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1. Въведение
Настоящото проучване на дестинации за гурме и винен туризъм в България е
извършено за целите на проект № CB005.1.22.046 „Развитие и популяризиране
на гурме и винен туризъм в трансграничния район на България и Турция“
(ТрансГурмеТур) с договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-238/
31.07.2017 г., съфинансиран от ЕС чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП
България-Турция 2014-2020, CCI 2014TC16I5CB005, по Приоритетна ос: Туризъм,
Специфична цел: 2.2 Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез
разработване на общи дестинации.
Проектът се изпълнява в рамките на 12 месеца от Хасковска Търговскопромишлена палата, в партньорство с Одринска Търговско-промишлена палата и
Сдружение с нестопанска цел „Тракийско устойчиво развитие“.
Основна цел на проекта е: Повишаване на капацитета за трансгранично
сътрудничество между България и Турция в областта на устойчивия туризъм, с
цел подобряване на териториалното сближаване в Европа, чрез популяризиране
на алтернативни форми на туризъм.
Специфични цели на проекта са:
1. Повишаване капацитета за развитие на устойчив туризъм в трансграничния
регион на България и Турция чрез развитие и популяризиране на общи
дестинации за гурме и винен туризъм.
2. Използване на ИТ технологии за развитие и популяризиране на специфичния
гурме туризъм в трансграничния регион на България и Турция, като
алтернативна форма на туризъм.
Основните дейности са:
1. Управление на проекта
2. Информиране и публичност
3. Проучване на дестинации за гурме и винен туризъм в България и Турция
4. Създаване на многоезичен Туристически Гурме Пътеводител на
трансграничния регион на България и Турция, в два варианта: Онлайн
платформа и Мобилно приложение.
5. Организиране на кулинарни изложения, представяне на Туристическия Гурме
Пътеводител и новите туристически пакети в България и в Турция
Целевите групи на проекта са:
• 100 МСП - хотели и ресторанти, винарни, мандри, пекарни, пазари за храни,
ферми и др. от трансграничния регион на България и Турция.
• 1000 представители от туристическия сектор - туроператори и турагенти,
информационни центрове, читалища, професионални училища по туризъм и
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хранене, туристически асоциации, НПО и др. от трансграничния регион на
България и Турция.
Очакваните резултати от реализацията на проекта са:
1. Проведени 4 работни срещи.
2. Изготвени досиета на 6 тръжни процедури.
3. Разработена визуализация, информация и публичност.
4. Извършени 2 проучвания на дестинации за гурме и винен туризъм в България
и Турция, и създадена обща база данни на 100 дестинации.
5. Разработени 6 нови общи туристически пакета за гурме туризъм в България и
Турция.
6. Създадена Онлайн платформа на Туристически Гурме Пътеводител на три
езика – български, турски и английски.
7. Създадено Мобилно приложение на Туристическия Гурме Пътеводител.
8. Организирани 2 еднодневни кулинарни изложения в България и Турция.
9. Проведени 2 пресконференции в Одрин и Хасково.
2. Обхват на проучването
Проучването на дестинации за гурме и винен туризъм в България е извършено
въз основа на договор за услуга № CB005.1.22.046-01 от 05.12.2017 г.
Възложител на проучването е Сдружение „Тракийско устойчиво развитие“,
с.Коларово, общ. Харманли, а изпълнител е Дениси Консулт ЕООД, Стара Загора.
Проучването е реализирано в периода 05.12.2017 – 03.05.2018 г., като са
обхванати обекти от областите Хасково, Ямбол и Бургас, разположени в
трансграничния регион на България и Турция и попадащи в териториалния
обхват на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България
- Турция 2014-2020.
В проучването са включени всички обекти за обществено настаняване и хранене,
за производство на хранителни продукти и вино, за туристическа информация от
трите области, събития, свързани с гастрономията и кулинарни рецепти, като са
идентифицирани подходящи дестинации за кулинарен и винен туризъм.
Проучени са хотели, ресторанти, винарни, ферми, млекопроизводители и
преработватели, хлебопроизводители и туристически информационни центрове
от областите Хасково, Ямбол и Бургас. Проучени са кулинарни и винени
фестивали, както и традиционни кулинарни рецепти от региона.
Идентифицирани са подходящи обекти, които са предложени за включване в
три нови еднодневни туристически маршрута за гурме и винен туризъм.
Идентифицирани са множество обекти и събития, като от тях са подбрани 27
фестивали, събори и изложения, 19 традиционни ястия, 25 винарни, 5 мандри и
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ферми, 9 пекарни, 151 ресторанти, 184 хотели, 25 пазара и 15 туристически
информационни центрове. Предложени са три еднодневни туристически
маршрута (по един във всяка област), с включени в тях общо 23 обекта.
3. Методология на проучването
Проучването се състои от три основни етапа:
I.
a.
b.
c.
d.
e.

Организационна подготовка
Изясняване същността на проучването чрез определяне на целите и задачите.
Съставяне на план-график за проучване на информационните източници.
Определяне на методиката за извършване на проучването.
Подготовка за събирането на информация.
Техническа подготовка за събирането на информация и нейното обработване.

II. Провеждане на проучването
a. Проучване на „бюро“ - събиране на информация, текст, снимки, карти, пътни
бележки и др. за хотели, хижи, ресторанти, винарни, мандри, пекарни, пазари,
ферми, традиционни местни ястия и напитки, туристически информационни
центрове, фестивали и панаири, провеждани през цялата година на територията
на трите области.
b. Изследване на „място“ - пътуване, заснемане на GPS координати (където е
приложимо), фото или видео заснемане, интервюиране.
c. Систематизиране и обобщаване на събраната информация в база данни на
български и английски език - обработка на текстове, снимки, аудио или видео
материали, извличане, избор, систематизиране, представяне в подходяща
форма на 50 обекта от българската трансгранична територия, които могат да
бъдат определени като дестинации за гурме туризъм и могат да бъдат включени
в онлайн платформата и мобилното приложение на Туристически гурме
пътеводител.
III. Създаване на нови туристически маршрути
a. Избор, картографиране, описание на обекти от българската трансгранична
територия, които са определени като дестинации за гурме и винен туризъм и
комбиниране на някои от тях, които са подходящи, в 3 нови туристически
маршрута.
През първия етап е определена целта на проучването, а именно да се
идентифицират обекти в българската територия на трансграничния регион на
България и Турция (областите Хасково, Ямбол и Бургас), подходящи като
дестинации за развитие гурме и винен туризъм.
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Определени са задачите, а именно – да се осигури необходимата компютърна и
снимачна техника, да се осигури GPS, да се съставят анкетни карти, да се
осигурят необходимите източници на информация.
Съставен е план-график за провеждане на проучването:
Задачи
Организация на
проучването
Проучване на „бюро“
Изследване на „място“
Систематизиране и
обобщаване
Създаване на нови
туристически маршрути
Общо

Продължителност
3 работни дни

Период
05.12.2017 – 07.12.2017

17 работни дни
50 работни дни
10 работни дни

08.12.2017 – 08.01.2018
09.01.2018 – 20.03.2018
21.03.2018 – 03.04.2018

20 работни дни

04.04.2018 – 04.05.2018

100 работни дни

05.12.2017– 04.05.2018

Методите, които са използвани при проучването са: систематично събиране,
записване, документиране, сортиране и селектиране на данни, свързани с
кулинария, туризъм и винопроизводство.
За събирането на информация са разработени покани за участие в проучването и
различни видове въпросници.
Информация за провежданото проучване и възможностите, които предоставя
участието в него са публикувани и в уеб сайта на Сдружение „Тракийско
устойчиво развитие“, с цел да се даде възможност на максимален брой
желаещи да се включат.
За събирането и обработването на необходимата информация са осигурени
лаптопи, мултифункционално устройство (принтер, копир и скенер), цифрова
видеокамера с възможност за създаване на цифрови снимки, лек автомобил с
GPS, софтуерни продукти за графичен дизайн.
През втория етап е извършено проучване на „бюро“, по време на което чрез
събиране на информация, текст, снимки, карти, пътни бележки и др. са
идентифицирани потенциалните обекти за гурме туризъм в областите от
трансграничния регион на България и Турция - Хасково, Ямбол и Бургас – хотели,
хижи, ресторанти, винарни, мандри, пекарни, пазари, ферми. Идентифицирани
са и традиционни местни ястия и напитки, традиционни фестивали и панаири,
свързани с храната и виното, които се провеждат през цялата година на
територията на трите области. Събрана е информация и за туристически
информационни центрове.
Извършено е изследване на „място“ чрез заснемане на GPS координати (където
е възможно) на обекти, интервюиране и фото заснемане.
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Всички текстове, снимки и аудио материали са обработени. Събраната
информация е систематизирана и обобщена в 10 вида бази данни, на български
и английски език. Избраните обекти са идентифицирани като гурме дестинации
и са определени за включване в Туристически гурме пътеводител, в две версии онлайн платформа и мобилно приложение.
През третия етап са създадени 3 нови туристически маршрута за еднодневни
екскурзии на територията на трансграничния регион на България и Турция
(областите Хасково, Ямбол и Бургас), като са включени обекти и събития от
фигуриращите в базите данни. При избора на обекти е работено в тясно
сътрудничество със специалисти и представители на туроператори, като са взети
предвид достъпност до обекта (инфраструктура), потенциален туристопоток,
възможности за извършване на съпътстващи дейности (посещения на културни,
исторически и археологически паметници, природни забележителности, водни
басейни, шопинг центрове и т.н.) и др.
За в бъдеще тези пакети ще се популяризират на туристически изложения и
борси, чрез туристическите информационни центрове, ще се предлагат на
туроператори от България и Турция.
4. Туризмът в България
България е разположена в Югоизточна Европа и в Североизточната част на
Балканския полуостров. Тя е европейска, балканска, черноморска и дунавска
страна. Това й географско ситуиране и кръстопътно положение спрямо Европа и
Азия определят и нейното стратегическо място на политическата карта на
Европа и Балканския полуостров от гледна точка на международния
туристически поток.
България заема едва 110 994 кв.км, но природните и културни богатства я
превръщат в предпочитана туристическа дестинация с впечатляващо
разнообразие на видове туризъм и със значителен потенциал за развитието на
туризма. Страната ни разполага с 378 км. Черноморско крайбрежие, над 209
плажа, живописни заливи и дюни; 7 (седем) културни и два природни обекта
включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО,
както и два по Конвенцията за нематериалното културно наследство, повече от
600 минерални водоизточници.
През последните години, международният туризъм в България отбелязва
стабилна тенденция на постоянно повишение както на броя на чуждестранните
туристи, избрали България като място за почивка, така и на приходите от
международен туризъм в държавния бюджет. По показател „брой чуждестранни
туристи на глава от населението (LPT)“ България се намира на 10-та позиция
сред водещите в това отношение европейски държави. България все още не е
достатъчно конкурентоспособна на пазара на туристически услуги. Споделя се
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мнението, че тя е по-скоро известна като страна за масов морски туризъм, а
популярността на алтернативните форми на туризъм е все още ограничена,
въпреки благоприятните условия за тяхното практикуване. Само за 2016 г.
година, над 8,2 млн. чуждестранни туристи са посетили България, а българските
граждани, ползвали туристически услуги в страната са над 3,8 милиона. През
първото тримесечие на 2018 г. 1 002.0 хил. български граждани са реализирали
туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 84.2%, са пътували само
в страната, 13.2% - само в чужбина, а 2.6% са пътували както в страната, така и в
чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. общият брой на
пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 8.2%.
Туризмът има сериозен принос за ръста на икономиката и на БВП на страната
(около 14%) поради това, че България е сигурна и спокойна дестинация, което е
голямо предимство в контекста на глобалната среда за развитие на сектора.
Друга причина е, че българският туристически продукт е повишил качеството си
и е много иновативен в последните години. Туристическият продукт на страната
е изключително конкурентоспособен, тъй като продуктите все повече се
диверсифицират. Напоследък, формите на туризъм, които са търсени в
България, са свързани не само с почивка, но и с получаване на нови знания –
пътувания по културно-исторически места, посещения на културни и спортни
мероприятия, съчетаване на ученически лагери с изучаване на чужди езици и
други.
5. Туризмът в трансграничния район на България и Турция (областите
Хасково, Ямбол и Бургас)
Района за трансгранично сътрудничество между България и Турция обхваща
територия от 29032.9 км2 с общо население от 1 561 984 души. Съответната площ
в България представлява 14.99% от общата територия на страна, съответно
площта в Турция представлява 1.58% от общата територия на страната.
Регионът включва териториите на трите области – Бургас, Ямбол и Хасково от
българска страна и Вилаетите Одрин и Къркларели от турска страна.
Изградената пътна мрежа и от двете страни на границата способства до голяма
степен за покачване нивото на достъпност до територията и влияе върху процеса
на интеграция на трансграничния регион.
Българската част от трансграничния регион е богата не само в природно
отношение, като включва планински масиви и черноморско крайбрежие, но и в
културно отношение. Регионът е богат на културно-исторически паметници,
множество свидетелства за богата архитектура от най-дълбока древност,
съхранени до наши дни традиции и обичаи, които го правят притегателен
център за туристическия поток, не само от чуждестранни туристи, но и на
български граждани от другите части на страната.
Трансграничният регион има значителен потенциал за развитие на различни
форми туризъм – минерални извори, многобройни паметници на културното и
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историческо наследство, културни и развлекателни обекти в големите градове,
природни ресурси и забележителности, винарски изби, традиционни занаяти.
Пълноценното им използване дава възможност за разнообразяване на
туристическия продукт и включване на повече части от територията на региона.
Постигането на единна туристическа идентичност е основа за развитие на
иновации и за създаване на позитивен имидж на региона.
Реализирането на проекти в областта на устойчивия туризъм дава възможности
за разработване на нови туристически дестинации в региона, с различна
насоченост – посещение на културни, природни, археологически и исторически
забележителности, запознаване с традиции и обичаи, дегустации на вино и
традиционни ястия. Всички тези дейности имат за цел повишаване капацитета
на региона за привличане на повече туристи, а от там и за повишаване на
икономическото благосъстояние на населението от двете страни на границата.
6. Конвенционален туризъм
Конвенционалният, масов туризъм е резултат на икономическото развитие,
напредъка в комуникациите, технологиите, медиите, използването на
транспортни средства с голям капацитет и редица други фактори, които са
създали възможности за участие в туристически пътувания и на хора с по-ниски
доходи. Масовият туризъм изцяло разчита на туроператорски програми. Той се
свързва с големите туристически курорти, които се характеризират с
концентрация на огромни туристически потоци, със стандартизирани
туристически продукти (сходни удобства и обслужване), със сезонен характер на
развитие, с интензивна експлоатация на уникални туристически ресурси и др.
a. Културен туризъм
В България, страна с хилядолетна история, са регистрирани близо 40 000 обекта
– паметници на културата (7 от които в Списъка на ЮНЕСКО на световното
културно наследство), 36 културни резервата, 160 манастира, около 330 музея и
галерии. Тук се включват праисторически находки, тракийски гробници, обекти
от гръцката епоха, римски крепости, исторически паметници от времето на
Първото и Второто българско царство, както и архитектурни забележителности
от епохата на Възраждането.
b. Морски туризъм
Черноморското крайбрежие на България създава чудесни условия за развитие
на морския туризъм. Крайбрежието е дълго 378 км и има 209 плажа с обща
площ от 16 кв. км. Голяма част от тях са обширни, други са малки и сгушени в
живописни морски заливи. Плажовете и морето предлагат условия за
практикуване на различни видове водни спортове (сърфинг, водни ски,
гмуркане, подводна археология) и риболов (в т.ч. подводен). През последните
две десетилетия много от крайбрежните градчета и курорти се сдобиха с яхтени
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пристанища, което допълнително дава възможности на чуждестранните туристи
да се възползват от предимствата на страната.
c. Къмпинг туризъм
В България има добре оборудвани къмпинги, които привличат туристи от
страната и чужбина, търсещи алтернативна почивка в досег с природата. Те са
разположени главно по Черноморието, в непосредствена близост до някои от
най-красивите български плажове. На Северното Черноморие също има приятни
кътчета, където могат да се опънат палатки или да се паркират каравани си под
сенчеста горичка близо до плажа. В природните паркове съща има места, които
са предназначени за бивакуване. Така туристите могат да следват маршрута си и
всеки ден да опъват палатка на различно място.
d. Планински туризъм
Около 30% от територията на България е заета от планини. Те са изключително
разнообразни по релеф и предлагат на посетителите богата гама от
възможности за почивка, спорт и развлечения. В тях има чудесни условия за
туризъм както през зимата, така и през лятото. Продължителността на ски
сезона в средно високите и във високопланинските курорти е около 130 дни. Те
предлагат отлични условия за практикуване на зимни спортове и за почивка
през лятото сред прохладата на вековните гори. Хотелите и местата за отдих са
многобройни и предоставят възможност за настаняване според вкуса и
предпочитанията на гостите.
e. Балнео и СПА туризъм
България е известна по цял свят със своите термални извори и калолечебни
находища. По брой и многообразие тя заема едно от челните места в този вид
туризъм. Проучени са над 550 находища с 1600 извора с общ дебит 4900 л/с.
Преобладават
слабоминерализираните
минерални
води
–
66.7%,
минерализираните минерални води – 14.4%, и газови води – 17.9%. В страната
има и ценни находища на лиманна лечебна кал и лечебен торф. Страната
разполага с 48 климатични планински курорта, 15 климатични морски курорта,
38 балнеолечебни курорта с отлични възможности за настаняване и
разнообразни услуги, включващи: масажи, вани с минерална вода, перлени
вани, рефлексотерапия, традиционна иглотерапия, лечебна физкултура,
акупунктура, лазертерапия, акупресура, лечение с парафин, апитерапия,
фитотерапия, калолечение, ароматерапия, антистресови програми, диетични
програми и програми за отслабване, балнеокозметика, сауна, солариум, фитнес,
медицинска козметика и др. Всичко това може да бъде съчетано с различни
туристически програми, представящи културното наследство, традиционната
кухня или фолклора и традициите на България.
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f. Бизнес туризъм
Стратегическото положение на България в сърцето на Балканския полуостров,
кръстопътното й положение между три континента, богатото историческо и
културно наследство, природните дадености и съхранените традиции са
предпоставка за развитието на бизнес туризъм у нас, който може да бъде
конгресен, панаирен и изложбен. Столицата София, както и някои от поголемите градове (Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора) разполагат както с
многобройни хотели с добри зали, така и с конгресни центрове. Много световни
корифеи в различни области събират многобройна публика на своите лекции по
маркетинг, мениджмънт, ИТ технологии и др. Планинските и морски курорти са
редовни домакини на семинари, обучения уъркшопове, конференции,
презентации и т.н.
7. Алтернативен туризъм
Алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни
туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия
туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажиран човешкия
ресурс. Алтернативният туризъм е комплекс от туристически дейности, различни
от тези на масовия, конвенционален туризъм, свързани с използването на
разнообразни природни и антропогенни туристически ресурси, привличане на
специфичен пазарен сегмент, при задоволяване на специфичен потребителски
интерес, различен от този на масовия традиционен туризъм. При него акцентът
се поставя върху качеството на туристическото потребление, а не върху
количеството. Туристите пътуват индивидуално или в малки групи, не се
интересуват от мястото, което посещават и от хората с които се срещат, изучават
местния език, фолклор, нрави и обичаи. Алтернативния туризъм не разрушава
общността, способства за по-равномерно създаване на работни места и
приходи, по-голяма възможност за местните предприемачи да участват в
туристическия сектор, има по-слаба конкуренция в използването на
инфраструктурата и по-голяма част от приходите остават в региона. Способства
за запазването на автентичността и уникалността на региона и общността.
Туристите не превъзхождат местните хора по численост, избягва се стресът,
пазарът е относително постоянен без резки спадове и пикове.
a. Екологичен туризъм
По биологично разнообразие България е на второ място в Европа. Растенията
наброяват над 12 360 вида, като от тях 3700 вида са висши. Регистрирани са
около 750 лечебни растения, като 70% от тях представляват стопански ценни
видове и страната изнася около 15 хил. тона билки годишно. В България са
разпространени 27 хил. вида представители на безгръбначната фауна, а гръбначните са представени от над 750 вида, от които 397 вида птици, 207
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сладководни и черноморски вида риби, 94 вида бозайници, 52 вида земноводни и влечуги.
Природата на България е с изключително богато биоразнообразие, природни
паркове, уникални забележителности, впечатляващи пещери и каньони,
ледникови езера. В страната са създадени отлични условия за всякакви екологосъобразни дейности – разходки, планински преходи, наблюдение на птици,
животни и растения, посещение на природни забележителности и много други.
В страната са създадени 3 национални парка („Пирин”, „Рила” и „Централен
Балкан”) и 11 природни, създадени са 89 резервата, а 2234 обекта са обявени за
природни забележителности. През последните десетилетия са маркирани
стотици километри екопътеки, като общата им дължина възлиза на над 37 000
км.
b. Селски туризъм
Селският туризъм е един от най-разпространените начини за опознаване на
традициите в България. Гостоприемството на българите, уникалната местна
кухня, съхраненият фолклор, обичаи и занаяти, селищата архитектурни
резервати и красивата природа превръщат този вид туризъм в предпочитан
начин за прекарване на ваканцията. Селски къщи за гости могат да се намерят из
цялата страна, построени главно през последните 10-15 години по Програмата
за развитие на селските райони. Почивката на село дава възможност да се
посещават множество фолклорни фестивали и събори, свързани с традиционния
бит и култура на страната.
c. Приключенски туризъм
Планините в България покриват една трета от територията на страната и
предлагат възможности за практикуване на алпинизъм, пещернячество, конна
езда, управляване на бъги, джип-сафари, планински мотоциклетизъм и вело
преходи, ориентиране в гората, програми за оцеляване, рафтинг, водно и речно
кану, яхтинг, подводно сафари и подводна археология, бънджи скокове,
фотосафари, парапланеризъм и делтапланеризъм, В последните няколко години
България се утвърди като сериозна голф дестинация. В страната функционират
модерни голф игрища, проектирани от световноизвестни експерти. Ловният и
риболовният туризъм също са доста развити в страната.
d. Религиозен туризъм
Основен ресурс за тази форма на туризъм са манастирите и храмовете, културно
исторически обекти, календарни и църковни празници, обреди и обичаи. Все
повече хора имат чист религиозен подтик да посещават свети места, религиозни
поклонения или да участват в определени религиозни празници, да задоволяват
религиозни потребности. В зависимост от целта, религиозния туризъм се
подразделя на: мисионерство
(специализирано
пътуване, с
цел
разпространение на християнското учение), поклонничество (пътуване за
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извършване на поклонение с религиозна цел), образователен (специализирани
пътувания, с образователна цел и повишаване квалификацията на участниците),
фестивален (посещения на организирани празненства с религиозен мотив,
имащи масов характер, често на светци или религиозни събития).
e. Хоби туризъм
Хоби туризмът се организира покрай различни клубове по интереси – напр.
орнитологичен туризъм - за любители на грабливи птици, или за любители на
конкретен вид пеперуди, или за любители на застрашени растителни и
животински видове. Могат да се организират екскурзии за участие в хобикурсове за изучаване на традиционни занаяти – напр. плетене на кош или на
пчелен кошер, килимарство, грънчарство, ножарство, дърворезба, кожухарство,
както и по-атрактивни занимания като златотърсачество, търсене на скъпоценни
и полускъпоценни камъни, търсене на скрити съкровища и т.н.
f. Винен туризъм
Виненият туризъм е специфична продуктова структура, който съчетава пътуване
с мотив дегустация и пиене на вино с култура, история, красива природа и
добра кухня. Понятието “винен туризъм” се появява в началото на 90-те на
миналия век в САЩ – Калифорния и по – късно в Австралия. Там преобладават
неголеми като обем винарни (с годишно производство между 100 и 300 хиляди
бутилки), които чрез организирането на винени уикенди и турове успяват да
увеличат директните си продажби.
В Европа включването на известни винарски региони и изби в туристическите
маршрути е много по-стара практика, но тя не е развивана като отделен бизнес
и вид туризъм. Винените турове с увлекателни беседи за технологията на вината,
изнасяни от енолог, завършващи задължително с дегустации, проведени по
всички професионални правила, стават търсени туристически продукти в
Аржентина, Чили, Южна Африка, както и в стари винарски държави като
Франция, Испания, Италия и Германия.
В България са на лице необходимите условия и ресурси за превръщането й в
атрактивна дестинация за винен туризъм. Традициите във винопроизводството и
културата на виното по българските земи са далече в миналото, много преди
създаването на самата българска държава. Виното е било част от културата на
траките, които смятали, че виното е самият бог, който влиза в човека и заема
мястото на „излязлата“ душа.
През 20-ти век се изграждат основите на винарската индустрия в
България. Масово се засаждат световноизвестни сортове като каберне, мерло,
мускат отонел, совиньон блан, шардоне, траминер, ркацители. След
раздържавяването, винарската индустрия бележи спад и разруха. Много
винарски изби са разграбени и занемарени. С приемането на България в ЕС
започва и процеса по възраждане на винопроизводството. Благодарение на
европейските програми САПАРД и Програмата за развитие на селските райони
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през последните години са възстановени изоставените винарски комплекси и са
изградени множество нови. Винопроизвадството бележи значителен ръст и се
превръща в сериозен отрасъл, със значителен икономически дял. Днес в
България се отглеждат над 600 хил.дка лозови масиви и има изградени над 260
частни винарни, като броят им постоянно нараства. Само в пограничния регион
на Странджа-Сакар винарските изби са над 30. Те предлагат уникални по своите
качества вина, които получават признание не само на българския, но и на
световния пазар. Доказателство за това са множеството медали от
международни фестивали и конкурси, както и завишеното потребление на
качествено вино в страната и завишения износ. Винарните се превръщат в
притегателен център не само за любителите на виното, но и за обикновените
туристи, които желаят да се потопят в магията на винопроизводството и да се
наслаждават на изкусителните напитки, съпроводени от не по-малко вкусни
ястия.
g. Кулинарен туризъм
Кулинарният туризъм е бързо развиваща се и свежа тенденция в световен
мащаб, защото храната е основния фокус и най-важната атракция при всяко
пътуване. Това е дейност, която е с най-голям потенциал да направи
дългосрочно въздействие върху посетителите.
Кулинарното изкуство е единствената форма на изкуство, която говори на всички
пет човешки сетива (зрение, слух, обоняние, вкус, допир). Почти 100% от
туристите обядват, когато пътуват. А всяка възможност за хранене е шанс за
опознаване на местната храна, хора и традиции. Кухнята и кулинарията са
единствената атракция, която е на разположение през цялата година, при
всякакви климатични условия, по всяко време на деня и по празници.
Храненето е винаги в топ 3 на любимите туристически дейности. Интересът към
кухнята по време на пътуване не е само до определена възраст, пол или
етническа група, това е за цял живот. Кулинарните туристи са „изследователи”.
Всяка кухня има потенциал да създава ново откритие с всяко хранене.
Кулинарният туризъм е инструмент за икономическо развитие на общността. Той
обединява всичко хубаво, традиционно и модерно, локално и интернационално,
ресторанти и производители под шапката на вкусната и здравословна храна.
„Гурме-туризмът, включително кулинарните и винените екскурзии, в момента са
едни от най-бързо развиващите се насоки в туризма. Опитването на
„автентични“, приготвени на място ястия от местната кухня е всъщност
същественото, което отличава кулинарните туристи от останалите видове
туристи. Мотивацията за посещаване на определени места са само или
предимно храната и напитките. При това атрактивни за туристите могат да бъдат
всички или само отделни характеристики на храната – нейният вид, произход,
история, вкусови качества, начин на приготвяне, начин на поднасяне и т.н. С
годините туристите са станали по-образовани по отношение на кулинарията и
търсят възможности за по-богати впечатления от туристическото място с
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предлаганите там блюда и вина. Сред топ дестинациите в световен мащаб за
кулинарен туризъм са Италия, Франция, Португалия, Испания, Ирландия, Белгия,
Мексико, САЩ, Малдивските острови, Япония и много други. България, със
своите кулинарни традиции, започва да става през последните години
предпочитана дестинация за любителите на хубавата храна. Разкриват се все
повече ресторанти, предлага се все по-качествена храна, организират се все
повече кулинарни фестивали, конкурси и събори. Разработват се нови
туристически кулинарни дестинации дори и на държавно ниво, като пример за
това е реализирания от Министерство на туризма проект „Сподели България“.
8. Използвани източници
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

https://www.booking.com
https://burgas.bghotelite.com/
https://www.rooms.bg/
https://pochivka.bg/restoranti-bulgaria
https://chitalishta.com/
www.tourism.government.bg
http://babh.government.bg
www.milkbg.org
http://www.bread-industrial.org
http://www.divino.bg
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Приложение 1
Кулинарни фестивали и събития в трансграничния регион
м. Януари
Празник на домашната наденица в Кошарица
Координати:
с. Кошарица, община Несебър
Народно читалище „Светлина“
+359 556 611 15, +359 556 611 12
м. Януари
Един от шедьоврите в българската национална кухня, наред с питите и баниците, киселото
мляко и шопската салата, е домашната наденица. В нейна чест, ежегодно, около Иванов и
Йордановден по стар стил, в с. Кошарица, община Несебър се провежда празник.
Събитието е част от инициативата на Община Несебър да се състави кулинарна карта на
региона. Провежда се конкурс за най-добър майстор-колбасар. Сто килограма пресен
суджук, дарение от Община Несебър, се пекат в центъра на селото. Жителите на селото се
славят като ненадминати майстори на суджука, затова с. Кошарица се нарича „Столица на
наденицата“. Стотици гости на празника дегустират суров или сушен суджук, обилно
поляти с вино. По време на празника самодейни състави от селото танцуват и пеят, а след
това се вият кръшни хора, гарнирани с вкусна домашно приготвена наденица и чаша
червено вино. Кулинарните празници са интересен и забавен начин туристите да се
докоснат до живота на местните хора и занаятите, които се развиват в региона. Чрез
празника се стимулират местните производители,
а също ресторантьорите и
месопреработвателите могат да се запознаят със стари кулинарни рецепти, които могат да
променят или дадат изцяло нов облик на заведенията им.
Трифон Зарезан в Сунгурларе

м. Февруари

Координати:
Сунгурларе, област Бургас
Център за подкрепа за личностно развитие
м. Февруари
На 14 февруари в Сунгурларе се чества не само Трифон Зарезан, но и празника на града. С
подканване на присъстващите с „Който е честит, нека поеме китката и да стане цар на
лозата“, в двора на Музея на лозарството и винарство се провежда коронясване на Цар на
лозата. На желаещия да поеме ролята се слага корона от лозови пръчки и му се дава
китката. Останалите качват царя на каруца и започват да обикалят церемониално лозята,
като ги благославят за повече берекет.
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Гостите на празника се посрещат с греяно
червено вино. Множество винопроизводители се надпреварват в конкурс за най.добро
бяло вино. По воля на Царя на лозата, „Сухата чешма“ оживява и от нея потича руйно
вино. На „Ичмята“, по царски, се организира пир с дебели мезета, скара, вино и ракия.
Карнавал на виното в с. Веселиново
Координати:
с. Веселиново, община Тунджа
+359 46 662 532
oldcellar@dir.bg
м. Февруари
На 14 февруари (или най-близките почивни дни) на стадиона в с. Веселиново, община
Тунджа се провежда традиционния „Карнавал на виното“. Организатори са „Стара изба –
1924“ АД и читалището на с. Веселиново. Карнавалът е с конкурсен характер. В него
взимат участие кукерски състави от цялата страна. Пищни костюми, огромни маски и тътен
на многогласни звънци представят фолклорното ни богатство и създават неповторимо
усещане за съпричастие на всеки от стотиците зрители, които присъстват на фестивала.
Празник на младото вино в Гюльовца
Координати:
с. Гюльовца, община Несебър
+359 556 382 20
м. Февруари
Всяка година, в 11.00 ч. на 14 февруари – Денят на виното и любовта, в центъра на с.
Гюльовца, община Несебър се събират жители на селото и гости, за да отпразнуват
празника на младото вино, в приятна атмосфера, отпивайки глътка вино и наслаждавайки
се на вкусни мезета.
Празник на виното в Скалица
Координати:
с. Скалица, община Тунджа
+359 4795 2228, +359 895 506 922
Gala66_1966@abv.bg
м. Февруари
Празникът на виното се провежда през втората събота на м. февруари, в с.Скалица,
община Тунджа, пред читалището. Той се организира от Община Тунджа, кметството на с.
Скалица и Народно читалище „Светлина 1928“, и има за цел да покаже традициите,
свързани с винопроизводството в общината и да създаде емоционални преживявания на
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хората от региона, да даде на гостите
сведения за виночерпенето, наричанията за плодородие и добра реколта. В празника
могат да се включват стопани от всички населени места на общината. Организират се
различни конкурси – за на-добро червено вино, за най-добро бяло вино, за най-добра
ракия, както и литературен конкурс за стихотворение, есе или разказ на тема „Вино и
любов“.
Празник „За хляба наш …“ в Симеоново

м. Април

Координати:
с. Симеоново, община Тунджа
НЧ „Искра 1931“
+39 893 329 937, б359 4772 2234
Iskra.simeonovo@abv.bg
м. Април
Всяка година в с. Симеоново, община Тунджа се организира празник, наречен „За хляба
наш …“, в чест на Деня на Земята. Празникът се организира в най-близкия почивен ден до
22 април. С каруци и коли, многобройните гости и жители на с. Симеоново се отправят към
нивите за извършване на ритуалното заораване на тунджанския чернозем. Всички
присъстващи имат възможност да вкусят от прекрасните баници, тиквеници, кексове,
кифлички и какви ли още не вкусотии, сготвени от жителите на селото. Празникът е
съпроводен от богата програма с фолклорни изпълнения на самодейни състави.
м. Май

Събор в Широка поляна
Координати:
с. Широка поляна, община Хасково
+359 3707 2360
shiroka_polyana@haskovo.bg
м. Май

Всяка година, на 6-ти май (Гергьовден) в хасковското село Широка поляна се провежда
събор за мюсюлманския празник Хъдърлез. Хиляди мюсюлмани-алиани, в ранни зори,
посещават религиозния храм и се молят. На националния събор до текето на Али Баба,
датирано към 14-ти век, по подобие на християните, се палят свещи. Жените и децата
излизат по ливадите и по три пъти се търкалят в росната трева за здраве.
На този ден се честват светците Хадир и Иляз, които символизират живота, смъртта и
безсмъртието. Поверието гласи, че на 5-ти срещу 6-ти май, във времето между първи
петли и изгрев слънце, светците се срещат след едногодишното си пътешествие по земята.
В часа на тяхната среща се твори безсмъртието и прераждането на новото начало.
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Жителите на селото спазват 500годишната традиция, като на този ден колят курбани и се веселят. Приготвя се и
традиционния пилаф „кешкек“, който се раздава на вярващите.
„Заедно на Гергьовден“ в Горски извор
Координати:
С. Горски извор, община Димитровград
Кметство Горски извор
+359 3936 2220, +359 3936 2224, +359 391 682 82
м. Май
Регионалният фолклорен събор „Заедно на Гергьовден“ се провежда всяка година от 2005
година насам, на 6-ти май, в двора на църквата „Св. Георги“ в Горски извор, община
Димитровград. Чества се деня на Светеца Георги, чието име носи местната църква.
Организатори са Община Димитровград, Кметство Горски извор, Народно читалище
„Пробуда“, Кметство Бодрово и Народно читалище „Бодрост 1885“.
Организират се различни празнични мероприятия – църковни служби, изложба на
пролетни цветя, клуб по цветарство, надиграване, представяне на групи за изворен
фолклор. Приготвя се курбан, който се освещава от местното духовенство и след това се
раздава за здраве на гостите. За целта се изгражда голям навес с маси и открита кухня.
Събор в Царева поляна
Координати:
с. Царева поляна, община Стамболово
НЧ „Христо Ботев 1929“
+359 885 223 708, +359 879 635 776
nikolina.toneva@abv.bg
м. Май
Всяка година, на 6-ти май в местността Кръста до с. Царева поляна, община Стамболово се
провежда празненство, посветено на Светеца Георги Победоносец. До църквата се
извисява голям метален кръст, който е изработен през 2007 г. На хълма в местността се
събират хора от целия регион, за да почетат светеца и опитат от осветения курбан за
здраве.
Летен Никулден в с. Здравец
Координати:
с. Здравец, община Димитровград
+359 3921 2234
м. Май
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Ежегодно, на 9-ти май, в с. Здравец, община Димитровград се провежда събор, наречен
„Летен Никулден“. Празникът се отбелязва още от 1087 година. На този ден не трябва да
се работи, за да не се разгневи светеца и да накаже хората с природни бедствия. Жените
не трябва да шият, защото с иглата ще избодат очите на св. Никола. Богомолците носят
икони и водени от свещеника обхождат нивите с песни. Прави се водосвет на свещени
дървета, на извори и кладенци.
На Летен Никулден, както и на други пролетни празници, се изпълнява и друг старинен
ритуал за дъжд – Пеперуда. Момите избират едно малко момиченце, което трябва да е
сираче, и го наричат „пеперуда”. Хората вярват, че с молбите и плача си сирачето ще
трогне небесата и те ще изпратят дъжд. В селото има чешма, наречена „Горчивата чешма“,
за която се вярва, че извиращата вода е полезна за очите. Накрая в селото се прави курбан
за Св. Никола.
Фестивал на зелениката в Странджа
Координати:
Малко Търново, Природен парк „Странджа“
Ул. Янко Маслинков 1
+359 5952 3635
Stranja_park@abv.bg
През м. май, периодът на цъфтеж на странджанската зеленика, се провежда Фестивал на
зелениката, която е символ на едноименния парк. Фестивалът се провежда всяка година, в
различно селище и събира стотици гости от цялата страна. Богатата програма включва
състезания и конкурси по кулинарни умения, танци и ръкоделия, фотоконкурс и
надиграване. Изпълнения на фолклорни групи и демонстрации на местни обичаи и
традиции, заедно с базар на странджански продукти са част от изкушенията за туристите.
Гостите на събитието се потапят в автентичната атмосфера на планината.
Празник на хляба в Оризаре

м. Юли

Координати:
с. Оризаре, община Несебър
+359 893 303 604
м. Юли
По традиция, празникът на хляба се организира през първия уикенд на м. юли в с.
Оризаре, на площада пред кметството. Селото се е утвърдило като житницата на община
Несебър. Хлябът е сред традиционните християнски символи , задължителна част от
ритуалите, съпровождащи Светото причастие, кръщенето, църковната заупокойна служба.
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По време на празника се представят
майсторски направени хлябове и хлебни продукти, създадени от сръчни местни майстори.
Събитието се съпровожда с богата музикална програма.
Бургаски фестивал на виното
Координати:
Бургас, Морска градина, експоцентър Флора
28 – 30 юли 2018
Всяка година в края на м. юли, в Бургас се провежда най-значимото винарско събитие за
региона. На него се представят над 300 марки качествени вина, както български, така и
испански, италиански и др. вина. Носители на престижни награди от световни конкурси
представят пред жителите и гостите на Бургас отбрани продукти.
Атракция на фестивала е дегустацията на оранжево вино. Всички представени марки могат
да бъдат закупувани на място, на производствени цени. На специално създаден Wine Craft
Bar се предлагат коктейли на винена основа.
Фестивалът се организира от Националната лозаро-винарска камара и Експо ГИМ, със
съдействието на Община Бургас.
Фестивал „По Малкотърновски – от извора на Странджа“
Координати:
Малко Търново, НЧ Просвета 1914
+359 5923 105, +359 879 059 816
chitalishte.mt@abv.bg
м. Юли
Фестивалът представя уникални занаяти, традиции и други елементи от нематериалното
културно наследство на Странджа. Организира се от Народно читалище Просвета 1914 в
гр. Малко Търново, област Бургас, с подкрепата на Фондация ВМРО и Община Малко
Търново. Фестивалът се провежда ежегодно през уикенда на третата/ четвъртата седмица
на м. юли. В програмата на фестивала се включват занаятчийски работилници по
кошничарство, килимарство, грънчарство, обработка на вълна, плетене и тъкане на
станчета, обучение на Химна на Странджа „Ясен месец“, организират се изложби,
концерти и кулинарен базар.
Фестивал на мановия мед в Царево

м. Август

Координати:
Царево, пред СУ „Н.Й.Вапцаров“
м. Август
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Фестивалът на Странджанския манов мед
се провежда ежегодно от 2004 г. насам, от 1 до 10 август, в Царево под мотото „Царево –
царството на мановия мед“. Във фестивалните дни се представят всички видове мед и
пчелни продукти на пчелари от цялата страна. Организатор е Община Царево.
Мановият мед се добива най-вече в Странджанския край, заради благоприятните
климатични условия. Той се получава от маната по листата на дъба и липата. Тази мана се
получава с помощта на насекоми, които пробиват листата на растенията. Насекомите се
хранят с едната част от сладкия сок, който изтича, а останалата част се отделя върху
листата във вид на лепкава течност. Когато около пчелите няма нектарни растения, те
събират маната и я превръщат в мед. Мановият мед е богат на минерали, въглехидрати,
витамини, монозахариди, фолиева киселина и е известен с полезните си свойства.
В рамките на фестивала се провеждат редица дискусии на теми като възможността за
развитие и финансиране на пчеларството, профилактика и здравеопазване на пчелите
през различните сезони, технологии и новости в медицинското приложение на меда.
Празник на динята в Завой
Координати:
с. Завой, община Тунджа
м. Август
Празникът се провежда обикновено в почивни дни, през втората половина на м. август, в
с. Завой, община Тунджа. Според жителите на с. Завой, земята им ражда най-големите и
най-сладките дини. Ежегодно, повече от 500 дка дини се засаждат в поземлището на
селото.
По време на празника се провеждат различни конкурси – за най-голяма диня, за найкрасив динен фенер, за най-бързо изяждане на парче диня. За най-малките се организира
конкурс за красота „Мини Мис Диня“ и „Мини Мистър Диня“.
Ден на фермера в Тънково
Координати:
с. Трънково, община Стамболово
+359 887 831 026
sunfarmcamp@gmail.com
http://sunfarmcamp.eu/
41.744317, 25.772960
м. Август
В началото на м. август, в Стамболовското село Трънково се организира Ден на фермера.
Целта на празника е да се популяризира продукцията на земеделския производител в
Източните Родопи, както и да се стимулира комуникацията и сътрудничеството между
фермерите в района. Събитието се организира от Община Стамболово, Слънчевата ферма
и CVS България.
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за
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В изложението участват производители
на зеленчуци и плодове, слънчоглед, царевица, био хумус, винари, пчелари, както и
животновъди от районите Стамболово, Маджарово, Кърджали, Крумовград и
Ивайловград.
Празник на плодородието в Крум
Координати:
с. Крум, община Димитровград
+359 3925 2220, +359 893 464 652
м. Август
Всяка година, в последната събота на м. август, в с. Крум се организира фолклорен
празник в чест на плодородието на земята и изложба-базар на най-едрите плодове и
зеленчуци „Даровете на природата“. Организатори на събитието са кметството на с. Крум,
Община Димитровград и Народно Читалище „Просвета 1926“.
За децата има конкурс за рисунка по темата, а самодейни групи, състави и индивидуални
изпълнители от цялата страна се включват във фолклорната програма.
На празника се представят уникални по вид, размери и форми плодове и зеленчуци.
Фестивал на меда в Несебър
Координати:
Старият Несебър, пл. Месамбрия
м. Август – м. Септември
Община Несебър и Националната браншова организация „Български пчеларски съюз“
организират в края на август и началото на септември двуседмичен фестивал на меда, на
пл. Месамбрия в Стария град Несебър. Освен пчелари, във фестивала участие взимат и
производители на други видове био продукти.
На официална гала вече се обявяват лауреатите на фестивала – за „Най-добро
представяне“ и за „Най-естетическо подреждане на щанд“. Избира се и Царица на меда.
Рибен фест в Царево

м. Септември

Координати:
Царево
м. Септември
Всяка година, в началото на септември, Община Царево организира рибен фест, на който,
по традиция известният кулинар Ути Бъчваров приготвя своите деликатеси в достойните за
Гинес съдове. Ути приготвя рибена чорба в огромен казан, която се освещава от местния
духовник и се раздава на присъстващите. По време на фестивала се награждават
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за
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участниците в
Турнира по спортен
подводен риболов „Василико“. Организира се също веломаратон „Рибовело“, в който
малки и големи карат колела от Царево до Лозенец и обратно. Провежда се кулинарна
отборна надпревара, за която всяка година се задава различна тема – напр. приготвяне на
най-вкусните миди с ориз. Обикновено, фестивалът е гарниран с много музика на живо.
Празник „Баница вита, два пъти превита“ в Елхово
Координати:
Елхово, област Ямбол
+359 478 880 15, +359 478 880 04
kmet.elhovo@infotel.bg
м. Септември
Всяка година, през втората половина на м. септември, в Елхово се провежда празник на
традиционната тракийска баница „Баница вита, два пъти превита“, който се организира от
Община Елхово и Народно Читалище „Развитие“. Жители от всички населени места в
община Елхово се стичат, за да вземат участие в надпреварата за най-вкусна баница.
Целта на организаторите е да се представи огромното разнообразие от традиционни
баници по елховския край. Заедно с кулинарното разнообразие се онагледяват бита и
културата на местните общности, занаятите и фолклора, миналото и бъдещето.
На живо, пред гостите се спрятат различни видове баници, по автентични рецепти, за
които се присъждат награди – за най-автентична, най-многолистна, най-традиционна, найатрактивна, и др.
„Кулинарното наследство на Тракия“ в Ивайловград
Координати:
Ивайловград, площада пред Общината
https://goo.gl/kZfSRk
м. Септември
От 2012 г. насам, през първия уикенд на м. септември, в Ивайловград се провежда
международен фестивал на традиционната храна, поминъка и занаятите „Кулинарното
наследство на Тракия“. Организатори са Община Ивайловград и Народно читалище
„Пробуда-1914“.
Фестивалът включва производители на сладки, билки, подправки, плодове, зеленчуци,
пчелни продукти, тахана, вино, ракия, тестени изделия и типични ястия от района на
Ивайловград, както и от региони на Франция, Гърция и Турция. На фестивала участват и
много занаятчии, скулптори, художници и други.
Есенен панаир в Симеоновград

м. Октомври
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Координати:
Симеоновград, пл. Шейновски 3
Общинска администрация Симеоновград
+359 3781 3083, +359 3781 2368,+359 887 733 386
м. Октомври
Всяка година, през м. октомври, Община Симеоновград организира есенен панаир, по
време на който се провежда Национален фолклорен фестивал Златна есен, с участието на
фолклорни състави и индивидуални изпълнители, изложба-базар на гълъби и екзотични
птици, пехливански борби, концерти и други прояви. През двата дни на празника се
предлагат местни хранителни продукти и напитки. На победителя в пехливанските борби
се връчва за награда породисто теле.
Рибен фестивал „Есенни пасажи“
Координати:
Несебър, Старият град
м. Октомври
Всяка година, през м. октомври, в рамките на три дни се организира рибен фестивал, в
който участие взимат ресторантьори, цехове за преработка на риба и местни рибари.
Фестивалът е съпроводен от богата фолклорна програма, а несебърските художници
излагат своите произведения. Гостите могат да се насладят на рибни специалитети,
специални отстъпки в ресторантите, възможност за риболов и разходка в морето, конкурс
„Рибена чорба“, кулинарна изложба, ядене на риба, пиене на бира, забавления за малки
и големи, изненади и награди. Организатор е Община Несебър.
м. Декември

Никулден в Бургас
Координати:
Бургас, пл. Атанас Сиреков
м. Декември

Никулден (6 декември) е официалният празник на град Бургас. По традиция, честването
започва на площада пред общината с издигането на знамената на Община Бургас,
България и ЕС. Свири духов оркестър. За празника се приготвя обредна празнична трапеза,
включваща и рибен курбан, който представители на бургаското духовенство освещават,
след което храната се раздава на бургазлии и гостите на града. Празничната атмосфера в
морския град се допълва от шаржове, скечове, песни и танци. Организатор е Община
Бургас.
Никулден в Симеоновград
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за
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Координати:
Симеоновград
м. Декември
На 6 декември, всяка година, Симеоновград отбелязва своя празник, който започва с
литургия в църквата „Св. Николай“. Приготвя се рибен курбан, който се раздава на
присъстващите. За празника се организира и тържествен концерт с различни изпълнения.
Никулден в Приморско
Координати:
Приморско
м. Декември
Всяка година, на 6 декември в Приморско се отбелязва празника на рибарите, моряците и
банкерите. Организатор е Община Приморско. Празничната програма започва с
тържествена Света литургия в църквата „Св.Св. Кирил и Методий“ и литийно шествие към
пристанището, където се хвърлят венци в памет на загиналите моряци и рибари. Пред
сградата на Общината се раздава осветена рибена чорба, печена риба и вино.
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Приложение 1
Рецепти на традиционни български ястия от трансграничния регион
Име на ястието: Карталаци
Информация: Карталаците са вид баница, характерна за региона на Сакар планина, които
се приготвят традиционно в село Доситеево, община Харманли и околните села.
Съставки:
500 гр. брашно
200 мл вода
1 кубче мая
150 гр. сирене
2 яйца
1 щипка сол
1 с.л. олио
Начин на приготвяне:
Във хладка вода се добавя по малко от брашното и щипката сол. Замесва се меко тесто и
се оставя да втаса. Разделя се на 4 части, като всяка се разточва на питка и се намазва с
олио. Питките се редят една върху друга и отново се разточват на една голяма тънка кора.
Нарязва се на квадрати с големина по желание. Във всяка квадратна кора се слага смес от
разбитите яйца и натрошеното сирене. Всеки квадрат се сгъва във формата на плик и леко
се притиска, така че плънката да не изтече. Карталаците се пекат на плоча или на тефлонов
тиган.
Източник: Тянка Лечева, с. Доситеево, община Харманли
Име на ястието: Гюзлеми
Информация: Гюзлемите са тестени
продукти, характерни за кухнята на
Родопите, Странджа и Сакар планина,
както и за северна Турция. Те се
различават от карталаците по-скоро по
начина на оформление. Гюзлемите се
сгъват на четири и придобиват
правоъгълна форма, докато карталаците
са кръгли.
Съставки:
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за
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500 гр. брашно

200 мл вода
1 кубче мая
1 щипка сол
200 гр. сирене
½ ч.ч. стопена мас

Начин на приготвяне:
Брашното се изсипва на плота и се прави кладенче. В него се налива топла водичка.
Добавя се щипка сол. Маята се посипва с щипка захар. След като шупне, се разтваря с
малко топла вода. Добавя се към брашното. Замесва се гладко тесто и се оставя да втаса.
Разделя се на части и се оформят топки. Всяка топка се разточва. Подмазва се с
разтопеното масло и се слага сирене. Сгъва се като плик - на 4, след което отново се
разточва. Пече се на глинен сач или на тефлонов тиган. След изпичането отново се
намазва с мас.
Източник: Желка Янакиева, с. Поляново, община Харманли
Име на ястието: Катми
Информация: Катмите са типично Странджанско-Сакарско-Родопско тестено ястие, което
се среща в кухнята и на други части от България. То се различава от популярната
американска палачинка по това, че в сместа за катмите се слага мая. Катмите могат да се
консумират топли или студени, със сладък или солен пълнеж, или натурални. Приготвят се
на пръстен сач върху жар от дървени въглища. Старите баби казват, че колкото повече
дупки има катмата, толкова е по-пухкава и вкусна.
Съставки:
500 гр. брашно
600 гр. топла вода
(приблизително)
1 кубче мая
Щипка захар
Щипка сол
Масло или разтопена
намазване

мас

за

Начин на приготвяне:
Брашното се пресява и се слага в
голяма купа. Към него се добавя щипка сол. В чашка се слага маята и се посипва с щипка
захар, докато шупне. След това към нея се добавя топла вода и се разбърква, докато маята
се разтвори и се получи хомогенна смес. Към брашното се добавя разтворената мая.
Постепенно и при непрекъснато бъркане се добавя и топлата вода, докато се получи гъста
като боза смес. Сместа се оставя да втаса. С черпак се взима от сместа и се излива в
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предварително подмазан с парче сланина
глинен сач. Катмата се пече от двете страни. Когато е готова се намазва с масло. Може да
се консумира със сладко, с мед, със сирене, кашкавал и т.н.
Източник: Калинка Костова, с. Черепово, община Харманли
Име на ястието: Пилешки дробчета по селски
Информация: Приготвянето на пилешки дробчета е характерно за цяла България, не само
за югоизточната част на страната. Ястието се е зародило преди стотици години, когато
всяко българско семейство е отглеждало основно кокошки. Използването на всички части
от животните в кулинарията е повлияно от скромния начина на живот на хората от
Странджанско-Сакарския регион. Поради това ястията от дреболии са много популярни в
българската кухня.
Съставки:
1 кг. пилешки дробчета
3 големи глави червен лук
1 к.ч. червено вино
Сол, червен пипер, черен пипер,
кимион
Начин на приготвяне:
Лукът се нарязва на полумесеци и се
задушава в малко олио в дълбок съд.
Към него се добавят нарязаните пилешки дробчета също да се запържат. Слага се малко
червен пипер. Разбърква се и веднага се добавя виното, за да не загори пипера. Овкусява
се със сол, черен пипер и кимион. Оставя се да поври на тих огън около 40 мин.
Ястието може да се приготви и в глинен съд във фурна, но лукът и дробчетата
предварително трябва да са запържени.
Източник: Нели Манева, с. Черепово, община
Харманли
Име на ястието: Пълнено агне
Информация: Ястието се приготвя традиционно в
с. Доситеево, община Харманли за Гергьовден –
6 май. Всичко се приготвя от предния ден и на
празника от ранни зори се слага да се пече в
голяма глинена пещ.
Съставки:
1 агне (от 10 до 15 кг. изчистено)
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1 агнешки ливер (комплект дреболии)
4-5 връзки зелен лук
2-3 връзки пресен гьозум
1 кг. ориз
Сол, червен пипер, черен пипер
Олио или мас за намазване
Начин на приготвяне:
Агнешкият ливер (дреболии) се нарязват на дребно и сваряват в подсолена вода. Оризът
се измива, за да падне нишестето и се подсушава. Лукът и гьозумът се нарязват на ситно.
Сварените дреболии се запържват в олио и към тях се добавят лука, гьозума и ориза.
Овкусява се със сол и черен пипер. Добавя се топла вода, за да поомекне ориза (не бива
оризът да се слага в агнето несготвен!). Агнето се пълни с така приготвената плънка,
зашива се с дебел конец и се намазва от всички страни със сол, червен пипер и олио
(разтопена мас). Агнето се завива с алуминиево фолио и се поставя с тавата в пещ или
голяма фурна. Пече се на умерен огън 4-6 часа или повече, в зависимост от големината на
агнето. Накрая се маха фолиото, за да се запече агнето.
Източник: Тянка Лечева, с. Доситеево, община Харманли
Име на ястието: Зелник
Информация: Зелникът е вид баница, който датира в националната българска кухня от над
100 години и е типичен представител на традиционните тестени изделия за СтранджанскоСакарския регион. Приготвя се с евтини и лесно достъпни продукти (т.нар. бедна кухня),
като в същото време е много вкусен и зарежда с енергия. Името произхожда от „зелении“,
т.е. зелените растения, които се използват за готвене напролет – лапад, спанак, коприва,
киселец, маруля и др.
Съставки:
500 гр. брашно
200 мл вода
Щипка сол
1 кг. спанак
2 връзки зелен лук
2 ч.ч. булгур
200 гр. сирене
Олио за намазване
Начин на приготвяне:
Брашното се пресява, добавя се към него щипка сол. При постоянно бъркане се добавя
вода. Замесеното тесто се разделя на топки и се оставя за половин час да почине. Всяка
топка се разточва на тънка кора с големината на тавата, в която ще се пече. След това се
слага в тава, намазва се с олио и се слага във фурната да се запече. Булгурът се сварява във
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вода (по-добре е в бульон) в
съотношение 1:1 за около 15 мин. на слаб огън, след което се оставя да престои в съда
още 10-тина минути. Спанакът и зеленият лук се задушават в малко олио. Смесват се със
сварения булгур и се овкусява с черен пипер.Към тази смес се добавя натрошено сирене.
Голяма тава се подмазва с олио и се слага една от изпечените кори. Отгоре се намазва с
олио и върху нея се слага от плънката. Така се подреждат една върху всички кори. Найотгоре също се намазва с олио. По желание може да се намаже с разбит с малко топла
вода жълтък. Пече се около 40 мин. във фурна на 180°С.
Източник: Нели Манева, с. Черепово, община Харманли
Име на
баница

ястието:

Булгурена

вита

Информация: Използването на булгур
в българските ястия по селата в
Странджанско-Сакарския
регион
датира от много години. Булгурът е на
почит заради неговите хранителни
качества и се използва като
заместител
на
ориза. Придава
изключителен вкус не само на
традиционните ястия с агнешко месо, но и на ръчно точените баници.
Съставки:
500 гр. брашно
200 мл вода
Щипка сол
2 ч.ч. булгур
Олио за намазване
Начин на приготвяне:
Брашното се пресява и се смесва с щипка сол. Прави се “кладенче“ и в него при постоянно
бъркане се добавя вода. Замесва се тесто, което се разделя на топки и се оставя за
половин час да почине. Всяка топка се разточва на тънка кора. Булгурът се сварява в
подсолена вода в съотношение 1:1 за около 15 мин. на слаб огън, след което се оставя да
престои в съда още 10-тина минути. Голяма тава се подмазва с олио. Всяка кора се
намазва с олио и върху нея се сипва от сварения булгур. Навива се на руло, след което се
навива на „охлюв“. Поставя се в средата на голяма тава. Останалите кори също се навиват
на руло. Завиват се на спирала около охлювчето в средата докато се изпълни тавата.
Баницата се намазва отгоре с олио и се пече на 180°С във фурна около 40 мин.
Източник: Димка Кръстева, Харманли
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Име на ястието: Масленица
Информация: Рецепти за приготвяне на масленица (пита) има много, но тайната е в
разточването на корите. Иска се майсторлък и търпение. Масленици се приготвят за
църковни и семейни празници почти във всеки дом в югоизточната част на България.
Рецептите се предават от поколение на поколение чрез възрастните жени в семействата и
са популярни и в наши дни.
Съставки:
1 кофичка кисело мляко
5 яйца
1 кубче мая
Щипка захар
Щипка сол
1 кг брашно (колкото поеме)
200 гр. сирене
Олио или стопена мас за намазване
Начин на приготвяне:
Маята се посипва със захарта и се оставя да шупне. Разтваря се с малко топла вода. Яйцата
се разбиват, като се оставят 2 жълтъка на страна. Киселото мляко се смесва с разбитите
яйца и към сместа постепенно се добавя предварително пресятото брашно. Добавя се
щипка сол. Омесва се меко тесто, което се разделя на 9 топки. Всяка топка се разточва на
голяма кора. Отгоре се намазва с олио или мас и се поръсва с натрошено сирене. Кората
се навива на руло. Така се приготвят 9 рула. По три рула се заплитат на плитка и така
приготвените три плитки се слагат една до друга в подмазана с олио тава. Остават се да
втасат. Готовите плитки се намазват отгоре с разбитите 2 жълтъка и малко олио.
Масленицата се пече около час в предварително загрята фурна, на 180°С.
Източник: Тянка Лечева, с. Доситеево, община Харманли
Име на ястието: Масленици
Информация: Ястието „масленици“ е
популярно в село Бисер, както и в много
други села от региона на Харманли.
Приготвя се като ежедневна храна за
цялото семейство.
Съставки:
500 гр. брашно
1 ч.ч. прясно мляко
1 кубче мая
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1 яйце
200 гр. сирене
200 гр. кашкавал
Настъргана кора от ½ лимон
Щипка сол
Щипка захар
Олио
Начин на приготвяне:
Брашното се пресява и се смесва със солта. Маята се посипва със захар и след като шупне
се разбърква с топла вода до пълното й разтваряне. В брашното се сипва прясното мляко и
се разбърква. Към сместа се добавя разтворената мая. Тестото се оставя да втаса. След
като е готово се разделя на няколко топки. Всяка топка се разточва, слага се плънка от
натрошено сирене, настърган кашкавал и лимонена кора. Навива се на руло и се поставя в
тава. Всички кори се навиват и слагат в тавата. Отгоре се намазват с разбито яйце и се
поръсват с настърган кашкавал. Маслениците се пекат на 180°С, за 40-50 мин.
Източник: Евдокия Тодорова, с. Бисер
Име на ястието: Сладка баница с орехи
Информация: Сладките баници са типични за Средна Азия, от където се счита че
произлизат тънките точени кори. Странджанско-сакарската кулинарна култура е попила от
вкусовете на Анадола и много от тези ястия са се настанили трайно в рецептурниците на
жените от планинските села.
Съставки:
1 кофичка кисело мляко
500 гр. брашно
1 бакпулвер (или 1 ч.ч. сода)
½ ч.ч. олио
2 ч.ч. счукани орехи
1 ч.ч. захар
За сиропа:
500 гр. захар
600 гр. вода
Начин на приготвяне:
В дълбок съд се разбърква киселото мляко с 1 бакпулвер. Добавя се една част от олиото.
Другата се запазва за намазване. Брашното се пресява и се добавя постепенно към
млякото. Замесва се докато се получи гладко меко тесто. Оставя се малко да втаса. Тестото
се разделя на топки. От всяка топка се разточва кора, намазва се с олио и отгоре се слага
от плънката (орехи и захар). Голяма тава се подмазва с олио. В центъра на тавата се завива
на „охлюв“ една от готовите с плънка кори. Следващите кори също се навиват на
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охлювчета и се слагат около нея, докато
се изпълни тавата. Баницата се пече около 1 час във фурна на температура от 180°С. След
като се изпече се оставя да изстине. Приготвя се сироп от захарта и водата. По желание
може да се добави ванилия или друга есенция. Сиропът се оставя малко да се охлади и не
много горещ се излива върху студената баница. Тя се оставя да престои няколко часа, а
най-добре една нощ.
Източник: Нели Манева, с. Черепово,
община Харманли
Име на ястието: Вита баница със сусам
и орехи
Информация:
Съставки:
2 ч.ч. брашно
½ л. прясно мляко
4-5 домашни яйца
1 кубче мая
Щипка сол
1 с.л. оцет
1 ч.ч. сусам (суров, леко начукан)
1 ч.ч. орехи
За сиропа:
2 ч.ч. захар
2 ч.ч. вода
1 ванилия
Начин на приготвяне:
Брашното се пресява и се смесва с
разбитите прясно мляко и яйца. Оставя се 1 жълтък за намазване. Добавя се към сместа
щипка сол и оцет (за еластичност на тестото). Маята се поръсва със захар. Когато шупне,
към нея се добавя малко топла вода, колкото да се разтвори. Маята се добавя към
останалите продукти в тестото. Оставя се да втаса. Когато е готово, от тестото се оформят
топки. Всяка топка се раздърпва до получаването на тънка кора. Във всяка кора се слага от
плънката – сусам (оставя се малко за поръсване отгоре), орехи и захар. Кората се завива на
„охлювче“ и се слага в центъра на подмазана с олио тава. Около нея се подреждат
останалите навити на „охлювче“ кори с плънка. Отгоре са намазва с отделения жълтък,
разбит с малко топла вода и се поръсва с останалия сусам. Пече се на умерена фурна
(180°С). когато баницата е готова се оставя да изстине напълно. В това време се приготвя
сироп от захар и вода. Добавя се ванилията. Поизстиналият сироп се залива върху
баницата и се оставя да престои няколко часа.
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Източник: Димка Кръстева, Харманли
Име на
Бургаски

ястието:

Миди

по

Информация: Това е характерно
за
българското
Черноморие
ястие, което в различните
ресторанти
се
поднася
в
различни вариации, но вкусът му
винаги
е
превъзходен.
В
миналото се е предпочитало
поради
достъпността
на
продуктите и лесния начин на
приготвяне. В днешни дни
ястието е предпочитано поради диетичния си хранителен състав.
Съставки:
1 кг. пресни черноморски черни миди
2-3 стръка зелен лук
3-4 скилидки чесън
1 домат
Маслини
Кисели краставички
Подправки – сух девисил, дафинов лист, сол, черен пипер
130 мл. бяло сухо вино
3-4 с.л. зехтин
3 стръка магданоз и ¼ лимон за украса
Начин на приготвяне:
Мидите се изтъркват с четка и се поставят в дълбока тенджера. Заливат се с вода, колкото
да се покрият, и се сваряват. Мидите са готови, когато започнат да се отварят. Ако някоя
мида не е отворена, се изхвърля. Мидите се почистват от черупките, като се оставят
няколко черупки за украса при сервиране.
Лукът и чесъна се нарязват на ситно. Доматите се почистват от семките и се нарязват на
кубчета, а маслините, след като се почистят от костилките, се нарязват на колелца.
В дълбок тиган се задушават лука и чесъна до златисто. Добавят се почистените миди.
Когато и те добият златист цвят, се добавят доматите и маслините. Долива се бяло вино и
малко от бульона, в който са се варили мидите. Добавят се подправките. Ястието се оставя
да къкри на слаб огън. След като течността поизври се добавят нарязани на лентички
кисели краставички.
Мидите се поднасят поръсени с пресен магданоз и резен лимон.
Източник: Ресторант „Мелницата“, Бургас
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Име на ястието: Питка с ориз и кайма
Информация:
Съставки:
За тестото:
500 гр. брашно
1 кубче мая
½ ч.ч. прясно мляко
½ ч.ч. хладка вода
1 яйце
1 ч.л. сол
2 с.л. олио
1 с.л. масло
За плънката:
500 гр. телешка кайма (може и
свинска)
100 гр. ориз
250 гр. кашкавал, настърган
1 глава лук
2 червени чушки
2 домата
1 ч.л. черен пипер
1 ч.л. червен пипер
сол на вкус
Начин на приготвяне:
Брашното се пресява. Маята се посипва с щипка захар. След като шупне, се разтваря с
малко топло мляко. Добавя се към брашното. Прибавят се яйцето, олиото, водата и солта.
Оформя се тесто, което се меси, докато не стане гладко и престане да лепне. Оставя се да
втаса на топло. Втасалото тесто се премесва и се разстила на дъното на тава, намазана с
масло.
Оризът се сварява в подсолена вода, в съотношение 1:1,5 и се смесва с каймата. Добавят
се нарязаните на ситно чушки, обелените и нарязани на ситно домати, половината от
кашкавала, настърганият лук, червеният и черният пипер. Сместа се посолява и се
разбърква добре, след което се разстила върху тестото. Питата се поръсва с малко олио и
се слага да се пече на 180°С за 30 мин. Изважда се от фурната и върху нея се настъргва
останалият кашкавал. Питата се връща отново във фурната да се разтопи кашкавала.
Източник: Калина Полионова, Любимец
Име на ястието: Хайдушки кебап
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за
ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020.

10

Информация: Като много други ястия от
Странджанско-Сакарския край и Хайдушкият кебап е повлиян от турската кухня. За основа
се ползва овнешко, ярешко или овче месо.
Съставки:
1 кг. овнешко месо
2 връзки пресен лук
5 картофа
3 домата
100 гр. гъби
6 скилидки чесън
5 люти чушки
100 гр. масло
1 щипки чубрица
1 ч.л. червен пипер
8-10 лозови (липови) листа
Сол и черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Месото се нарязва на малки кубчета и се изсипва в дълбок глинен съд с капак. Към него се
прибавят на ситно нарязаните лук, гъби, картофи, чесън, лютите чушки и чубрицата.
Доматите се обелват, нарязват на кубчета и се добавят към останалите зеленчуци.
Маслото се разтопява и с него се заливат останалите продукти. Овкусява се със сол и
пипер. Най-отгоре нареждат лозовите листа и се поставя капака. Хайдушкият кебап се пече
във фурна на 160°С около 2 часа. Когато ястието е готово се вади от фурната и се маха
капака, след което се отстраняват лозовите листа.
Източник: Мария Тодорова, Хасково
Име на ястието: Зеленчуков хайвер
Информация: Зеленчуковият хайвер е по-популярен под името „Кьопоолу“. Това е
традиционна българска разядка, която се
приготвя от зеленчуци от началото на есента.
Съставки:
3 големи патладжана
6 червени чушки
¼ ч.ч. счукани орехи
1с.л. сусамов тахан
5 скилидки чесън
1 връзка магданоз
Сокът на 1 лимон
Сол и олио на вкус
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Начин на приготвяне:
Патладжаните и червените чушки се изпичат и се обелват, след което се нарязват на ситни
парченца и се претриват с дървена лъжица. Към полученото пюре се прибавят тахан,
счукани орехи, пресован чесън, на ситно нарязан магданоз, лимонов сок, олио и сол на
вкус. Сместа се разбърква добре и се поднася върху препечени филии или като гарнитура
към основно ястие.
Източник: Калина Полионова, Любимец
Име на ястието: Сарми от лапад
Информация:
Сармите
са
част
от
националната кухня на много европейски и
азиатски
народи.
Основната
им
характеристика е плънка, завита в листо.
Плънките могат да бъдат изключително
разнообразни (месни и безмесни), както и
листата, в които се завиват. В българската
кухня се използва основно лозов лист, но в
много краища на страната се използва липов
лист, лапад, маруля и зелев лист.
Съставки:
2 ч.ч. ориз
1 глава лук
2 стръка гьозум
4 с.л. олио
2 с.л. лимонов сок,
½ ч.л. настъргана лимонова кора,
2 връзки лапад (30-40 листа)
1 ч.ч. вода
Сол и черен пипер на вкус
За соса:
2/3 кофичка кисело мляко
1 морков
1 скилидка чесън
2 стръка гьозум
сол на вкус
Начин на приготвяне:
Листата лапад се измиват добре и се пускат във вряща вода за няколко секунди, колкото
да поомекнат. В сгорещеното олио се слага да се задуши на ситно нарязан лук. Когато
лукът стане златист на цвят, към него се прибавя ориза. Налива се вода и се посолява на
вкус. Щом оризът попие водата, се добавят лимоновия сок и кора и накълцаният на ситно
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за
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гьозум. Поръсва се с черен пипер. Във
всяко листо лапад се слага по една супена лъжица от сместа след което се завиват се
подреждат плътно в тавичка. Покриват се с вода, леко се посоляват и се слагат да се пекат
във фурната на 180°С.
За приготвянето на соса е необходимо моркова да се свари и да се нареже на много ситни
кубчета. Смесват се с киселото мляко, гьозума и чесъна. Добавя се сол на вкус. С така
приготвения сос се заливат сармичките и се поднасят.
Източник: Мария Тодорова, Хасково
Име на ястието: Маринована лакерда по Поморийски
Информация: Рецептата е характерна за трапезата по българското Черноморие и се
приготвя през октомври – ноември, когато рибарите се радват на богат улов на големи
паламуди – лакерда. Рибата се приготвя много
лесно и бързо, но за сметка на това става
изключително вкусна.
Съставки:
1 лакерда (едър паламуд 1,5-2 кг.)
1 кг. морска сол
3 с.л. захар
За маринатата:
500 мл. олио
1 лимон
1 дафинов лист
1 клонче розмарин
1 ч.л. черен пипер на зърна
1 ч.л. лют счукан червен пипер
Начин на приготвяне:
Лакердата се почиства и се нарязва на „трихулии“ (котлети, шайби) с дебелина 1 пръст.
Разбърква се смес от морска сол и захар. В широк съд се слага на дъното от солта, върху
нея се подреждат рибените шайби, след което се покриват с останалата смес. Рибата
престоява в сместа 12 часа, след което се измива добре и подсушава. Шайбите се
нареждат в буркан, като между парчетата риба се слагат парченца лимон.
Маринатата се приготвя като се загрява олио и към него се добавят черен пипер, дафинов
лист и розмарин. По желание в маринатата може да се сложи и лют счукан червен пипер.
Когато изстине, маринатата се налива в буркана докато се покрие рибата. Бурканът се
затваря добре и се оставя на хладно и тъмно място да престои поне една седмица. Ако се
държи в хладилник, може да издържи няколко месеца. Така приготвената риба е
изключително подходяща за предястие, като може да се комбинира напр. с брускети с
тарама хайвер.
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Източник: Милен Рачев
Име на ястието: Черни миди с лимонов сос
Информация: Рецептата за миди с лимонов сок е изключително разпространена по
българското Черноморие. Според местните жители, миди не се ловят в месеците, които
имат в името си „Р“. Препоръчително е да се готвят пресни миди.
Съставки:
1 кг. пресни черни миди с черупките
2 ч.ч. бяло вино
1 ч.ч. вода
2 дафинови листа
½ ч.л. морска сол
2 стръка копър
няколко зърна черен пипер
За соса:
2 с.л. масло
2 с.л. брашно
1 скилидка чесън
1 жълтък
настъргана лимонова кора от ½ лимон
сокът на ½ лимон
пресен лук
копър
сол и черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Мидите се почистват с четка и им се махат „мустачките“, след което се слагат в дълбока
тенджера. Заливат се с водата и виното, да се покрият. Добавят се дафинов лист, зърна
черен пипер, сол и нарязан копър. Мидите се варят на слаб огън, докато се отворят. Ако
някоя мида не се е отворила, се изхвърля.
За приготвянето на соса се разтопява масло, в което се слага брашно и непрекъснато се
разбърква. Към тях се добавя 1 ч.ч. от мидения бульон. Отстранява се от огъня и се
прибавят жълтъкът, лимоновата кора и лимоновият сок. Чесънът се пасира и се добавя
към соса. Овкусява се със сол и черен пипер. Мидите се поднасят гарнирани със соса и с
накълцан на ситно пресен лук и копър.
Източник: Милен Рачев
Име на ястието: Рибена чорба
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Информация:
От
стотици
години,
даването на курбан е свързано с молитвите за здраве. Обикновено жертвеното животно е
овца, теле или агне, но в някой краища на страната се приготвя курбан и от риба. В
различните региони се използва различна риба – езерна, речна, морска. Курбанът, който
обикновено се раздава за Никулден, се приготвя от шаран. Курбанът задължително се
освещава и се раздава на бедните.
Съставки:
1 кг морска риба - поне 3 вида (калкан,
сафрид, скумрия, попчета, меджит или
др.)
2-3 моркова
1 глава лук
4-5 картофа
2 домата
3-4 кисели краставички
½ връзка пресен девисил
3 с.л. олио
Сол и черен пипер на вкус
За застройката:
1 яйце
1 ч.ч. кисело мляко,
1 ч.л. лимонов сок
Начин на приготвяне:
Рибата се слага да се вари в дълбок съд със студена вода и лъжичка сол, около 15 мин.
Водата се препенва (отнема се пяната, която се отделя на повърхността). Когато рибата е
готова, се сваля от огъня. Вади се с решетъчна лъжица от водата и се обезкостява. Рибното
месо се оставя настрани.
Зеленчуците (моркови, лук, картофи) се нарязват на малки кубчета и се слагат да се варят в
рибения бульон. Добавя се малко олио. Доматите се обелват и нарязват на ситно. Добавят
се към останалите зеленчуци. Киселите краставички се нарязват на малки шайби и се
слагат в тенджерата. Прибавя се наситнен пресен девисил и черен пипер на вкус.
Застройката се приготвя като се разбива яйцето с малко лимонов сок и се прибавя към
киселото мляко.
Тенджерата се маха от огъня, а готовата застройка се налива по малко в тенджерата, при
непрекъснато бъркане. Чорбата се сервира с резенче лимон.
Източник: Милен Рачев
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Винарни и винарски изби в трансграничния регион

Приложение 3

Винарна Братанови
Координати:
Харманли, бул. България 9
+359 889 008 860; +359 887 615 767; +359 88 510 9650
sales@bratanovi.com
www.bratanovi.com
N 41°55'29.9", E 25°55'11.7"
Братанови е малка, семейна винарна в Харманли. Лозята й са разположени на площ от 24
ха по склоновете край село Шишманово, община Харманли. В екологично чистият район
семейството отглежда грозде от сортовете каберне фран, шардоне, мерло, рубин, тамянка
и сира. Произвеждат се вина в лимитирани количества и с минимална технологична
намеса от сериите „Single Vineyard” и „Single Barrel”. Само за ценители, ресторанти и
специализирани магазини се бутилират и лимитирани партиди вина, отлежали само в
една бъчва. Сред известните вина са бяло вино Шардоне Сур Ли 2016 г., червено вино
Сира Сан Барик 2015 г., червено вино 3 Бленд Мерло, Каберне Фран и Рубин 2013 г.,
червено вино Сира Елица Шишманово Винярдс 2012 г., червено вино Мерло и Сира Саут
Сакар Селекшън 2013 г., бяло вино Шардоне и Тамянка Симбиоза Саут Сакар Хилс 2016 г.,
вино Розе от Сира и Мерло Симбиоза Саут Сакар Хилс 2016 г. и много други. Дегустация и
посещение на избата се предлагат след предварителна резервация.
Винарска изба Villa Bassarea
Координати:
Харманли, ул. Коста Андреев 8
+359 886 052 535; +359 888 887 934
contact@thracianwine.bg
villa@bassarea.bg
https://bassarea.bg/
http://thracianwine.bg/
N 41°55'34.1", E 25°55'17.0"
Винарска изба Villa Bassarea е създадена през 2014 г. в град Харманли. Разположена е в
близост до изхода за АМ Марица, посока Турция и Гърция. Във винарската изба се
винифицират около 130 тона грозде годишно. Вината се произвеждат по класически
технологии с вложен ръчен труд, така както са ги правили древните Траки.
Винените сортове, които се използват за производството на вината с марка Villa Bassarea
са Сира, Каберне Фран, Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне, Вионие.
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Някои от популярните вина са Bassarea Chardonnay 2015,
Bassarea Rosé Of Merlot 2015, Bassarea Merlot 2014, Bassarea Cabernet Sauvignon 2014,
Bassarea Labris Red 2015, Cherry Single Barrel Red 2015, IMAGE Reserva Red 2014, IMAGE
Reserva White 2015, Bassarea Labris White 2015, Bassarea Syrah 2014 и др. Дегустация и
посещение на избата се предлагат след предварителна резервация.
Винарска изба Иво Върбанов
Координати:
с. Изворово, община Харманли
+ 44 7956 377 705
ivo@ivovarbanov.com
www.ivovarbanov.com
Винарната носи името на своя създател и собственик Иво Върбанов – страстен почитател
на виното и виртуозен пианист. Лозовите масиви са разположени на площ от 150 дка в
село Изворово (на пътя Любимец – Тополовград), Южен Сакар, район с изключително
голям потенциал за отглеждане на добри лозя. Вината се винифицират и бутилират във
Винарна Братанови.
Западно-европейският пазар е изключително благосклонен към вината с марката Ivo
Varbanov. Вина се продават в Белгия, Англия, Чехия, Германия, Италия, Полша, както и в
Съединените американски щати. Продукция на винарната може да се намери и в
български магазини в София и Варна. Сред най-известните вина са Open Mood 2013, Syrah
& Viognier Arabella, Syrah Best Barrel Feux d’artifice, Syrah Feux d’artifice, The Firebird Syrah,
La Puerta del Vino Syrah, Chardonnay Eusebius и други.
Винарна Тера Тангра
Координати:
Харманли, местност Конлука
тел. +359 373 825 40/ +359 898 456 894
office@terratangra.com
www.terratangra.com
N 41°56'52'', E 25°54'40''
Винарна Terra Tangra е създадена през 2000 година в района на Харманли. На площ от 400
хектара собствени лозя се отглеждат над 20 бели и червени винени сорта - мерло, каберне
совиньон, сира, каберне фран, пти вердо, пино ноар, мавруд, малбек, рубин, шардоне,
совиньон блан, вионие и семийон. В производствения процес се използват 225 и 400литрови френски дъбови бъчви и система за рото винификация. Тера Тангра произвежда
2000 тона грозде и бутилира 1 млн. бутилки годишно. В ценовия диапазон 7-10 лв. се
позиционирани вината ТТ и Organic, както и добилото популярност Rose. Премиум вината
(в категория 15-75лв.) са представени от брандовете Single Barrel, Roto, Grand Reserve и
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Yatrus. През 2016 г. Тера Тангра представи на пазара
нова серия - Black Label, състояща се от висококачествени сортови червени вина.
Специалната селекция от вина включва Сингъл барел, Гранд резерва и Рото. Сред
популярните вина са серията Yatrus - Каберне фран & Малбек, Сира и Совиньон блан. От
серията Black label има Мавруд, Каберне совиньон, Малбек, Рубин и Мерло. Най-търсена е
серията Terra Tangra със своите Шардоне, Малбек & Каберне совиньон, Сира и Совиньон
блан & Семийо. Дегустация и посещение на избата се предлагат след предварителна
резервация.
Винарска изба Шато Коларово
Координати:
с. Коларово, община Харманли
+359 895518688
info@chkolarovo.com
https://chkolarovo.com
N 41°58'04, E 26°01'25
Винарна Шато Коларово е основана през 2009 г. в село Коларово, в близост до град
Харманли. Собствените й лозови масиви се простират на площ от 20 ха по склоновете на
Южен Сакар, в землището на село Коларово. Местността е прочута с плодородната си
почва, благодарение на което винарството е познато по тези земи от векове. Отглеждат се
сортовете Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира, Пети Вердо и Малбек, както и 50
декара с 40 годишни лозя от сорта Мерло, които са част от известния Коларовски масив –
един от най-големите, най-старите и най-просторните лозови масиви на територията на
България и Балканския полуостров.
Винарната се представя на пазара с няколко винени селекции и лимитирани серии.
Селекцията „Мегалит” е изцяло от чисто сортови резерви (Каберне Совиньон, Каберне
Фран, Мерло, Мавруд, Сира и Пети Вердо), отлежавали между 12 и 18 месеца във френски
бъчви, първо и второ зареждане. Сортовите вина са събрани в селекция „Шато Коларово” Мерло, Каберне Совиньон и Сира. Купажните вина са представени в селекция „Ахал” и в
специалната лимитирана серия „СКС”. Годишно се произвеждат около 70 000 бутилки
вино, разпределени в къси бутикови серии. Вината на Шато Коларово заемат призови
позиции в различни международни и национални конкурси и изложения. Сред
награждаваните са SKS 2009, SKS 2012, Ahal Red 2011, Megalit Merlot 2012, SKS MerlotSyrah-Mavrud-Cabernet Sauvignon 2012, SKS Kolarovo 2009, Chateau Kolarovo Ahal 2011,
Megalit-Mavrud 2012, Megalit-Merlot 2012, Special Kolarovo Selection Merlot-Mavrud 2012,
Megalit-Syrah 2013 и др. Дегустация и посещение на избата се предлагат след
предварителна резервация.
Шато Коларово е един от организаторите на винения тур „Южен Сакар 4х4“, заедно с още
три винарни - Вила Басареа, Винарна Братанов и Малката звезда. В рамките на един ден се
организира дегустация в четирите винарни, като във всяка от тях се опитват по четири
вина, придружени с местни деликатеси. Турът се организира ежегодно през м. септември,
за да се отбележи началото на гроздобера в района на Южен Сакар.
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Винарска изба Малката звезда
Координати:
с. Коларово, община Харманли
Харманли, ул. Неофит Рилски 62
+359 893 392 573
office@malkatazvezda.com
http://malkatazvezda.com/
Facebook.com/MalkataZvezdaWinery
N 41°55'49'', E 25°54'07''
Винарска изба Малката Звезда е създадена през 2005 година и е разположена в
едноименната местност край село Коларово, на кръстопът от стари римски пътища,
единият от които е небезизвестният „Via Diagonalis”.
Лозовите масиви от 16 ха са разположени по склоновете на Южен Сакар, което е
предпоставка за производството на висококачествени вина. Микроклиматът, тероарът и
винените традиции в производството допринасят за изявената плодовост и добра
танинова структура на вината. Прилагат се модерни методи за винификация, стъпвайки на
традиционните технологии.
Сред популярните марки вина са Enigma Cabernet Sauvignon, Enigma Cabernet Franc 2015,
Enigma Mavrud 2015, Enigma Merlot 2015, Enigma Rose 2016, Enigma Sirah 2016, Enigma
Traminer 2016, Enigma Chardonnay 2016.
Сред бутиковите вина се отличават Enigma Experience 2010, Essence Quattro 2013, Essence
Marselan X Merlot 2013 и Essence Chardonnay Barrique 2016.
Винарна Кастра Рубра
Координати:
с. Коларово, община Харманли
+359 2 963 17 73
info@telish.bg
www.telish.bg
N 41°58'10'', E 26°01'20''
Кастра Рубра е новата изба на Телиш в село Коларово, която е истинско архитектурно
бижу, оборудвано с изключителни модерни технологии. Лозовите масиви са разположени
в близост до селото на площ от 200 ха. Отглеждат се 18 сорта бяло и червено грозде.
Кастра Рубра, която в превод от латински означава „червена крепост“, е крепост, открита
през 2007 година в полите на Южен Сакар, на която е кръстена винарната. Via Diagonalis е
пътят, свързвал вечният град Рим с главния град на Изток - Константинопол. Това име пък
се използва за най-успешния пазарен продукт на винарската изба, който се налага
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заради прецизния купаж между сортовете мерло,
каберне совиньон, рубин и мавруд в точно съотношение 60%-30%-5%-5%. С уникалния си
стил и превъзходен вкус, вината на тази забележителна винарна могат да се изправят до
най-сериозните винарски изби. Годишно се произвеждат над 2 млн. бутилки.
Сред най-ценените вина са Castra Rubra 2011, Castra Rubra Chardonnay Limited Edition 2015,
Castra Rubra Sauvignon blanc Limited Edition 2015, Dominant White 2015, Nimbus Pinot Noir
Premium 2013 и много други. Дегустация и обиколка на избата се предлагат в работни дни
от 9.00 до 17.30 ч. или след предварителна резервация.
Винарска изба Катаржина Естейт
Координати:
с. Мезек, Местност Бялата пръст, община
Свиленград
+359 893 613 552, +359 2 459 1795, +359 2 491
1732, +359 892 277 206
office@katarzyna.bg
http://www.katarzyna.bg/
N 41°46'32'', E 26°12'38''
Винарна Katarzyna Estate е създадена през 2003 година от Кристоф Трилински и Николай
Далаков, които са очаровани от природата край Свиленградското село Мезек. Лозовите
масиви са разположени в околността на селото, в един от най-благодатните райони за
отглеждане на лозя в България и Европа и заемат площ от 300 ха. При отглеждането се
прилагат най-съвременни лозарски практики за постигане на максимално качество на
гроздето – зелена резитба, промушване и привързване на леторастите, отстраняване на
част от листната маса и зелен гроздобер. Червените сортове грозде са мерло, каберне
совиньон, сира, каберне фран, малбек, темпранийо, карменер, и мавруд. Белите сортове
са шардоне, совиньон блан, семийон, вионие, мускат отонел и траминер.
Избата изключително бързо се утвърждава като лидер на винения пазар в страната, а
постепенно започва да печели и високи оценки и отличия на престижни международни
конкурси. През 2011 виното Reserve 2007 е оценено изключително високо от световни
винен експерт Робърт Паркър. Сред най-разпознаваемите марки на винарската изба
са Question Mark, Encore, Seven Grapes, Les Fleurs, Les Amandiers, Les Cailloux, Le Carre
d'Or, Contemplations, Mezzek, Twins, Der Traminer, Smaraida и др. Годишно се произвеждат
над 2 млн. бутилки. Дегустации и обиколка на избата се предлагат след предварителна
резервация. В избата има възможност за организиране на събития.
Винарна Мезек
Координати:
с. Мезек, община Свиленград
+359 888 878 295, +359 888 767 717
info@mezek.eu
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http://mezek.eu/
N 41°44'0", E 26°5'0"
Винарна Мезек се намира в село Мезек, в близост до турската и гръцката граници.
Философията на винарната е да произвежда екологично чисто вино, по технология
максимално близка до „домашната“.
Във винарната могат да се извършват индивидуални или групови дегустации, с кратка
беседа за историческите паметници край село Мезек (средновековна крепост и тракийска
гробница), малко история на виното и избата и дегустация на няколко вина с домашно
приготвени мезета. Годишно се произвеждат по 10 т. от вината Мерло, Каберне Совиньон,
Мавруд (Евмолпия), Сира, Траки (Купаж - Мерло, Мавруд, Каберне, Сира), Мерло,
Совиньон блан, Шардоне, Траки (Купаж - Совиньон блан, Шардоне).
Гости за дегустация се приемат ежедневно, от 9,30 до 20,00 ч. Дегустацията включва
кратка беседа за историческите паметници край село Мезек (средновековната крепост и
тракийската гробница), малко история на виното и избата и дегустация на няколко вина.
Винарна Ямантиеви
Координати:
Ивайловград, ул. Капитан Петко войвода 18
+359 32 652 028, +359 32 652 026, +359 885 400 463,
+359 887 417 077
vinivel@dir.bg
www.yamantievs.com
N 41°31'33'', E 26°07'35''
От 2000 г. избата в Ивайловград става собственост на фамилията Ямантиеви, които след
реализация на проект по програма САПАРД на Европейския съюз, напълно обновяват
технологичните мощности и технология при производството на вино.
Винарната има собствени 70 ха лозови масиви със сортовете каберне совиньон, сира, пино
ноар, мерло, аликант буше, траминер, вионие, мускат и шардоне. Годишно се
произвеждат над 70 000 бутилки, като се предлагат вина и в bag-in-box. Основните марки
на избата са Villa Armira, Yamantiev’s, Marble Land, Roses.
Фирмата печели редица награди за своите вина. Едни от най-популярните вина са Marble
land Chardonnay 2010, Marble Land Cabernet Sauvignon-Merlot-Syrah, Villa Armira Cabernet
Sauvignon, Villa Armira Merlot, Villa Armira Shiraz. Дегустации и обиколка на избата се
предлагат в работни дни от 9.00 до 18.00 часа или след предварителна заявка.
Винарска къща Лозев
Координати:
Свиленград, ул. "Стефан Стамболов" 10А
+359 888 720 401
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lozev_vino@yahoo.com
http://lozevwine.com/index.php
N 41°46'1.2", E 26°12'0"
Винарната е създадена през 2005 година, като в нея са запазени старите традиции за
производство на вино и се подбират най-хубавите гроздове от лозята в землището на с.
Сива река край Свиленград. Лозовите масиви са на площ от 185 дка. Освен традиционните
сортове мерло, сира, каберне совиньон, шардоне и вионие, се отглежда и френски
марселан, за който се казва, че е изключително качествен сорт грозде, както
самостоятелно, така и в купаж.
Вината, които се предлагат са под бранда Ezegre са Мерло и Сира 2009, Марселан 2013,
Сира 2010, Каберне Совиньон 2013, Сира 2013. Предлагат се също бели вина и розе.
Дегустации се предлагат в ресторант „Лозата“, Свиленград.
Вила Любимец
Координати:
гр. Пловдив, бул. Марица 154, Офис А 14
+359 32 65 90 00
office@villalyubimets.com
http://www.villalyubimets.bg/
Вила Любимец е търговското наименование на
винарната в гр. Любимец. Лозовите масиви с
обща площ близо 500 ха са разположени в района на Любимец и Хисар. 300 ха от тях са в
полите на Южен Сакар и Източните Родопи. Отглеждат се сортовете Каберне совиньон,
Мерло, Мавруд, Мелник 55 (ранна мелнишка лоза), Каберне фран, Карменер, Малбек и
Рубин. В района на Хисар се отглеждат сортовете Шардоне, Совиньон Блан, Траминер,
Ризлинг и Мискет.
Годишно се произвеждат 300 000 бутилки вино от сериите Pagane, Insolo, Nexo и Electo.
Сред по-популярните вина са Розе от Каберне Совиньон, Мерло и Сира Електо Селекшън
2014 г., Инсоло Голд 2008 г., Розе Инсоло 2012 г., Шардоне Инсоло 2013 г., Шардоне
Електо Селекшън 2013 г. и др. Дегустации се организират по предварителна заявка.
Винарна Стамболово
Координати:
с. Стамболово, община Стамболово
+359 2 8164 355
office@stambolovo-winery.com
http://stambolovo-winery.com/bg/home
N 41°46'41'', E 25°39'08''
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Винарна Стамболово се намира в Тракийската низина. Стопанисва около 400 декара лозя в
региона на Стамболово, Хасково и Сакар, чиито климатични и почвени характеристики са
прекрасни за отглеждане на червени сортове грозде. Специализирана е в производството
на качествени вина и ракии от червени и бели сортове грозде - Каберне Совиньон, Мерло,
Шардоне, Совиньон Блан, Мускат, Мавруд, Памид и Димят, както и специфичния за
региона сорт Тамянка.
Годишното производство на вина и ракии превишава 3 милиона литра, като значителна
част от продукцията се изнася в над петнадесет държави по целия свят. Винарната е
прочута със своето Мерло, благодарение на което печели множество награди. Сериите
вина, които се произвеждат са Слънце, Стамболово, Шато Аида, Нъгет, Стамболово Истейт,
Стамболово резерва, 4 елемента, Рицари Тамплиери, Мерло КНП, Енотека и Bag-in-box.
Винарска изба Домейн Мараш
Координати:
Стралджа, Индустриална зона, ул. Иван
Рилски 5
+359 894 627 274, +359 889 886 490
office@marash.bg
www.marash.bg
Facebook.com/wine.cellar.DomainMarash
N 42°35'50'', E 26°41'30''
Винарска изба Мараш е малка, бутикова изба от ново поколение, създадена с цел
производство на висококачествени вина и спиртни напитки. Името Мараш произлиза от
едноименен проход в Стара планина и местност в непосредствена близост до избата.
Вината се произвеждат от 500 дка собствени лозя. От 2014 година избата предлага
полусладки бели, розе и червени вина от сортовете Каберне Совиньон, Каберне Фран,
Мерло, Сира, Малбек, Пети вердо, Шардоне, Траминер, Мускат Д´тонел, Вионие,
Семийон, Совиньон Блан. Част от вината отлежават във френски и американски дъбови
бъчви. При производството на високоалкохолни напитки Домейн Мараш следва стриктно
класическите методи за получаване на висококачествени гроздови и плодови ракии и
дестилати. Годишно се бутилират 60-70 000 бутилки с марките Мараш Малбек, Мараш
Малбек и Каберне , Мараш Пети Вердо, Мараш Сира, Малбек Пети Вердо и други.
Дегустации и обиколка на избата се предлагат след предварителна резервация.
Винарска изба Димитровче
Координати:
с. Димитровче, община Свиленград
+359 876 423 111
http://www.dwinery.com/
N 41°48'52.2", E 26°15'06.0"
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Винарска изба Димитровче е създадена през 2013 г. Лозята и винарната се намират в
близост до село Димитровче. Гроздето се добива от близо 70 дка собствени лозови
масиви. Капацитетът е около 100 тона.
От серията Димитровче Aster се предлагат червени, бели и розово-оранжеви вина от
сортовете шардоне, димят, мерло, сира. За гостите може да бъде организирана разходка
по масивите в землището на с. Димитровче с пикник и дегустация.
Винарска изба ДиВес Естейт
Координати:
с. Каблешково, Симеонова Могила, община Поморие
+359 882 546 571
winery@divesestate-bg.com
www.divesestate-bg.com
N 42°39'00", E 27°34'01"
Винарска изба DiVes Estate е разположена на Симеонова могила, в близост до град
Поморие. Съчетава богатата история на района и производството на вино. На
историческото място се е провело едно от най-великите сражения в българската история битката при Ахелой през 917 г., когато българският цар Симеон Велики побеждава
византийските войски.
Лозята от 17 ха се простират в околностите на Симеонова могила, от където се разкрива
очарователна панорамна гледка, изпълнена с величие и слава. Отглеждат се сортовете
Мускат, Совиньон блан, Мерло, Каберне Совиньон и Памид. Ръчно набраното грозде се
транспортира на разстояние не повече от 4-5 км и се преработва веднага. Вината са свежи,
плодови, с неподправена натуралност. Годишно се произвеждат 150 000 бутилки. От
серията висок клас вина на ДиВес Естейт „Специална селекция“ са Совиньон Блан 2016,
Совиньон Блан 2015, Совиньон Блан 2014, Розе 2015, Розе 2014, Розе 2013, Мерло Барик
2013, а от серията „Гранд резерва“ - Мерло Барик 2013. Сред червените вина на ДиВес
Естейт са Ретро Памидъ 2016, Мерло Барик 2014, Каберне Совиньон Барик 2014 и др.
Белите вина са Совиньон блан 2017, Мускат 2017, купажното Совиньон блан & Мускат
2015, лимитираната серия Мускат 2014 и др. Произвеждат се също Розе 2017, както и
сладко Мерло. На гостите на винарната се предлага 50-минутен исторически и винен тур с
дегустация на пет вина DiVes, две от които по избор от серията Специална селекция.
Винарна Черноморско злато
Координати:
Поморие, Индустриална зона
+359 596 35 701,+ 359 596 32 160
office@bsgold.bg
www.bsgold.bg
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N 42°33'53'', E 27°37'32''
Черноморско злато е винарна, разположена в района на Поморие, която се слави с бурна
история и забележителни винени традиции. Винарната притежава в Разбойна, Аспарухово
и Трояново повече от 600 ха собствени лозя от най-известните сортове - Каберне Фран,
Семийон, Мерло, Коломбар, Шардоне, Совиньон Блан, Мускат, Пино Гри, Траминер,
Вионие и други.
Купажното вино от серията „Солените хълмове“, съставено от Каберне Совиньон, Мерло,
Каберне фран и Сира, е ръчно произведено, което му носи златен медал на изложението
Мундус Вини 2013, Германия. Вината от серията „Специална резерва“ с печат са Каберне
Совиньон - Мерло и Каберне Совиньон. Останалите серии вина са „Златен ритъм“, „Вила
Марвела“, „Вила Понте“, „Пентаграм“, „Ел Мар“, „Раковина“. Произвеждат се също
ликьорни вина и аперитиви като Кагор Благовест и Бадемов аперитив. Годишно се
произвеждат 15 000 000 бутилки вино.
Винарната е известна и със своите ракии „Бургас 63“ – Перлова, Траминер, 12-годишна,
Барел и Специална, Бургаска – „Мускатова“ и „Гроздова“, Поморийска - „Мускатова“ и
„Гроздова“ и Аламбик – Ултра премиум. Винарната е известна и с висококачественото
бренди „Черноморско злато“, като най-ценено от познавачите е 17-годишното и 33годишното бренди. Произвеждат се също ликьори с едни от най-популярните аромати –
кафе и шоколад. Дегустации се предлагат регулярно от юни до септември или след
предварителна заявка.
Винарска изба Тохун
Координати:
Поморие, Местност Кошарите
+ 359 888 768 464, + 359 888 202 566
office@tohun.bg
http://tohun.bg/
N 42°33'22'', E 27°38'31''
Винарска изба Тохун е създадена през 2009 г. в Поморийския регион, известен от дълбока
древност с най-благоприятните климатични и почвени условия в Черноморския басейн за
производство на вино. Винарната разполага със 700 дка собствени лозя, които са
разположени в Източен-Черноморски регион, в непосредствена близост до
винарната. Сортовете грозде, които се отглеждат са Шардоне, Совиньон блан, Мерло,
Каберне Совиньон, Сира, Пино Ноар и Семийон. Капацитетът за преработка на винарната е
600 тона грозде годишно. Избата разполага с високотехнологично немско и италианско
оборудване, с цел производство на къси серии висококачествени вина.
Винарска изба Тохун има три серии вина – Сороко, Греус и Тохун. Освен в бутилки, вината
се предлагат и в Bag in Box. Сред продуктите са СОРОКО Шардоне, СОРОКО Совиньон блан,
СОРОКО Розе, СОРОКО Мерло, СОРОКО Каберне Совиньон, ГРЕУС Мерло, ТОХУН Каберне
Совиньон & Мерло и други. Дегустация и посещение на избата се предлагат след
предварителна резервация.
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Винарска изба Бойар
Координати:
Поморие
+359 596 22420, +359 887 393 847, +359 885 623 770, +359
886 077 132
boyar@abv.bg
http://vinarskaizba.com/
N 42°33'41.2", E 27°34'21.4"
Винарска изба Бойар е създадена през 1998 г. в покрайнините на Поморие, като
възраждане на създадената през 1922 г. малка винарна. Отглеждат се 350 дка собствени
лозови масиви. Винарната разполага с модерни съоражения за преработка на грозде,
класическа подземна изба с бъчви от френски и калифорнийски дъб, както и напълно
автоматизирана бутилираща линия.
Изба Бойар произвежда сухи бели и червени вина, обединени в две запомнящи се серии Тера Анхиало и Авлудзена. Гордост на винарната са наградените със златни медали от
Винария - Розе 2015, Мерло Бойар 2013, Сира Бойар 2011, както и Ракия на майстора
Анхиало.
Произвеждат се три вида Анхиалска ракия - обикновена, отлежала и мускатова. Найновите продукти са обединени в специалната серия „Фамилна Колекция“ - AMARELLE натурален ликьор от вишни, ANHIALO - отлежала мускатова ракия и ARISTOCRAT качествено винено бренди.
За гостите се организират винените турове от технолог, който представя избата,
производствения център и прекрасната гледка на лозовите масиви. Организират се и
винени вечери, по време на които сомелиер поднася перфектно съчетани напитки и
храни, най-често тематично подбрани по желание на посетителите - например вечер на
димята от различни реколти в компанията на пресни черноморски риби, или пък вечер на
червени вина, отлежавали в барик, съпроводени от месни специалитети. Винарната
разполага и хотелска част, която може да се ползва с предварителна заявка.
Винарска изба Братя Минкови
Координати:
с. Венец, община Карнобат
+359 882 151 500
marketing@minkovbrothers.bg
www.minkovbrothers.bg
N 42°38'23'', E 26°48'11''
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Винарска изба Братя Минкови е наследник на
създадената през 1875 г. в Карнобат винарна от тримата братя Иван, Васил и Никифор
Минкови, донесли на България първия златен медал от Международното изложение в
Брюксел през 1894 г.
Повече от 140 години се съхраняват традициите във винопроизводството, като се
съчетават благодатни почви, подходящ климат и винарска страст. Лозовите масиви са в
землищата на с. Терзийско, с. Огнен и с. Деветак. В Карнобатската котловина се отглеждат
както традиционни за страната, така и интернационални винени сортове - Каберне
Совиньон, Каберне Фран, Пино Ноар, Сира, Мерло, Гевюрцтраминер, Шардоне, Вионие,
Мускат Пти Грен, Мускат Отонел, Рейнски Ризлинг, Совиньон Блан и Хамбурски Мускат.
Вината на Винарска изба Братя Минкови ежегодно обира призовите отличия на различни
международни изложения и фестивали - OAK TREE 2015, MINKOV BROTHERS Cuvée 2016, LE
PHOTOGRAPHE Cabernet Franc 2016, DEJA VU Sauvignon Blanc x Semillon 2017, MINKOV
BROTHERS Cabernet Sauvignon 2016, MINKOV BROTHERS Chardonnay 2017, LE PHOTOGRAPHE
Cabernet Franc 2016, four CYCLE Merlot/Cabernet Sauvignon/Syrah/Cabernet Franc 2016 ,
MINKOV BROTHERS 2016 Cabernet Sauvignon и много, много други.
Избата притежава две музейни части – едната е посветена на винарската фамилия и
съдържа автентични предмети, принадлежали на семейство Минкови, а другата разказва
за хилядолетната история на винопроизводството в региона. Гостите на избата имат
възможност да проследят пътя на виното – от гроздобера до стареенето в дъбовите
барици, разположение в подземните тунели. Те могат да се насладят на любимите си вина
пред камината, сред бъчвите или наслаждавайки се на красивата гледка от височината на
кулата. Комбинацията от висококачествени вина, прекрасна гледка, уют, и подбрани ястия,
съобразени с характеристиките на всяко вино, прави посещението запомнящо се и оставя
усещане за елегантност и стил.
Бутикова винарна Зеланос
Координати:
с. Славянци, община Сунгурларе
+359 889 316 290, +359 889 337 422
office@zelanos.bg
http://www.zelanos.bg/
N 42°45'58.7", E 26°44'35.7"
Mалката бутикова винарна Зеланос е създадена по проект през 2013 година. Разположена
е в село Славянци, част от винарския регион Долината на Розите, известен по целия свят с
най-качественото розово масло. Този район се слави и като царството на Мискета. Освен
него, на площ от 70 ха собствени лозя се отглеждат сортовете Совиньон Блан, Пино Гри,
Шардоне, Пино Ноар, Сира и Каберне Фран.

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

Винарната произвежда две серии вина „ZELANOS“ и „Z“.
От серията „ZELANOS“ се предлагат вината Совиньон Блан 2016, Пино Гри 2015, Розé от
Пино Ноар 2016, Шардоне 2014, Мискет 2016, Сира 2015, Пино Ноар 2015. От серията „Z“
се предлагат Шардоне 2015, Розе Каберне Фран 2016, Каберне Фран 2014 и Пино Ноар
2015.
Избата произвежда около 100 тона вино, което е близо половината от капацитета й, като
преобладават белите вина. Част от вината отлежават в нови френски бъчви, разположени
в дъговиден подземен тунел с контролирана температура. Избата има и собствена
лаборатория, бутилираща и етикетираща линия, работна дегустационна, както и няколко
спални и кухня. След предварителна резервация, във винарната се
приемат гости за дневни посещения и дегустации.
Винарна Винекс Славянци
Координати:
с.Славянци, община Поморие
+359 5571 4500, +359 5571 4217
office@vinexbg.com, sales@vinexbg.com
http://www.vinexbg.com/
N 42°45'53'', E 26°43'42''
Винекс Славянци се състои от пет винарски изби: Славянци, Сунгурларе, Лозарево ,
Черница и Карнобат. Винекс Славянци е сред най-авторитетните винопроизводители в
България, основана през далечната 1898 г. Лозовите масиви са около 525 ха и са
разположени по южните склонове на хълмовете в Сунгурларската долина. Сортовете,
които се отглеждат, са Мискет, Шардоне, Траминер, Мускат Отонел, Немски Ризлинг,
Совиньон Блан, Пино Ноар, Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран и Шираз.
Винарната разполага с четири модерни технологични линии за студено стерилно
бутилиране на тихо и пенливо вино, вермут, ракия и бренди, както и линия за опаковки
bag in box с вместимост от 3 до 10 литра. Годишно се произвеждат около 150 000
хектолитра вино, вермут и ракия.
Винените серии са SLAVYANTSI ESTATE, SINGLE VINEYARD и LEVA. От серията SLAVYANTSI
ESTATE се произвеждат Chardonnay, Sauvignon Blanc, Traminer, Muscat Ottonel, Riesling и др.
От серията SINGLE VINEYARD се произвеждат вината Raklitza Chardonnay, Oreshaka Merlot и
Antimovo Cabernet Sauvignon. От серията LEVA се произвеждат Misket &Dimiat&Chardonnay,
Chardonnay & Muscat & Dimiat и Merlot & Cabernet Sauvignon.
Произвеждат се бели пенливи сухи вина от мискет и други бели сортове грозде, като
Ciociosan Misket Dry и Ciociosan Misket Brut. Прочутата Сунгурларска гроздова ракия
съчетава старите традиции и модерното производство. Вермутите Ciociosan Bianco,
Ciociosan Rosso, Ciociosan Sweet и Ciociosan Dry се произвеждат от 1898 по строго пазена
рецепта. На международни и национални конкурси и изложения продукцията на Винекс
Славянци е спечелила над 200 златни, сребърни и бронзови отличия и грамоти.
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През 2008 г. Винекс Славянци създава фондация
„ЛЕВА“, вдъхновена от желанието на винарната да промени статуквото в региона и да
подпомогне неговото развитие с „мъдрост, търпение и позитивизъм за бъдещето“. Всяка
година 50 000 лева от продажбите на виното с марката „ЛЕВА“ се изразходват за
проектите на фондацията.
Винарна Вила Ямбол
Координати:
Ямбол, кв. Индустриална зона
+359 46 661 615
office@vinpromyambol.com
http://villayambol.com/
N 42°29'32'', E 26°29'28''
Наследник на създадената през 1924 година винарна Вила Ямбол е сред най-старите
винарски изби в Южна България. Вила Ямбол разполага с 900 ха собствени лозови масиви,
разположени в долината на р. Тунджа, в района на Тракийската низина. В землището на с.
Трояново се отглеждат 200 ха от белите сортове Совиньон Блан, Юни Блан, Вионие, Глера
и Мускат Отонел. Останалите насаждения се намират в землищата на гр. Болярово и с.
Тенево, райони с традиции в лозарството и много добро съчетание на почви и климат за
производство на червени винени сортове грозде с отлични качества – Мерло, Каберне
Совиньон и Сира. Лозовите масиви се обработват от нова, модерна техника, отговаряща
на всички европейски изисквания.
Винарната е вече напълно модернизирана, като разполага с модерни бази в Ямбол и
Стралджа. Инсталирани са две нови линии за бутилиране с общ капацитет 3000 бутилки на
час. Произвеждат се бели, червени, розе и пенливи вина от сериите Kabile и Villa Yambol,
както и ракия. От серията Kabile се произвеждат Chardonnay & Sauvignon Blanc, Chardonnay,
Rose Syrah, Merlot & Cabernet Sauvignon, Mavrud & Cabernet Sauvignon, Syrah. От серията
Villa Yambol са Chardonnay, Muskat, Rose, Merlot, Mavrud, Cabernet Sauvignon, Merlot
Reserve, Cabernet Sauvignon Reserve, Mont Royal. Общият капацитет за преработка на
грозде възлиза на над 16 млн. кг., а за съхранение – над 18 млн. кг. Продукцията на
винарната се цени високо и доказателство за това са множеството призови отличия от
винарски изложения и конкурси. Сред награждаваните вина са Cabernet Sauvignon 2015,
Mavrud 2014, Mavrud 2015, Merlot 2015.
Вила Ямбол е една от малкото компании в България, притежаващи собствена бъчварска
работилница. Майстори - бъчвари с дългогодишен опит изработват нови бъчви от
висококачествен български дъб. В работилницата се рециклират и стари бъчви по френска
технология. Фирмата разполага с повече от 800 висококачествени френски бъчви тип
„барици” с вместимост от 225 л. и с над 1000 български бъчви с вместимост от 500 л. и 225
л. Бъчвите се подменят регулярно на всеки 3-4 години.
Винарската изба произвежда една от най-качествените ракии в България – „Стралджанска
мускатова ракия”, носител на множество национални и международни отличия.
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Винарската изба произвежда една от най-качествените
ракии в България – „Стралджанска мускатова ракия”, носител на множество национални и
международни отличия.
Продукцията на винарната се изнася в над 20 страни от целия свят - Япония, Канада,
Великобритания, Холандия, Норвегия, Германия, Швеция, Финландия, Австрия, Франция,
Дания, Швейцария, Чехия, Полша, Русия, Литва, Латвия, Естония, САЩ и др.
Дегустация и посещение на избата и лозята се организират всеки ден от 8.30 до 17.30 часа
или след предварителна резервация.
Винарска изба Марвин
Координати:
с. Хаджидимитрово, община Тунджа
+359 889 707 770, +359 44 666 511
office@marvin.bg
www.marvin.bg
Facebook.com/marvin.winery
N 42°31'37'', E 26°24'18''
Избата е създадена през 2005 година в землището на с. Хаджидимитрово, на 18 км от
Сливен, в „Долината на тракийските царе“. Вината се произвеждат от 120 ха собствени
лозя, разположени в екологично чист район. Целта на собствениците е да произвеждат
малки, прецизно направени партиди вина за ценители, от по-висок ценови клас. Лозовите
масиви са разположени на 200 м. от винарната. Отглеждат се сортовете Каберне
Совиньон, Мерло, Пино Ноар, Сира, Алиготе, Мускат Отонел, Вионие, Шардоне и Совиньон
блан. При производството са използвани най-съвременни технологии, съчетани с добрите
традиции на българското винарство и опита на екипа. Вината са бутилирани при спазване
на всички условия за стерилност, с висококачествени тапи от естествен корк, гарантиращи
запазването на вината за дълъг срок на отлежаване при подходящи условия.
Продуктовата гама обхваща сериите Де Факто, Ле Балон, Марвинс, Марвинс Блъш,
Мерендера, Пино Гри, Ризлинг и Траминер. Сред най-скъпите вина са Марвинс Каберне и
Мерло и Сира – Гранд Кюве, Марвинс Каберне и Сира Сингъл Винеярд, Марвинс Шардоне
Барел Ферментед, Марвинс Каберне и Мерло Кюве, Де Факто Каберне & Мерло & Сира,
Де Факто Совиньон Блан, Де Факто Пино Ноар, Де Факто Розе, Де Факто Совиньон Блан, Де
Факто Шардоне & Вионие & Совиньон Блан и други. Дегустация и посещение на избата се
предлагат след предварителна резервация.
Винарска изба Балар
Координати:
с. Скалица, община Тунджа
+359 886 920 664, +359 886 245 524
balar_ad@abv.bg
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http://www.wines-balar.com/
N 42°16'01'', E 26°15'17''
Винарска изба Балар е създадена през 2006 година. Философията на собствениците е да
останат максимално близо до характера на гроздето, дарено от тракийската земя, чрез
виното, което създават, прилагайки щадящи практики и редуциран добив. Именно за това,
собствениците избират името „Балар“, което означава „мъдър, учен човек“ на
старобългарски език.
Избата и лозовият масив са разположени в района на с. Скалица, под Манастирските
възвишения, на около 30 км югозападно от град Ямбол. В близост до тях е създаден
изкуствен воден басейн, заобиколен от зелени ливади и овощни градини, разкриващи
красотата на местността. Избата разполага със 130 декара собствени лозови насаждания
със сортовете Каберне совиньон, Мерло, Сира и поддържащи сортове Пети вердо,
Малбек, Карменер и Темпранийо. Белите сортове са Гевюрцт траминер и Мускат
отонел. Капацитетът за преработка е 50 тона грозде. За съзряване на виното се използват
френски 225-литрови дъбови бъчви, след което се бутилира и отлежава в подземно
помещение с постоянна температура и контролирана влажност на въздуха.
Изба Балар е разработила уникална технология за производство на витализирано вино –
подложено на продължително въздействие със звукови вълни, така че да се промени
структурата и спектъра на излъчване на молекулите в напитката. Виното, озвучено по този
начин, със специално подбрана класическа музика, мултиплицира качествата си и
положителното си въздействие върху човешкия организъм. Виното съзрява от 3 до 12
месеца под звуците на класическа музика. Методът е защитен с полезен модел и е в
процедура по патентоване.
Първата колекция витализирано вино е съзрявала под звуците на безсмъртните
произведения на Лудвиг ван Бетовен. Произведени са 320 бутилки. Всяка бутилка от тази
серия е номерирана и е с колекционерска стойност.
Останалите линии са обозначени с годината на производство – К 2009, К 2010, К 2011, К
2012 и т.н. От серията К 2009 са вината К1 2009 (Каберне Совиньон и Мерло ), K3 2009
(Каберне Совиньон и Сира), K5 2009 (Каберне Совиньон и Сира), K7 2009 (Каберне
Совиньон и Сира) и K9 2009 (Мерло и Каберне Совиньон). От серията K 2011 са вината K1
2011 (Каберне Совиньон и Пети Вердо), K3 2011 (Каберне Совиньон), K5 2011 (Каберне
Совиньон и Сира) и K9 2011 (Мерло и Каберне Совиньон) и т.н. Всяка серия е с ограничена
наличност и бързо се изчерпва.
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Приложение 4
Мандри и ферми в трансграничния регион
Мандра Сигмен
Координати:
с. Сигмен, община Карнобат
+359 887 116 670
office@sigmen.bg
http://sigmen.bg/
42.709440, 26.973002
Мандра Сигмен е създадена преди повече от 25 години (през 1994 г.) в едноименното
село в община Карнобат. Произвежда млечни продукти от овче, краве, козе и биволско
мляко, с доказан произход, като съхранява местните традиции, характерни за региона.
Продуктите, които предлага мандрата, в различни разфасовки и опаковки, са краве сирене
Класико и Хемус, овче и козе сирене, биволско сирене, масло и кашкавал, пикантен
кашкавал и извара.
Мандрата е удостоена с първо място за съотношение цена и качество за истинско
българско сирене на Изложението на 100-те европейски производители.
Мандра Дебелт
Координати:
с. Дебелт, ул. Индже Войвода 5
община Средец
+359 884 882 983, +359 884 792 799
gana_99@abv.bg
http://mandradebelt.com/
42.398236, 27.265144
Мандра Дебелт е собственост на фирма Гана 99 ООД, която се е наложила на пазара с
производството на бяло саламурено сирене. То се произвежда по традиционна рецепта и
с утвърдена технология, която му придава и запазва характерният за България вкус, цвят и
консистенция. Освен него, мандра Дебелт произвежда също кисело краве мляко 2% и
3,6% и цедено кисело мляко, за чиято направа към суровото краве мляко се добавят
единствено българските закваски Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, с
което се гарантира истинският вкус и качество на крайните продукти.
При производството на млечните продукти се прилага стриктен качествен контрол
от постъпването на суровото краве мляко, през целият процес на производство, до
експедирането на готовият продукт.
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Предприятието
непрекъснато
усъвършенства и доразвива своята материално-техническа база, което от своя страна
допринася за обогатяването на асортиментната листа. През 2015 г. след успешно
приключване на проект по Европейска програма са закупени машина за опаковане на
кисело краве мляко и машина за опаковане на айрян.
Мандра Сакарела
Координати:
Ямбол, ул. Преслав 333
+ 359 46 663557, +359 887 898989
sakarelaood@abv.bg
http://sakarela.com/bg/
42.503319, 26.522632
Сакарела е търговското наименование на млечните продукти, произведени от Сакарела
ООД. Млекопреработвателното предприятие е създадено през 1998 г. в Ямбол и
разполага с модерна база за производство и оборудване, отговарящи на всички
изисквания на българските и европейски стандарти. Използват се швейцарски машини и
съоръжения за производство на кашкавал. Фирмата разполага и с високотехнологична
лаборатория, в която се извършват физико-химични и микробиологични анализи. В
предприятието работят близо 50 висококвалифицирани кадри, вкл. микробиолози,
ветеринарни лекари и технолози.
Мисията на Сакарела е запазване и обогатяване на вековните български рецепти в
съчетание с модерните технологии и научни изследвания. Продуктите на предприятието
са предпочитани заради своите вкусови качества, обусловени от висококачествените
суровини.
Мандрата произвежда кашкавали от краве мляко – Сакарела, Ревански, с маслини, с
шунка, с български подправки, кашкавал Диана, топен кашкавал, кашкавал с намалено
съдържание на животински мазнини Здраве, краве саламурено Сирене на Дядо, краве
сирене Диана, деликатесен продукт Сакарела, краве масло и извара от първокачествени
суровини.
Ферма Кавръмови
Координати:
с. Смирненци, община Харманли
+359 884 872 135
41.805691, 25.876800
Мини мандра Кавръмови е създадена през 1991 г. в с. Смирненци, община Харманли за
преработка и производство на натурални продукти от овче мляко. В региона е известна
под името Кавръм Кехая. Фамилия Кавръмови са потомствени животновъди и
млекопреработватели. Цялата фамилия е ангажирана в процеса, като всички подхождат
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изключително
отговорно
към
производството на вкусни и здравословни продукти от овче мляко. Фамилията отглежда
пасищно овце в чистия район на Източните Родопи и от няколко години произвежда
традиционни натурални продукти, без изкуствени съставки. Приятели на семейството и
преминаващи туристи не пропускат да опитат вкусното Кавръмско овче сирене и да си
вземат за вкъщи. Омаяни от невероятната природа и чистия климат, хората с удоволствие
идват на това място, съхранило българските традиции и красотата на българската
природа.
Дивата ферма
Координати:
Горно поле, община Маджарово
+359 988 989 407, +359 883 511 503
beti_dimitrova@abv.bg
https://bedandbirding-rhodopes.bg/
41.660152, 25.850849
Дивата ферма е уникален комплекс, създаден от семейство Маджарови, разположен в
покрайнините на село Маджарово, в полите на Източните Родопи. Семейството отглежда
500 глави едър рогат добитък - крави и бикове от местните породи Родопско късорого
говедо и Българско сиво говедо ,живеещи целогодишно на свобода по законите на дивата
природа. Във фермата се отглеждат пчели, зайци, каракачански овце и кучета, застрашени
диви грабливи птици, като ястреби и много други, както и „домашна“ видра.
Фермата посреща гости от 2005 г., които могат да бъдат настанени в 15 стаи, както и на
палатки, в двора на къщата. Гостите могат да се насладят на домашно приготвени, по
стари български рецепти саралии, гюзлеми, крукмач, пълнена тиква с телешко, баница с
булгур, заешка баница, тахан с мед и домашни сусамки и други.
Домакините, семейство Маджарови предлагат богато меню от приключения – уроци по
каубойски умения, демонстрация на старинни технологии за производство на екопродукти, селскостопански дейности на полето, конна езда, разходка с каруца, конен
поход в гората, събиране на див мед и опитомяване на диви пчели, плетене на кошер,
добив на самородно злато от река Арда, орнитологично приключение, кулинарен курс и
много, много други.
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Пекарни в трансграничния регион

Приложение 5

Пекарна Парапина
Координати:
Свиленград, бул. България 123 – сладкарница
Свиленград, ул. 3-ти март 82 – цех
+359 897 301 717, +359 897 961 566
office@parapina.bg
http://parapina.bg/

41.766127, 26.201405
Създадена като семейна фирма през 1990 г. в гр. Свиленград за производство на уникални
сладкарски изделия, Парапина има вече над 25-годишен опит в сладкарството. Днес,
Парапина е успешно развиваща се фирма, в която повече от 30 майстор-сладкари, с много
любов и въображение, приготвят сладките шедьоври.
Освен с производствен цех, фирмата разполага и със самостоятелна сладкарница в
центъра на Свиленград, в която се предлага прочутото свиленградско малеби. Рецептата
за него и произходът на основната суровина се пазят в дълбока тайна. Пекарната предлага
френски макарони, петифури, еклери, мъфини, дребни сладки, торти, пасти, баклави,
реване, толумби, рула, целувки, кремове и други сладки изкушения.
Харна пекарна
Координати:
Бургас, ж.к. Славейков 168
Бургас, ул. Славянска 68
+359 884 001 721, +359 897 048 980
https://www.facebook.com/xarnapekarna/
42.587188, 27.439859
42.587188, 27.439859
Верига пекарни „Харна Пекарна“ е основана през 2014 година за производство на вкусни и
пресни тестени изделия. Екипът на пекарната непрекъснато подобрява и обновява своите
рецепти и технологии, и експериментира с нови. Следи и избира старателно доставчиците
си и суровините, с които работи. Веригата разполага с пекарни в Бургас и Пазарджик, в
които работят близо 50 опитни пекари.
Предлагат се пити, погачи, различни видове тестени изделия, като се изработват и по
желание на клиентите.
Пекарна Зиа
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Координати:
+359 56 803 280

http://zia.bg/

гр. Бургас, ж.к. Лазур, бл. 165
42.510212, 27.474706
гр. Бургас, ж.к. Славейков, ул. Разделителна, бл. 44
42.517269, 27.458780
р. Бургас, бул. Стефан Стамболов 47
42.504892, 27.469742
гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 178
42.523075, 27.461877
гр.Бургас, ул. Цар Петър 14
42.492674, 27.471170
гр.Бургас, ул. Хр.Ботев 70
42.501960, 27.467031
кв. Долно Езерово, ул. Захари Зограф 75
42.517538, 27.373928
гр.Бургас, бул. Демокрация 68
42.499121, 27.479179
гр.Бургас, к-с Лазур, ул.Копривщица 27
42.509495, 27.474145
гр.Бургас, к-с Лазур, ул. Велико Търново 18
42.505101, 27.477467
гр.Поморие, ул. Граф Игнатиев 8а
42.559370, 27.638253
Пекарна Зиа е създадена през 2003 г., а днес е вече верига от 11 пекарни, като само в
Бургас са 10. Има пекарна и в Поморие.
Предлагат се прясно изпечени закуски, бутерки и кроасани, баници, кифли, козунаци, кекс,
мъфини, бисквити, курабии, хляб, погачи и др., които омайват с невероятен аромат и вкус.
Висококачествените тестени изделия се изпичат на място пред клиента, който не може да
устои на мириса на масло, захар, шоколад и препечени ядки.
Пекарна Майстор пекар
Координати:
Хасково, ул. Петко Р. Славейков 28
+359 878 253 670

https://www.facebook.com/MasterBakerHaskovo/

41.931654, 25.549647

Пекарна Майстор пекар в Хасково предлага
занаятчийски хляб, замесен с квас и дива мая, багети,
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бисквити и др. Асортиментът включва
млечни бухчички със сирене, кашкавал и пикантен салам, спелта с кайсиеви ядки,
пълнозърнест хляб на Майстора, бял хляб със зехтин, хляб с маслинова паста, багети с
кашкавал или моцарела, пици, торта Гараш, чийзкейк, линцерова торта, тирамису и много
други вкусотии.
Бутикова пекарна и кафе Home Sweet Home
Координати:
Хасково, ул. Пирин 6
+359 899 426 789
https://www.facebook.com/dghome/
41.931547, 25.560192
Бутикова пекарна & Кафе Home Sweet Home отваря врати през 2017 г., като резултат от
любовта на собствениците към печенето и незаменимите домашни сладкиши. Продуктите,
които се влагат, са истински и висококачествени. Едно перфектно съчетание между
истински продукти, неустоим вкус и съвършена визия. Асортиментът на пекарната включва
декорирани курабийки, мъфини, къпкейкчета, декорирани бутикови бисквитки, ръчни
шоколадови бонбони, мини и по-големи торти и красиви сладкиши.
Френска пекарна La Marquise
Координати:
Хасково, ул. Преслав 23
+359 38 62 22 86, +359 889 453 845
https://goo.gl/GAJc9e
41.931660, 25.555202
Френска пекарна La Marquise е създадена през
2012 г. в Пловдив от познавачи на френската гастрономия. Собственици са французинът Ив
Дит и Таня Николова, която е живяла над 20 години във Франция. Използват технология за
дълбоко замразяване, която позволява внасянето на качествени продукти от Франция,
хляб и кроасани с масло от най-висок клас. Хлябът е приготвен в малки френски ателиета
по стари традиции и след второто втасване е замразяван по модерни технологии. След
като пристигне в България, втасва трети път и се пече. В пекарната се приготвят и
сладкиши на място, както и няколко семпли крем супи, салати, кишове, солени мъфини,
сандвичи, френски макарони и много други. Всичко се приготвя на място с естествени
продукти, без консерванти и оцветители. La Marquise предлага и торти, като едната от тях
е Ла Маркиз - с шоколадов мус и пюре от малини, а другата е Кадифе - с шоколадов блат,
ганаш с маскарпоне и черен шоколад, мус с млечна сметана и конфитюр от биволско
мляко.
Пекарна Виена стил
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Координати:
Ямбол, пл. Освобождение 1
+359 884 985 858
office@vienastyle.com
https://www.facebook.com/vienastyle/
42.483872, 26.505366
Пекарна Виена стил е основана през 1993 г. в Ямбол. Сладкарският цех е известен с
вкусните си и оригинални торти, които се изготвят по поръчка и могат да бъдат доставени
до посочен адрес от клиента.
Пекарна Верона
Координати:
Ямбол, ул. Димитър Благоев 5-А
+359 895 682 994
42.487978, 26.502792
Пекарна Верона се намира в гр. Ямбол и предлага предимно тестени закуски, пици,
сандвичи, трайни сладкарски изделия, кексове и др. хлебни изделия.
Пекарна Къща на хляба
Координати:
Ямбол, пл. Страшимир Кринчев 1
+359 899 873 762
mira_hliab1960@abv.bg
http://kushtanahlqba.com/

42.476784, 26.497590

Пекарната работи под различни форми от 1992 год. През първите години след
създаването си произвежда ръчен хляб, изпечен по един от най-старите начини – в зидана
подова каменна пещ, загрята с дърва. След това се монтира ново оборудване и започва
производство на хляб по заводски способ, организира се транспортиране на готовото
производство до търговската мрежа на няколко общини.
През 2013 год. Къща на хляба започва да произвежда хляб и хлебни изделия, различни от
масовото промишлено производство – погачи, обредни хлябове, козунаци, закуски.

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

Ресторанти в трансграничния регион

Приложение 6

Ресторант Старият Созопол
Координати:
Созопол, ул. Морски скали 25
+359 896 236 299
42.426169, 27.696371
Ресторант Старият Созопол е разположен на
брега на морето, в стария град на Созопол.
Обстановката - в стил отминали времена, създава топлина и уют, а удивителната гледка,
която се разкрива от терасата е подходяща за романтични преживявания. Кухнята включва
български, средиземноморски и интернационални ястия, като основният акцент е върху
морските специалитети. Десертите също са собствено производство. Заведението е
идеално място за срещи с приятели и лични празници.
Вторият едноименен ресторант се намира на крайбрежната улица, в непосредствена
близост до кея.
Механа Къщата
Координати:
Ямбол, ул. П. Парчевич 6
+359 46 663 292, +359 882 400 082
mehana_kushta7a@abv.bg
42.486317, 26.506649
Механата разполага с 50 места, има лятна градина,
особено предпочитана през горещите дни. Предлага
традиционна българска кухня.
Хотел-ресторант Св. Св. Константин и Елена
Координати:
Ивайловград, ул. Армира 8
+359 888 128 083, +359 888 128 086
info@hotel-ivaylovgrad.com

http://www.hotel-ivaylovgrad.com/

41.522189, 26.119066
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Хотел-ресторант Св. Св. Константин и
Елена се намира в град Ивайловград , в новия квартал „Дружба” непосредствено до
централната зона на града. Комплексът предлага различни пакетни оферти с включени
нощувки, галавечери, вариетета през различните периоди в годината.
Ресторантът разполага с 80 места в главната си зала и 80 места в лятна градина.
Ресторантът предлага на своите гости разнообразна българска, европейска и световна
кухня, приготвена от майстор-готвачи, като за качественото и бързо обслужване се грижи
специално обучен персонал.
Хотелът разполага със 17 двойни стаи, 6 тройни стаи и 2 апаратамента, обзаведени в
съвременен дизайнерски стил, просторни и уютни.
Замъкът Влюбен във вятъра
Координати:
С. Равадиново, община Созопол
+359 700 80058
info@zamaka.bg
https://zamaka.bg/
42.389499, 27.671801

Замъкът Влюбен във вятъра е осъществената детска мечта на Гоерги Тумпалов - архитект,
проектант и строител, който започва строежа през 1996 г. и с денонощен труд на цялото
семейство и работници от близкото село Равадиново изгражда камък по камък
величествен замък.
Стилът на замъка е като излязъл от приказките. Изграден е изцяло от 20 000 тона камък,
който е специално добит от недрата на Странджа планина. Камъкът е мраморизиран
варовик и присъства навсякъде – в оградата, изкуственото езеро, стените и кулите,
параклиса и избата. Той съдържа следи от микродиаманти и затова замъкът през
различните части на денонощието променя цвета си – сутрин е с оттенък на розово, през
деня е бял, а по пълнолуние сияе. Това, което прави замъка още по-уникален, е че е
построен във формата на кръст – признак за вяра, любов и всеотдайност в неговото
изграждане и развитие. Замъкът Влюбен във вятъра е една уникална атракция, не само за
България.
В замъка може да се види прекрасен парк с няколко хиляди екзотични дървета, растения и
цветя, дълбоководни езера със сладководни риби и водоплаващи птици, фонтан на
желанията и магична беседка, параклис, винарна, арт галерия, множество бронзови и
мраморни скулптури, лятно кино и зоо кът.
В замъка могат да се правят дегустации на вина и изложби, да се организират игри (Escape
- за семейства, Търсачи на съкровище - за деца и Седемте смертни гряха – за възрастни),
сватбени тържества, танцовият шампионат Елит Танго Маратон, куклени спектакли,
концерти и много други събития.
Комплексът разполага с конна база с коне за езда, ресторант и кафене, магазин за
сувенири, детски кът, ретро фото и безплатен паркинг.
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Ресторанти в Област Бургас
№

Наименование

Адрес

1.

Ресторант Водопада

Айтос

2.

Пицария Шатра

3.

Ресторант Старата къща

4.

Бирария Хавай

5.

Ресторант Капана

Айтос
ул.Славеева Река
Айтос
ул. „Хр. Ботев“ 12
Айтос
ул. „Хр. Ботев“ 13
Бургас

6.

Ресторант Антика Тоскана

7.

Бистро Ореха

8.

Пицария Biraria Bulevard

9.

Ресторант Burgas Nights

10.

Индийски ресторант Мумбай

11.
12.

Ресторант Ла Тоскана - пица,
бар и динър
Ресторант Spaghetti Bar

13.

Ресторант Джърси

14.

Ресторант Опера

15.

Пицария Романс

16.

Ресторант Хоремаг

17.

Ресторант Рандеву

Бургас
ж.к. Възраждане ул. Свети
Патриарх Евтимий 9
Бургас
бул. Алеко Богориди 51
Бургас
бул. Алеко Богориди 60
Бургас
бул. Демокрация 38
Бургас
ж.к Братя Миладинови, ул.
Струма 31
Бургас
ж.к Лазур, ул. Калофер 156
Бургас
ж.к. Братя Миладинови 40-1
Бургас
ж.к. Братя Миладинови
ул.Вардар 27
Бургас
ж.к. Възраждане ул. Климент
Охридски 2
Бургас
ж.к. Възраждане ул.Княз Борис
I-ви 37
Бургас
ж.к. Възраждане, ул.
„Шейново“ 32
Бургас
ж.к. Възраждане, ул. Свети

Контактна
информация
+359 55 828 080
+359 889 445 173
+359 885 646 556
+359 898 443 202
+359 56 832 064
+359 888 123 594
+359 899 175 032
+359 56 825 555
+359 895 560 006
+359 884 942 844
+359 887 668 577
+359 878 646 022
+359 896 687 161

GPS координати
42.704819,
27.235917
42.715257,
27.269074
42.704924,
27.253891
42.704037,
27.253944
42.508499,
27.483822
42.491618,
27.468765
42.494123,
27.479243
42.494307,
27.480060
42.497421,
27.481410
42.504778,
27.468818
42.509529,
27.469934
42.505184,
27.467918
42.504357,
27.469520

+359 888 595 866

42.144061,
24.750240

+359 886 919 157

42.613293,
23.334497

+359 893 322 833

42.494133,
27.468544

+359 897 407 078

42.132458,
24.750592
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18.

Ресторант Воденицата

19.

Ресторант Романс пъб и пица

20.

Ресторант Incanto

21.
22.

Ресторант Incanto Kitchen &
Bar
Ресторант Даляна

23.

Пицария Jolly Roger

24.

Бирария Камъните

25.

Ресторант Салини

26.

Ресторант Етно

27.

Ресторант Romance Pizza

28.

Ресторант Крилце или Кълка

29.

Ресторант Адонис

30.

Ресторант Антре

31.

Ресторант ЯР

32.

Ресторант Шан Хай

33.

Ресторант Златна котва

34.

Ресторант Форс

35.

Ресторант Ниагара

36.

Ресторант Китайска луна

37.

Ресторант Железният
Светилник
Ресторант Избата

38.

Патриарх Евтимий 20
Бургас
крайбрежна алея
Бургас
парк Славейков до бл.62
Бургас
пл. „Баба Ганка“ 4
Бургас
пл.Атанас Сиреков 4
Бургас
Пристанищен комплекс
Бургас
пристанищен комплекс морска
гара
Бургас
ул. Буревестник 4
Бургас
ул. „Княз Александър
Батенберг“ 1
Бургас
ул. Александовска 49
Бургас
ул. Александър Велики 4
Бургас
ул. Антим I-ви 10
Бургас
ул. Антим I-ви 32
Бургас
ул. Булаир 27
Бургас
ул. Гео Милев 6
Бургас
ул. Княз Ал. Богориди 61
Бургас
ул. Княз Александър Богориди
64
Бургас
ул. Константин Фотинов 17
Бургас
ул. Константин Фотинов 26
Бургас
ул. Константин Фотинов 27
Бургас
ул. Константин Фотинов 28
Бургас
ул. Конт Андрованти 1-3

+359 897 988 334
+359 700 20 011
+359 56 821 221
+359 898 445 443
+359 898 756 308
+359 895 777 655
+359 893 918 731
+359 56 812 345
+359 887 877 966
+359 700 20 011
+359 895 342 222
+359 56 841 259
+359 883 980 008
+359 885 555 600
+359 56 843 105
+359 878 884 277
+359 56 828 852
+359 888 601 105
+359 56 844 852
+359 889 222 217
+359 884 104 513

42.505532,
27.483321
42.517791,
27.456049
42.512642,
27.454585
42.493868,
27.471749
42.488197,
27.480816
42.483982,
27.482549
42.558629,
27.516400
42.490504,
27.479757
42.494162,
27.472363
42.522411,
27.462917
42.491999,
27.476504
42.494163,
27.475661
42.492071,
27.478841
42.491969,
27.473819
42.521158,
27.450482
42.494361,
27.480626
42.492927,
27.475591
42.494243,
27.474795
42.494099,
27.475094
42.494271,
27.474798
42.492858,
27.471959
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39.

Ресторант При Шопа

40.

Бистро Рома Триа

41.

Ресторант Satsanga

42.

Клуб-ресторант Национал
Ресторант Кеци
Ресторант Тhe Brewery
Ресторант Златна рибка
Ресторант Ла ви
Ресторант Нептун
Ресторант Розе
Ресторант Аква
Ресторант Incanto Mall Galeria
Ресторант Браво
Ресторант Мистрал
Ресторант Теньова къща
Ресторант Грог
МеханаЗлатното пиле
Ресторант-механа Китайски
квартал
Ресторант Americano Burgers
& Grill
Ресторант Реверанс
Ресторант Каристо
Ресторант Перперикон

Бургас
ул. Любен Каравелов 15
Бургас
ул. Сердика 2
Бургас
ул. Славянска 14
Бургас
ул. Филип Кутев 6
Бургас
ул. Хаджи Димитър 16
Бургас
ул. Хан Крум 6
Бургас
ул. Цар Симеон I-ви 3
Бургас
Морска градина, до хотел Парк
Бургас
Централен плаж
Бургас
Център, ул. Алеко Богориди 19
Бургас
ж.к Лазур, бул. Демокрация
Бургас
Северна промишлена зона, ул.
Янко Комитов 6
Бургас
ж.к П.Р.Славейков бл. 119
Бургас
ж.к П.Р.Славейков бл. 1-а
Бургас
Петко Славейков
Бургас
ж.к. П.Р.Славейков 135
Бургас
ж.к. П.Р.Славеков, бл.168
Бургас
ж.к. Изгрев 160
Бургас
ж.к. Изгрев 163
Бургас
ж.к. Изгрев бл.144
Бургас
ж.к. П.Р.Славейков, бл. 48
Бургас
ж.к. П.Р.Славейков, к-с.
Славейков , бл. 85

+359 877 555 247
+359 56 870 800
+359 877 040 685
+359 897 853 777
+359 879 085 437
+359 879 321 333
+359 889 865 555
+359 878 470 787
+359 878 101 788
+359 885 855 099
+359 56 833 540
+359 892 443 550
+359 879 341 777
+359 899 976 434
+359 898 555 996
+359 876 332 988
+359 899 221 295
+359 884 628 464
+359 878 877 161
+359 56 522 686
+359 56 884 777
+359 893 338 880

42.499560,
27.469358
42.496567,
27.470229
42.492348,
27.478270
42.491051,
27.476808
42.499741,
27.474528
42.491906,
27.472496
42.492860,
27.480164
42.510124,
27.480687
42.492171,
27.481498
42.493636,
27.475021
42.511222,
27.467248
42.512506,
27.454663
42.517297,
27.450028
42.516870,
27.457966
42.517993,
27.455622
42.516152,
27.457020
42.515456,
27.451926
42.522546,
27.46090
42.521980,
27.461035
42.526738,
27.462627
42.520544,
27.450286
42.526396,
27.451962
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Ресторант KISH
food.drinks.friends
Ресторант KISH BAR & Dinner

Бургас
ж.к Меден Рудник 402-3
Бургас
ж.к. Зорница 78
Бургас, ул. Сан Стефано 59

+359 879 995 560

Карнобат
ул. „Кооперативна“ 12
Карнобат
ул. „Кооперативна“ 7
Несебър
кв. Аурелия, ул. „Аурелия“, к-с
№37
Несебър
ул. „Изгрев“ 19
Несебър
ул.“Месембрия“ 41

+359 55 922 774

Несебър
ул. „Месембрия“ 30A
Несебър
ул. „Цар Иван Асен II“ 8
Поморие

+359 55 444 873

+359 885 610 330

Ресторант Нестинарка

Приморско
ул. „Георги Кондолов"“ 2
Приморско

Ресторант Ил Дезидерио

Приморско, център

+359 898 329 969

Ресторант Хай Уай Тиен

Приморско
ул. „Иван Вазов“ 7,
Приморско
ул. „Славянска“
Приморско
ул. „Трети март“ 68-70
Бургаски минерални бани

Ресторант Люти Чушки
Ресторант Савой Клуб
Бирария Перла
Ресторант Карел
Ресторант Тони Джиджи
Ресторант Емона
Ресторант Севина
Ресторант Стария Кавак
Ресторант Планинска Къща
Ресторант Стела Марис

Ресторант Афродита
Ресторант Ден и Нощ
Ресторант Happy Day
ресторант Камбани
Ресторант Глория Мар
Ресторант Gerana
Ресторант Аполония

Свети Влас
ул. „Свети Власий 38
Свети Влас
Марина Диневи - яхтено
пристанище
Свети Влас
ул. „Хан Крум“ 5
Созопол

+359 876 995 579
+359 886 961 111

+359 899 846 770
+359 893 846 016
+359 893 428 677

+359 899 876 254
+359 878 334 045

+359 897 754 433

+359 885 728 923
+359 898 551 490
+359 896 789 356
+359 888 928 016
+359 895 555 111
+359 888 328 860
+359 898 609 977

42.461879,
27.414201
42.520015,
27.466762
42.501714,
27.464318
42.648353,
26.984446
42.647219,
26.983995
42.652467,
27.693441
42.662800,
27.721372
42.658030,
27.737100
42.658355,
27.736068
42.658924,
27.736358
42.731601,
27.484428
42.266976,
27.756690
42.266911,
27.749263
42.266641,
27.755179
42.266790,
27.757712
42.269072,
27.752248
42.266660,
27.753075
42.611106,
27.393954
42.709459,
27.771142
42.707477,
27.767873
42.713686,
27.758184
42.417994,
27.694466
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Ресторант Ривиера
43.

Ресторант Trivoli

44.

Ресторант Lotos

45.

Ресторант Laguna Созопол

46.

Ресторант Одисей

47.
48.

Ресторант Родопски
Специалитети
Ресторант Баракуда

49.

Ресторант ЗОИ

50.

Ресторант Вятърна мелница

51.

Ресторант Di Valli

52.

Ресторант Black Bison

53.

Ресторант Кондрос

54.

Ресторант Замъка

55.

Ресторант Вромос

Созопол
ул. „Милет“ 48
Созопол
ул. „Морски скали" 39
Созопол
ул. „Одеса“ 14
Созопол
ул. „Одеса“ 18
Созопол
ул. „Републиканска“ 53
Созопол
ул. „Ропотамо“
Созопол
ул. „Ропотамо“ 32
Созопол
ул. Крайбрежна 1
Созопол
ул. Морски скали 27
Созопол
ул. Морски скали 35
Созопол
ул. Ропотамо 29
Черноморец
ул. „Възраждане“ 11
Черноморец
ул. „Димитър Благоев“
Черноморец
ул. „Морска“ 21

+359 886 491 111
+359 898 698 747
+359 889 627 180
+359 896 882 124
+359 878 569 933
+359 898 514 355
+359 898 515 106
+359 885 917 656
+359 55 022 844
+359 888 982 265
+359 885 966 656
+359 550 722 70
+359 899 840 286
+359 899 802 875
+359 898 497 644

42.423620,
27.696047
42.426120,
27.698517
42.416161,
27.699399
42.416712,
27.700346
42.412079,
27.699302
42.414539,
27.699296
42.414804,
27.699086
42.425297,
27.694550
42.426333,
27.697106
42.424893,
27.694666
42.415039,
27.699184
42.446284,
27.638414
42.445776,
27.640107
42.447348,
27.637594
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Ресторанти в Област Хасково
№

Наименование

Адрес

Контактна информация

1.

Ресторант "Хасиенда"

гр. Ивайловград, ул “Бор” 1

+359 3661 8046
+359 888 581 139
bor_hasienda@abv.bg
www.hotelborhasienda.hi
t
+359 888 128 090
info@hotelivaylovgrad.com
www.hotelivaylovgrad.com
+359 887 215 958
luxor-complex@abv.bg
http://luxorcomplex.com/
+359 888 581 139
bor_hasienda@abv.bg
http://hotelarmira.info/
+ 359 3661 6547
+359 889 892 996
+359 888 134 239
trakia.hotel@abv.bg
http://www.trakiahotel.c
om/
+ 359 882 266 667
ppcchh@mail.bg
+359 888 692 977
+359 888 499 104
office@zamacat.eu
www.zamacat.eu
+359 886 704 313

2.

Ресторант “Св.Св. Константин и
Елена"

гр. Ивайловград, ул. “Армира” 8

3.

Ресторант “Луксор"

гр. Ивайловград, ул. “Армира” 9

4.

Ресторант “Армира”

гр. Ивайловград

5.

Ресторант "Тракия"

гр. Ивайловград, ул. “К-н Петко
войвода” 23

6.

Ресторант "Кондор"

гр. Ивайловград, ул. “България” 50

7.

Ресторант "Джамура"

с. Минерални Бани

8.

Бистро "Яман"

с. Минерални Бани

9.

Механа "При Колчо"

10.

Механа "Банска Къща"

с. Минерални Бани, ул. Васил
Левски 13
с. Минерални Бани

11.

Механа "Национал"

с. Минерални Бани

12.

Бистро "Виктория-Голд"

с. Минерални Бани, ул. Спортист 1

13.

Бистро "Ювента"

с. Минерални Бани

14.

Ресторант "Пиратска Среща"

с. Минерални Бани

+359 3722 2241
+359 888 587 877
danailovi_min.bani@abv.
bg
+359 888 711 887
tanya.kalinova@dir.bg
www.national.dir.bg
+359 878 886 653
victoria_gold@abv.bg
+359 889 227 076
juventa2000@abv.bg
+359 3722 2381

15.

Ресторант "Изворите"

с. Минерални Бани

+359 888 771522

+359 887 670 203
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GPS
координати
41.528315,
26.121299

41.522169,
26.119072

41.521071,
26.118997
41.528322,
26.121319
41.525999,
26.126363

41.942711,
25.346215
41.938476,
25.347055
41.938556,
25.347305
41.931977,
25.346939
41.935005,
25.348778
41.935350,
25.349777
41.938230,
25.347619
41.940415,
25.345296
41.941208,

16.

Ресторант “Парка”

гр. Свиленград, ул. „Драган
Цанков“ 2

17.

Ресторант „Амадеус“

гр. Свиленград, бул. "България" 95

izvorite@kamik.org
+359 889 677 777
+359 379 88 000
restaurant_parka@abv.bg
www.restaurantparka.co
m
+359 379 71 029

18.

Таверна „Олимп“

гр. Свиленград, ул. "Московска" 48

+359 878 351581

19.

Ресторант „Свилена“

+359 379 71 692

20.

Ресторант „Елит“

гр. Свиленград, пл. 5-ти Октомври
1
гр. Свиленград, бул. "България" 73

21.

гр. Свиленград, ул. "Г. С. Раковски"

+359 379 71 007

22.

Павилион-градина „Златно
пиле“
Пицария „Верди“

+359 379 71 919

23.

Ресторант „Микс“

24.

Ресторант „Каролина“

25.

Ресторант „Марица“

гр. Свиленград, булевард
"България" 58
гр. Свиленград, ул. "Г. С. Раковски"
13
гр. Свиленград, бул. България 124126
гр. Свиленград, бул. "България" 58

26.

Ресторант „При Хъша“

27.

Ресторант Казино „Моста“

28.

Ресторант „Лозата“

гр. Свиленград, ул. "Стефан
Стамболов" 10А

29.

Ресторант "Старата къща"

30.

Ресторант„Лятна градина“

гр. Тополовград, ул.
“Гюмюрджина“ 1
гр. Харманли, Градска градина

31.

Ресторант „Градина“

гр. Харманли, ул.“Бенковска“ 46

32.

Ресторант „Приказките”

гр. Харманлидо котловината на
Хармалийска река

33.

Снек бар „Ралица”

34.

Ресторант „Турист”

35.

Ресторант „Aлафрангите“

гр. Харманли, местност „Старите
лози“
гр. Харманли, Кооперативен пазар
10 – до автогарата
гр. Хасково, ул."Милин камък" 7

гр. Свиленград, ул.“Христо Ботев“
64
гр. Свиленград, ул.“Волгоград“ 1

+359 379 71 018

+359 379 71 107
+359 379 4606
+359 379 71027
+359 889 246 541
+359 878 355 000
http://restaurant-casinomosta.com/bg/
+359 888 720 401
lozev_vino@yahoo.com
http://lozevwine.com/
+3594703336

25.342595
41.764819,
26.209307

41.766370,
26.199376
41.767147,
26.202458
41.768613,
26.198178
41.765111,
26.202650
41.765385,
26.203530
41.770009,
26.200041
41.766118,
26.203463
41.765399,
26.203316
41.765929,
26.201021
41.763082,
26.205457
41.768751,
26.191652
41.766604,
26.202551

41.928638,
25.907669
+359 373 88 583

41.927382,
25.907285
+359 88 812 7985
41.916879,
kompleksprikazkite@abv. 25.885303
bg
http://prikazkite.payner.b
g/prikazkite.php
+359 373 87054
41.932012,
25.902628
41.931832,
25.903304
+359 886 587 718
41.935366,
alafrangite.h@abv.bg
25.546987
tzvety_lalov@abv.bg
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36.

РЕСТОРАНТ „Уно Пио“

гр. Хасково, ул.“Добруджа“ 10

37.

Ресторант „Българе”

гр. Хасково, ул. "Булаир" 2

38.

Бистро „Глинени гърнета“

гр. Хасково, кв. Хисаря, парк Лом

39.

Ресторант „Траките“

40.

Механа „Шлагера“

гр. Хасково, бул."Съединение" №
18
гр. Хасково, ул.“Булаир“ 2-5

41.

Ресторант „Грошъ“

гр. Хасково, ул.“П. Р. Славейков“ 7

42.

Ресторант „Езерата“

гр. Хаскoво , ул. "Илинден 1", Парк
"Христо Ботев"

43.

Ресторант „Хистори“

гр. Хасково, парк “Кенана“

44.

Ресторант „Kалуа“

гр. Хасково, парк “Кенана“

45.

Ресторант „Фантазия“

гр. Хасково, парк “Кенана“

www.alafrangite.com/
+359 38 631 111
+359 886 361 111
http://www.unopiubg.co
m/
+359 884 342 672
http://bulgarehaskovo.com
+359 38 628252
http://glinenigarneta.com
+359 897 917 025
+359 877 507 600
+359 895 656 551
+359 887 463 194
+359 38 665 050
+359 898 439 336
+359 888 219 003
+359 895 778 580
http://ezerata.alle.bg/
+ 359 886 111888;
hotel.history@abv.bg
http://hotelrestoranthisto
ry.com/
+359 898 816621
http://calua.eu/
+359 887 046339
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41.929813,
25.554259
41.933633,
25.558916
41.922300,
25.558963
41.933803,
25.557652
41.936072,
25.558660
41.931459,
25.551367
41.924756,
25.558078
41.944521,
25.540518
41.951355,
25.532057
41.944101,
25.542651

Ресторанти в Област Ямбол
№

Наименование

Адрес

Контактна информация

GPS
координати
42.482768,
26.508066
42.484074,
26.510068

1.

Ресторант Сторм

Ямбол, ул. Търговска 18

+359 896 010 597

2.

Пицария МоМо

Ямбол, пл. Георги С. Раковски
11А

3.

Пицария Кастело

Ямбол, ул. Георги Сава
Раковски 17 Б

4.

Ресторант Алпинеум

Ямбол, ул. Браила 1

5.

Кафе-клуб Брилянтин

Ямбол, ул. Богомил 6

6.

Ресторант Стъргалото

Ямбол, ул. Цар Освободител 2

+359 46 622 010
+359 896 622 010
http://momo-foods.com/
+359 46 661 080
+359 988 350 588
https://www.facebook.com
/pizzacasteloqmbol?ref=br_
rs
+359 46 663 633
https://www.facebook.com
/www.alpineumyambol.bg
+359 878 309 532
https://goo.gl/s83Hmj
+359 896 800 519

7.

Ресторант Дъблин

Ямбол, ул. Цар Освободител 2

+359 46 662 492

8.

Механа Странджата

Ямбол, ул. Ангел Кънчев 4

+359 46 661 514

9.

Механа Боляри

Ямбол, ул. Бузлуджа 13
част от хотелски комплекс
Тунджа

10.

Ресторант Тунджа

Ямбол, ул. Бузлуджа 13
част от хотелски комплекс
Тунджа

11.

Кафе Марбела

Ямбол, ул. Доктор Кръстев 7

12.

Механа Тракийско село

Ямбол, ул. Любен Каравелов 29

+359 46 662 771
+359 4 624 433
hotel.tundzha@gmail.com
http://hoteltundzha.domino.bg/mehan
a.htm
+359 46 662 771
42.484891,
+359 46 624 433
26.503477
hotel.tundzha@gmail.com
http://hoteltundzha.domino.bg/mehan
a.htm
+359 899 702 838
42.476536,
26.499977
+359 898 771 931
42.483720,
https://goo.gl/sqtqHK
26.509084

13.

Ресторант Златен рог

Ямбол, Градски парк

+359 988 819 559
https://goo.gl/zjqiEf

42.485377,
26.494007

14.

Ресторант Капри

Ямбол, ул. Бунар Хисар 10

42.475257,
26.522103

15.

Ресторант Харвест кофи енд фуд

16.

Ресторант Боровец

Ямбол, ж.к. Златен рог, бл. 28,
до вх.В
Ямбол, ул. Боровец 100

+359 46 669 585
http://www.hotelkapri.com/restorant.php
+359 882 805 351
https://goo.gl/AySsAz
+359 46 663 357

42.483692,
26.511674

42.482839,
26.507239
42.483269,
26.513939
42.484496,
26.505096
42.484492,
26.505118
42.484544,
26.505096
42.484891,
26.503477

42.482118,
26.49287
42.489566,
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17.

Снек-бар Надежда

Ямбол, ул. Граф Игнатиев 266

18.

Ресторант Зелената къща - Елтър

Ямбол, ул. Граф Игнатиев 161

19.

Таверна Вега

Ямбол, ул. Ямболен 12

20.

Кафе-ресторант При Жоро

Ямбол, ж.к. Диана 67

21.

Ресторант Каприз

Ямбол, ул. Индустриална

https://goo.gl/SBNHqF
+359 896 852 467
https://goo.gl/LixJ6R
+359 46 669 299
https://goo.gl/5JNdga

26.524283
42.470234,
26.521597
42.471198,
26.523535

+359 894 049 595
https://goo.gl/UCzRqL
+359 885 270 073
https://goo.gl/cRWBT3
+359 888 698 299
https://goo.gl/3ukc9S
+359 898 683 084
https://www.facebook.com
/durvoto
+359 899 804 779

42.485649,
26.488479
42.469391,
26.528439
42.486841,
26.484686
42.501931,
26.529090

22.

Ресторант Дървото

Ямбол, ж.к. Георги Бенковски

23.

Ресторант Амадеус

24.

Ресторант Екатерина

Ямбол, к-с Хале 65, между бл.2
и бл.14
с. Веселиново

25.

Бар и ресторант Странджа

с. Болярово, ул. Девети
септември 6

26.

Ресторант Божура

27.

Ресторант Терминал кард

Местност Божура, до град
Средец, част от туристически
комплекс Странджа
с. Бояново

28.

Закусвалня Бон – Бон

Елхово, ул. Васил Левски 3

+359 896 655 148
office@ekaterina.bg
http://ekaterina.bg/
+359 887 664 602
https://www.facebook.com
/barstrandja
+359 899 877 939
motel_bojura@abv.bg
http://www.bojura.bg/
+359 878 526 280
+359 878 526 294
+359 478 82476

29.

Ресторант Дъга

Елхово, ул. Черно море 71

+359 478 88460

30.

Бистро Сани

Елхово, ул. Желязко Петков 64

31.

Пицария Панорама

Елхово, ул. Търговска 76

+359 478 88317
+359 887 633 419
+359 478 83040

32.

Ресторант Оазис

Елхово, ул. Янчо Бакалов 3

33.

Кафе-аперитив Лазур

Елхово, ул. Чаталжа 33 Б

34.

Ресторант Къщата

Елхово, ул. Индже Войвода 7

35.

Кафе-аперитив Кристал

Елхово, ул. Търговска 71

36.

Бистро Краси

Елхово, ул. Победа 18

37.

Ресторант Каприз

Елхово, ул. Ангел Вълев 25

+359 478 85465
+359 879 589 491
r-toazis@mail.bg
+359 889 993 883
vani.krasimirova@abv.bg
+359 887 916 595
+359 877 922 200
mihaylov_62@abv.bg
+359 884 239 900
+359 478 86666
+359 877 500 567
ksemerdzhiev@abv.bg
+359 887 798 340

42.474233,
26.528433
42.523155,
26.531976
42.149017,
26.808163
42.296660,
27.159116
42.168110,
26.559617
42.168110,
26.559617
42.168110,
26.559617
42.168110,
26.559617
42.168110,
26.559617
42.168110,
26.559617
42.168110,
26.559617
42.168110,
26.559617
42.168110,
26.559617
42.168110,
26.559617
42.168110,
26.559617
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38.

Кафе-аперитив Камбаните – Bar
& kitchen

Елхово, ул. Търговска 16

39.

Гостилница Бъчвата

Елхово, ул. Цар Симеон 2

40.

Ресторант Банята

Елхово, ул. Трети март 14

41.

Бирария Базара

Елхово, ул. Търговска 33

+359 478 88238
+359 878 912 215
mail@kambanite.com
www.kambanite.com
+359 478 814 07
m.minchev73@abv.bg
+359 478 81450
+359 478 81451
+359 899 149 582
booking.banyata@mail.bg
www.hotelbanyata.com
+359 887 370 309

42.

Ресторант Роял

Стралджа, ул. Хемус 14А

+359 887 471 909

43.

Ресторант Хемус

Стралджа, ул. Хемус 14

+359 89 471 1580

44.

Soldier Field Bar Grill

Стралджа

+359 88 513 5550

45.

Ресторант Грил Хаус Лазур

Петолъчката

+359 889 436 324

46.

Ресторант Златният лъв

Петолъчката

+359 888 280 236

47.

Ресторант Петолъчка

Петолъчката

+359 895 086 787
https://goo.gl/yFA8r4

42.168110,
26.559617
42.168110,
26.559617
42.168110,
26.559617

42.168110,
26.559617
42.600237,
26.689713
42.595521,
26.692083
42.646813,
26.671002
42.646691,
26.668357
42.646591,
26.668912
42.648044,
26.669263
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Хотели в трансграничния регион

Приложение 7

Комплекс Luxor
Координати:
Ивайловград, ул. Армира 9
+359 876 995 472, +359 887 215 958, +359 876 995 472
luxor.complex@gmail.com, luxor_complex@abv.bg
http://luxor-complex.com/
41.520876, 26.119289
Спа комплекс Луксор в Ивайловград е запазена марка в Източните Родопи за приятно
преживяване, наслада от живота и нови приключения, съставени от специална селекция
на природа, история и гостоприемство. Комплексът възражда традициите за почивка от
древността и връща към спокойствието и романтиката на Източните Родопи.
Хотелът е разположен на 5 км от гръцката граница и на 135 км. от брега на Егейско море
при Александруполис. Предлага хотелско настаняване в стандартни и делукс стаи и
апартаменти, басейн с бар, ресторант за събития и тържества с местни кулинарни
изкушения, спа и фитнес център, място за семинари и обучения, удобства за деца със зала
за игри и забавления, удобен паркинг и безжичен интернет на територията на комплекса.
Хотелската част на спа комплекс Луксор разполага с 27 стаи и апартаменти, обзаведени с
мебели със съвременен дизайн, в светли и приятни тонове на декорация, гледащи към
хълмовете на Родопите или към басейна на хотела.
Комплексът предлага атрактивни варианти за активен туризъм - еднодневен байк тур с
пикник в Ликана, тур до вила Армира, тур до крепостта Лютица, тур „Завръщане към
корените“, пешеходен тур до защитената местност Дупката, еднодневно приключение с
колела, диви коне и домашно сирене, спортен риболов на яз. Ивайловград и мн. други.
През вековете Ивайловград е бил дестинация за отмора и почивка на римляни и траки, а и
на пътя на култури с византийски и източни влияния. Регионът, с неговия микроклимат и
близост до морските брегове на Бяло море, е обусловил и кулинарните традиции:
закуската започва с катми, мекици и кисело мляко, пресни плодове и сокове, обядът
преминава в месни изкушения от печено агнешко и рибни плата със сом, шаран и
пъстърва с подправки от региона – риган, джоджен и мащерка, и следват десертите с
рачел, домашна торта и сусамов тахан. В Ивайловград се организират кулинарни
фестивали на виното, сусама и тракийските гозби. Сусамовият тахан, масленицата и
диворастящите бадеми и орехи са също част от традиционните предложения на региона.
Ресторант Луксор разполага със 120 седящи места и предлага богато а-ла-карт меню с
традиционни ястия и гурме изкушения от региона. Приоритет на ресторанта е запазването
на автентичността при приготвянето на храната и използването на местни, екологично
произведени зеленчуци, плодове и месо. Организира се с предварителна заявка и
приготвянето на агнешко или телешко чеверме, според сезона, а животните са отглеждани
в местни ферми, свободно, по екологичен начин сред природата на Източните Родопи.
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Хотел Casa del Mare
Координати:
Созопол, ул. Кирил и Методий 36
+359 550 22300, +359 550 22216, +359 877
999 913
info@hotelcasadelmare.com
www.hotelcasadelmare.com
42.424171, 27.695929
Хотел Каса дел Маре е най-новата перла в короната на античен Созопол. Разположен на
самия бряг на морето, комплексът e заключил в себе си невероятното съчетание на
дискретен лукс и топъл домашен уют. Каса дел Маре е построен на уникално място в
Стария град. От едната страна е безбрежната морска шир, а от другата – старинните къщи
и самобитни калдъръмени улички. Непосредствено до хотела пък се извисяват руините на
Южната крепостна стена и обгръщат крайбрежието с мистиката на отдавна отминала
епоха.
Хотелът предлага на своите гости развлечения като подводно спускане и разходка с лодка
край града и до остров Св. Иван.
Хотелът разполага с 19 луксозни двойни стаи, една тройна, 2 фамилни апартамента и един
Президентски апартамент.
За гостите на разположение е изискан ресторант Green Line Restaurant - Casa del Mare, с
капацитет 100 места и тераса с 90 места, с неповторима панорама към вълните, а
перфектната кухня с изобилие от традиционни български и средиземноморски
специалитети - пресни рибни и морски специалитети, оригинални предястия и ордьоври,
BBQ и стекове, пици и италиански специалитети, задоволява желанията и на найпретенциозните ценители. Ресторантът традиционно предлага специалното „зелено"
меню, включващо ястия с внимателно изчислени калории и неоспорими вкусови качества.
Винената листа включва избрани вина от цял свят. Сред топ предложенията са бялото и
червено винo на марката New Green Line, произведени и бутилирани в областта Пиемонте,
Северна Италия, както и трапезната вода New Green Line, която има ползотворно
въздействие върху здравето.
Хотел Riverside
Координати:
Ямбол, ул. Николай Петрини 24
+359 46 661 730, +359 46 661 731, +359 885 570 720
office@riverside-hotel.eu
www.riverside-hotel.eu/bg/
42.482858, 26.501482
Хотелски комплекс Riverside е разположен на брега на
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река Тунджа, в централната градска част
на гр. Ямбол. Сградата е с интересна архитектура и модерен интериор.
Хотелът разполага с 12 стаи, от които 2 са студия и един мезонет. Стаите са климатизирани
и шумоизолирани, и разполагат с кабелна телевизия, безплатен достъп до Wi-Fi интернет
и безплатен паркинг. В комплекса има лоби бар, ресторант и винарна.
Ресторантът в хотел Riverside се намира в приземната част на сградата. Разполага с 50
места и малка зала с 15 места, както и лятна градина. Елегантният ресторант предлага
българска кухня, както и международни ястия, приготвени с местни продукти.
В новооткритата винарна Ривърсайд гостите имат възможност да отдъхнат от забързаното
ежедневие, потопявайки се в уникална битова обстановка и да се насладят на подбрана
селекция от вина и напитки, съчетани с вкусни български ястия и деликатесни плата.
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Хотели в област Бургас
№ Наимен
ование

Адрес

1

Хотелски гр. Айтос
Комплек ул. Паркова 60
с Генгер

2

хотел
Авеню

3

хотел
Аква
Бургас

4

хотел
Алекса

5

Апартхот
ел
Даймън
д Бийч,
Бургас
семеен
хотел
Атаген
хотел
Бабилон
(Babilon)

6
7

гр. Бургас
к-с Изгрев, ул.
Транспортна 6,
гр. Бургас
бул. Демокрация,
комплекс Лазур
гр. Бургас
кв. Сарафово, ул.
Брацигово 4
гр. Бургас
Сарафово, ул. Лагуна
2
гр. Бургас
ул. Сан Стефано 129
гр. Бургас
Слънчев бряг

Семеен
Хотел
Бакърджи
еви

гр. Бургас
кв. Сарафово, ул.
Октомври 8

9

Семеен
хотел
Бижу

гр. Бургас
ул. Раковски 39

1
0

хотел
Боряна

гр. Бургас
кв. Крайморие, ул.
Лорна 8

1
1

Хотел
Бриз

1

хотел

гр. Бургас
кв. Сарафово, ул.
Капитанска 3
гр. Бургас

8

Контактна информация
+359 55 826 558
+359 885 620 876
https://www.facebook.com/EtnografskiKomple
ksGenger/
+359 886 643 333
office@hotelavenue.bg
https://www.hotelavenue.bg/bg
+359 56 833 535
+359 885 288 599
+359 56 833 551
burgas@aquahotels.com
http://burgas.aquahotels.com/
+359 56 872 735
+359 887 610 727
alexatour@abv.bg
diamondbeach_reservations@artstroy.eu
http://dbeach.artstroy.eu/index_bg.html

GPS
координат
и
42.708202,
27.258817
42.5286420
27.4542599
42.511067
27.46738

42.559681,
27.523275
42.5595101
27.5247421

+359 56 812 218
hotel_atagen@abv.bg
http://www.hotelatagen.com/
+359 55 440 060

42.503414,
27.473310

+359 888 357 958
+359 888 514 497
http://www.sarafovobg.com/sub_en/Private_bakardjievi.htm
+359 56 81 92 92
+359 56 81 92 92
reservation.hbiju@gmail.com
http://hotelbiju.com
+359 888 788 094
kraimorskibriag@abv.bg
http://www.burgas-kraimorie.com/

42.559909,
27.516322

https://www.booking.com/hotel/bg/brizbourgas-sarafovo.bg.html#policies

42.556323,
27.515321

+359 55 02 25 86

42.5565529

42.685346,
27.707788

42.4971246
27.4637380
42.4455288
27.4875487
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2

Бриз 3ó

Сарафово, ул. Одеса
26

1
3

хотел
Булаир

гр. Бургас
ул. Булаир 7

1
4

хотел
Бургас

гр. Бургас
ул. Хан Крум 5

1
5

хотел
Бухлеват
а
Водениц
а
хотел
Българи
я

гр. Бургас
5-ти километър

хотел
Българи
я (Hotel
Bulgaria)
4
Вила
Бяла
роза

гр. Бургас
ул. Александровска
21

Семеен
хотел
Ваташки
къща за
гости
Велеви

гр. Бургас
кв. Сарафово, ул.
Комсомолска 34а
гр. Бургас
кв. Крайморие,
ул.Христо Арнаудов
17а
гр. Бургас
кв. Сарафово

1
6

1
7

1
8
1
9
2
0
2
1

гр. Бургас
ул. Александровска
21

гр. Бургас
ул. Батак 42

2
2

Семеен
хотел
Георгиев
и
хотел
гр. Бургас
Гран Вия бул. Демокрация 54

2

хотел

гр. Бургас

+359 886 40 72 96
+359 55 02 24 93
hotelbriz@abv.bg
+359 56 844 389
+359 875 205 655
bulair@abv.bg
http://hotelbulair.com/
+359 56 816 666
+359 878 726 666
info@hotelburgas.com
https://www.hotelburgas.com/bg/
+359 878 56 29 14
http://www.buhlevatavodenica.com

27.5159396

+ 359 56 84 26 10
+ 359 56 84 12 91
HotelBulgaria@bginfo.net
http://www.bulgaria-hotel.com/---------------------1p.aspx
+359 56 842610
+359 888 646463
info@bulgaria-hotel.com
http://www.bulgaria-hotel.com/

42.4929237
27.4732117

+359 878 103 638
+359 878 103 639
whiterosse@abv.bg
http://whiterosse.com/
+359 56522 799
+359 888 928 000
vatashka@abv.bg
+359 888 779 987
hotel_velevi@abv.bg
http://velevi-bg.book.direct/

42.5100675
27.4700637

+359 889 946 839

42.5624673
27.5248405

+359 56 821 919
+359 895 149 393
granvia.bg@gmail.com
http://granvia-bg.com/about-thehotel/#!pp[g2]/6/
+359 887 875 703

42.4978739
27.4799813

42.4914259
27.4766322
42.5047925
9
27.4626361
00000054
42.5327401
27.4596471

42.4929237
27.4732117

42.5603025
27.5237885
42.4458457
27.4880192

42.4471658
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3

Дом
Димови

кв. Крайморие, ул.
Вълнолом 19

2
4

хотел
Доро

гр. Бургас
ул. Средна гора 28

2
5

хотел
Драма

2
6
2
7

хотел
ЕЛСОР
семеен
хотел
ЗОРА

гр. Бургас
к-с Братя
Миладинови, ул.
Драма 10А
гр. Бургас
ул. Екзарх Йосиф 38
гр. Бургас
кв. Сарафово, ул.Ради
Николов 20

2
8

хотел
Калифор
ния

гр. Бургас
ул.Любен Каравелов
No 36

2
9

хотел
Кедъра

3
0

хотел
Клара

3
1

хотел
Космос

3
2

къща за
гости
Къща за
гости
Богоеви
хотел
Лагуна

гр. Бургас
кв. Сарафово,
ул.Ангел Димитров№
16
гр. Бургас
кв. Сарафово, ул.
Ангел Димитров. 78
гр. Бургас
ул. Стефан Стамболов
2
гр. Бургас
кв.Сарафово, ул.
Емона 21

3
3

3
4

семеен
хотел
Луксор

гр. Бургас
Кв.Крайморие
ул.Христо Арнаудов 9
б
гр. Бургас
ул. Булаир 27

dom_dimovi@abv.bg
http://domdimovi.com/bg/%D0%BD%D0%B0%
D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/
+359 56 82 08 08
+359 886 62 86 32
+359 56 82 07 70
info@hoteldoro.com
http://www.hoteldoro.com/
+359 56 801 617
+359 886 401 016
hoteldrama@abv.bg
http://www.hoteldrama.com/bg/
+359 886 931 369
+359 56872 362
+359 877 574 707
imotizora@abv.bg
http://zora-sarafovo.com/
+359 56 531 000
+359 885 578 000
+359 56 533 500
reservations@burgashotel.com
http://www.burgashotel.com/
+359 56872 395
+359 895 777 846
kedarahotel@abv.bg
http://kedara-hotel.com/bg/
+359 56872 047
info@theclarahotelbulgaria.com
http://www.theclarahotelbulgaria.com/
+359 56 813 400
office@hotelcosmos.com
http://www.hotelcosmos.com/
+359 879 348 897

+359 56 89 05 00
+359 887 262 259
LagunaHotel@abv.bg
http://www.lagunahotel.eu/
www.kraimoriebeach.com
www.kraimorie-bg.com
+359 56847 670
+359 884 255 526
+359 56 847 671

27.4878862
42.4983058
27.4786529

42.5024401
27.4655531
42.4969606
27.4791764
42.5621366
27.5266501
42.498798,
27.466604

42.5603470
27.5215450
42.5631125
27.5275133
42.509918,
27.467762
42.5596105
27.5166968

42.4451926
27.4860415

42.4920714
27.4788170
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3
5
3
6

хотел
Мида
къща за
гости
МИКАД
О
къща за
гости
Милано

Слъчнев бряг

3
8

хотел
Мираж

гр. Бургас
жк П. Р. Славейков 93

3
9

Семеен
хотел
Мирана

гр. Бургас
кв. Сарафово, ул.
Брацигово" 10

4
0

гр. Бургас
кв. Сарафово, ул.
Октомври 38

4
2

къща за
гости
Морско
конче
Комплек
с
Национа
л
хотел
Неранза

4
3

хотел
Неранза

4
4

хотел 3 ó
Опера

4
5

хотел
Палма

гр. Бургас
кв.Сарафово
ул.Комсомоска № 5-Б

4
6

семеен
хотел
Перла

гр. Бургас
жк Славейков 184

3
7

4
1

luxor_bs@yahoo.com
http://luxor-bs.com/
+359 887 511 669

гр. Бургас
жк.Славейков 184

+359 89 565 8610
hotelmikadoburgas@gmail.com
http://hotelmikado.com/index.php

гр. Бургас
кв.Зорница 30

+359 877 370 209
info@hotelmilano.bg
hotelmilano@abv.bg
hotel.milano@yahoo.com
http://www.hotelmilano.bg/index.html
+359 56 880 888
reservation@mirage-bs.com
http://www.mirage-bs.com/

гр. Бургас
ул. Филип Куртев 6
гр. Бургас
кв. Сарафово, ул.
Буревестник 18 А
гр. Бургас
кв. Сарафово, ул.
Буревестник 18
гр. Бургас
ул. Любен Каравелов
36

+359 56 872 770
+359 888 284 441
+359 56 872 986
mirana@tourism.bg
http://www.sarafovo-bg.com/sub/hot
+359 56500 580
+359 885 117 705
e-mail: seahorse@mail.bg
http://morskokonche.com/
+359 897 853 777
nationalks@abv.bg
https://www.facebook.com/kompleksnational
+359 888 62 55 78
neranza_hotel@abv.bg
http://www.hotel-neranza.com/
+359 888 625 578
info@hotel-neranza.com
http://www.hotel-neranza.com
+359 56 53 1000
+359 56 53 35 00
reservations@burgashotel.com
www.burgashotel.com
+359 898 30 78 12
+359 55 02 24 93
hotelpalma@mail.bg
http://www.hotelpalma.info/
+359 895 658 610

42.699098,
27.710727
42,5194
27,4484
42.5072316
27.4802184

42.5047925
9999999
27.4626361
00000054
42.5599098
27.5229803

42.5625090
27.5218402
42.491014,
27.476800
42.560185
27.5189232
42.560701,
27.519741
42.4987374
27.4666045
42.5600466
27.5224399
42.5194428
27.4483279

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

4
7
4
8
4
9

5
0
5
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8

къща за
гости
Пилчеви
хотел
Престиж

гр. Бургас
ул. Ангел Димитров
17А
гр. Бургас
ул. Перущица 41

хотел
Примор
ец Гранд
хотел и
спа 5
ó(Primor
etz
Grand
Hotel &
Spa
хотел
Ретробут
ик
Апартхот
ел
Самуил
Къща за
гости
Санта
Мария
хотел
Свети
Георги
хотел
Свети
Илия
хотел
Сезони
Юг
Бургас
Семеен
хотел
Слънце

гр. Бургас
ул. Александър
Батенберг 2

семеен
хотел
Тодоров
и
къща за
гости

гр. Бургас
ул Тракиец 7,
Крайморие

гр. Бургас
Метрополит Симеон
13
гр. Бургас
ул. Цар Самуил 46

+359 88 726 623
villa_pilchevy@hotmail.com
http://vilapilchevy.bgfree.com/
+359 56 83 73 10
+359 889 59 32 95
hotelprestige@abv.bg
http://www.hotelprestige.info/
+359 56 8 12345
info@hotelprimoretz.bg
https://hotelprimoretz.bg

+359 876 559 827

retrobutik@abv.bg
+359 892 229 111
stoianov@gmail.com
http://www.hotelsamuil.com/
гр. Бургас
+359 56999 899
кв. Сарафово, ул.
+359 893 319 619
Ангел Димитров № 58 santa_maria@mail.bg
http://www.santamariahotel.eu/
гр. Бургас
+359 56 873 256
кв. Сарафово, ул.
http://web.hit.bg/vacationРемсова 5
bg/index_sv.george.html
гр. Бургас
+359 56 838 284
ул. Перущица 15

42.558558,
27.517609
42.5104167
27.4724233
42.5652706
27.5160872
9999998

42.49271
27.4745237
42.5006299
27.4660085
42.5630849
27.5301374
42.557560,
27.515415
42.508778,
27.474513

гр. Бургас, ул. Ив.
Вазов 79Б

+359 56 841 703
hotel_sezoni@abv.bg
http://sezoniburgas.com/

42.490929,
27.463491

гр. Бургас
к-с Лазур бл. 113

+359 56 816 567
+359 899 914 387
hotelsun.bourgas@gmail.com
http://www.hotelsunburgas.com/
+359 878 481 601

42.5105484
27.4749497

+359 56 86 64 10
+359 886 507 289

42.5047925

гр. Бургас
ж.к. Зорница,

42.4444654
27.4859408
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Фаворит

панорамен път

5
9

хотел
Форс

гр. Бургас
ул. Константин
Фотинов 17

6
0

семеен
хотел
Фотинов
семеен
хотел
Централ
семеен
хотел
Янтра
хотел
клуб
Парк
(Hotel
Park )
хотел
Чиплако
ф
хотел
Акрис

гр. Бургас
ул. Константин
Фотинов 22
гр. Бургас
ул. Ивайло 60

6
6

хотел
Бисер
(Bisser)

гр. Обзор
ул. Васил Левски 46

6
7
6
8

хотел
Деница
хотел
Джулай
Морнинг
(July
Morning)
2ó
хотел
Обзор
Сити
Хотел
хотел
Парайзо

гр. Обзор
ул. Васил Левски 14
гр. Обзор
ул. Черноморска 28

6
1
6
2
6
3

6
4
6
5

6
9
7
0

+359 56 86 64 12
office@hotel-favorite.com
http://www.hotel-favorit.com/
+359 56 828 852
+359 885 915 355
hotel.fors@gmail.com
office@hotelfors-bg.com
http://hotelfors-bg.com/
+359 878 974 703
reservations@hotelfotinov.com
http://hotelfotinov.com/
+359 878 836 565
info@centralbourgas.com
http://www.centralbourgas.com/
+359 55 422 750

27.4626361

гр. Карнобат
Парк Карнобат

+359 55 922 622
+359 884 857 315
hotel_park@abv.bg
https://www.spahotelpark.com/

42.653319,
26.986981

гр. Китен
ул. Приморска 2

+359 55 036 849
+359 886 700 388
http://chiplakoff.com/home/
+359 886 368488
+359 887 605758
alexboro@abv.bg
http://akris.webnode.com/
+359 55 632 151
+359 899 478 587
bisserhotel@yahoo.com
http://www.hotel-bisser.net/bg/
+359 55 633 057

42.236411,
27.778491

Слънчев Бряг

гр. Обзор
ул. Дунав 25

гр. Обзор
ул. Иван Вазов 26
гр. Обзор
ул. Черноморска 16

+359 889 522 822

+359 886 906 569
+359 556 33 101
office@obzorcityhotel.com
http://www.obzorcityhotel.com/
+359 556 33 290
+359 556 33 295

42.4929606
27.4753860

42.4938891
27.4748741
42.496712,
27.464129
42.685313,
27.706829

42.822243,
27.875462
42.2466532
27.7505512
42.817510,
27.881028
42.8189654
27.8814144

42.817716,
27.882346
42.817997,
27.884724
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7
1
7
2

7
3

Бийч
(Paraizo
beach
hotel)
Семеен
хотел
Аполис
Ваканци
онно
селище
Санта
Марина
(Santa
Marina
Holiday
Village)
хотел
Каза дел
маре

paraizo_beach@abv.bg
http://www.paraizo.journey.bg/bg/info.php?ity
pe=306
гр. Созопол
ул. Цар Светослав
Тертер 6
гр. Созопол

+359 55 022 611
info@hotel-apolis.com
http://www.hotel-apolis.com/index.php
+ 359 550 20 200
+359 886 85 09 59
+ 359 550 20 202
reservations@santamarina.bg
https://www.santamarina.bg

42.24398
27.42011

гр. Созопол
ул. „Кирил и
Методий“ 36

+359 877 999 913
casasozopol@gmail.com
http://hotelcasadelmare.com/web/zaxotela.php
+359 550 242 37
+359 550 242 36
selena_beach@abv.bg
www.selenabeach.com
+359 894 339 179
info@hotel-elena-sozopol.com
http://hotel-elena-sozopol.com/
+359 700 18 308
+359 298 19 413
office@alexandriatravel.bg
http://www.hermesresort.com/bg/home.html

42.424142
27.695925

с. Брястовец

+359 56 828 922
bulgarianvillarenters@gmail.com
http://www.bulgarianvillarenters.com/

42.673772,
27.468039

с. Съдиево

+359 877 680 777
marketing@hotelzvezda.net
http://hotelzvezda.net/

42.6667341
27.3191247

Гр. Обзор, ул.
Младежка 10

+359 888 440 545
nanevhotel@abv.bg
http://hotelnanev.com/
+359 888066612
bgtropicana@yahoo.com
http://www.hoteltropicanaravda.com/

42.818377,
27.877928

7
4

хотел
Селена
Бийч

гр. Созопол
местност Буджака, ул.
Виа Понтика 31

7
5

хотел
Феникс

7
6

хотел
Хермес
Алексан
дрия
Клуб
Хотел
къща за
гости
Sunny
Hills
ваканци
онно
селище
Звезда
хотел
Нанев

гр. Созопол
Буджака , ул.
Републиканска 55
гр. Царево
зона Север

7
7
7
8
7
9
8
0

къща за
гости
Тропика

Гр. Равда, ул. Изгрев
13

42.409020,
27.677555

42.407834,
27.706455
42.412070,
27.699793
42.173829,
27.847907

42.645670,
27.679943
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Хотели в област Хасково
№
1.

Наименование
Семеен хотел Армира

Адрес
Ивайловград, ул. Бор
2

2.

Семеен хотел Бор

Ивайловград, ул. Бор
2

3.

Хотел Луксор

4.

Комплекс Лайт Касъл

Ивайловград, кв.
Дружба, ул. Армира
9
Ивайловград,
ул. Г.С. Раковски 20

5.

гр. Ивайловград, кв.
Дружба, ул.Армира 8

7.

Хотел-ресторант Св.
Св. Константин и
Елена
Къща за гости
“Ахрида”
Хотел “Тракия”

8.

ЕКОДОМ "Дарина"

9.

ЕКОДОМ
“Балабановата
къща”
Хотел „Рай“

гр. Ивайловград, кв.
Лъджа, ул.
Съединение 19
гр. Ивайловград, ул.
Армира 31

6.

10.

гр. Ивайловград, в
центъра на града
гр. Ивайловград, ул.
Капитан Петко 23

гр. Маджарово, ул.
Д.Маджаров 48

11.

Хотелски комплекс
„България”

с. Минерални бани,
ул. Простор 2

12.

Семеен хотел
„Джамура“

с. Минерални бани,
ул. Витоша 11

13.

Семеен хотел
„Замъкът”

с. Минерални бани,
ул. Витоша 11

14.

Семеен хотел „Айлин”

с. Минерални бани,
ул. Любен Каравелов
8

Контактна информация
+ 359 3661 8046, + 359 888
581139
bor_hasienda@abv.bg
http://hotelarmira.info/
+359 888 581139;
bor_hasienda@abv.bg
www.hotelborhasienda.hit.bg
+359 886 995472;
luxor-complex@abv.bg
http://www.luxor-complex.com/
+359 898 628653;
lightcastle@abv.bg
http://castle.light.bg/bg/hotel
www.hotel-ivaylovgrad.com
+359 888 128083
info@hotel-ivaylovgrad.com
+359 898 628653;
ahrida@abv.bg
+359 888 134237;
+359 888 134 239
trakia.hotel@abv.bg
+359 887 357084;
ekodomdarina2005@abv.bg

GPS координати
41.528282,
26.121266

+359 899 195 024
http://www.visit.bg/hoteli/balab
anovata-kashta-kardjali-796
+359 3720 2230; +359 889
614198
hotelrai_bg@abv.bg
http://www.hotelraibg.com/
+359 3722 2405;
hotel_bulgaria@abv.bg
http://www.hotel-bulgaria.com
+359 888 692977;
+359 888 499104
www.djamura.com
+359 888 692977;
office@zamacat.eu
http://www.zamacat.eu/
+359 3722 2078; +359 886
758098;
info@hotelaylin.net

41.518612,
26.118689

41.528402,
26.121224
41.518608,
26.118667
41.528962,
26.127373
41.518566,
26.118692
41.470944,
25.652580
41.526264,
26.126353
41.512876,
26.112619

41.635283,
25.856338
41.936246,
25.353878
41.942797,
25.346257
41.942797,
25.346257
41.937468,
25.346989
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№

Наименование

15.

Стаи за гости Ангел
Троилов - Кметска
къща
Къща за гости ”Арфа”

с. Минерални бани,
ул. Младост 4

Семеен хотел
„Аризона“
Къща за гости
„Белисима“

с. Минерални бани,
бул. Христо Ботев 9 В
с. Минерални бани,
Местност
Шарапаните
с. Минерални бани,
ул. Спортист 1
с. Минерални бани,
ул. Станил Филев 9
с. Минерални бани

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Семеен хотел
„Виктория голд”
Къща за гости „Диана”
Хотел „Йонико
термал“
Стаи за гости
„Национал”

23.

Комплекс „Олимпик“
Стаи за гости

24.

Стаи за гости
„Щастливец”
Семеен хотел „Яман”

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Стаи за гости Атанас
Бялков
Стаи за гости
„Балджъ”
Семеен хотел „Виама”
Стаи за гости Еленка
Проданова
Хотел „Изворите”
Стаи за гости „При
Колчо“
Къща за гости
”Ставреви”
Стаи за гости Станко

Адрес

с. Минерални бани,
ул. Бор 4

с. Минерални бани,
ул. Станил Филев 14
с. Минерални бани,
Обновен централен
парк
с. Минерални бани,
ул. Васил Левски 13
с. Минерални бани,
бул. Васил Левски 12
c. Минерални бани,
ул. Панайот Волов 7
с. Минерални бани,
ул. Юрий Гагарин 1
с. Минерални бани,
ул. Оборище 14
с. Минерални бани,
ул. Панайот Волов 2
с. Минерални бани,
ул. Иван Вазов 23
с. Минерални бани,
ул. Васил Левски 12
с. Минерални бани,
ул. Панайот Волов 1
с. Минерални бани,

Контактна информация
www.hotelaylin.com
+359 3722 20 38; +359 885 391
091
+359 878 496177; +359 888 505
332
arfa_turs@abv.bg
+359 878 203852
+359 898 408683
contact@vilabellissima.com
www.vilabellissima.com/
+359 878 886653
victoria_gold@abv.bg
+359 886 887963
+359 886 704313
ioniko_termal@abv.bg
+359 888 711887
tanya.kalinova@dir.bg
http://national.dir.bg/_wm/diary
/?df=46&dflid=3
+359 889 916 797
+359 898 961 075
+359 886 704 313
+359 3722 2663
+359 896 490 502
+359 3722 2471

GPS координати

41.933519,
25.349327
41.915811,
25.325811
41.935372,
25.349798

41.935116,
25.348724

41.934685,
25.349659
41.938600,
25.347020
41.943693,
25.343951

+359 888 902 572
+359 888 771 522
izvorite@kamik.org
www.izvorite.kamik.org
+359 887 670203
+359 3722 2244

41.941310,
25.342641
41.938799,
25.347347

+359 886 838 002
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№

Наименование
Янков

34.

Къща за гости „Его“

35.

Стаи за гости „Тихия
кът”
Стаи за гости Цонка
Кирева
Къща за гости
„Чирколова къща”

36.
37.

Адрес
ул. Любен Каравелов
14
с. Минерални бани,
ул. Панайот Волов 6
с. Минерални бани,
ул. Васил Левски 18А
с. Минерални бани,
ул. Панайот Волов 12
с. Г. Брястово,
община Минерални
бани
с. Брястово, община
Минерални бани
гр. Свиленград,
ул. Камчия 1

38.

Хижа „Аида”

39.

Хотел „Париж“

40.

Хотел „Романтика
Принцес“

гр. Свиленград, ул.
Драган Цанков 4

41.

Хотел „Свилена“

42.

Хотел „Виктория“

гр. Свиленград,
Площад 5-ти
Октомври 1
гр. Свиленград, ул.
Рила 4

43.

Хотел „Галакси“

гр. Свиленград,
ул."Одрин" № 8

44.

Хотел „Водопада“

гр. Свиленград, ул. Др Страшимир Дочков
(с/у болницата)

45.

Хотел „Понтос“

гр. Свиленград ул.
Иван Мангъфов 8

46.

Хотел „Джордж“

гр. Свиленград, ул.
Септемврийци 2

47.

Хотел „Роял“

гр. Свиленград, 6-ти

Контактна информация
+359 887 474 469
reservation@centre-ego.info
http://kg.centre-ego.info/
+359 886 711 035

GPS координати
41.936417,
25.350433

+359 878 532 209
+ 359 898 348 861; +359 899 884
326
hminkov@abv.bg
+359 899 907495;
hubendobrev@abv.bg
+359 379 90 000; +359 888 357
272
hotel.parish@gmail.com
http://hotelparish.bg/
+359 379 77777; +359 379 70707
info@romanticaprincess.com
http://hotelromantica.eu
+359379 71689; +359379 71695
reception@hotelsvilena.com
http://hotelsvilena.com
+ 359 886 212 162; +359 886 612
060; + 359 379 66765
hotelviktoria@abv.bg
http://www.hotel-viktoriasvilengrad.com
+359 379 71942; +359 878 842
028
http://kompleksgalaxy.com/
+359 379 63009; +359 879 887
829; +359 879 887 828
nikoil@abv.bg
http://www.complexvodopada.eu/
+ 359 888448830;
hotel_pontos@abv.bg
http://hotelrestaurantpontos.co
m/
+359 887810544
george1949@abv.bg
http://www.hotelgeorge.net/
+359 379 71173;

41.925027,
25.319449
41.904298,
25.299039
41.763369,
26.213475
41.764867,
26.210352
41.768646,
26.198193
41.774280,
26.204454

41.758704,
26.210348
42.206033,
25.323222

41.767573,
26.207539
41.766717,
26.199798
41.770282,
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№

Наименование

Адрес
септември 18

48.

Хотел „Сакар“

гр. Тополовград вилна зона

49.

Семеен Хотел и
Механа „Старата
Къща“

гр. Тополовград, ул.
Гюмюрджина 1

50.

Хотел „Рай“

51.

Хотел „Империал“

52.

Семеен хотел
"Алгера"
Самостятелни стаи
"Венеция"
Мотел "Изворът на
Белоногата"

гр. Тополовград, ул.
Търговска 1
гр. Тополовград –
център ул. Сергей
Румянцев 23
гр. Харманли, ул.
Георги Жечев 9А
Харманли, ул. А.
Константинов 24
Международен път
Е-80 (местност
Гергана), Община
Харманли
гр. Харманли, ул. А.
Стамболийски 114А

53.
54.

55.

Семеен хотел
"Олимпия"

56.

Комплекс
"Приказките"

гр. Харманли до
котловината на
Хармалийска река

57.

Хотел "Прима"

58.

Хотел "Принс"

59.

Семеен хотел
"Ралица"

60.

Самостоятелни стаи
"Спартак"
Семеен хотел
"Хеброс"
Хотел „Хасково“

гр. Харманли, бул.
България 83
гр. Харманли, пл.
Възраждане 7
гр. Харманли,
местност Старите
лозя
гр. Харманли, ул.
Бенковски 76
гр. Харманли, пл.
Възраждане 7
гр. Хасково, ул. Васил
Друмев № 20

61.
62.

Контактна информация
hotel_royal@abv.bg
http://www.hotelroyalsvilengrad.com/
+359 892488966;
hotel_sakar@abv.bg
http://hotel-sakar.weebly.com/
+359 879 684 683
ilko_terziev@abv.bg
https://staratakashta.wordpress.
com/
+359 470 52236

GPS координати
26.203836

+359 470 54666; + 359 878 110
562

42.084189,
26.336002

+ 359 373 85193

41.926400,
25.913344
41.927524,
25.902256
41.913413,
25.937220

+359 886 862 520
+ 359 373 83591

+359 3738 2223; +359 887 819
977
hotel.olympia@abv.bg
http://hotelolympia.org/
+359 888 127985; +359 373
86095
kompleksprikazkite@abv.bg
http://prikazkite.payner.bg/prika
zkite.php
+ 359 373 82216
+ 359 373 88981
+ 359 373 87054

42.073273,
26.330736
42.086723,
26.333895

41.922073,
25.916595
41.916898,
25.885300

41.923798,
25.917648
41.923874,
25.917594

+ 359 897 812466
+ 359 373 85086; +359 373
88427
+359 38 602525;
hotel_haskovo@abv.bg

41.932865,
25.554803

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

№

Наименование

Адрес

63.

Хотел „Ретро“

гр. Хасково, бул.
Освобождение 7

64.

Хотел „Даймънд
Плаза“

гр. Хасково, бул.
България 81

65.

Хотел „Родопи“

гр. Хасково, бул.
България 39

66.

Хотел „Европа“

гр. Хасково, парк
Кенана

67.

Хотел „Фантазия“

гр. Хасково, парк
Кенана

68.

Хотелски комплекс
„Дружба“

гр. Хасково, парк
Кенана

69.

Хотел „Цар Симеон“

гр. Хасково, бул.
Васил Левски 9

70.

Хотел „Тракия“

гр. Хасково, бул.
Съединение 18

71.

Хотел „Хистори“

гр. Хасково, парк
Кенана

72.

Хотел „Калуа“

гр. Хасково, парк
Кенана

73.

Хотел “Централ”

гр. Хасково, ул. Варна
1

74.

Хотел “Алпинеум”

гр. Хасково, ул.
Рожен 8

Контактна информация
http://www.hotel-haskovo.com
+ 359 38 666201;
info@hotelretro.bg
http://www.hotelretro.bg/bg
+ 359 38605500, + 359 605509;
reception@hotel-diamondplaza.com
http://www.hotel-diamondplaza.com/
+ 359 882609660
hotel_rodopi2002@abv.bg
http://www.hotel-rodopi.com
+ 359 0884 606606
contact@parkhoteleurope.com
http://www.parkhoteleurope.co
m
+359 38 624600; + 359 887
046339; +359 38624700
fantazia_h@abv.bg
+359 878 66 15 60
hoteldrugba@abv.bg
http://www.hoteldrugba.com
+359 38 620 854
info@hotel-tsarsimeon.com
http://hotel-tsarsimeon.com
+ 359 38 602560, + 359 38
602580
hoteltrakia@abv.bg
www.hoteltrakia.com
+ 359 889 111999;
hotel.history@abv.bg
http://hotelrestoranthistory.com
/
+ 359 898816621;
info@calua.eu
http://calua.eu
+359 885 872 291, +359 38 660
333
glazne@escom.bg
http://www.hotel-centralhaskovo.com
+ 359 895 416 753; +359 877 78
0030

GPS координати
41.928160,
25.558270
41.930325,
25.559088

41.934443,
25.550387
41.945518,
25.542048
41.944129,
25.542658
41.956992,
25.512276
41.928172,
25.572169
41.933784,
25.557689
41.944467,
25.540506
41.951312,
25.532053
41.931835,
25.556669

41.926684,
25.557750
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Хотели в област Ямбол
№ Наимено
вание

Адрес

1. Мотел
Бургойл

Болярово

2. Хотел
Смокиня

Контактна информация

Елхово,
ул.
Индже
Войвода
2
3. Семеен
Елхово, у
Хотел
л.Янко
Изненада Бакалов
10
4. Хостел
Елхово,
Пълдин
ул. Крум
9А

+359 478 886 18

5. Хотел
Диана

Елхово,
ул. Рила
12

+359 878 167 001
hoteldiana_77@abv.bg
http://www.hoteldiana-77.com

6. Къща за
гости в
Елхово

Елхово,
ул. Сакар
1

+359 887 419936
niki@newestate.biz
http://www.slavchevbg.com

7. Хотел
Сити

Елхово,
ул.
Търговск
а 56 б
Елхово,
ул. Трети
март 14

+359 895 922 622
stildom7@gmail.com

8. Къща за
гости
Банята

+359 885 188635

+359 478 81 450,+359 889 706 777
booking.banyata@mail.bg
http://hotelbanyata.com/

9. Апартаме с.
нт
Генерал
Сънрайз
Инзово

+359 884 246 940
johnwoodthorpe@aol.com
http://www.johnandlindaonlineinbg.com

10. Вила
Орчард

+359 141 337 2428
c.mccloy@onetel.net
http://www.uk2bg.com/Karina/0100/0100.html

с.
Генерал
Инзово

GPS
коорди
нати
42.1459
28,
26.7987
63
42.1712
93,
26.5657
59
42.1744
18,
26.5697
15
42.1737
18,
26.5704
02
42.1723
51,
26.5693
67
42.1679
52,
26.5595
50
42.1722
19,
26.5698
94
42.1736
97,
26.5662
30
42.3236
13,
26.4341
18
42.3228
45,
26.4337
11
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11. Хотел
Лапи

с.
Мамарче
во, ул. 9
Септемвр
и 13
с.
Ружица,
Болярово

+359 884 864510
+359 884 866034
pawskennels@gmail.com
http://www.paws-kennels.com

42.1188
52,
26.7796
58

+359 4749 313
diane@dianekerry.wanadoo.co.uk

42.1524
84,
26.8783
50

13. Къща за
гости
Какърова
та къща
14. Хостел
Дековата
къща

с.
Лалково

+359 898 202 056
+359 4724 540
maria4@mail.bg
http://www.kakarovi.com/
+359 (0)887 021499
mail@dekovata.com
http://www.dekovata.com

15. Къща за
гости
Ловен
кът
16. Хотел
Роял

с.
Мелница

+359 (0)889 428304
dani121270@abv.bg
http://melnitsa.eu

Стралджа

+359 (0)885 885478
etfokus@gmail.com
https://www.facebook.com/royalvd

17. Хотел
Централ

с. Овчи
Кладенец

+359 878 348421, +359 889 355955; +359 887 100385
Hcustomers@hotmail.com
http://www.Hcentral.eu

18. Чифлик
Скалица

с.
Скалица,
ул. Иван
Жлейзков
6
с.
Миладин
овци, ул.
Пирин 16
с.
Кирилово
, Георги
С.
Раковски
9
Ямбол,
ул.

+359 6664 055, +359 885 679 071
slivatree@yahoo.co.uk
http://skalitsafarmhouse.weebly.com

42.0760
71,
26.7190
87
42.0761
03,
26.7191
09
42.0470
75,
26.5656
38
42.6003
29,
26.6896
59
42.2441
76,
26.2090
72
42.2670
20,
26.2542
02

12. Хостел
Ружица

19. Хотел
Южен
кръст
20. Къмпинг
Кирилов
о

21. Хотел
Боррове

с.
Лалково

+359 47 74 524; +359 885 724 479
aussiebulg@gmail.com
http://www.southern-cross-bulgaria.com/
+359 877 433 094

+359 46 663 357
+359 46 662 244

42.2617
22,
26.3397
41
42.2243
47,
26.6166
67
42.4897
55,
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ц

Боровец
100

22. Хотел
Меркури

23. Хотел
Диана
Палас
24. Хостел
Хан
Тервел

+359 46 663 357
contacts@borovetz-yambol.com
http://www.borovetz-yambol.com/
+359 46 642 92
+359 46 629 01
http://www.discoverbulgaria.com/hotel.php3?id=80

26.5241
83

+359 46 664 807
+359 46 664 809
diana_palace@mail.bg
http://www.hoteldianapalace.com/
Ямбол, ул http://www.ourbulgarianworld.com//index.php?option=com_al
. Хан
berghi&task=detail&Itemid=409&id=2
Тервел 31

42.4828
95,
26.5059
70
42.4813
50,
26.5082
06
42.5236
54,
26.5318
45

Ямбол,
ул.
Индже
Войвода
68
Ямбол,
ул. Иван
Вазов 2

25. Комплек
с
Екатерин
а

Ямбол,
на 2 км

+359 896 655 130
komplex_ekaterina@abv.bg
http://www.complexekaterina-yambol.hit.bg

26. Хотел
Кабиле

Ямбол,
ул.
Търговск
а 35
Ямбол,
Централе
н парк,
Морски
клуб

+359 46 680 000
office@hotelkabile.com
http://hotelkabile.com/

27. Парк
Хотел
Ямбол

+359 895 557 585
parkhotelyambol@mail.bg
http://www.hotelyambol.com/

42.4743
40,
26.5032
69

42.4818
80,
26.5128
32
42.4867
34,
26.4923
39
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Пазари в трансграничния регион

Приложение 8

Пазари в област Хасково
Централен зеленчуков пазар
Координати:
Хасково, бул. България 17
Работи всеки ден, без неделя.
Фермерски пазар
Координати:
Хасково, пл. Общински
https://www.facebook.com/haskovofp/
Организира се всеки петък от 16 до 19 ч. Предлагат се хляб и зърнени продукти, плодове,
зеленчуци, билки, подправки, мед и пчелни продукти, млечни и месни продукти и др.
Бабин пазар
Координати:
Димитровград, ул. Елин Пелин
+359 391 660 96
Специализиран пазар за плодове и зеленчуци. Работи всеки ден.
Неделен промишлен пазар
Координати:
Димитровград, между бул. Стефан Стамболов, ул. Ивайло и жп линията
Търгуват се стоки от девет основни сектора. В централната част са разположени маси за
продажба на плодове и зеленчуци. Работи всяка неделя.
Неделен пазар
Координати:
Любимец, между ул. Странджа и Църковна
Всяка неделя на пазара се търгуват овошки, разсад за плодове и зеленчуци, хранителни
продукти, промишлени стоки.
Общински пазар
Координати:
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Свиленград, между ул. Тунджа и Комуна
Специализиран пазар за плодове и зеленчуци, ядки, мляко и млечни продукти, мед и
пчелни продукти. Работи всеки ден.
Пазар Стадиона
Координати:
Тополовград
Пазарът се организира всеки петък. На него се предлагат селскостопански стоки, живи
животни, плодове, зеленчуци, разсад и овошки, маслини и други хранителни продукти.
Общински пазар
Координати:
Харманли, зад Районния съд
+359 37 382 864
На пазара, освен зеленчуци и плодове, се продават и промишлени стоки. Посетителите
могат да опитат на място прясно приготвени мекици и други тестени изделия. Пазарът
работи ежедневно.
Пазари в област Ямбол
Каргонски пазар
Координати:
Ямбол, кв. Каргона
Пазарът се намира в кв. Каргона и поради това е популярен в града като Каргонския пазар.
Разделен е на две части - кооперативен пазар, на който се предлагат плодове и зеленчуци,
мляко и млечни продукти, мед и пчелни продукти, овошки и разсад, и пазар за битови
стоки. Има и много малки магазинчета за ел. материали, ВиК оборудване, хранителни
стоки, домашни потреби, селскостопански стоки и инвентар, селскостопанска аптека и др.
Централен общински пазар
Координати:
Ямбол, ул. Търговска 55
+359 46 663 289
https://goo.gl/UtqNPg
Пазарът е отворен ежедневно. Предлагат се плодове и зеленчуци.
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Животински пазар
Координати:
Ямбол, жк Златен рог, бл. 19 (Руският пазар)
+359 886 394 857
karasanov@abv.bg
Ежемесечно в Ямбол се организира изложение-пазар за декоративни и екзотични птици и
животни. На пазара могат да се видят гълъби, папагали, кокошки, канарчета, пауни,
фазани, зайци, кучета, котки, декоративни рибки и много др. Пазарът се провежда всяка
последна неделя на месеца, от 7,00 ч.
Зеленчуков пазар
Координати:
Елхово
http://elhovo.org/pazar/
Пазарът е отворен ежедневно. Предлагат се плодове и зеленчуци.
Бит-пазар
Координати:
Елхово
http://elhovo.org/bitak/
Предлагат се промишлени стоки.
Пазар за животни
Координати:
Елхово, до промишления пазар
Пазарът е изграден съгласно съвременните европейски стандарти. Пазарната площ е
оградена със стабилна ограда, има вход за влизане на превозните средства с оборудвана
дезинфекционна площадка, обособени сектори по видове животни, снабден е със сенник
и места за връзване. На територията на пазара се допускат само животни, които
предварително са преминали ветеринарномедицински преглед и са придружени от
необходимите документи.
Кооперативен пазар
Координати:
Стралджа
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Закритият кооперативен пазар разполага с 30 търговски щанда за продажба на
селскостопанска продукция и промишлени стоки и складови помещения.
Пазари в област Бургас
Славейковото пазарче
Координати:
Бургас, между ул. Петко Каравелов и ул. Цар Симеон I
Всяка неделя, от 11,00 до 16,00 ч. в Бургас се организира фермерски пазар, на който се
предлагат чисти, натурални, био-продукти, директно от производителите. Фермерският
пазар се провежда със съдействието на Сдружение Устойчиво Общество, Хранкооп София,
Хранкооп Пловдив, в партньорство с Община Бургас и Бургаски пазари ЕООД.
Пазар Краснодар
Координати:
Бургас, ул. Цариградска 34
Закритият пазар предлага ежедневно най-разнообразна стока – плодове и зеленчуци,
ядки, мляко и млечни продукти, мед и пчелни продукти, разсад.
Пазар Велека
Координати:
Бургас, ж.к. Изгрев 109
42.524978, 27.464544
Специализираният рибен пазар разполага с десет магазинни клетки площ от 304 кв.м. и
шест маси за плод и зеленчук. Пазарът предлага ежедневно свежи плодове и зеленчуци,
прясна риба, морски дарове и месо.
Общински пазар
Координати:
Айтос, до Автогарата
42.702090, 27.255680
На зеленчуковия пазар в Айтос преобладават стоките собствено производство. Продават
се и промишлени стоки.
Фермерска борса
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Координати:
с. Камено, край автомагистрала Тракия
Борсата за селскостопански продукция е предназначена за местните фермери, които да
продават продукцията си.
Покрит пазар
Координати:
Карнобат
Пазарът разполага с 27 щанда за селскостопанска продукция и общо 14 електрифицирани
и водоснабдени павилиона. Работи ежедневно.
Общински покрит пазар
Координати:
Малко Търново
Пазарът заема площ от 4800 кв.м. Състои се от 26 едноетажни павилиони, част от които
свързано застроени, в странджански тип архитектура.
Пазар плод и зеленчук
Координати:
Несебър
Пазарът предлага винаги пресни и свежи плодове и зеленчуци.
Хранкооп
През м. август, в три града - Поморие, Бургас и Несебър се провеждат летни фермерски
пазари Хранкооп. Фермери от цялата страна предлагат от плодове и зеленчуци до мед и
пчелни продукти, от сладка и конфитюри до месо и млечни продукти.
Зеленчуков пазар
Координати:
Поморие, между ул. Цар Петър и ул. Цар Иван Асен
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Приложение 9
Туристически информационни центрове в трансграничния регион
Туристически информационни центрове в област Хасково
Областен Туристически информационен център Хасково
Координати:
Хасково, бул. Раковски 1А
+359 38 666 444
tourism.haskovo@gmail.com, info@haskovo-bulgaria.com
www.haskovo-bulgaria.com
41.933603, 25.555372
Туристически информационен център Димитровград
Координати:
Димитровград, бул. Димитър Благоев 9, вход А
42.055891, 25.592800
Туристически информационен център Ивайловград
Координати:
Ивайловград, ул. Орфей 1
+359 3661 60 39
tic_ivaylovgrad@abv.bg
ticivaylovgrad@gmail.com
http://ivaylovgradtravel.com
41.527535, 26.123663
Туристически информационен център Маджарово
Координати:
Маджарово, ул. Петър Ангелов 1
+359 3720 220, вътр.24
tic_madgarovo@abv.bg, bspb_madjarovo@yahoo.com
41.633275, 25.860345
Арт галерия и туристически информационен център Свиленград
Координати:
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Свиленград, ул. Крайречна 11
+359 889 044 016, +359 886 000 726, +359 379 710 97
muzeis@abv.bg
41.767384, 26.195159
Туристически информационен център Мезек
Координати:
с. Мезек, община Свиленград
+359 889 044 016; +359 886 000 726
muzeis@abv.bg
41.737724, 26.083698
Туристически информационни центрове в област Ямбол
Културно-информационен център Безистен, Ямбол
Координати:
Ямбол, пл. Освобождение 1
+359 46 610 066
bezisten.yambol@gmail.com
http://www.bezistena.com
42.483176, 26.505846
Туристически информационен център Елхово
Координати:
Елхово, ул. Търговска 23
+ 359 478 81073
info@elhovo.org
http://www.elhovo.org/
Туристически информационни центрове в област Бургас
Туристически информационен център Бургас
Координати:
Бургас, ул. Христо Ботев
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+359 56 825 772, +359 56 841 542
info@gotoburgas.com
www.gotoburgas.com
42.494664, 27.470403
Туристически информационен център Несебър
Координати:
Несебър, ул. Месамбрия 10
+359 554 42 611; +359 554 29 346
visitnessebar@abv.bg
42.658444, 27.733988
Туристически информационен център Обзор
Координати:
Обзор, ул. Иван Вазов 2
+359 556 35124
obzor_info@mail.bg, tic.obzor@gmail.com
http://obzorcity.com/za-obzor/informatsionen-tsentar/
42.820223, 27.880234
Туристически информационен център Поморие
Координати:
Поморие, ул. Цар Асен 1
+359 596 2 22 78
tourism@pomorie.org
42.556339, 27.641921
Туристически информационен център Малко Търново
Координати:
Малко Търново, площад Преображение
+359 5952 30 17, +359 886 647 201
tic_mtarnovo@mail.bg
www.malkotarnovo.org, www.malkotarnovo.yes.bg
41.980517, 27.525044
Информационен център на природен парк Странджа
Координати:

с. Граматиково, в центъра на селото
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+359 5952 36 35, +359 5952 31 60
http://www.strandja.bg/
42.062931, 27.655053
Онлайн туристически информационен център BulgarTourist
Координати:
+359 887 322367, +359 32 990920
bulgartourist@gmail.com
http://www.bulgartourist.com

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

Приложение 10

Предложение за нови туристически маршрути за кулинарен и винен туризъм в
трансграничния регион
Еднодневна екскурзия по туристически маршрут Мезек – Ивайловград

Начална точка: По предложение на туроператора
Маршрут: с. Мезек - с. Сива река - с. Малко градище - с. Дъбовец - с. Камилски дол - с.
Ламбух - с. Хухла, гр. Ивайловград
Крайна точка: По предложение на туроператора
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Програма:
9.30 ч.
9.30 ч. – 10.15 ч.
10.15 ч. – 10.45 ч.
10.45 ч. – 11.30 ч.
11.30 ч. – 12,30 ч.
12.30 ч. – 13.30 ч.
13.30 ч. – 14.30 ч.
14.30 ч. – 15.30 ч.
15.30 ч. – 16.30 ч.
16.30 ч. – 18.30 ч.
18.30 ч.

Пристигане пред Винарска изба Катаржина Естейт (GPS 41.74669,
26.13939)
Разглеждане на винарната, дегустация и покупка на вина
Разглеждане на Средновековна крепост Мезек (GPS 41.73494,
26.08008)
Посещение на Винарна Мезек (GPS 41.73687, 26.08969), дегустация и
покупка на вина
Разглеждане на Тракийска куполна гробница (GPS 41.73518, 26.10178)
Пътуване до Ивайловград
Обяд в Хотел-ресторант Св.Св. Константин и Елена (GPS 41.52213,
26.11907)
Разглеждане на Антична вила Армира (GPS 41.49914, 26.10649)
Посещение на Винарна Ямантиеви (GPS 41.52674, 26.13106),
дегустация и покупка на вина
Посещение на фестивала „Кулинарното наследство на Тракия“, на
централния площад в Ивайловград (GPS 41.52669, 26.12427) – само
през първия уикенд на м. септември
Отпътуване от Ивайловград

Обекти за посещение:
А. Винарска изба Катаржина Естейт
Координати:
с. Мезек, Местност Бялата пръст, община
Свиленград
+359 893 613 552, +359 2 459 1795, +359 2 491
1732, +359 892 277 206
office@katarzyna.bg
http://www.katarzyna.bg/
41.74669, 26.13939
Винарна Katarzyna Estate е създадена през 2003 година от Кристоф Трилински и Николай
Далаков, които са очаровани от природата край Свиленградското село Мезек. Лозовите
масиви са разположени в околността на селото, в един от най-благодатните райони за
отглеждане на лозя в България и Европа и заемат площ от 300 ха. При отглеждането се
прилагат най-съвременни лозарски практики за постигане на максимално качество на
гроздето – зелена резитба, промушване и привързване на леторастите, отстраняване на
част от листната маса и зелен гроздобер. Червените сортове грозде са мерло, каберне
совиньон, сира, каберне фран, малбек, темпранийо, карменер, и мавруд. Белите сортове
са шардоне, совиньон блан, семийон, вионие, мускат отонел и траминер.
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Избата
изключително
бързо
се
утвърждава като лидер на винения пазар в страната, а постепенно започва да печели и
високи оценки и отличия на престижни международни конкурси. През 2011 виното
Reserve 2007 е оценено изключително високо от световни винен експерт Робърт
Паркър. Сред най-разпознаваемите марки на винарската изба са Question
Mark, Encore, Seven
Grapes, Les
Fleurs, Les
Amandiers, Les
Cailloux, Le
Carre
d'Or, Contemplations, Mezzek, Twins, Der Traminer, Smaraida и др. Годишно се произвеждат
над 2 млн. бутилки. Дегустации и обиколка на избата се предлагат след предварителна
резервация. В избата има възможност за организиране на събития.
В. Средновековна крепост
Координати:
с. Мезек, община Свиленград
Туристически информационен център
Свиленград
+359 889 044 016; +359 886 000 726
muzeis@abv.bg
41.73494, 26.08008

–

Крепостта при с. Мезек, община Свиленград, е една от най-добре запазените в
оригиналния си вид крепости по нашите земи. Тя е датирана от XI век, времето на
византийския император Алексий І Комнин (1081-1117 г). Крепостта е имала функции на
гранична стражева крепост. Охранявала е териториите между реките Арда и Марица.
Крепостта е построена на мястото на по-стари селища от ранножелязната и
късножелязната епохи. Заема площ от 7 дка, които представляват четириъгълник с
размери 110 х 60 м. Стените ѝ са изградени от ломени камъни, споени с бял хоросан и
украсени с три тухлени пояса от външната страна. Отбраната ѝ е подсилена от 9 кули с
височина над 10 м. До 1900 г. са били запазени зъберите на крепостта. Главният вход е
разположен на западната крепостна стена. Друг малък вход (потерна) има до кулата на
източната стена. Освен гледка към селото и околностите, при ясно време от кулите на
крепостта се открива панорама към Бяло море.
С. Винарна Мезек
Координати:
с. Мезек, община Свиленград
+359 888 878 295, +359 888 767 717
info@mezek.eu
http://mezek.eu/
41.73687, 26.08969
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Винарна Мезек се намира в село Мезек, в
близост до турската и гръцката граници. Философията на винарната е да произвежда
екологично чисто вино, по технология максимално близка до „домашната“.
Във винарната могат да се извършват индивидуални или групови дегустации, с кратка
беседа за историческите паметници край село Мезек (средновековна крепост и тракийска
гробница), малко история на виното и избата и дегустация на няколко вина с домашно
приготвени мезета. Годишно се произвеждат по 10 т. от вината Мерло, Каберне Совиньон,
Мавруд (Евмолпия), Сира, Траки (Купаж - Мерло, Мавруд, Каберне, Сира), Мерло,
Совиньон блан, Шардоне, Траки (Купаж - Совиньон блан, Шардоне).
Гости за дегустация се приемат ежедневно, от 9,30 до 20,00 ч. Дегустацията включва
кратка беседа за историческите паметници край село Мезек (средновековната крепост и
тракийската гробница), малко история на виното и избата и дегустация на няколко вина.
D. Тракийска куполна гробница
Координати:
с. Мезек, община Свиленград
Туристически информационен център – Свиленград
+359 889 044 016; +359 886 000 726
muzeis@abv.bg
41.737724, 26.083698
Гробницата в село Мезек, община Свиленград е най-монументалната гробница от
Микенски тип, открита по българските земи. През 1908 г. селянин открива случайно
бронзова фигура на глиган, в естествени размери, тежаща 177 кг. По-късно, през 1931 г.
местни жители откриват самата гробница, която е покрита с внушителен могилен насип с
височина 14-15 м. и диаметър при основата 90 м. Гробницата е изградена от дялани
каменни блокове, свързани на места с железни скоби. В гробницата се влиза през дълъг
повече от 20 м. коридор (дромос). Следват две правоъгълни преддверия, а след тях –
кръгла погребална камера с кошеровиден купол. Общата дължина на съоръжението е
около 31 м. В гробницата са открити голям брой предмети от злато, бронз, желязо, стъкло
и керамика, които са изложени в музеите в София и Хасково. Скулптурата на глиган се
намира в археологическия музей в Истанбул, тъй като през 1908 г. този район все още се
намирал в границите на Турция. В музея в Хасково се намира гипсова отливка на
оригинала.
Туристическият информационен център предлага обиколка на гробницата с екскурзовод
след предварителна заявка.
Е. Хотел-ресторант Св. Св. Константин и Елена
Координати:
Ивайловград, ул. Армира 8
+359 888 128 083, +359 888 128 086
info@hotel-ivaylovgrad.com
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http://www.hotel-ivaylovgrad.com/

41.522189, 26.119066

Хотел-ресторант Св. Св. Константин и Елена се намира в град Ивайловград , в новия
квартал „Дружба” непосредствено до централната зона на града. Комплексът предлага
различни пакетни оферти с включени нощувки, галавечери, вариетета през различните
периоди в годината.
Ресторантът разполага с 80 места в главната си зала и 80 места в лятна градина.
Ресторантът предлага на своите гости разнообразна българска, европейска и световна
кухня, приготвена от майстор-готвачи, като за качественото и бързо обслужване се грижи
специално обучен персонал.
Хотелът разполага със 17 двойни стаи, 6 тройни стаи и 2 апаратамента, обзаведени в
съвременен дизайнерски стил, просторни и уютни.
F. Вила Армира
Координати:
Ивайловград, ул. Орфей 1
Туристически информационен център
+359 3661 60 39
tic_ivaylovgrad@abv.bg
ticivaylovgrad@gmail.com
http://ivaylovgradtravel.com
41.49914, 26.10649
Вила Армира е открита през 1964 г., при строежа на язовир, на 1,5 км югозападно от кв.
„Лъджа“ в Ивайловград. Името си носи от близката река Армира, десен приток на р. Арда.
Крайградската вила е датирана I – IV в., периодът на римското владичество по нашите
земи. Тя представлява внушителен комплекс, включващ голям вътрешен двор, ограден от
покрита галерия с колонада и басейн в средата. Около него са разположени помещения за
живеене. Вилата е богато декорирана с мозайки, мраморни пластики и облицовки.
Строителството й е започнало по времето на император Адриан (117-138 г.). Разрушена е
по времето на готското нашествие през 378 г. Това е най-пищно украсеният частен дом
(дворец) от римската епоха, разкрит в българските земи. Вилата е била център на
поземлено владение, основано от богата тракийска аристократична фамилия.
G. Винарна Ямантиеви
Координати:
Ивайловград, ул. Капитан Петко войвода 18
+359 32 652 028, +359 32 652 026, +359 885 400 463,
+359 887 417 077
vinivel@dir.bg
www.yamantievs.com
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41.52674, 26.13106
От 2000 г. избата в Ивайловград става собственост на фамилията Ямантиеви, които след
реализация на проект по програма САПАРД на Европейския съюз, напълно обновяват
технологичните мощности и технология при производството на вино.
Винарната има собствени 70 ха лозови масиви със сортовете каберне совиньон, сира, пино
ноар, мерло, аликант буше, траминер, вионие, мускат и шардоне. Годишно се
произвеждат над 70 000 бутилки, като се предлагат вина и в bag-in-box. Основните марки
на избата са Villa Armira, Yamantiev’s, Marble Land, Roses.
Фирмата печели редица награди за своите вина. Едни от най-популярните вина са Marble
land Chardonnay 2010, Marble Land Cabernet Sauvignon-Merlot-Syrah, Villa Armira Cabernet
Sauvignon, Villa Armira Merlot, Villa Armira Shiraz. Дегустации и обиколка на избата се
предлагат в работни дни от 9.00 до 18.00 часа или след предварителна заявка.
H. Кулинарното наследство на Тракия
Координати:
Ивайловград, площада пред Общината
https://goo.gl/kZfSRk
м. Септември
41.52669, 26.12427
От 2012 г. насам, през първия уикенд на м. септември, в Ивайловград се провежда
международен фестивал на традиционната храна, поминъка и занаятите „Кулинарното
наследство на Тракия“. Организатори са Община Ивайловград и Народно читалище
„Пробуда-1914“.
Фестивалът включва производители на сладки, билки, подправки, плодове, зеленчуци,
пчелни продукти, тахана, вино, ракия, тестени изделия и типични ястия от района на
Ивайловград, както и от региони на Франция, Гърция и Турция. На фестивала участват и
много занаятчии, скулптори, художници и други.
Еднодневна екскурзия по туристически маршрут Равадиново – Поморие
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Начална точка: По предложение на туроператора
Маршрут: с. Равадиново, гр. Созопол, с. Черноморец, гр. Бургас, кв. Сарафово, гр. Поморие
Крайна точка: По предложение на туроператора
Програма:
9.30 ч.
9.30 ч. – 11.15 ч.
11.15 ч. – 11.30 ч.
11.30 ч. – 12.00 ч.
12.00 ч. – 12,30 ч.
12.30 ч. – 13.30 ч.
13.30 ч. – 14.00 ч.
14.00 ч. – 15.00 ч.
15.00 ч. – 16.00 ч.

Пристигане пред Замъка Влюбен във вятъра, с. Равадиново (GPS
42.38925, 27.67181)
Разглеждане на Замъка
Пътуване до Созопол
Разглеждане на Археологическия музей (GPS 42.42181, 27.69276)
Разглеждане на Художествената галерия (GPS 42.42528, 27.69937)
Обяд в Ресторант Старият Созопол (GPS 42.42611, 27.69637)
Разглеждане на Марина порт Созопол (GPS 42.41922, 27.69001)
Пътуване до Поморие
Посещение на Винарска изба Тохун (GPS 42.5607, 27.55448),
дегустация и покупка на вина

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

16.00 ч. – 17.00 ч.
Посещение на
Винарска изба Бойар (GPS 42.56264, 27.57291), дегустация и покупка
на вина
17.00 ч. – 18.00 ч.
Посещение на Винарска изба Черноморско злато (GPS 42.5584,
27.63917), дегустация и покупка на вина
18.00 ч.
Отпътуване от Поморие
A. Замък „Влюбен във вятъра“
Координати:
С. Равадиново, община Созопол
+359 700 80058
info@zamaka.bg
https://zamaka.bg/
42.389499, 27.671801

Замъкът Влюбен във вятъра е осъществената детска мечта на Гоерги Тумпалов - архитект,
проектант и строител, който започва строежа през 1996 г. и с денонощен труд на цялото
семейство и работници от близкото село Равадиново изгражда камък по камък
величествен замък.
Стилът на замъка е като излязъл от приказките. Изграден е изцяло от 20 000 тона камък,
който е специално добит от недрата на Странджа планина. Камъкът е мраморизиран
варовик и присъства навсякъде – в оградата, изкуственото езеро, стените и кулите,
параклиса и избата. Той съдържа следи от микродиаманти и затова замъкът през
различните части на денонощието променя цвета си – сутрин е с оттенък на розово, през
деня е бял, а по пълнолуние сияе. Това, което прави замъка още по-уникален, е че е
построен във формата на кръст – признак за вяра, любов и всеотдайност в неговото
изграждане и развитие. Замъкът Влюбен във вятъра е една уникална атракция, не само за
България.
В замъка може да се види прекрасен парк с няколко хиляди екзотични дървета, растения и
цветя, дълбоководни езера със сладководни риби и водоплаващи птици, фонтан на
желанията и магична беседка, параклис, винарна, арт галерия, множество бронзови и
мраморни скулптури, лятно кино и зоо кът.
В замъка могат да се правят дегустации на вина и изложби, да се организират игри (Escape
- за семейства, Търсачи на съкровище - за деца и Седемте смертни гряха – за възрастни),
сватбени тържества, танцовият шампионат Елит Танго Маратон, куклени спектакли,
концерти и много други събития.
Комплексът разполага с конна база с коне за езда, ресторант и кафене, магазин за
сувенири, детски кът, ретро фото и безплатен паркинг.
B. Археологически музей
Координати:
Созопол, ул. Хан Крум 2
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+359 55 022 226
42.42181, 27.69276
Археологическият музей се помещава в сградата на
храм „Св. Кирил и Методий“ в Созопол, която е
предоставена на Общината от Светия синод. В музея
са изложени много уникални археологически находки като най-голямата колекция
в България на рисувани антични керамика от края на VI-II в. Пр. Хр. И най-голямата
колекция от йонийски керамика и пластични изкуства, керамика XII - XVв. Представени са
и редица документи, карти, фотографии и схеми. В Археологическия музей се намира
алабастровото ковчеже, в което са били съхранявани мощите на Св. Йоан Кръстител,
заедно с кутийка с надпис, която разказва за пътя на мощите до Созопол. Това е едно от
най-значимите открития, направено през 2010 г. на остров Св. Иван. Някои от експонатите
на Археологическия музей са изложени в едни от най-известните музеи в света като
Ермитажа и Лувъра.
Музеят може да бъде посещаван всеки ден от 9.00 до 18.00 ч., в сезона от ноември до
март – от 8.00 до 17.30 ч.
C. Художествена галерия
Координати:
Созопол, ул. Кирил и Методий 63
+359 55 022 202
42.42528, 27.69937
Художествената галерия на Созопол е създадена
през 1991 г. Помещава се в сградата на старото
училище „Св. Св. Кирили и Методий“ на
едноименната улица в края на стария град. Сградата е построена преди повече от век във
възрожденски стил и е обявена за паметник на културата. Още от създаването си
галерията е един от домакините на български и чуждестранни художници по време на
ежегодния фестивал Празници на културата и изкуствата Аполония. Постоянната
експозиция на Художествената галерия включва 287 произведения на живописта и
графиката, включително творби, дарени от участниците в Международните пленери на
художниците-маринисти. Те включват творби на известните созополски художници Яни
Хрисопулос и Петър Катерков, на влюбения в Созопол Александър Мутафов - един от
първите български художници-маринисти, както и на Георги Божилов-Слона, Г. Баев, М.
Масларова, Елза и Владо Гоеви. В постоянната експозиция на Художествената галерия на
Созопол участват и около 40 скулптури, изработени от мрамор, гранит, бронз, шамот,
габро и дървопластика. Сред тях има творби на Николай Шмиргела, Георги Гьонев, В.
Симеонов, П. Петров.
Художествената галерия на Созопол е отворена от понеделник до петък, от 10.00 до 21.00
часа.
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D. Ресторант Старият Созопол
Координати:
Созопол, ул. Морски скали 25
+359 896 236 299
42.426169, 27.696371
Ресторант Старият Созопол е разположен на брега на
морето, в стария град на Созопол. Обстановката - в стил
отминали времена, създава топлина и уют, а удивителната гледка, която се разкрива от
терасата е подходяща за романтични преживявания. Кухнята включва български,
средиземноморски и интернационални ястия, като основният акцент е върху морските
специалитети. Десертите също са собствено производство. Заведението е идеално място
за срещи с приятели и лични празници.
Вторият едноименен ресторант се намира на крайбрежната улица, в непосредствена
близост до кея.
E. Марина порт Созопол
Координати:
Созопол, Яхтено пристанище
+359 55 024 033, +359 885 546 882, +359
884 254 444
info@marinasozopol.com
www.marinasozopol.com
42.41922, 27.69001
Марина Порт Созопол е яхтено пристанище,
което притежава всичко, за което опитния яхтмен мечтае. Пристанището разполага с 243
котвени места за плавателни съдове до 25 метра, снабдени с електричество и питейна
вода. Наземните съоръжения предлагат всичко необходимо - било то нова лодка или
цялостен ремонт на двигателя, пералня на самообслужване или 24-часово зареждане с
гориво, специализирани магазини или отпускащ горещ душ.
F. Винарска изба Тохун
Координати:
Поморие, Местност Кошарите
+ 359 888 768 464, + 359 888 202 566
office@tohun.bg
http://tohun.bg/
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

42.5607, 27.55448
Винарска изба Тохун е създадена през 2009 г. в Поморийския регион, известен от дълбока
древност с най-благоприятните климатични и почвени условия в Черноморския басейн за
производство на вино. Винарната разполага със 700 дка собствени лозя, които са
разположени в Източен-Черноморски регион, в непосредствена близост до
винарната. Сортовете грозде, които се отглеждат са Шардоне, Совиньон блан, Мерло,
Каберне Совиньон, Сира, Пино Ноар и Семийон. Капацитетът за преработка на винарната е
600 тона грозде годишно. Избата разполага с високотехнологично немско и италианско
оборудване, с цел производство на къси серии висококачествени вина.
Винарска изба Тохун има три серии вина – Сороко, Греус и Тохун. Освен в бутилки, вината се
предлагат и в Bag in Box. Сред продуктите са СОРОКО Шардоне, СОРОКО Совиньон блан, СОРОКО
Розе, СОРОКО Мерло, СОРОКО Каберне Совиньон, ГРЕУС Мерло, ТОХУН Каберне Совиньон &
Мерло и други. Дегустация и посещение на избата се предлагат след предварителна резервация.

G. Винарска изба Бойар
Координати:
Поморие
+359 596 22420, +359 887 393 847, +359 885
623 770, +359 886 077 132
boyar@abv.bg
http://vinarskaizba.com/
42.56264, 27.57291
Винарска изба Бойар е създадена през 1998 г. в покрайнините на Поморие, като
възраждане на създадената през 1922 г. малка винарна. Отглеждат се 350 дка собствени
лозови масиви. Винарната разполага с модерни съоражения за преработка на грозде,
класическа подземна изба с бъчви от френски и калифорнийски дъб, както и напълно
автоматизирана бутилираща линия.
Изба Бойар произвежда сухи бели и червени вина, обединени в две запомнящи се серии Тера Анхиало и Авлудзена. Гордост на винарната са наградените със златни медали от
Винария - Розе 2015, Мерло Бойар 2013, Сира Бойар 2011, както и Ракия на майстора
Анхиало.
Произвеждат се три вида Анхиалска ракия - обикновена, отлежала и мускатова. Найновите продукти са обединени в специалната серия „Фамилна Колекция“ - AMARELLE натурален ликьор от вишни, ANHIALO - отлежала мускатова ракия и ARISTOCRAT качествено винено бренди.
За гостите се организират винените турове от технолог, който представя избата,
производствения център и прекрасната гледка на лозовите масиви. Организират се и
винени вечери, по време на които сомелиер поднася перфектно съчетани напитки и
храни, най-често тематично подбрани по желание на посетителите - например вечер на
димята от различни реколти в компанията на пресни черноморски риби, или пък вечер на

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

червени вина, отлежавали в барик,
съпроводени от месни специалитети. Винарната разполага и хотелска част, която може да
се ползва с предварителна заявка.
H. Винарна Черноморско злато
Координати:
Поморие, Индустриална зона
+359 596 35 701,+ 359 596 32 160
office@bsgold.bg
www.bsgold.bg
42.5584, 27.63917
Черноморско злато е винарна, разположена в
района на Поморие, която се слави с бурна история и забележителни винени традиции.
Винарната притежава в Разбойна, Аспарухово и Трояново повече от 600 ха собствени лозя
от най-известните сортове - Каберне Фран, Семийон, Мерло, Коломбар, Шардоне,
Совиньон Блан, Мускат, Пино Гри, Траминер, Вионие и други.
Купажното вино от серията „Солените хълмове“, съставено от Каберне Совиньон, Мерло,
Каберне фран и Сира, е ръчно произведено, което му носи златен медал на изложението
Мундус Вини 2013, Германия. Вината от серията „Специална резерва“ с печат са Каберне
Совиньон - Мерло и Каберне Совиньон. Останалите серии вина са „Златен ритъм“, „Вила
Марвела“, „Вила Понте“, „Пентаграм“, „Ел Мар“, „Раковина“. Произвеждат се също
ликьорни вина и аперитиви като Кагор Благовест и Бадемов аперитив. Годишно се
произвеждат 15 000 000 бутилки вино.
Винарната е известна и със своите ракии „Бургас 63“ – Перлова, Траминер, 12-годишна,
Барел и Специална, Бургаска – „Мускатова“ и „Гроздова“, Поморийска - „Мускатова“ и
„Гроздова“ и Аламбик – Ултра премиум. Винарната е известна и с висококачественото
бренди „Черноморско злато“, като най-ценено от познавачите е 17-годишното и 33годишното бренди. Произвеждат се също ликьори с едни от най-популярните аромати –
кафе и шоколад. Дегустации се предлагат регулярно от юни до септември или след
предварителна заявка.
Еднодневна екскурзия по туристически маршрут Кабиле - Скалица
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Начална точка: По предложение на туроператора
Маршрут: с. Кабиле, гр. Ямбол, с. Роза, с. Ботево, с. Меден кладенец, с. Скалица
Крайна точка: По предложение на туроператора
Програма:
9.30 ч.
9.30 ч. – 10.30 ч.
10.30 ч. – 11.30 ч.
11.30 ч. – 12.30 ч.

Пристигане пред Античен град Кабиле (GPS 42.52921, 26.47891)
Разглеждане на античния град
Посещение на Кабиленски манастир (GPS 42.51741, 26.46939)
Посещение на Винарска изба Вила Ямбол (GPS 42.49671, 26.47655),
дегустация и покупка на вина
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12.30 ч. – 13.30 ч.
Обяд в Механа
Къщата (GPS 42.48618, 26.50669)
13.30 ч. – 14.30 ч.
Посещение на пекарна Къща на хляба (GPS 42.47668, 26.49759)
14.30 ч. – 15.30 ч.
Посещение на Мандра Сакарела (GPS 42.50333, 26.52263)
15.30 ч. – 16.30 ч.
Пътуване до с. Скалица
16.30 ч. – 17.30 ч.
Посещение на Винарска изба Balar Wines (GPS 42.27062, 26.26122),
дегустация и покупка на вина
17.30 ч.
Отпътуване от с. Скалица
A. Античен град Кабиле
Координати:
Гр. Ямбол, ул. „Бяло море” № 2
Регионален исторически музей - Ямбол
+359 46 66 34 03
museum@mail.bg
yambolmuseum.com/new
42.52921, 26.47891
Тракийският и античен град Кабиле се намира на 8 км северозападно от гр. Ямбол.
Археологическите проучвания показват, че Кабиле е бил един от най-големите и значими
градове в древна Тракия. Най-ранните следи от обитаване на мястото на античния град
Кабиле са открити при римските казарми. Археологическите проучвания показват, че тук е
имало селищна могила от халколитната епоха (II хилядолетие пр.н.е.), която е била
унищожена през античността. През 342 г. пр. н. е. Филип Македонски превзема Кабиле по
време на своя поход в Тракия. Градът е доукрепен и в него е настанен военен гарнизон.
След средата на V в., поради зачестилите варварски нашествия, във военния лагер се
заселва и цивилно население. Изградена е допълнителна крепостна стена – протейхизма.
Кабиле е унищожен през VI в. по време на аварските нападения в провинциите на
Римската империя.
Резерватът „Тракийски и античен град Кабиле“ е отворен всеки ден, от 8.00 до 18.00 ч.
Туристите могат да се разхождат свободно в него и да се насладят на останките от
базилики и църкви, от крепостни стени и
обществени сгради на площ от над 600 дка.
B. Кабиленски манастир
Координати:
с. Кабиле
+359 4712 583
42.51741, 26.46939
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Кабиленският
манастир
„Рождество
Богородично“ е разположен в близост, на 1 км разстояние, до с. Кабиле. Построен е в
периода 1919 – 1944 г., на мястото на малък параклис. Най-голяма заслуга за
построяването на манастира имал Георги Николов от с. Ген. Инзово, който пътувал с
години от село на село и събирал дарения за строежа. Манастирът е прочут със своя
лечебен извор, който е открит през 1918 г. от възрастна жена от Сливен, след пророчески
сън. За манастира се грижат игуменката монахиня Минодора и още 4 монахини.
Кабиленският манастир може да посреща до 50 гости за пренощуване.
C. Винарска изба Вила Ямбол
Координати:
Ямбол, кв. Индустриална зона
+359 46 661 615
office@vinpromyambol.com
http://villayambol.com/
42.49671, 26.47655
Наследник на създадената през 1924 година
винарна Вила Ямбол е сред най-старите винарски
изби в Южна България. Вила Ямбол разполага с
900 ха собствени лозови масиви, разположени в долината на р. Тунджа, в района на
Тракийската низина. В землището на с. Трояново се отглеждат 200 ха от белите сортове
Совиньон Блан, Юни Блан, Вионие, Глера и Мускат Отонел. Останалите насаждения се
намират в землищата на гр. Болярово и с. Тенево, райони с традиции в лозарството и
много добро съчетание на почви и климат за производство на червени винени сортове
грозде с отлични качества – Мерло, Каберне Совиньон и Сира. Лозовите масиви се
обработват от нова, модерна техника, отговаряща на всички европейски изисквания.
Винарната е вече напълно модернизирана, като разполага с модерни бази в Ямбол и
Стралджа. Инсталирани са две нови линии за бутилиране с общ капацитет 3000 бутилки на
час. Произвеждат се бели, червени, розе и пенливи вина от сериите Kabile и Villa Yambol,
както и ракия. От серията Kabile се произвеждат Chardonnay & Sauvignon Blanc, Chardonnay,
Rose Syrah, Merlot & Cabernet Sauvignon, Mavrud & Cabernet Sauvignon, Syrah. От серията
Villa Yambol са Chardonnay, Muskat, Rose, Merlot, Mavrud, Cabernet Sauvignon, Merlot
Reserve, Cabernet Sauvignon Reserve, Mont Royal. Общият капацитет за преработка на
грозде възлиза на над 16 млн. кг., а за съхранение – над 18 млн. кг. Продукцията на
винарната се цени високо и доказателство за това са множеството призови отличия от
винарски изложения и конкурси. Сред награждаваните вина са Cabernet Sauvignon 2015,
Mavrud 2014, Mavrud 2015, Merlot 2015.
Вила Ямбол е една от малкото компании в България, притежаващи собствена бъчварска
работилница. Майстори - бъчвари с дългогодишен опит изработват нови бъчви от
висококачествен български дъб. В работилницата се рециклират и стари бъчви по френска
технология. Фирмата разполага с повече от 800 висококачествени френски бъчви тип
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„барици” с вместимост от 225 л. и с над
1000 български бъчви с вместимост от 500 л. и 225 л. Бъчвите се подменят регулярно на
всеки 3-4 години.
Винарската изба произвежда една от най-качествените ракии в България – „Стралджанска
мускатова ракия”, носител на множество национални и международни отличия.
Винарската изба произвежда една от най-качествените ракии в България – „Стралджанска
мускатова ракия”, носител на множество национални и международни отличия.
Продукцията на винарната се изнася в над 20 страни от целия свят - Япония, Канада,
Великобритания, Холандия, Норвегия, Германия, Швеция, Финландия, Австрия, Франция,
Дания, Швейцария, Чехия, Полша, Русия, Литва, Латвия, Естония, САЩ и др.
Дегустация и посещение на избата и лозята се организират всеки ден от 8.30 до 17.30 часа
или след предварителна резервация.
D. Механа Къщата
Координати:
Ямбол, ул. П. Парчевич 6
+359 46 663 292, +359 882 400 082
mehana_kushta7a@abv.bg
42.486317, 26.506649
Механата разполага с 50 места, има лятна градина,
особено предпочитана през горещите дни. Предлага
традиционна българска кухня.
E. Пекарна Къща на хляба
Координати:
Ямбол, пл. Страшимир Кринчев 1
+359 899 873 762
mira_hliab1960@abv.bg
http://kushtanahlqba.com/

42.476784, 26.497590

Пекарната работи под различни форми от 1992 год. През
първите години след създаването си произвежда ръчен
хляб, изпечен по един от най-старите начини – в зидана
подова каменна пещ, загрята с дърва. След това се монтира ново оборудване и започва
производство на хляб по заводски способ, организира се транспортиране на готовото
производство до търговската мрежа на няколко общини.
През 2013 год. Къща на хляба започва да произвежда хляб и хлебни изделия, различни от
масовото промишлено производство – погачи, обредни хлябове, козунаци, закуски.
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F. Мандра Сакарела
Координати:
Ямбол, ул. Преслав 333
+ 359 46 663557, +359 887 898989
sakarelaood@abv.bg
http://sakarela.com/bg/

42.503319, 26.522632

Сакарела е търговското наименование на
млечните продукти, произведени от Сакарела
ООД. Млекопреработвателното предприятие е създадено през 1998 г. в Ямбол и
разполага с модерна база за производство и оборудване, отговарящи на всички
изисквания на българските и европейски стандарти. Използват се швейцарски машини и
съоръжения за производство на кашкавал. Фирмата разполага и с високотехнологична
лаборатория, в която се извършват физико-химични и микробиологични анализи. В
предприятието работят близо 50 висококвалифицирани кадри, вкл. микробиолози,
ветеринарни лекари и технолози.
Мисията на Сакарела е запазване и обогатяване на вековните български рецепти в
съчетание с модерните технологии и научни изследвания. Продуктите на предприятието
са предпочитани заради своите вкусови качества, обусловени от висококачествените
суровини.
Мандрата произвежда кашкавали от краве мляко – Сакарела, Ревански, с маслини, с
шунка, с български подправки, кашкавал Диана, топен кашкавал, кашкавал с намалено
съдържание на животински мазнини Здраве, краве саламурено Сирене на Дядо, краве
сирене Диана, деликатесен продукт Сакарела, краве масло и извара от първокачествени
суровини.
G. Винарска изба Balar Wines
Координати:
с. Скалица, община Тунджа
+359 886 920 664, +359 886 245 524
balar_ad@abv.bg
http://www.wines-balar.com/
42.27062, 26.26122
Винарска изба Балар е създадена през 2006 година. Философията на собствениците е да
останат максимално близо до характера на гроздето, дарено от тракийската земя, чрез
виното, което създават, прилагайки щадящи практики и редуциран добив. Именно за това,
собствениците избират името „Балар“, което означава „мъдър, учен човек“ на
старобългарски език.
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Избата и лозовият масив са разположени
в района на с. Скалица, под Манастирските възвишения, на около 30 км югозападно от
град Ямбол. В близост до тях е създаден изкуствен воден басейн, заобиколен от зелени
ливади и овощни градини, разкриващи красотата на местността. Избата разполага със 130
декара собствени лозови насаждания със сортовете Каберне совиньон, Мерло, Сира и
поддържащи сортове Пети вердо, Малбек, Карменер и Темпранийо. Белите сортове са
Гевюрцт траминер и Мускат отонел. Капацитетът за преработка е 50 тона грозде. За
съзряване на виното се използват френски 225-литрови дъбови бъчви, след което се
бутилира и отлежава в подземно помещение с постоянна температура и контролирана
влажност на въздуха.
Изба Балар е разработила уникална технология за производство на витализирано вино –
подложено на продължително въздействие със звукови вълни, така че да се промени
структурата и спектъра на излъчване на молекулите в напитката. Виното, озвучено по този
начин, със специално подбрана класическа музика, мултиплицира качествата си и
положителното си въздействие върху човешкия организъм. Виното съзрява от 3 до 12
месеца под звуците на класическа музика. Методът е защитен с полезен модел и е в
процедура по патентоване.
Първата колекция витализирано вино е съзрявала под звуците на безсмъртните
произведения на Лудвиг ван Бетовен. Произведени са 320 бутилки. Всяка бутилка от тази
серия е номерирана и е с колекционерска стойност.
Останалите линии са обозначени с годината на производство – К 2009, К 2010, К 2011, К
2012 и т.н. От серията К 2009 са вината К1 2009 (Каберне Совиньон и Мерло ), K3 2009
(Каберне Совиньон и Сира), K5 2009 (Каберне Совиньон и Сира), K7 2009 (Каберне
Совиньон и Сира) и K9 2009 (Мерло и Каберне Совиньон). От серията K 2011 са вината K1
2011 (Каберне Совиньон и Пети Вердо), K3 2011 (Каберне Совиньон), K5 2011 (Каберне
Совиньон и Сира) и K9 2011 (Мерло и Каберне Совиньон) и т.н. Всяка серия е с ограничена
наличност и бързо се изчерпва.
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Снимки
Кулинарни фестивали и събития в трансграничния регион
Празник на домашната наденица в Кошарица

Трифон Зарезан в Сунгурларе

Карнавал на виното в с. Веселиново

Празник на младото вино в Гюльовца

Празник на виното в Скалица
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Празник „За хляба наш …“ в Симеоново

Събор в Широка поляна
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„Заедно на Гергьовден“ в Горски извор

Събор в Царева поляна

Летен Никулден в с. Здравец
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Фестивал на зелениката в Странджа

Празник на хляба в Оризаре

Бургаски фестивал на виното
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Фестивал „По Малкотърновски – от извора на Странджа“

Фестивал на мановия мед в Царево
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Празник на динята в Завой

Ден на фермера в Тънково

Празник на плодородието в Крум
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Фестивал на меда в Несебър

Рибен фест в Царево
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Празник „Баница вита, два пъти превита“ в Елхово
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„Кулинарното наследство на Тракия“ в Ивайловград

Есенен панаир в Симеоновград
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Рибен фестивал „Есенни пасажи“

Никулден в Бургас

11
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

Никулден в Симеоновград

Никулден в Приморско

12
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

Рецепти на традиционни български ястия от трансграничния регион
Карталаци

Гюзлеми
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Катми

Зелник

Булгурена вита баница

Сладка баница с орехи
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Сарми от лапад

Черни миди с лимонов сос
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Винарни и винарски изби в трансграничния регион
Винарна Братанови

Винарска изба Villa Bassarea

Винарска изба Иво Върбанов

Винарна Тера Тангра

Винарска изба Шато Коларово

Винарска изба Малката звезда
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Винарна Кастра Рубра

Винарска изба Катаржина Естейт

Винарна Мезек

Винарна Ямантиеви

Винарска къща Лозев

Вила Любимец

Винарна Стамболово

Винарска изба Домейн Мараш
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Винарска изба Димитровче

Винарска изба ДиВес Естейт

Винарна Черноморско злато

Винарска изба Тохун

Винарска изба Бойар

Винарска изба Братя Минкови

Бутикова винарна Зеланос

Винарна Винекс Славянци
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Винарна Вила Ямбол

Винарска изба Марвин

Винарска изба Балар

Мандри и ферми в трансграничния регион
Мандра Сигмен

Мандра Дебелт
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Мандра Сакарела

Ферма Кавръмови

Дивата ферма

Пекарни в трансграничния регион
Пекарна Парапина

Харна пекарна

Пекарна Зиа
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Пекарна Майстор пекар

Бутикова пекарна и кафе Home Sweet Home

Френска пекарна La Marquise

Пекарна Виена стил

Пекарна Къща на хляба

Ресторанти в трансграничния регион
Ресторант Старият Созопол
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Механа Къщата

Хотел-ресторант Св. Св. Константин и Елена

Замъкът Влюбен във вятъра
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Комплекс Luxor

Хотели в трансграничния регион
Хотел Casa del Mare
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Хотел Riverside
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