август-13 септември, 

най-решителните дни от които са 11 и 12.09.1877 г. 

Командването на войските се пренася на българска 

територия - в земите на тогавашното село Пордим (сега 

град и общински център), намиращо се на около 18 км от 

Плевен. Там пристигат руският император Александър II, 

неговият брат - княз Николай Николаевич и румънският 

княз - Карол I. 

По спешност от Русия е повикан и военният инженер 

генерал Тотлебен. Заедно с генерал Гурко той разработва и 

изпълнява на практика най-мащабната и ожесточена 

офанзива, решила и края на войната. Генерал Гурко 

завзема селата Телиш, Горни и Долни Дъбник, а след това 

руси и румънци започват изграждането на блокада на 

града. 

Заобиколена от вражески войски, в атмосфера на студ, 

глад и зарази, османската армия започва силно да 

отслабва. Военният гений на Осман паша се оказва 

недостатъчен. На 10.12.1877 г. той прави последен опит да 

пробие блокадата в района на река Вит. Малко негови 

войници успяват да преминат на отсрещния бряг, голяма 

част са избити, а сам той е ранен в крака, след като е убит 

и конят му. Към 14:00 ч. на същия ден, оказал се в пълна 

безизходица, той нарежда на хората си да развеят бял флаг. 

Счита се, че самият той настоял да се предаде на тези, 

срещу които се е бил през деня. Така той предава сабята 

си на генерал-лейтенант Иван Ганецки и полковник 

Михаил Черкез. Руското военно командване в Пордим 

ликува. Новината за капитулацията на Осман паша се 

разпространява за кратко време. 

Победителите не се поколебават да "довършат докрай" 

започнатото. Още същия ден турските войски са пленени 

и ограбени. От разпределението на пленниците в руски 

полкове до ескортирането им в Румъния загиват от рани, 

глад и студ около 15 000 души. В историята техният 

мъчителен поход е останал с името Поход на смъртта. 

Какво можем да видим днес в Плевен... 

В списъка на 100-те национални туристически обекта 

Плевен попада със следните ресурси: 

Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” 

Формата ѝ на пресечен конус, носен от три щика 

пресъздава оръжието и силата на българи, руснаци и 

румънци. Трите хоризонтални пръстена напомнят за трите 

щурма на Плевен. Веднъж посетил паметника, човек 

трудно може да се отърси от усещането за величие и 

саможертва.  Туристите могат да се изкачат по асансьори 

на 2 зрителни площадки на покрива на музея, откъдето 

могат да наблюдават историческите места: „Мъртвата 

долина“, редутите „Кованлък“ и „Исса ага“, Костницата в 

„Скобелевия парк“, Радишевските и Гривишките 

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ 



Брой 3, февруари, 2017 г. 

възвишения. 

Регионален исторически музей - В структурата му са 

включени следните основни специализирани отдели и 

обслужващи звена: Археология, История на България ХV 

- ХІХ в., Нова и най-нова история, Етнография, Природа, 

Фондове и научен архив, Връзки с обществеността, 

Ателие за реставрация и консервация, Фотолаборатория, 

Библиотека. Музеят и музейните фондове са разположени 

в представителна двуетажна сграда - паметник на 

културата с национално значение. 

Мавзолей – параклис „Св. Георги Победоносец” 

Параклис-мавзолеят “Св. Георги Победоносец” е  

изграден в периода 1903-1907 г. в памет на загиналите 

руски и румънски войни в боевете около Плевен по време 

на Руско-турската война 1877/1878 г. тържествено е 

открит и осветен на 3 септември 1907г., в присъствието на  

княз Фердинанд І, Великия княз Владимир 

Александрович-син на император Александър ІІ, княгиня 

Мария Павловна и членовете на комитета ”Цар 

Освободител Александър ІІ”. 

Наред с тези исторически обекти, в Плевен могат да се 

видят и: 

Мартирологични места: Скобелевият парк в „Мъртвата 

долина”, Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец”, 

Деветте братски могили и „Костницата”, Гробницата на 

Стоян и ген. Заимови. 

Монументални паметници от национално значение, 

посветени на народното опълчение и Руско-турската 

война (1877-1878): Паметник на загиналите в 

освободителната война, на ген. Скобелев, на кап. Иван 

Калимантович, на кап. Андрей Карпович, на загиналите 

от 16 пехотна дивизия, на Суздалския, на 

Екатеринославския и Аркаевския полк, на „Майка 

България”. 

Къщи музеи на възрожденци, опълченци и 

главнокомандващи: на Иван Вацов, на Стоян и Владимир 

Заимови, на „Цар Освободител Александър II”. 

Културно-развлекателни и познавателни ресурси:  

Галерии, театри, опера и кина: Художествена галерия 

„Илия Бешков” и Изложба „Дарение Светлин Русев”; 

Драматичен театър „Иван Радоев”; Плевенска 

филхармония; 

Фестивали и редовни събития: 

Национален фестивал „Златният Арлекин” в чест на Емил 

Димитров; Лауреатски дни „Катя Попова”; Изложението 

„BMW Инвазия”; Ежегоден панаир „Партнерс експо” (за 

строителство, дизайн и пр.); Официален празник на град 

Плевен – 15 май. 

 

ЕКИП „ТУРИЗМИНИ” 

Маскарадните игри на България 

Кукерските игри са български обредни ритуали, изпълнявани от 

мъже (предимно в ергенска възраст), преобразени в зверове и 

типични персонажи от бита. 

Танцът на кукерите цели прогонване на злите духове за получаване 

на по-богата реколта през следващата година. Условно ритуалът 

може да се раздели на 2 части. 

1. Кукерите изпълняват различни сцени от бита на българите. 

Събират се на мегдана и танцуват неуморно, силно подрънквайки с 

окачените на тях звънци. 

2. Най-личният стопанин бива избиран за Цар. Той прави обредно 

заораване и засяване. По принцип Цар става този, който има мъжка 

първа рожба, а дори и близнаци - това означава, че годината ще е 

още по-плодородна. 
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Маските на кукерите имат различна 

конструкция и изработка. Традиционно 

са направени от дървен материал, върху 

който са залепени разноцветни конци, 

платове, пайети и др. Има и маски с 

две лица. По принцип едното винаги е 

страшно и зловещо, а другото - 

добродушно. Те символизират доброто 

и злото, съществуващи в живота като 

неделимо цяло. 

На 01.01.2017 г. в Благоевград се 

състоя Деветият общински фестивал 

на сурвакарските игри. На него 

дефилираха голям брой кукери. Звънът 

на техните чанове огласи централния 

площад "Георги Измирлиев". 

Професионалното жури бе подготвило 

специални награди в следните 

категории: 

най-многобройна група; 

най-малък участник; 

най-добра "Мечка"; 

най-добър "Мечкар"; 

най-добър сурвакар; 

най-добра сценка на "Старци"; 

най-добра хореография. 

Рекорден брой участници събра и 

тазгодишното издание на 

Международния фестивал на 

маскарадните игри в Перник - "Сурва". 

По традиция той се провежда в 

последните петък, събота и неделя на 

месец януари. 

Фестивалът бе открит с научна 

конференция на тема "Маскарадът в 

селото и в града". 

Много възможности за творчески 

изяви създадоха забавачницата 

"Децата на Сурва" и работилничките 

за кукерски маски и дрехи 

"Мечкарница" и "Детски панаир". 

За любителите на кулинарните 

изкушения за трите дни на събитието 

бяха предвидени различни забавления 

- дегустация на традиционно ястия 

"Рецептите на Сурва" и кулинарното 

шоу с гост Иван Звездев.  

Сътворените маски и костюми пък 

бяха представени на специални 

сурвакарски дефилета. 

Спектакълът продължи с фолклорната 

програма "Хайде на хорото", а за всеки 

ден бе предвидена и изява на 

гостуващите чуждестранни групи. 

 

ЕКИП „ТУРИЗМИНИ” 

Българските EDEN дестинации - крачка към устойчивото бъдеще 

 Какво са българските EDEN дестинации? Това са нашите достойни за пример туристически места (EDEN - European Desti-
nations of Excellence). В списъка присъстват както големи общински и областни центрове, така и малки кътчета от България: 
Казанлък, Каварна, Луковит, Кърджали, Кюстендил, Сапарева баня, ПП Странджа, Враца, Сандански. 
В рамките на Европейския съюз EDEN дестинациите се избират според поетата от тях отговорност при спазването на 
принципите на устойчивото развитие (социално, културно, екологично). 
 
EDEN дестинация Казанлък 
 Освен Казанлъшката тракийска гробница, тук могат да се видят 
експозициите от бита на няколко епохи в Историческия музей "Искра". 
В сградата ма музея се намира и Художествената галерия на града, 
считана за една от най-големите и богати галерии в страната. В края на 
20 век къщата на академик Дечко Узунов, открита за посещение, е 
превърната във филиал на галерията. 
За почитателите на българската литература е открит музейният 
комплекс "Чудомир" - част от списъка на 100-те национални 
туристически обекта. Със занаятите и изкуството на розоваренето 
туристите могат да се запознаят в Етнографски комплекс "Кулата" и 
Музея на розата. 
 
 

 
 
 
EDEN дестинация Каварна 
 Рок концерти вече може да няма, но със сигурност си струва да се посети. Като 
започнем от може би едно от най-романтичните места в Европа - нос Калиакра и 
фара, докато стигнем до Художествената галерия "Христо Градечлиев" и 
Етнографския комплекс. 
Да не говорим колко архитектурни обекти можем да видим само с една кратка 
разходка из града - старите сгради от епохата на Възраждането, чешмите, 
водоскоците, църквите… 
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EDEN дестинация Луковит 
 Националният пещерен дом в Луковит е включен в списъка на 
100-те национални туристически обекта. 
В района на град Луковит се наблюдава струпване на природни 
забележителности и феномени. Проучени са около 240 пещери. Те 
са изследвани от Българската федерация по спелеология и 
Световната спелеоложка общност.  
Луковит е обявен за карстов район, приет като еталон в 
научноизследователската програма "PIGEK" (Program of Genesis 
and Evolution of Karst). 
А ходили ли сте някога в Геопарк Искър-Панега? Включвайки два 
района - Карлуковски карстов комплекс и Крайпътен ландшафтен 
парк "Панега", Геопаркът е единствен по рода си обект за 
палентоложки и морфоложки изследвания. В него влизат и 2 
изключителни природни обекта - каньонът на река Златна Панега и 
пещерата Проходна с феномена "Очите на Бога".  
Destination of Excellence!!! 
 
EDEN дестинация Кърджали 
 На 15 км североизточно от Кърджали се намира древният 
Перперикон, чието име произлиза от това на тракийския бог на камъка 
Пер. Край Момчилград пък можем да видим Орфеевото светилище Татул. 
Можем да потопим краката си в прохладните води на язовир "Кърджали", 
да потичаме боси около феномените Каменните гъби (до с. Бели пласт, 
общ. Кърджали) и Каменната сватба и да отпочинем край Висящия мост 
над язовир "Студен кладенец". Безспорна красота! 
Направите ли си разходка из града, не забравяйте да почетете паметта на 
Дякон Левски - един от най-големите му паметници се намира в центъра 
на града. Не е за изпускане и Средновековният комплекс "Св. Йоан 
Предтеча", отново един от 100-те национални туристически обекта. 
 
 
 
 
EDEN дестинация Кюстендил 
 Каква е първата ви асоциация, когато чуете името на този 
град? 
Аз, например, като почитател на историческото четиво, веднага 
се сещам за Ильо Воевода. Къщата му е реставрирана през 1980 г. 
и днес е един от основните исторически ресурси в този край. 
Наред с нея, следва да споменем и етнографската сбирка в 
Емфиеджиевата къща, Художествената галерия "Владимир 
Димитров-Майстора" и къщата музей "Димитър Пешев", заела 
престижното 26-то място сред редиците на 100-те национални 
туристически обекта (името на Димитър Пешев се свързва със 
спасяването на българските евреи, за което посмъртно е награден 
с орден "Стара планина" през 1997 г.) 
Други туристически обекти са резерватът "Пауталия-Велбъжд", 
Античните терми от 2-3 в. сл. н. е., Регионалният исторически 
музей и крепостта "Хисарлъка". 
Заслужава си да се види! 
 
 
 
EDEN дестинация Сапарева баня 
Вода. Гейзери. Водопади.В Сапарева баня се намира един от най-
горещите гейзери в света - цели 103 градуса. Съществува от 1957 г.  
Уникален е и водопадът Скакавица - част от резерват Скакавица. 
Говорейки за водопади, просто ще бъде престъпление, ако не споменем и 
Овчарченския водопад, водеща началото си от река Горица, по чието 
протежение е изградена екопътека. Минавайки през района на Сапарева 
баня, не може да не отседнеш в Паничище - курортно село, разположено 
в непосредствена близост до града, където можеш да разгледаш и част от 
НП Рила. Сапарева баня е идеална дестинация за поклоннически и 
религиозен туризъм. Чудотворните икономи в Ресиловския манастир 
"Покров на Света Богородица" привличат хиляди туристи с надежда за 
изцеление и благодат. В манастира "Свети Стефан" (квартал "Гюргево") е 
разположено аязмо, чиято вода се счита за лековита. 
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EDEN дестинация ПП Странджа 
За ПП Странджа има доста публикации! 
И немалко курсови работи са изписани по този въпрос... 
Каквото и да се каже за парка, все ще е малко. За подобни обекти не се 
говори. Те просто трябва да се видят! 
 
 
 
 
 
EDEN дестинация Враца 
Пак ме води към Възрожденската история.  

Паметникът на Христо Ботев е един от 
задължителните за посещение ресурси в 
града. Наред с него, символи на Враца са 
Куртпашовата кула и Кулата на Мешчиите. 
Сред природните ресурси в областта 
внимание заслужават връх Околчица, заел 17
-то място в списъка на 100-те национални 
туристически обекта, Леденика - пещерата, 
намираща се на около 16 км от Враца и на 
около 16 позиции от първенеца в 
гореспоменатия списък. 
Следва да споменем и Регионалния 
исторически музей и Етнографско-
възрожденския комплекс "Св. Софроний 

Врачански". Градът е известен и с множеството си къщи музеи - на Димитраки Хаджитошев, На Григорий Найденов, 
на Никола Войводов и др. 
 
EDEN дестинация Сандански 
Минералните извори в града и създадената туристическа 
суперструктура поставят Сандански в ролята му на 
национален балнеокурорт за рекреация и лекуване на 
специфични заболявания. 
Освен че няма да ви боли нищо, в Сандански няма и да 
ви е скучно! 
Можете да послушате музика на фестивала "Пирин фолк 
Сандански", да се разходите изградския парк "Свети 
Врач" и да се снимате до старите чинари. 
Ако и това не е достатъчно, Мелник е наблизо. 
Причудливите скални образувания на Мелнишките 
пирамиди ви очакват. За почивка можете да разгледате 
Кордопуловата къща - собственост на гръцката фамилия 
Кордопулос - производители на качествено вино. 
И още нещо! Да се пропусне посещението на Роженския 
манастир е грях Божи. 
Вие си решавате! 

 
КАТИНА ПОПОВА 

ЗАБАВНО 

СЪВРЕМЕННИ ВИДОВЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ 
(МОЛИМ НЯКОЙ ОТ ПРОФЕСОРИТЕ ДА НАПИШЕ УЧЕБНИК, НИЕ ЩЕ ПОМАГАМЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО) 
 
 

В туристическия бизнес, както и във всеки друг бизнес по света, често се сблъскваме с лошо ръководство и демотивиращо 
управление. 
Естествено, и за най-добрия мениджър персоналът винаги ще намери да каже нещо негативно. И това, само защото не всеки 
има свой собствен кабинет, а ако има - той не е на последния етаж и от него не идват решения - последна инстанция. 
И все пак... все ще се намери някой управител, който да не знае защо съществува. И екипът на "Туризмини" познава такива 
хора. То всеки познава. 
Техните имена всъщност нямат значение. Важен е събирателният образ, който те олицетворяват. 



Брой 3, февруари, 2017 г. 

1. Чайка мениджмънт 
Чайка мениджмънт е специфичен управленски емпиричен (т.е. 

позован на опита) подход за неосъзнато демотивиране на 

персонала. Изразява се в няколко простички етапа: 

Шефът долита отнякъде, започва да крещи. Каквото и да му 

обясниш и колкото и да си любезен, той не слуша, просто 

вряка все по-силно и по-ожесточено. 

И когато си мислиш, че няма накъде по-зле да стане, той вземе, 

че се изцвъка и отлита. За теб остава да преглътнеш тежките 

обиди...и да изчистиш след него. 

2. Мениджмънт - нямо кино 
Друг вид управление, силно противоположно на 

горепосоченото, но също толкова неефективно. 

Представлява целенасочено, пълно, умопомрачително 

мълчание и незнание. Стои пред теб, мига умно с големи 

разбиращи очи,  а всъщност - нищо не разбира. Ако се ядосаш 

за нещо, той се ядосва с теб - пуфти, пъшка, охка, цъка със 

език, но истинска дума не обелва. Посрещаш го на вратата, 

поздравяваш - той мълчи. Съобщаваш за проблем - той мълчи. 

Срещаш го по коридора и поне се усмихваш - той мълчи и е 

stone face. Тръгва си и казваш довиждане - той те подминава, а 

чак на вратата измънква едно "Ай, приятна работа". За теб 

остава да преглътнеш обидното отношение...и да говориш 

вместо него. 

3. Мениджмънт - 5 без 10 
Изразява се в 1 простичко изречение - "Трябва да си ходя, че 

почти стана 5 часът." 

Претенциозни гости ти развалят настроението от сутринта. 

Искат чашите в стаята им в тризвездния хотел да са 

инкрустирани с кристали "Сваровски". Искат да спят 10 човека 

в двойна стая на цената на единична. И когато кажеш, че това е 

невъзможно, решението е едно: "Викайте управителя, искам да 

подам жалба!" 

Обаче управителят трябва да си ходи, защото е станало 5 без 

10, а жена му е опекла Кордон бльо и не му се занимава с 

глупости. "Ми кажи им да си гледат работата" - това е фразата, 

с която те упълномощава да се справиш с проблема, нищо, че 

ако наистина им кажеш така, той ще е същият, който ще те 

уволни още на следващия ден... 

Хотелът гори. Сред пламъци и пушек ти все пак успяваш да 

мернеш шефската му глава и го молиш за помощ. Е, да, ама е 

станало 5 без 10, а за 10 минути пожарната може и да не дойде. 

"Ей, все да има нещо. Хайде, лека работа, утре ще кажете какво 

е станало!" 

За теб остава да угасиш пламъците сам...и да му извикаш 

такси. 

4. Мениджмънт "Това сега не ми е приоритет" 
Проблем. Проблем. Проблем. Със софтуера, с претенциозни 

клиенти, с отчети, с фактури. 

Съобщаваш. Търсиш помощ. Чакаш нареждане. 

В кабинета на последния етаж цари пълна тишина. Объркан е. 

Даже е в леко недоумение. 

Как се получи така? Какво трябва да направи? Как да се справи 

с проблема??? 

Разбира се, не става въпрос за същия този проблем, който ти 

имаш. Сега това не му е приоритет. 

ЦСКА са били Левски с 2:0, а той заложил на Еврофутбола на 

Левски и изгубил 300 лева. Дерт! Тъй да се овътри! 

За теб остава да разрешиш проблема сам...и да стискаш палци 

за Левски следващия път. 

 

5. Мениджмънт "Знам, че почиваш, ма ай да дойдеш за 

2-3 часа" 
При такова изречение оставаш с впечатлението, че си 

незаменим. 

Нищо, че няма да излезеш на разходката, която планира със 

семейството си цяла седмица. 

Няма и да се наспиш пак. Денят ти ще се разцепи на две. Нищо 

няма да свършиш. Ама нали шефът те вика. Има нужда от теб. 

Явно само ти можеш да решиш казуса. 

Отиваш горд и усмихнат. Чувстваш се ценен и уважаван 

проспериращ професионалист. 

Насреща ти фразата: "Абе една съученичка на жена ми е дошла 

с някакъв си във Варна и ще ходим на обяд. Да вземеш само да 

ми пуснеш отчета за деня, аз ще се върна след 2 часа и ще си ги 

прибера. Ей там съм оставил кафе, направи си, ако искаш." 

За теб остава да пропуснеш разходката със собственото си 

семейство...и да пуснеш отчета. 

КАТИНА ПОПОВА 
 

"Километрите са по-къси от милите. Спестете бензин, 
следващия път пътувайте в километри!" 
Джордж Карлин - американски писател и комик, трикратен 
носитен на награда "Грами" 

"Друга добре позната парижка забележителност е 
Триумфалната арка - паметник на много смели жени и 
мъже, опитали се да я посетят." 
Дейв Бари - американски публицист  

"Основното предимство на вътрешния туризъм е, че с 
малки изключения - като Маями, например - дестинациите 
удобно са разположени у дома - в Съединените щати" 
Дейв Бари - американски публицист 

"Благодарение на междущатската магистрална система 
сега е възможно да пътуваш от бряг до бряг, без да видиш 
нищо!" 
Чарлз Куралт - американски журналист  

"Тези французи... Имат различна дума за всичко!" 
Стийв Мартин - американски комик 

"Казах на лекаря, че си счупих крака на две места. Той 
препоръча да не ходя повече на тези места." 
Хени Янгмен - американски комик 

 - Доцент Петров, в страхотна дилема изпаднах. 
 - Слушам Ви, колега Иванов!  
 - Нали знаете, че майка ми записа второ висше и утре ще е на 
изпит при мен... И незнайно защо днес си спомних как тя не ми 
купи онова камионче бетоновоз за петия ми рожден ден.  

 - Колега, били ли сте редовно на лекциите ми?  
 - Разбира се, професоре.  
 - Но аз не съм ви виждал никога! Къде сядахте?  
 - Зад колоната.  
 - Ама, че работа! Петдесет сантиметра колона, а вие сте 
седемнадесетият студент, който е сядал зад нея...  
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