
      

 

 

 
КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ”  

ПРИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

„НЕОФИТ РИЛСКИ”, БЛАГОЕВГРАД 

 

има удоволствието да Ви покани да участвате в 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ 

„СПА и ВИНО” 

16.10.2014 – 20.10.2014 

Интерхотел Сандански (България) 

 и о-в Корфу (Гърция) 

 

 

СЪОРГАНИЗАТОРИ: 

 

 

Съюз на учените в България, клон Благоевград 

 

Катедра „Икономика и организация на туризма“ – Икономически 

университет, гр. Варна 

 
 

 

Събитието се провежда под патронажа на 

Президента на Република България 

Росен Плевнелиев 
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http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=SBZeM00JRi8cAM&tbnid=SJgBvOCK4xxLsM:&ved=0CAYQjRw&url=http://inventorspot.com/articles/spavino_bath_salts_turn_water_wine_27038&ei=OiciU-y4HoGNtQbxuoDwAg&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNHe9JGm_xG96cJr0YDvIPf4ZvRLMA&ust=1394833523470577


Почетен председател на Организационния комитет: 
Проф. д.н. Иван Мирчев – Ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград 

 

Председател на Организационния комитет : 

Проф. д-р Георги Георгиев – катедра “Туризъм” при СФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград 

 

Организационен комитет: проф. д-р Николина Огненска,  проф. д.н. Васил Марков, доц. д-р  Мария 

Вълкова, проф. д-р Рая Мадгерова, проф. д-р Таня Дъбева, проф. д-р Светла Ракаджийска, проф. д-р Марин 

Нешков, доц. д-р Людмила Иванова, доц. д-р Стоян Маринов, гл. ас. д-р Тодор Дянков, гл. ас. д-р Илинка 

Терзийска, гл. ас. д-р Любомира Гръчка, ас. д-р Саня Павлович, д-р Вера Глигориевич, ас. Мария Белий, ас. 

Микица Сибинович, Иванка Въсенска, Деян Доляк, Ася Найденова 

  

Редакционна колегия: проф. д-р Добрица Йовиджич, ас. д-р Саня Павлович, проф. д-р Славолюб 

Драгичевич, проф. д-р Миряна Дежеджич, доц. д-р Велимир Шечеров, проф. д-р Зоран Иванович; проф. д-р 

Раде Кнежевич; проф. д-р Драган Магаш; проф. д-р Ягода Стрезовска; проф. д-р Людмила Новачка; проф. д-р 

Т. Кръстев; проф.д-р Нина Попова; доц. д-р Станислав Иванов; проф.д-р Светла Ракаджийска; проф. д-р 

Марин Нешков; доц. д-р Таня Дъбева; доц. д-р Катя Илиева; доц. д-р Стоян Маринов; доц. д-р Соня 

Алексиева. 

 

 

Туристически форум „СПА и Вино” продължава традиционната за катедра „Туризъм” 
конференция „Културните коридори на Югоизточна Европа – културен туризъм без граници”, която 
всяка година събира учени от различни професионални направления, обединявайки усилията им за 
идентифициране, опазване и промотиране на културното наследство на страните в региона, както и 
използването му като основа за устойчиво туристическо развитие. Тазгодишният форум е насочен към 
културен коридор Виа Егнатиа, като конкретната тема „СПА и Вино” е избрана поради високия 
потенциал за развитие на винения и СПА туризма в Югозападния регион на България.  

В рамките на форума ще бъде проведена кръгла маса (гр. Сандански), както и семинар на тема 
„Средиземноморската кухня – елемент от Световното културно наследство” (о-в Корфу, Гърция). Ще 
бъде издаден и сборник с доклади на английски език.  

Такса правоучастие: 150 лв.     

Такса правоучастие за докторанти и студенти: 100 лв. 

Таксата включва: участие в кръгла маса, публикуване на доклад на английски език (сборникът се издава 

преди началото на конференцията); кафе-паузи, транспорт Благоевград-Сандански-Корфу-Сандански-

Благоевград; коктейл за „Добре дошли“ /16.10.2014 г./, дегустация на средиземноморска кухня  

Банкова информация :  

   

Сметка в ЛЕВА: 

Първа инвестиционна банка 

BG73FINV91503115415518 

BIC: FINVBGSF 

 

Основание за плащане : (участие в Международен туристически форум „СПА и ВИНО“; име участник) 

 

Тематични направления  на докладите и презентациите : 

Балнео-, спа и уелнес туризъм 

Винен туризъм 

Материално културно  наследство  

Нематериално културно наследство 

Културен коридор „Виа Егнатия” 

 

Технически изисквания към докладите и срокове (моля вижте в Регистрационната форма) 

Електронен адрес за изпращане на докладите : cultural_corridor@swu.bg  

Институционален адрес : ЮЗУ „Неофит Рилски”, Стопански факултет, Катедра Туризъм 

Гр. Благоевград 2700, ул. Крали Марко №2, тел. 00359 73 88 59 52, Милена Донина – секретар 

  

mailto:cultural_corridor@swu.bg


ПРОГРАМА  

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ „СПА и ВИНО” 

 

Първи ден –  16.10.2014 г. /четвъртък/ 
18.00  Пристигане в гр. Сандански и настаняване в „Интерхотел Сандански“. 

20.00  Коктейл за „Добре дошли“ 

 

Втори ден –  17.10.2014 /петък/ 
09.00 -10.00 Регистрация на участниците 

10.00 – 12.00 Кръгла маса „Спа и вино“ 

14.00 – 15.00 Посещение на парк-хотел „Пирин“ 

16.00  - 19.00 Посещение на гр. Мелник и винарна в региона 

20.00  Коктейл за участниците във форума 

     

Трети ден: - 18.10.2014 /събота/ 
09.00   Отпътуване за о.Корфу /Гърция/ 

18.00  Пристигане и настаняване в хотела. Свободно време 

 

Четвърти ден:  19.10.2014 /неделя/ 

10.00 - 12.00 Семинар на тема „Средиземноморската кухня – елемент на световното нематериално 

 наследство“ 

14.00 – 19.00 Запознаване със забележителностите на о-в Корфу 

20.00    Гръцка традиционна вечер 

 

Пети ден:      20.10.2014 /понеделник/ 

9.00  Отпътуване за България 

 

Забележка: Организаторите си запазват правото на промяна в програмата 


