
 

 
ПРОГРАМА 

(не е окончателна)  
 

13 април (сряда) 

09700 – 17:00 Регистрация на изложителите 
Аранжиране на експозиционните щандове 

Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 

14  април (четвъртък) 

Час Експозиционни зали Дискусионна зала 1 
ИЗ „Рафаел Михайлов” 

Дискусионна зала 2, Корпус Б 
ИЗ „Рафаел Михайлов” 

Читалнята на регионална 
библиотека “П. Р. Славейков” 

 
11:30 

Водосвет за участниците в ХІIІ 
Международно изложение 

„Културен туризъм” 
Велико Търново 2016 

   

 
11:45 

Посолство на Република 
Индонезия в България 

Ритуален танц 
Специален поздрав за гостите и 

участниците в изложението 

 
 

  

 
12:00 

„Заветът на царя” – ритуал с 
дегустация на вино в сребърни 
съдове – реплики от тракийски 

съкровища от РИМ – Враца 
Представя Община Враца 

 
 

  

 
 

12:00 – 13:00 

 Кръгла маса: 
"Новите туристически атракции и 
устойчиво туристическо развитие "  

Представя: Асоциация на 
българските туроператори и 

туристически агенти 

  



 

 
12:30 – 13:15 

  

  Издателство „Захарий Стоянов“ 
представя: 

„Величието на българина“ 
с участието на акад. Константин 

Косев и Иван Гранитски 

 

13:30 – 14:00   “Златната книга на Несебър” – 
Презентация на Община 

Несебър, лектор д-р Евтелпа 
Стойчева – археолог 

 

14:00 – 17:30   Международен филмов фестивал 
„На източния бряг на Европа“ 

прожекции на номинираните за 
награда филми 

 

 
13:30 

 „Врачанска теменуга” 
 Дегустация на вино и томбола с 

награди 
Представя Община Враца 

 
 

  

 
 

13:00 – 13:20 

 Планински и културен туризъм в 
район Стара планина с център 

Велико Търново 
Представя Даря Заричинова – 

Член на УС на Българска 
хотелиерска и ресторантьорска 

асоциация 

  

 
13:30 – 13:50 

 Обектите на Регионален 
исторически музей -  Шумен 

Представя: Даниел Руменов 
директор на РИМ Шумен. 

  

 
 

14:00 – 16:00 

Годишна среща на кметовете на общини в Република България  
по проблемите на туризма 

С участието на министъра на туризма на  
Република България г-жа Николина Ангелкова 

Конферентна зала, Община Велико Търново 



 

 
 

16:30 – 18:30 

Кръгла маса на „Царевград Търнов” ЕООД и  
Нов български университет 

„Опазване на културното наследство – мисия възможна“ 
със съдействието на Министерство на културата 

Участие в дискусиите ще вземат: 

 Г-н Боил Банов - заместник-министър на културата 

 проф. Николай Овчаров - съветник на Вежди Рашидов, министър на културата 

 д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”, Столична община 

 експерти от Министерството на културата, Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), Главна дирекция „Инспекторат за 
опазване на културното наследство” и др.  

За участие във форума са поканени Българския национален комитет на ИКОМ, Българския национален комитет на ИКОМОС, Асоциацията на българските 

археолози, Сдружението „Български музеи“, както директори на музеи от цялата страна.  

Модератор: доц. д-р Соня Алексиева  
Конферентна зала, Община Велико Търново 

16:00 – 16:20  “Банско – природа, традиции, 
модерност” 

 Представя: Таня Станчева 
Джупанова – Началник отдел 

“Икономическо развитие”,  
Община Банско 

  

 
15:30 

„Заветът на царя” – ритуал с 
дегустация на вино в сребърни 
съдове – реплики от тракийски 

съкровища от РИМ – Враца 

 
 

  

 
17:30 – 19:00 

 ХІІ-ти Международен фестивал на 
туристическия филм “На източния 

бряг на Европа” 

  

19:00 – 21:00 ХІІ-ти Международен фестивал на туристическия филм “На източния бряг на Европа”, “Киното и градът”: 
“Момчето си отива” – 1972 г. България, заснет изцяло в гр. Враца. Сценарист – Георги Мишев, режисьор Людмил Кирков. 

Голяма зала на Общински съвет Велико Търново 



 

 
16:30 – 17:30 

   Издателство “Кралица Маб” 
представя: „Тихата лирика“ в 

българската литература 

 
18:00 – 19:30 

   Издателство “Захарий Стоянов” 
представя: 

„Строителният гений на 
българите през вековете”   
Автор: Стоян  Райчевски 

 
17:30 – 18:30 

  Издателство „Жанет 45” 
представя: 

„Печатарят”  
Автор: Силвия Томова 

 

 
15  април (петък) 

 

Час Експозиционни зали Дискусионна зала 1 
ИЗ „Рафаел Михайлов” 

Дискусионна зала 2, Корпус Б 
ИЗ „Рафаел Михайлов” 

Читалнята на регионална 
библиотека “П. Р. Славейков” 

 
 

10:00  - 11:00 
 
 

 
 

“Матера, от конюшните до 
звездите” 

Архитект Mattia Antonio Acito 
 

“Влиянието на Европейска 
столица на културата” 

Д-р Alberto Giordano 
Посланик на добра воля  

Матера 2019 

Издателска къща „Хермес” 
представя:  

Творчески портрет на проф. дфн 
Анчо Калоянов и 
 Недялко Славов 

 

11:00  - 12:00 
 

  Издателска къща „Знаци” 
представя: 

Творчески портрет на Г. 
Гавраилов и 

Керана Ангелова 

 

12:00  - 13:00 
 

  Издателска къща „Инле” 
представя:  

 



 

„Мистерията на българските 
стенописи” 

11:30 „Хляб от Бога” – артистична 
реконструкция на ритуално месене 
на хляб от лимец с дегустация  
Представя: Община Враца 

   

   
    12:20 – 12:50 

 Представяне на номинациите и 
журито в Националния конкурс 

„Read & Travel” 2016 
Представя:  

доц. д-р Соня Алексиева 

  

 
13:00 – 13:20 

 Обявяване на Националния 
студентски конкурс за най-

добра разработка на 
туристическа тематика 2016 

(представяне на изискванията и 
критериите) 
Представя:  

проф. Мария Воденска 

  

 
  

13:30 – 14:30 

  
 

“Палестина – Светата земя” - 
Официално откриване на 

организирана с партньорството 
на  Посолство на Държавата 

Палестина и предоставена от  
Н. Пр. Д-р Ахмед Ал Мадбух, 

извънреден и 
пълномощен посланик  

на Държавата Палестина в 
Република България  

 

14:30 – 15:30    Кино академия:  Уъркшоп 
“Режисьор + Туроператор = 
Туристическа Реклама“  

 



 

15:30 – 19:15   
 

 ХІІ-ти Международен фестивал 
на туристическия филм “На 
източния бряг на Европа” 

прожекции на номинираните за 
награда филми 

 

    
 
 
    
 
 
    14:00 – 17:30 

Конференция 
Възможности за развитие на туризма и опазване на културното наследство със средства от оперативните програми в периода 2014-2020 

 
„Възможности за финансиране на културен туризъм по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ 

Представя: Т. Сакарова – експерт „Управление на проекти и програми“,  
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ 

 
Програма за развитие на селските райони – инструмент за насърчаване на туристически дейности 

Представител на Министерството на земеделието и храните 
 

Специалните финансови механизми, които биха позволили на общините да реализират инвестиции 

                                                                       Представител на Министерство на икономиката 

                                                      Закон за управление на еврофондовете 
                                                       Представител на Министерски съвет 
 

със съдействието на заместник министър-председателя и министър по европейските фондове и икономическата политика  

на Република България г-н Томислав Дончев 

 
                                                                                          Конферентна зала хотел „Премиер“ 

 
14:30  

Представяне на вино „Врачанска 
теменуга” с дегустация 

Томбола с награди 

 
 

  

 
15:00 – 15:20 

 TravelVEE - иновации за 
хотелиери"  

Представя:  Костадин Башев 

  



 

управител на БИД ИТ ООД 

 
20:00 – 22:00 

ХІІ-ти Международен фестивал на туристическия филм “На източния бряг на Европа”, „Киното и градът“ 
„Солта на морето“ 2008 г., Палестина, Белгия, Франция, Испания,Швейцария 

Реж. Анмари Ясир, български / белгийски, субтитри 
Филмът е предоставен от Посолството на държавата Палестина  

Голяма зала на Общински съвет – Велико Търново 

16  април (събота) 

Час Експозиционни зали Дискусионна зала 1 
ИЗ „Рафаел Михайлов” 

Дискусионна зала 2, Корпус Б 
ИЗ „Рафаел Михайлов” 

Читалнята на регионална 
библиотека “П. Р. Славейков” 

 
09:30 – 14:00 

 ХІІ-ти Международен фестивал 
на туристическия филм “На 
източния бряг на Европа” 

прожекции на номинираните за 
награда документални и 

научно-популярни филми 

  

11:30 Представяне и дегустация на 
традиционни ястия от Врачанския 

регион – село Челопек 

   

14:30  Представяне на вино „Врачанска 
теменуга” с дегустация 

Томбола с награди 

 
 

  

18:00 Официална церемония по награждаване на участниците в XII Международен Фестивал на Туристическия Филм – България „На Източния 
бряг на Европа” 

Площадката за наблюдение на „Звук и светлина“  

19:30 Церемония за връчване на наградите на МТИ “Културен туизъм” 2016 
Читалище „Надежда“ 

20:00 Коктейл за гости и участници от името на Кмета на Община Велико Търново 
Читалище „Надежда“ 

 
21:30 

МТИ Културен туризъм” 2016 
Аудио-визуален спектакъл “Царевград Търнов - звук и светлина” 

 
17 април 2016 г. (неделя) 

 



 

Час Експозиционни зали Дискусионна зала 1 
ИЗ „Рафаел Михайлов” 

Дискусионна зала 2, Корпус Б 
ИЗ „Рафаел Михайлов” 

Читалнята на регионална 
библиотека “П. Р. Славейков” 

11:00 – 16:30    Прожекции на наградените 
филми в XII Международен 
Фестивал на Туристическия Филм 
– България „На Източния бряг на 
Европа” 

 

 
В рамките на МТИ «Културен туризъм» 
 в изложбени зали «Рафаел Михайлов»: 

 
Корпус Б, етаж 1  
Великденски базар на ръчно изработени сувенири и аксесоари – част от програмата за социални услуги на Община Велико Търново. 
 
Изложба на етнографски комплекс Златоград. 
 
Корпус Б, етаж 2  
Фоайе на книгата с автограф  – специален проект на Международното изложение „Културен туризъм“, Министерство на културата на Република 
България и Регионална библиотека Велико Търново представя издателствата: Анибус, Просвета, Абагар, Ивис, Фабер, Захари Стоянов, Хермес, 
Приятели, Знаци, Агата-А, Сиела, жанет 45, Летера, ПИК, Кралица Маб, ФЮТ, ВТУ, Атея, РНБ, ДАР, Инле. 
 
Корпус Б, етаж 3 
Национално движение работилница "Седянка" представя изложба на шалове с българска бродерия, великденски бродирани яйца, картички и 
дантела.  
 
Хан "Хаджи Николи"  
Изложба "ЗЛАТНИТЕ И СРЕБЪРНИТЕ МОНЕТИ НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ТРЕТОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО".  
За участниците в МТИ „Културен туризъм“ – преференциална цена на билета 2,00 лв. 
 

Организаторите си запазват правото за промени в програмата. 
 

 
 


