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Текст и снимки: Гавраил Гавраилов

Родината ни отдавна си е из-
воювала правото да бъде 
популярна туристическа 
дестинация – спомням си 
колко горда бях това лято, 

когато една от най-силните туристи-
чески агенции в Чехия, рекламираше 
непрекъснато нашето Черноморие 
– чисто, евтино и безопасно за чеш-
ките граждани. Само че България 
не е само море и планина. В нея има 
много непознати приказни кътче-
та, които чакат своите откриватели. 
На последното Туристическо изло-
жение, провело се през февруари в 
Прага, стана ясно, че чехите, които са 
изключително любознателен народ, 
вече търсят в Отечеството ни инте-
ресни маршрути и нетрадиционни 
посоки на почивката си, защото ис-
кат да опознаят България. 

Могат ли българските села да бъ-
дат привлекателни за туристите, не 
само чуждестранни, но и български 
и как да преживеем незабравими 
приключения... на село? С всичко 
това се е заел нов онлайн проект, 
който си поставя за цел да популя-
ризира туризма в селските райони на 
България и Балканите. Платформата 

Rural Balkans обединява информа-
ция за събития, забележителности, 
маршрути, автентични храни и вино, 
които са встрани от масовите турис-
тически трасета. На ruralbalkans.com 
ще намерите и портрети на вдъхно-
вяващи хора, чиято мисия е да на-
правят селските райони по-добро 
място за живеене и пътувания. 

Създателят на Rural Balkans е Гавра-
ил Гавраилов, автор на популярните 
пътеводители „Села и туризъм“, „Села-
та в България“, „Родопи – в търсене на 
корените“ и „Североизточна България. 
Гид за пътешественици“. Като автори в 
медията ще се включат Анна Пелова, 
писател и пътешественик, както и Ве-
села Николаева, главен редактор на он-
лайн изданието Severozapazenabg.com, 
дългогодишен журналист в „Дневник“, 
„Капитал“ и „Бакхус“. 

Всичко започва преди четири го-
дини, когато г-н Гавраилов, психолог 
по професия, започва да обикаля 
малко популярни села в България. 
Първоначално това му е хоби, но в 
последствие намира съмишленици, с 
които се насочват към издирване на 
села, непознати дори като име и кои-
то все още са населени – защото не е 

тайна, че родните села се обезлюдя-
ват и умират. В резултат на проучва-
нията, се раждат и първите книги. В 
момента изследователите са се насо-
чили към Дунавския регион, който е 
голям като площ, но, за съжаление, 
най-слабо развит туристически.

„Ние сме пътешественици по ми-
сия и по душа. Затова решихме да спо-
делим пътуванията и приключенията 
си с повече хора, които обичат да се 
отклоняват от масовия туризъм и да 
откриват нови места. За нас крайната 
цел на едно пътуване никога не е само 
една точка, до която стигаш по точен 
план. Искаме да накараме хората да 
пътешестват като откриватели“, ко-
ментира Гавраил Гавраилов. 

Засега сайтът е с версия на бъл-
гарски език, предстои пускането и 
на английска версия. Това ще позво-
ли информацията да бъде достъпна 
за по-широка публика зад граница 
и за чужденци, които искат да посе-
тят България и Балканите. Повече 
информация можете да намерите на 
адрес: ruralbalkans.com.

В настоящия брой, скъпи чита-
тели, Ви предлагаме любопитен ма-
териал от Дунавския регион.  ◆


