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Варненска туристическа камара (ВТК) е учредена в град Варна 
през 1991 година. В нея членуват над 130 хотелиери,  ресторантьори, 
туроператори, неправителствени организации, учебни заведения, 
рекламни агенции, застрахователи и физически лица от Варненска, 
Добричка, Шуменска, Пловдивска и Софийска област. Организацията 
активно участва в подготовката и реализацията на проекти по 
Европейски и национални програми. От 2008 г. тя трансформира 
Панаира на туризма и свободното време в Черноморски туристически 
форум, чиято мисия е да стимулира развитието на специализираните и 
алтернативни форми на туризма. Първото негово издание през октомври 
2008 г. бе посветено на религиозния туризъм, а второто през октомври 
2009 г. – на винения туризъм.  През 2008 г. ВТК регистрира собствена 
стопанска структура – Варненска туристическа компания ЕООД, 
както и специализирано звено за консултантска и научно-развойна 
дейност – „Туризъм експерт консулт”. Мотото на камарата „Това, 
което не можем да постигнем поотделно, ще направим заедно!”

България, 9002 Варна, бул. «Цар Освободител» 36 
тел.: +359 (52) 612 811, факс: +359 (52) 612 809

e-mail: office@vct-bg.org, www.vct-bg.org

Варненска туристическа компания
Общински туристически информационен център

9000 Варна, пл. Мусала
тел. +359 (52) 602 907, факс: 654 519

e-mail: office@vct-bg.org

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

1040 София, бул. “Ал. Стамболийски” № 17,
тел: +359 2 94 00 900, факс: +359 2 981 81 45

e-mail: press@mc.government.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

1000 София, ул. Славянска 8,
тел: центр.+359 2 94071, факс: +359 2 987 2190; 

981 9970; 981 5039
e-mail: e-docs@mee.government.bg

ОБЩИНА ВАРНА

9000 Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43,
тел: +359 52 600-616, факс: +359 52 605-757

www.varna.bg



СДРУЖЕНИЕ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ НА БЪЛГАРСКИЯ СЕВЕРОИЗТОК
е сдружение с нестопанска цел., вписано в регистрите на 
Варненския окръжен съд  2003 г.  То е първото  сдружение създадено 
на базата на новото регионално разделение на страната и в 
съответствие със съвременните тенденции  на регионалното 
развитие на икономиката . Областна администрация - Варна е 
инициатор и учредител.  В сдружението членуват :
- Представители на общински  администрации Варна, Разград, 
Бяла, Търговище, Добрич, Шумен, Силистра,  Балчик, Лозница,  
Долен Чифлик, Исперих, Аксаково, Белослав, Вълчи дол, Провадия, 
Дългопол, Шабла, Аврен, представители на висши учебни заведения, 
туроператорски фирми, експерти, индивидуални  членове и др.. 
- 2004 г. е открит Регионален туристически информационен център
Председател: Димитър Дичев; Изп.директор: Жельо Душев   

9002 Варна, Бул.„Цар Освободител” №36
Тел./Факс: +359/52/627 900, E-mail: culture–bg@hotmail.com

регионален исторически музей Варна
Адрес: гр. Варна, бул.”Мария Луиза”41

Тел. 052/ 681 011, 052/ 681 030 – информация
Директор: Ст.н.с д-р Валентин Плетньов
Представители на форума: Валери Кинов,

Инж. Петър Атанасов
www.amvarna.com

ПОСОЛСТВО НА ИТАЛИЯ 
/ EMBASSY OF ITALY

1000 София, ул.”Шипка”  № 2,
тел/tel: +359 2 921 73 00 

факс/fax: +359 2 980 37 17 
e-mail: ambasciata.sofia@esteri.it

посланик / ambassador : Stefano Benazzo

ПОСОЛСТВО НА АЛЖИР 
/ EMBASSY OF ALGERIA

1000 София, ул.”Славянска”  № 16,
tел/tel:: +359 2 980 22 50

факс/ fax: +359 2 981 03 28
e-mail: ambalgsf@abv.bg

посланик/ ambassador: Ahmed Boutache

ПОСОЛСТВО НА РеПубЛИкА еСТОНИЯ

София 1000, ул. “Бачо Киро” 26-30
E-mail: Embassy.Sofia@mfa.ee

www.sofia.vm.ee



П Р О Г Р А М А 
Първи ден –  23.09.10 /четвъртък/
14.00 – 18.00  Настаняване и регистрация на участниците 

във форума - фоайе на Фестивален и 
конгресен център.

                        Оформяне на щандовете
19.30      Коктейл „Добре дошли” за участниците 

и гостите на форума - Английски двор - 
Фестивален и конгресен център .

Втори ден -   24.09.10 /петък/
  9.30 – 10.00   Пресконференция на организаторите- Прес 

център ФКЦ
ЗАЛА ЕВРОПА - ФКЦ
10.00 – 10.15   Официално откриване на форума –  

доц. д-р Марин Нешков,  приветствие 
и благословение от Варненски и 
Великопреславски митрополит - д-р Кирил

10.15 – 10.35   Приветствия от гостите
10.35 – 12.35   Първи блок – Предизвикателства пред 

културния туризъм 
10.35 – 11.05   Стратегически  план  за развитие  

на  културния  туризъм в България – 
представител на Министерството на 
културата и Н.П. г-н Стефано Бенацо – 
посланик на Италия

11.05 – 11.25   „Културният туризъм в туристическата 
политика на Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма –                          
представител на МИЕТ

11.25 – 11.45   Туристическата  валоризация  на  културно-
историческото наследство в България – 
проф. д.и.н. Николай Овчаров

12.45 – 12.05   Предизвикателства пред туристическата 
индустрия в сектор „Културен туризъм” – 
доц. д-р Марин Нешков 

12.05 – 12.35   Дискусия
12.45 – 14.15   Обяд- ресторант „Кристал”-ФКЦ

14.45 – 17.15   Втори блок – Добри практики на 
културния туризъм в България 

14.15 – 14.45   Разглеждане на Регионален исторически 
музей – Варна

14.45 – 15.15   „Пътуващите изложби – износът на 
културния туризъм”  

                         ст.н.с. д-р Валентин Плетньов
15.15 – 15.30   Придвижване от РИМ до Фестивалния 

комплекс
ПРЕС ЦЕНТЪР- ФКЦ 
15.30 -  15.50   Презантация от г-жа Олсон, Флорида, 

САЩ
15.50 -  16.10   Презантация от Н.П. г-н Ахмед Буташ – 

посланик на Алжир
16.10 -  16.35  Презентация на Сдружение „Култура и 

туризъм на Източни Родопи”
16.35 -  16.55   Презантация на ВСУ „Черноризец Храбър”
16.55 -  17.15   Презантация на Община Пловдив
17.15 -  17.35   Кафе пауза
17.35 – 17.55   Презантация на Сдружение „Автентична 

България”
17.55 -  18.15   Презантация на Исторически музей  

гр. Балчик
18.15 -  18.35   Презантация – Община Бяла
18.35 – 18.55   Презентация - Център за устойчиво 

социално развитие                      
18.55 -  19.15   Презентация - Жеравна   
19.20                Отпътуване за Аладжа манастир  
 Аудиовизуален спектакъл „Легенди от
 Аладжа манастир”
21.00          Отпътуване за Варна
21.30 – 23.30   Коктейл – Главно фоайе на ФКЦ

Трети ден:      25.09.10. /събота/
10.00 – 11.00  Разглеждане забележителностите на 

Варна
11.00 – 14.00  Информационни и културни турове по 

предварителна заявка на участниците
14.00                Изпращане на участниците
Забележка: Организаторите си запазват правото на 

промяна в програмата



Пловдив едно ВЕЧНО ПРИСЪСТВИЕ –  
артистичност и уют, древност и вечност, 
гостоприемни хора, наследили мистичността на 
траките, аристократичността на римляните и 
уханната кухня на Ориента.

Частици от духа на Пловдив: Старият Пловдив; Римските паметници 
– Античен театър, Римски стадион, Римските мозайки; Форумът 
с Одеона;Повече от 20 различни фестивала 
и  сценични пространства; Забележителни 
религиозни храмове; Музеи, съхранили духа и 
културата на града.

4000 Пловдив  4000 Пловдив   
Дирекция „Туризъм”     Туристически информационен център               
Пл. Стефан Стамнболов № 1       Пл. Центарлен № 1
+350 32 656 714                               +359 32 620 229;  +359 32 656 794
www.plovdiv.bg                      tic_plovdiv@abv.bg;   tic.plovdiv@gmail.com
   www.plovdiv-tour.info;  www.eventsplovdiv.info

Град Сливен е разположен на 300 км източно от 
столицата София, на 110 км от Бургас.

Територията на община Сливен е 1366 км2 и обхваща 
49 селища – градовете Сливен и Кермен и 47 села.

Култов център от времето на античността, 
градът придобива нов смисъл през Ранното 
християнство и Средновековието. Сливен е сред най-
значимите духовни средища в България повреме на 
Възраждането. 

Съвременният Сливен обединява функциите на стопански и духовен 
център с тези на областен и общински административен център. Със 
своите 112 103  жители той е осмият по големина в страната.

Община Сливен:  
8800 гр. Сливен, Бул. „Цар освободител № 1,  тел. 044 611261
Кмет: Йордан Лечков

гр. Бяла 
Област Варна 

ул. “Андрей Премянов” N: 29
Кмет: Анастас Трендафилов

тел./факс: 05143 / 23 79 - Централа 
mayor@byala.org

Община Суворово
9170 гр. Суворово 

Пл. Неаависимост 1
Кмет: Павлин Параскевов

Тел: 05153/3333, 2140
Факс: 05153/2160

СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ                                                                       
8142 Черноморец 

ул.”Свети Никола”№6
E -mail: st_chz@abv.bg
тел: 00359550/4 27 44

Съвет по туризъм гр. Черноморец е учреден и 
регистриран като местно сдружение с нестопанска 
цел през 1997 година. Днес в него членуват над 85 
микро туристически фирми и единственият действащ 
Съвет по туризъм на юг от Бургас.

Белоградчик е едно продължение на най-атрактивните национални 
туристически обекти в България. Природните дадености и богатото 
историческо наследство определят града като един от най-
интересните и желани туристически атракции. Близо до територията 
на община Белоградчик е биосферния резерват “Чупрене, който заема 
площ от 1439,2 ха на северните склонове на Стара планина и е  включен  
в списъка на биосферни резервати на ЮНЕСКО .

 Oбщина Белоградчик 3900 Белоградчик, ул. “Княз Борис I “ 
Тел.  0936 531-61, Факс: 0936 532-48, Кмет  Емил Цанков



Югозападен университет 
“Неофит Рилски” 

ул. “Иван Михайлов” 66 
2700 Благоевград, България

стопански факултет, катедра „Туризъм”
Доц. д-р Георги Георгиев

Доц. д-р Людмила Иванова
Гл. ас. д-р Жулиета Трифонова

Ас. Илинка Терзийска

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
• създаден през 1991 г., институционално акредитиран за втори 
път през 2006 г. с най-високата оценка и  за максималния срок от 
6 години от Националната агенция за оценяване и акредитация при 
Министерския съвет на Р България 
• ресертифициран по Международния стандарт за съответствие на 
Университетската система за управление на качеството ISO 9001: 
2000
• единственият български университет, притежаващ европейския 
отличителен знак за качество Diploma Supplement Label като 
признание за постиженията си в реализацията на Болонския процес
• поддържа академични контакти с над 540 международни 
организации, институти и университети в Европа и света
• осигурява международна академична мобилност на студенти 
и преподаватели чрез участие в проекти по образователни и 
изследователски програми на Европейския съюз
• разполага със собствена модерна материално-техническа база 
– аудитории, лаборатории “Високи технологии” и “Информационно 
обслужване”, Тестов и консултативен център по информатика и 
информационни технологии, специализирани кабинети и ателиета, 
високотехнологична електронна библиотека, спортен комплекс и др.

Ректор на ВСУ “Черноризец Храбър”: Проф. д.ик.н. Анна Недялкова
Председател на Асоциацията на частните висши училища 
в България, председател на Европейския клъстър “Знания и 
изследвания за туризма и свободното време”, член на Клуба на 
ректорите в Европа, председател на Международния борд за 
академично предприемачество във ВСУ,

София 1618, ж.к. Овча купел
ул. Монтевидео № 21, тел. 8110180

www.nbu.bg

Доц.д-р Соня Алексиева
e-mail: pr@pr-bg.eu

5003 Велико Търново
Ул „Теодосий Търновски” №2

e-mail: mbox@uni-vt.bg 
062/ 61 83 33

Доц. д-р Иван Марков
Доц. д-р Иван Лазаров

Международен колеж
гр. Добрич
 

9300 гр. Добрич, бул. България 3
Тел.: 058 655 620, Факс: 058 605 760

E-mail: dobrich@vumk.eu 



колеж по туризъм
           Варна

Варна 9000, ул. “Стефан Караджа” 32
Телефони: (052) 620-724, 620-723, 

620-722, 612-786
E-mail: college.ue_varna@abv.bg

Директор: Доц. д-р Виолета Димитрова
Зам. директор Гл. ас. Снежина Кадиева

Проф. д-р Светла Ракаджийска
Доц. д-р  Таня Дъбева

Доц. д-р Марин Нешков
Доц. д-р Стоян Маринов

Проф. д-р Снежина Томова

колеж по туризъм - бургас
гр. Бургас Морска градина, хотел Парк

Директор: доц. д-р Братой Копринаров 
Гл. ас. Минчо Полименов

Тел.:(056) 81-37-61 
Факс: (056) 81-37-65 
Е-mail:bgko@abv.bg

СДРУЖЕНИЕ „КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ НА 
ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ”
Ви кани да откриете богатството на 
един южен край-Източните Родопи..
Прекрасните археологически паметници 
показват историческата значимост 
на региона от дълбока древност – 
от праисторическите селища, през 

монументалните мегалитни паметници на траките – до 
Средновековието.

Перперикон – уникалният скален град, съхранил минало на 
повече от 6000 години, възникнал около прочутото тракийско 
светилище на Дионис, в което Александър Велики научил, че 
ще завладее света.

Татул – съчетал най-голямата скална гробница с изящния 
храм, посветен на култа към Орфей, омагьосвал с песните си 
хора и зверове.

Пещерата-Утроба – олицетворение на свещения брак между 
Богинята Майка – Земята и Богът-Небе . 
Тази част на планината е богата още с  магическите 
скални образувания „Каменната сватба”, „Каменните 
гъби”, „Счупената планина”, „Вкаменената гора” и ред още 
чудатости.

гр. Кърджали – 6600, бул. „Тракия” № 13
Тел. 00359/361/ 2 44 66, GSM: 0886 075 270

e-mail: k_tourer@abv.bg 
Изпълнителен директор: Галина Стефанова

Автентична България

Марката за качество „Автентична България” – една 
нова и изключителна перспектива за българския 
туризъм, подкрепена от Американската агенция за 
международно развитие (ААМР).



Община Балчик е разположена в североизточната 
част на България  и  е една от 14-те  общини, 
разположени на бреговата ивица на Черно море. 
Заема територия от 532 кв. км.
Туризмът е основнoтo направление в икономиката 
на общината. Той формира около 65% от приходите 
и 40% от заетостта в общината. Основният 
продаван продукт е морски ваканционен туризъм 
в Балчик, КК „Албена”, Кранево, СКК „Тузлата” и 

вилните зони на територията на Община Балчик.
Държавният културен институт “Двореца” е гордостта на 
Балчик. Ботаническата градина е втората по богатство в 
Европа /след тази в Монако/ и на площ от 1 декар експонира в 
колекцията си 250 вида едри кактуси.

9600 гр. Балчик                                           Исторически музей Балчик
Площад „21ви септември № 6      ул. „Димитър Желев №  2                                                   
Община Балчик                                           Тел. 0579 72177
Йордан Николай Ангелов – кмет      Радостина Господинова – директор
                                                                     e-mail: museum_balchik@abv.bg

гр. Велинград 4600
ул. “Владо Черноземски” No. 4
Исторически музей Велинград

Директор: Снежана Велева
Тел.:0359/ 525 91

e-mail: im_@abv.bg 

гр. Батак 4580
пл. “Освобождение” No. 3
Исторически музей Батак

Директор: Екатерина Пейчинова
Тел./факс: 03553/ 23 39

 E-mail:museum_batak@abv.bg



Диана Димитрова – 
археолог

Секция по тракийска 
археология в Национален 
археологически институт с 
музей при БАН

Председател на Траколожка 
експедиция за могилни 
проучвания.

kittemp@abv.bg 

Проф. д-р Петко Димитров
Д-р Димитър Димитров

Институт по Океанология при БАН 
e-mail: dimpetdim@io-bas.bg 

николай овчаров
доктор на историческите 
науки, професор и старши 
научен сътрудник в БАН. 

Преподава в Нов български 
университет и в Московския 
славянски университет. 
Има издадени 18 книги и 
250 статии, преведени на 
всички европейски езици. 
Най- голямото му откритие  
е светилището на Дионис на 
каменния хълм Перперикон, 
намиращо се край град 
Кърджали. 

Николай Овчаров е член на 
ордена на Тамплиерите, 
носител на голямата награда 
на името на траколота 
”Проф. Александър Фол” и 
почетен гражданин на град 
Кърджали.

Rossitza Ohridska-Olson: Cultural Tourism Strategist 

Rossitza Ohridska-Olson, an expert in cultural tourism, has 
been leading Cultural Realms, the travel industry division of 
Vizantia Enterprises Inc., since 2007. Her research, analysis 
and consulting engagements focus on the global cultural and 
creative tourism. Ms. Ohridska-Olson has a solid academic 
background in tourism management, more than 25 years of 
practical experience in market research, product creation and 
emerging technologies for cultural tourism. A pioneer in the 
travel e-business since 1993, she provides expertise in online 
marketing, branding and positioning within the global market-
place.

T.    +1.954.788.4832 – USA Direct
M.     +1.954.531.30.70 - USA Mobile
M.     +359. 886.76.94.27 - Europe 
Mobile
E.Mail: rolson@vizantia.com 
Blog: http://www.culturalrealms.com
Twitter: culturalrealms
skype: rokambur

Mailing address:
945 A SE 22nd. Avenue
Pompano Beach
Florida 33062
USA
http://vizantia.com
Making Business Sense. Globally

Росица Охридска-Олсън | Rossitza Ohridska-Olson

Сдружение „Център за устойчиво социално развитие”
 ПИКНИК  НИКОЛАЕВКА 

 с. Николаевка- Община Суворово
 9000 Варна 

 Ул. „Ал. Дякович” 45, ет. 3, офис 19
 Тел./факс: 052 / 919 917

  www.piknik-nikolaevka.com



9162 гр. Девня
Бул. „Съединение” № 78

Кмет: Атанас Кузев
Тел: 0519 97911
www.devnia.bg 

Анастас Ангелов – уредник Музей на мозайките

николай Йотов
Режисьор, сценарист, продуцент

Ц.с.м ооД – Продуцентска фирма за ТВ и 
филмопроизводство, реклама,

тираж на филми, аудиовизуални и други 
произведения на изкуството, културни и 

квалификационни инициативи в страната и 
чужбина

1606 София, ул.Стрешер 7
+359 889/ 430 227

 николай П. иванов

От 1998 до 2001г. специализира Антична 
философия във философския факултет – ВТУ 
„Кирил и Методи”. От 2002  ръкоположен за 
свещеник в Българската православна църква. 
От  2003 служи в гр. Шумен, кв Дивдядово. 
От 1.ІІІ.2009  редовен докторант в Шуменски 
университет “Епископ Константин Преславски”.    

www.grandhoteldimyat.com

Не всичко е бизнес!



д-р Любомир кутин 
- главен експерт, отговарящ за кандидатурата на 
Община Варна за европейска столица на културата. 
Води курсове по история на културата и мениджмънт 
на културата в Икономически университет – Варна и 
Нов български университет.

д-р ивелина кючукова

Доктор по археология, университета във Фрайбург, 
Швейцария

Специализирала в Париж, Рим, Ватикана, Берлин и Атина

Работила в музеите Клюни и Лувъра в Парижи в 
Постоянната делегация на България при ЮНЕСКО във 
Франция

Създател и управител на тур истическа агенция 
БалкаНова ООД, специализирана в областта на 
културния туризъм.

Природен парк „Златни пясъци”

Директор: Юлия Тумбаркова
Варна 9007, ПК 20

052 / 355 591, 052 / 355 561; 0885/60 50 25
e-mail: dppzlatni@abv.bg 

www.parkzlatnipiasaci.com

общинско предприятие туристически 
информационен център – Хасково

Директор: Красимир Пилев
6300 Хасково, бул. Раковски 1А, България

Тел.факс:+35938666444;  
e-mail: tourism.haskovo@gmail.com; www.haskovo.com

Национална спортна академия 
„Васил Левски” 
Висше учебно заведение, което подготвя 
висококвалифицирани специалисти с висше 
образование, способни да развиват и прилагат 
научни знания в различните области на физическото 

възпитание, спорта, туризма и кинезитерапията в съответствие с 
изискванията на високите Европейски стандарти. Образователната 
мисия на академията е да усъвършенства ролята си на първи 
национален център за спортни науки и да работи последователно за 
утвърждаването и интеграцията на спортното образование в региона 
на Балканите, Югоизточна Европа и в света. 

1700 София, Студентски град, тел. + 359 2 962 04 58 (59,60), тел. + 
359 2 962 11 82, факс: (02) 629 007



Reception desk: + 359 579 727 36, + 359 886 156 26, + 359 886 084 86

5, Cherno More Str. 
9600 , Balchik Bulgaria

E-mail address: seafoods@abv.bg      

Hotel “Green pearl”  
Balchik  25 Prof. Dakhi Jordanov  Str. 

Травъл Партнър България ЕООД е дъщерно дружество на TUI Travel 
PLC, Великобритания. Травъл Партнър България ЕООД е създадено през 
1995 година. Днес дружеството обслужва повече от 250 000 туристи 
на 20 европейски туроператора годишно. За клиентите на компанията 
работят над 150 високо квалифицирани сътрудници, а реализираният 
оборот за 2008 година възлиза на над 8 милиона евро. Нашата мисия е да 
работим така, че хората да се усмихват. 

9006 Варна, Ул. Първа № 22, Травъл Партнър България
Централен офис:  тел.:+359 52 38 25 25, факс:+359 52 38 25 14 

e-mail: julia.schmidtke@tpb.bg, www.tpb.bg  



Издава книги, популяризиращи културно – 
историческото наследство на България, 
туристически справочници, пътни карти, план – 
указатели, силуетни карти на градове и курорти

9018 Варна, Ул. Радко Димитриев 59 а
Тел: +35952 602 465, Факс: +35952 603 054

e-mail: slavenaood@gmail.com
Наско Якимов - управител

Автор и водещ:
Бистра Варнева

052 394423
more@bnt.bg

www.more.bnt.bg


