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Няколко уникални
факта за България

Българското Черноморие предлага многобройни
и разнообразни възможности за почивка и забав
ление. Дълго цели 378 км, то включва 70 плажа,
много заливи, живописни устия на реки с красиви
лонгозни гори и прекрасно съчетание между пла
нински и морски климат.

ВЪВЕДЕНИЕ

Българските плажове са популярни в целия свят
с финия си и чист пясък. 11 български плажа бяха
отличени през 2010 г. със „Син флаг” – оценка за
чиста и екологична среда.
Българското Черноморие е богато с дълги златни
плажове, чисто море и невероятно ранообразие от
куроти и ваканционни комплекси. Тук всички гости
намират своя рай – и семействата с деца, и младите
хора, търсещи забавление, и любителите на приро
дата, които предпочитат тиха и спокойна почивка.

Черноморското крайбрежие на България е
много подходящо за наблюдение на инте
ресни и редки видове птици. Причината за
това е, че над него преминава Via Pontica
– един от главните маршрути за миграция
на прелетните птици от Европа към Афри
ка. Многобройни резервати, разположе
ние по цялото крайбрежие, опазват ред
ки и защитени растителни и животински
видове. Доброто отношение към приро
дата и нейното богатство ни възнаграж
дава с прекрасни крайречни гори, краси
ви местности и богато биоразнообразие.

Черно море е с ниска соленост, а при
ливите и отливите му са почти незабе
лежими, което го прави подходящо за
къпане през летните месеци. Темпе
ратурата му през лятото е умерена –
рядко надвишава 28 ° С, като на север
е по-ниска, а на юг – по-висока.

Земите по българското Черноморие са обитавани
от дълбока древност и днес в много от морските
градове и курорти могат да се видят изключител
но ценни исторически паметници. Това предоста
вя прекрасна възможност за разнообразяване на
морската почивка и за докосване до културата на
отминали епохи. Сред най-интересните културни
обекти е Старинният Несебър – паметник на култу
рата под егидата на ЮНЕСКО.

Близостта на две планини – Стара планина в средата на Чер
номорското крайбрежие и Странджа на юг – допринася за
приятния и благотворен климат и е чудесна предпоставка за
съчетанието на морската почивка с чистия планински въздух.
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СЕВЕРНО ЧЕРНОМОРИЕ
Северното Черноморие обхваща крайбрежната ивица от мястото, където Стара планина се врязва в морето при нос
Емине, до нос Сиврибурун на север при границата с Румъния. Красотата на този регион е впечатляваща и многолика
– златисти плажове, каменни брегове с пещери, лонгозни гори и крайбрежни езера се редуват и рисуват прекрасни
пейзажи.
Тук ще откриете прекрасни условия за почивка. Привържениците на класическата морска почивка ще намерят мал
ки и очарователни курортни градчета, дълги плажни ивици с фин златен пясък и чисто и приканващо море, луксозни
комплекси и малки семейни хотели.

ВАРНА

Епохата на Римската империя е завеща
ла на града термите – римски публични
бани. Сградата е построена на площ от
7000 кв. м и е била част от римския град
Одесос. Многобройните фрагменти, ко
лоните и капителите говорят за пищна
та декорация, с която е била украсена.
Варненският археологически музей е
разположен в сградата на бившата Де
вическа гимназия и е сред най-богатите
музеи в страната. В него се съхранява от
критото през 1972 г. Златно съкровище
от Варненския некропол, което е датира
но от края на V хил. пр.н.е. и е най-старото
обработено злато, намирано в света.

Балчик е красив, амфитеатрално
разположен град на Северното
Черноморие. Красотата на при
родата тук е омайваща и очаро
вана от нея, румънската крали
ца Мария построила в Балчик
своята лятна резиденция, на
речена Тихото гнездо. За целта
тя наела световноизвестни ар
хитекти и ботаници, които сът
ворили едно от най-уникалните
кътчета на планетата.

БАЛЧИК

Ботаническа градина
Ботаническата градина е световноизвест
на. Тя притежава втората по големина в
Европа колекция от гигантски кактуси. Гра
дината е известна и с разнообразните по
големина и вид растения, събирани през
годините от цял свят, включително и мета
секвоята, считана доскоро за изчезнал вид,
съвременник на динозаврите. Градината е
изключително красива и предпочитана от
романтиците за вдъхновяващи разходки.

Катедрален храм-паметник
„Св. Успение Богородично”
Град Варна е наследник на старо тракий
ско селище, което по-късно става пред
почитано място за отмора на римската
и византийската аристокрация. Днес
Варна е модерен и голям морски град,
който предлага неизброими възмож
ности за забавления и почивка. Хоте
лите в града са многобройни и раз
нообразни. Гостите на Варна остават
очаровани от прохладата на Морската
градина, златистите плажове и лазур
ното море, богатия културен живот на
града и неизброимите забележител
ности, включително известния Дел
финариум.

Дворецът
В централната част на града се намира символът на Вар
на – катедралният храм-паметник „Св. Успение Богоро
дично”, построен през 1886 г. Пълната красота на сграда
та се разкрива след залез слънце, когато ефектно освет
ление облива фасадата и я прави още по-величествена.
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Друга забележителност на града е Дворецът. Той е съчетание между различ
ни архитектурни стилове – има елементи на мавританската култура, на хрис
тиянската, както и на типичната българска възрожденска къща. Материален
израз на стремежа на кралицата да обедини много религии на едно място са и
пръснатите из градината арабски и древноримски плочки с надписи, минарето,
извисяващо се над двореца, и параклисът, построен в двора на комплекса.
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Русалка е ваканционен комплекс от вили на около 90 км
североизточно от Варна. Курортът е разположен сред дев
ствената природа на природния резерват Таук лиман, къ
дето се срещат редки видове птици. Наблизо се намира и
нос Калиакра – важен археологически и природен резерват.
Красиви малки заливи приютяват плажовете на Русалка. В
комплекса има басейн, няколко тенис корта, а също и добри
условия за различни видове спорт. Комплексът е изключи
телно подходящ за ваканциите на семейства с деца, търсе
щи разнообразни развлечения и спокойна почивка.

РУСАЛКА

Златни пясъци е един от най-старите
черноморски курорти в България. Раз
положен е на 16 км северно от морс
ката столица Варна. А наблизо се на
мира и скалният Аладжа манастир.
Хотелите в курорта са многобройни
и варират в големината и категория
та си от двузвездни до петзвездни, с
модерни уелнес и спа центрове. Всич
ки те са разположени сред прохлад
ната гора на природния парк Златни
пясъци, съвсем близо до златистата
пясъчна ивица. Плажът на Златни
пясъци е известен с финия си пясък.
Легенда разказва, че черноморски
пирати закопали на брега на днеш
ния курорт чудно златно съкровище.
Морето обаче отмъстило за злини
те на бандитите, като превърнало
златните накити и пари в прекрасен
фин златен пясък.

ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

АЛБЕНА

Албена е голям черноморски курорт на 25 км
североизточно от град Варна и само на 12 км
югозападно от град Балчик. Курортът е разпо
ложен сред гъста зелена гора и предлага спо
койствие и почивка. Плажната ивица е дълга и
широка, с фин бял пясък. Комплексът предлага
настаняване в различни категории хотели и
вили – от 2 до 5 звезди. Повечето от хотели
те предлагат настаняване на база all inclusive.
Курортът Албена е предпочитан от семейства
с деца заради многобройните съоръжения за
детски забавления и отличните условия за по
чивка, спа и уелнес. В комплекса има и добри
възможности за спорт – футболни игрища, те
нис кортове, спортна зала, а недалеч от Албе
на са разположени и три от най-атрактивни
те голф игрища в страната. В комплекса има
много добри ресторанти, както и магазини и
други услуги.
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Курортът предлага и многобройни забавления – клубове,
дискотеки, заведения и атракциони, които разнообразяват
морската почивка и забавляват гостите.
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Ривиера е малък, но луксозен курорт съвсем
близо до Златни пясъци. Наличието на мине
рални извори го определя като спа курорт на
морския бряг, а малкото му, но все луксозни
хотели, го превръщат в превъзходно място
за почивка. Вековна гора обгражда курорта
и носи прохлада в горещите дни. В Ривиера
има също спа центрове, детска градина и
разнообразни детски съоръжения, ресто
ранти, спортни центрове, тенис кортове, ма
газини и дори галерия.

РИВИЕРА

СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

За хората, които предпочитат през ва
канцията да усетят максимално близост
та с природата, Северното Черноморие
предлага многобройни варианти. Сред
прохладните гори по цялото крайбре
жие има разнообразни възможности за
къмпингуване. Българските къмпинги
предлагат добри условия за своите гос
ти, независимо дали предпочитат да
отседнат в бунгало, или да ползват ка
равана, кемпер или палатка. Къмпинги
има в района на Дуранкулак, Шабла, Ка
варна, курорта Албена, природен парк
Златни пясъци, варненския квартал
Галата, при устието на река Камчия, в
село Шкорпиловци и в град Бяла.
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Св. св. Константин и Еле
на е най-старият бъл
гарски курорт. Намира
се между град Варна и
курорта Златни пясъци.
Разположен е сред кра
сива широколистна гора.
На територията на комп
лекса има 7 минерални
извора с температура на
водата между 40 и 60° С.
Плажната ивица е дълга
цели 3,5 км. В Св. св. Конс
тантин и Елена има ня
колко хотела между 2 и 4
звезди, няколко минерал
ни басейна, яхтени приста
ни, тенис кортове, футбол
ни игрища и разнообразни
водни атракциони.

Южното Черноморие обхваща
крайбрежието на юг от нос Емине
до село Резово при границата с
Турция. Слънчевите плажове тук
са много, курортните градчета се
редуват с луксозни комплекси,
резервати, природни забележи
телности и къмпинги. Тук се на
мират и известният български
курорт Слънчев бряг, град Бур
гас с многобройните си хотели
и заведения и архитектурните
резервати в Несебър, Поморие
и Созопол.

БУРГАС

ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ

Бургас е модерен град, един от
най-големите в България. През
лятото много хора предпочитат
града за морската си почивка.
Бургас предлага прекрасни ус
ловия за ваканция, като съчета
ва красивите плажове и резер
вати в околността с удобствата
и предимствата на големия град.
Улиците са оживени от много за
ведения и ресторанти, а голяма
та морска градина е тихо и про
хладно място за разходка, прию
тяващо художници и музиканти.

КЪМПИНГИ

Бургас е домакин и на много културни събития – му
зикални фестивали, конкурси, изложби на цветя.
Град с над 2000 години история, с която
можете да се запознаете в многобройните
музеи и църкви.

7

Слънчев бряг е най-големият български курорт. Разположен
е на 30 км североизточно от Бургас и се простира между
Несебър и Свети Влас. Тук има стотици хотели от всякакви
категории, включително и малки семейни хотели, апарт-хо
тели и големи луксозни комплекси. Курортът е предпочитан
от млади хора заради популярните си клубове и партита.
През летните месеци тук често гостуват световноизвестни
звезди и диджеи. Освен на многобройни клубове и диско
теки, Слънчев бряг е богат и на различни атракциони – ак
вапаркове, водни спортове, разнообразни съоръжения за
спорт и забавление. В комплекса има множество магазини,
заведения, дори и големи търговски центрове.

ЕЛЕНИТЕ
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СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Несебър е един от най-популяр
ните български курорти. В мор
ския град ще откриете модерни
хотели, красив пясъчен плаж и
богато културно-историческо на
следство. Намира се на няколко
километра южно от Слънчев бряг.
Тук има изключително разнообразие от хотели, къщи за гости,
луксозни комплекси, ресторанти
и таверни. Близостта на града до
комплекс Слънчев бряг е предим
ство за гостите, които търсят за
бавление и разнообразие.

НЕСЕБЪР

СВ. ВЛАС

Несебър е безспорно един от най-ро
мантичните курорти в България. Оча
рованието на Стария град и полъхът
от миналото ще ви заредят с нови
емоции и незабравими спомени.
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БЪЛГАРСКО
ЧЕРНОМОРИЕ
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Град Поморие е може би един от най-древните градове на
територията на България. Разположен е на малък скалист
полуостров на средата на пътя между Бургас и Слънчев
бряг. Плажовете на Поморие са притегателна сила с инте
ресния си черен пясък и чистото море. Близо до Поморие
се намират защитените местности Блатно кокиче, Кория
та, както и Поморийското езеро, откъдето се извлича сол.

ПОМОРИЕ

Други
забележително
сти са мъжкият манастир
„Св. Георги”, църквата
„Преображение Господ
нe”, тракийската куполна
гробница, както и архите
ктурният резерват Стари
Поморийски къщи.

По Южното Черноморие
има още много курорти и
комплекси.
Приморско,
Китен и Лозенец са люби
ми на млади хора, които
търсят забавление. Ахто
пол и Царево са спокойни
курорти, които привли
чат семейства с деца, а
Синеморец и Резово са
предпочитани от хората,
които търсят по-близък
контакт с природата.

КИТЕН, ПРИМОРСКО,
ЛОЗЕНЕЦ, СИНЕМОРЕЦ

Поморие е сред най-извест
ните спа и балнео-логични
курорти в България. Све
товната му слава се дължи
на уникалната лечебна кал
и минерални извори.

Созопол е и един от най-популярни
те черноморски курорти. По край
брежните скали на Стария град са
накацали малки ресторантчета с
прекрасна гледка към три остро
ва. По уличките туристите могат
да си купят автентични български
стоки - плетива, кожени изделия,
както и да си направят портрет
при художник.

12

СОЗОПОЛ

В града има два плажа, а наблизо се намират няколко къмпинга, резерват Ропотамо и други инте
ресни места. Тук можете да отседнете в хотел или в къща за гости, да хапнете в крайбрежен рес
торант или весела таверна, да посетите дискотека или клуб и да прекарате незабравима почивка.

КЪМПИНГИ

В тази част на Българското Черно
морие има много къмпинги, които
предлагат добри условия и екстри.
Сред най-популярните са къмпинги
те Градина, Златна рибка, Каваци и
Смокиня до Созопол, Корал, Оазис
и Арапя до Приморско и Силистар
между селата Резово и Синеморец.
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Водните ски са един от
най-популярните екстрем
ни водни спортове. В Бъл
гария този спорт е популя
рен най-вече по Черномо
рието. Водни ски може да
се карат почти във всички
български курорти, като
предварително се про
вежда обучение и подро
бен инструктаж. Изживя
ването е неповторимо и
се помни дълго.

Кайтсърфинг
Уиндсърфинг
Уиндсърфингът е друг популярен
спорт, който може да се практикува
на Черно море. Най-добри условия
за уиндсърф в България има на ня
колко къмпинга по Южното Черно
морие – Градина, Златна рибка, как
то и край по-ветровитите брегове
по Северното Черноморие. Някои
клубове предлагат както обучение,
така и оборудване под наем.

Кайтсърфингът е относително ново предизвикателство
за екстремните натури. Представлява комбинация между
крило и сърф, а двигателната сила е въздухът в крилото.
Практикува се при подходящо време във ветровити зали
ви.

Гмуркане
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Подводен риболов

ВОДНИ СПОРТОВЕ

Гмуркането е особено популярно напоследък. Практикува се в зоните в близост до брега. Край ня
кои курорти – Златни пясъци, Несебър, Созопол, както и край нос Калиакра и Емине има останки от
кораби, потънали в древни времена, които са обект на голям интерес сред гмуркачите.

Подводният риболов е предизвикателство както за люби
телите гмуркачи, така и за риболовците. Съчетаването на
тези две страсти ражда едно невероятно и вълнуващо из
живяване. В страната има няколко клуба, които предлагат
обучение и оборудване, като организират и специални под
водни риболовни излети. Клубове за подводен риболов има
във Варна и Бургас. Най-често обект на риболов са кефалът,
платерината, лавракът и паламудът. Най-добри условия за
подводен риболов имат закътаните заливи с малки подвод
ни пещери, както и зоните, където дъното е чисто и не е раз
мътено – Тюленово, Тауклиман, Св. св. Константин и Елена,
нос Галата и нос Кочан по Северното Черноморие и Св. Влас,
Поморие, Созопол, Змийският остров, Китен, Царево, Варва
ра и Резово на Южното.

Аквапаркове
Аквапарковете по Българското Черноморие, някои от които
големи и изключително атрактивни и модерни, са любимо мяс
то за забавление на деца и възрастни. Тук всички си прекар
ват добре, а забавленията са разнообразни и многобройни.
Най-популярните морски аквапаркове се намират в Златни
пясъци, Слънчев бряг, Несебър и Приморско, но има и водни
комплекси във вътрешността на страната.

Яхтинг
Яхтингът е особено приятен начин да се изследват красивите морски ширини и бреговете на Черно
море. С моторна яхта или ветроход, в открито море или близо до лазурния бряг, бризът ще ви нашепва
приятно в ухото, а спомените за тези емоции ще ви топлят през студените месеци. В България
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има няколко яхтени пристанища с много добри условия – в Балчик, Варна, Св. Влас, Созопол.

КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО

Старият Несебър

Старият Созопол

Несебър бил основан преди близо 3000 го
дини. Старият град ще ви разкаже историята
на хората, живели по тези земи. Той е обявен
за архитектурен резерват, а от 1983 година
е част от Списъка за световното културно на
следство на ЮНЕСКО.

Созопол е един от най-старите градове по
българските земи. Основан е 6 века преди
новата ера от гръцки колонизатори. 2600-го
дишната история на града е оставила забеле
жителен отпечатък върху днешния му облик. В
града има изобилие от исторически и културни
забележителности.

Старата част на Несебър е разположена на
малко парче земя – едва 850 м дълго и 350 м
широко, свързано с континента чрез тесен
провлак. През вековете близо една трета от
стария град е изчезнала в морските води. Днес
все още могат да се видят останки от крепост
ната му стена под водата, на стотина метра от
брега.

В старата част на града е съхранена и рестав
рирана цяла крепостна стена, а съвсем наско
ро на близкия остров Св. Иван беше направено
уникално откритие – мощите на Св. Йоан Кръ
стител, които днес могат да се видят в храм Св.
Георги.
Созопол днес се дели на стар и нов град. Ста
рата част още носи духа на отминали епохи с
дървените къщички, прострели стрехите си над
криви калдъръмени улички.

От времето на Възраждането са запазени мно
го сгради, типични представители на Черномор
ския тип българска възрожденска къща. Тук съ
що могат да се видят и стари вятърни мелници
и чешми.

Старият Созопол пази много белези за древната
си история. Местният археологически музей се
гордее с уникални сбирки от редки гръцки съдо
ве от IV в. пр.н.е., както и колекция от 120 цели
амфори. Музеят се помещава в сградата на храм
„Свети Кирил и Методий”. Музейните експонати
са групирани в две експозиции – археология (V
хилядолетие пр. Хр. – XVII в. сл. Хр.) и християнско
изкуство (XVII-ХІХ век).

Най-много за историческото минало на региона
ще научите в Археологическия музей, както и
в църквите „Св. Спас” и „Св. Стефан”. Богатата
история на Несебър и красивото съчетание на
модерно и древно го превръщат в едно от найромантичните черноморски кътчета.

Старата част на Созопол е запазила и части от
крепостни стени, храмове, църквата „Св. Богоро
дица” от VII век, както и много дървени къщи от
епохата на Възраждането, типични представите
ли на Черноморския тип българска къща.

Бегликташ
На 4 км от Приморско, в резервата Ропотамо се на
мира едно от най-тайнствените светилища, открити
по нашите земи – Бегликташ. Светилището се раз
стила на площ 12 декара и представлява огромен
кръг от камъни, положени върху скална повърхност.
Големите скални късове, някои от които са с висо
чина 9 метра, са частично обработени от човешка
ръка и подредени в невероятни фигури. Мястото
е било обожествявано от древните траки. Тук те
носели дарове за боговете и така постепенно го
превърнали в светилище. С течение на времето по
строили жилища за жреците, които го обслужвали.
Календарът на древните траки, открит в светили
щето, представлява издълбани отвори в скалната
повърхност, където в момента на слънцестоене
преминават слънчевите лъчи и огряват тези точ
ки. Каменният часовник, делящ деня на 6 части,
също е сътворен от камък. Кръглите камъни са
така умело подредени, че сянката на слънцето да
пада от главния олтар върху шестте по-малки ка
мъка на север от него.
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Поморийска гробница
Античната куполна гробница Хероон се намира
почти на входа на град Поморие. Разположена е
под могилен насип в местността Палекастро. Дати
ра се от ІІ-ІV в. н.е. и най-вероятно е била мавзолейгробница на богата анхиалска фамилия, в която са
се провеждали религиозни ритуали.
Гробницата е открита през 1888 г. и е най-голямата
гробница, откривана досега в България. Уникал
ният античен паметник се състои от кръгла камера
с диаметър 11,6 м, височина 5,5 м, а коридорът е
дълъг 22 м, широк 1,7 и висок 2,4 м.
Гробницата е изградена от камък и тухли, спое
ни с хоросан. Има следи от мазилка и боя, което
говори, че в централната зала е имало рисунки.
Много интересна е централната колона, която е
куха, разширява се като гъба и се слива с кръг
лата стена. По околовръстната стена се намират
пет ниши, за които се смята, че там са се полага
ли урните с праха на покойниците.
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ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
И РЕЗЕРВАТИ

Побитите камъни

Районът на Черноморието е богат и на многобройни природ
ни и културни забележителности. Това богатство позволява
организирането на екскурзии, с които да се разнообрази ед
на морска почивка.

Резерват Ропотамо
Резерватът Ропотамо се намира на 50 км южно от Бургас
и обхваща обширни местности, разположени по течението
на едноименната река. На неговата територия се намират
нехарактерните за тези географски ширини лонгозни гори, а
също и някои интересни и красиви скални образувания, дю
ни, терасовидни брегове, блата и мочурища. Ако сте решили
да разгледате природните забележителности на резервата,
потърсете услугите на организаторите на разходки с лодки.

Дуранкулашко озеро
Дуранкулашкото езеро се намира на 15 км северно от град
Шабла и на 6 км от българо-румънската граница. Представля
ва крайбрежно езеро-лиман и е обявено за защитена терито
рия заради наличието на 260 растителни и животински вида.
Местността се намира на миграционния път на прелетните пти
ци Виа Понтика.

Шабленското езеро
Шабленското езеро представлява комплекс от две езера-ли
мани, свързани помежду си от изкуствен канал и отделени от
морето от пясъчна коса. Намира се на 3 км източно от град Ша
бла. Мястото е от особена важност заради редките птици, които
гнездят тук. В района на Шабла има и други любопитни места –
Шабленският фар, археологическият резерват Яйлата и др.

Силистар
На няколко километра южно от село Синеморец, по пътя към с.
Резово се намира един от най-красивите плажове по нашето Чер
номорие – Силистар. На това място едноименната река се влива
в морето, което е причината за изключително богатата растител
ност и разнообразието на птици, животни и риби.

Природен парк
Златни пясъци
Природният парк Златни пясъци се намира на 17 км северно от
град Варна и живописно обгражда едноименния курорт. На него
вата територия има разработени пет туристически и пет специали
зирани маршрута, които са подходящи за пешеходен, детски, вело
туризъм, фототуризъм, както и за разходки на хора със специални
нужди. В парка можете да наемете и водач, който да ви преведе
през най-красивите и непознати места.

Резерват Камчия
Резерват „Камчия“ обхваща красива местност,
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Резерватът Камчия обхваща красива местност, разположена на 25 км
разположена
нареката
25 км се
южно
от вВарна.
Това
южно от Варна. Това е мястото,
където
влива
морето
и е
мястото,
където
реката
се
влива
в
морето
където се намират едни от най-красивите лонгозни гори. Сред инте и
където
се намиратс едни
най-красивите
ресните занимания в района
е разходката
лодкаот
или
водно колелолон
гозни гори. Сред интересните занимания в рай
по спокойните води на реката.
она е разходката с лодка или водно колело по
спокойните води на реката.

Побитите камъни са скални образувания близо до Варна. Намират
се на около 18-20 километра западно от града, по пътя за София.
Скалният феномен се простира на доста голяма площ, а образувани
ята са групирани в няколко групи. Каменните блокове имат формата
на колони, изправени върху земята, които създават илюзията, че са
побити, откъдето идва и името им. Височината им е различна – до
5 метра. Диаметърът им също варира между 30 см и 3 м.

Наблюдение
на птици
Българското Черноморие е едно от найдобрите места в Европа за наблюдение
на птиците. Причината за това е, че част
от него попада в маршрута на прелетните
птици Виа Понтика.
На север, при нос Калиакра, могат да се
наблюдават видове като аристотелев кор
моран, скален кос, дебелоклюна чучулига
и други редки видове.
Северно от нос Калиакра се намират две
влажни зони – Болата и Тауклиман („Пти
чия залив“), където гнездят водолюбиви
птици – малък воден бик, малък гмурец,
патици. Едни от най-популярните места в
България за наблюдение на редки интерес
ни видове птици са в околността на Бургас –
Атанасовското, Мандренското, Бургаското и
Поморийското езеро. В бургаската местност
Пода се намира едно от най-посещаваните
места за наблюдение на птици – 226 вида
пернати, като преобладават водолюбивите.
На юг, в резервата Ропотамо и блатото Алепу
също могат да се видят някои интересни ви
дове – полска бъбрица, речен дъждосвирец,
полубеловрата мухоловка, градинската дър
волазка, среден пъстър кълвач и др.
В районите около реките Велека и Силистар
край Синеморец, в зависимост от сезона може
да се наблюдават малка бяла, сива и гривеста
чапла, бял и черен щъркел и др.
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СЪБИТИЯ И
ФЕСТИВАЛИ

Калиакра рок фест
„Калиакра рок фест” е традиционен рок фестивал,
който се провежда всяко лято в морското градче Ка
варна, на 60 км североизточно от град Варна. В ня
колкото дни на феста районът на града оживява от
хилядите фенове на рок музиката и техните идоли
– популярни рок групи и изпълнители. На сцената на
феста публиката са взривявали легенди като Accept,
Motley Crue, Scorpions и много други.

Spirit of Burgas

Spirit of Burgas е може би най-популярното музикално
събитие в България. На няколко сцени близо до пла
жа на Бургас в горещите августовски дни и нощи дено
нощно се изявяват десетки популярни чуж-дестранни и
местни групи и изпълнители от всякакви жанрове - рок,
рап, денс, дръм-енд-бейс, джаз, блус, реге, ска и елек
тронна музика. Хубавата музика, близостта на морето и
невероятният дух на фестивала привличат многобройна
публика.

Аполония

Празниците на изкуството „Аполония” събират култур
ни дейци и техните привърженици в края на всяко лято
в слънчевия Созопол. През дните на фестивала морски
ят град оживява от многобройните гости, събрали се да
уважат и оценят българското изкуство – музика, театър,
пластични изкуства, поезия, литература и кино.

July Morning
July Morning е български хипи обичай, възникнал в сре
дата на 80-те години на ХХ век, който и до днес е много
популярен и събира хиляди привърженици. В ранните
часове на 1 юли рокери от цялата страна, дори и от чуж
бина, се събират на каменистия бряг до село Камен бряг,
на 80 км североизточно от Варна, и посрещат изгрева
на слънцето с песента „July Morning” на „Юрая Хийп”. Ритуалът се извършва и на други места по черноморския бряг,
но най-много хора се събират до село Камен бряг. Този оби
чай е само български и не може да се наблюдава никъде
другаде по света. Възникнал е като част от хипи културата
и като своеобразен мирен протест срещу комунистическата
власт.

Варненско лято
Международният музикален фестивал „Варненско лято” се
провежда през юни и юли във Варна. Фестивалът е важен
форум на българското и световното музикално творчество и
изпълнителско изкуство в областта на класическата музика.

Любовта е лудост

В края на август и началото на септември всяка година във
Варна се срещат любовта и киното. На международния кинофестивал „Любовта е лудост” се отличават най-добрите роман
тични киноленти от цял свят.

Фолклорни състави
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През месец август в град Бургас се събират фолклорни съста
ви от цял свят и в продължение на няколко дни изнасят пред
ставления и концерти на няколко сцени в града. Програмата
на фестивала включва оше празнични дефилета и научна се
сия по проблемите на фолклора.

Tуристически
информационни центрове
НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
1040 София, пл. „Св. Неделя” №1
Тел: +359 2 9335826; +359 2 9335821; +359 2 9335811
E-mail: e-docs@mee.government.bg
СОФИЯ, подлезa на Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Тел: +359 2 491 83 44; +359 2 491 83 45
E-mail: tourist@info-sofia.bg
ВАРНА, 9000; пл. „Св. Св. Кирил и Методий”
Тел: +359 52 608918; +359 52 608919
E-mail: invarna@abv.bg
БУРГАС, ул. „Христо Ботев”
Тел: +359 56 825772; +359 56 841542
E-mail: tic_burgas@burgas.bg
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 5000; ул. „Христо Ботев” № 5
Тел: +359 62 622148; E-mail: ticvt2@gmail.com
ПОМОРИЕ, 8200; ул. „Солна” № 15
Тел: +359 596 25236; E-mail: mayor@pomoret.bg
РУСЕ,7000; ул. „Александровска” № 61
Тел: +359 82 82-47-04; E-mail: tic@tic.rousse.bg
ШУМЕН, 9700; бул. „Славянски” №17
Тел: +359 54 857 773; E-mail : shumen_opt@abv.bg
МАЛКО ТЪРНОВО, пл. „Преображение”
Тел: +359 5952 3017; E-mail: tic_mtarnovo@mail.bg
БАЛЧИК, 9600; ул. „Приморска” 25 А
Тел: +359 579 76951; E-mail: tic@balchik.bg
СТАРА ЗАГОРА, Бул. „Руски” №27
Тел: +359 42 627 098; E-mail: tic@city.starazagora.net

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Местоположение: Република България е дър
жава в Европа, разположена в източната част
на Балканския полуостров. На изток граничи с
Черно море, на юг – с Гърция и Турция, на запад
– с Република Македония и Сърбия, а на север – с
Румъния.
Климат: България се намира на границата между
умерената и средиземноморската климатична
област. В северната част на страната климатът е
умереноконтинентален, докато на юг се чувства
осезателно средиземноморско климатично влия
ние.
Средна температура през зимата: 0 °С до -2 °С
Средни температури през лятото: около 20 – 22 °С
Територия: 110,099 кв. км

Население: 7 928 901
Официален език: Български
Столица: гр. София
Валута: Бългаски лев (1 € = 1,955 BGN)
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112
Средна надморска височина: 470 м.
Най-висока точка: връх Мусала (2925 м.)
Времева зона: GMT+2 (EST+7)
Основно вероизповедание: източно православие

НЕСЕБЪР - стара част, ул. „Месамбрия” №10
Тел: +359 554 29346; E-mail: visitnessebar@abv.bg
ПЛОВДИВ, пл. „Централен” №1
Тел: +359 32 656794; +359 32 620229
E-mail: tic_plovdiv@abv.bg ; tic.plovdiv@gmail.com
БЯЛА, област Варна, ул. „Андрей Премянов” №12А
Тел: +359 5143 2333
E-mail: tourcentar_byala_05@abv.bg
ДУРАНКУЛАК, 9670; общ. „Шабла”, обл. Добрич
Тел: +359 888 476601; +359 887 308753
E-mail: lebalkan@lebalkan.org
ШАБЛА, 9680; ул. „Равно поле” №36 А
Тел: +359 5743 4088; E-mail: tic@ob-shabla.org

Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма
София 1000, ул. Славянска № 8
Телефон: +359 2 9407001
Факс: +359 2 987 2190; + 359 2 981 9970; + 359 2 981 5039
e-mail: e-docs@mee.government.bg
www.mee.government.bg

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на
туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”, BG161PO001/3.3-01/2008/001-4 „Изработка
и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация”
Този документ e създаден в рамките на проект „Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация”, договор
№BG161PO001/3.3-01/2008/001-4, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007–2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента–Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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