ТИЙМБИЛДИНГ
С КАУЗА
БЪЛГАРСКОТО СЕЛО

За хората, традициите
и природата
Екотур Консултинг ЕООД

Искате да се забавлявате и да подобрите ефективността на
екипа си, копнеете за автентично преживяване, различно
от традиционните тиймбилдинги? Готови сте да подкрепите
кауза, съзвучна с мисията и ценностите на вашата фирма?

Ние предлагаме това, което търсите!
Защото нашата кауза е изчезващото българско село –
с неговите хора, традиции и природа!
И защото, ние знаем как да създадем преживяване, което е не просто забавно, но е
точната рецепта за преодоляване на предизвикателствата пред вашия екип.

Да помагаш на другите е голяма част от това да бъдеш успешен!
Искаме да ви разкажем истории, които мотивират и вдъхновяват. Да ви направим
част от тези истории, съпричастни на трудностите и радостите на селския човек, на
предприемача, на самодейците от местното читалище. Ще ви нагостим с вкусна
домашна храна с продукти от селските мандри, ферми и бабини градини.
Вярваме, че потапяйки ви в магията на селото, ще ви помогнем да подобрите
комуникацията, емпатията и доверието помежду си, ще откриете силните
страни на всеки един, ще увеличите ефективността на екипа си!
Предлагаме ви 5 дестинации, домакини и каузи – всяка от които подбрани много
внимателно и въз основа на дългогодишната ни работа в селските райони.
Елате с нас – за да направим заедно промяната!

НАШИТЕ КАУЗИ
И ДЕСТИНАЦИИ:
1

Милкана Йорданова,

село Смилян, общ. Смолян

Китното родопско селце Смилян е известно не само с
емблемата си - смилянския фасул, но и като привлекателна
дестинация за планински, приключенски и селски туризъм.
Милкана е собственик на мандра „Родопа Милк“, която от 1994 г. произвежда традиционни
български продукти и висококачествени сирена по западни технологии. Мандрата работи
изцяло с мляко от малки ферми от горното поречие на р. Арда. Милкана е радетел за
опазване на традициите и е начело на Национално сдружение „Планинско мляко“.
През 2002 г. възстановената от нея стара технология за бито сирене е записана като
част от световното наследство в Президиума на движението Slow Food в Италия. В
сърцето на Родопите ви очаква едно незабравимо преживяване - заедно ще може да
приготвите домашно сирене и извара, да избиете масло, както и да научите повече за
традициите в производството на мляко и смилянски фасул.
Ако желаете, добавете и приключенски елемент към вашия тиймбилдинг – младежите
от местния Клуб по спелеология и екстремен туризъм “Мурсалица“ ще организират за
вас сплотяващо преживяване с много адреналин в каньоните и пещерите в района или
поход по екопътеките край селото.
Кауза: Подпомагане на читалището в с. Смилян и ежегодния Фестивал на дивите цветя
популяризиращ традициите и природата на планината.
Настаняване: Комплекс „Млечен дом“ или в семейните хотелите в селото при по-голяма
група.
Период: целогодишно
Брой участници: 15-30
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Рукие Изирова,

с. Яворница, общ. Петрич

Петричкото село Яворница се е ширнало в подножието на
Природния парк „Беласица“ и привлича туристи, както с красотата на старите гори от
чинар и сладък кестен, така и с еко-пътеките, водещи до многобройните водопади в
района. Наблизо е и Самуиловата крепост при с. Ключ.
Рукие е един от най-самоотвержените партньори на Природен парк „Беласица“. Тя
посреща любители на чистата храна и красивата природа в своята къща за гости
„Орхидея“.
Леля Рукие ще приготви за вас истинско пиршество от гозби от подгорските села, които
може да опитате само тук, сред тях пляска с праз или диворастящи билки, мешник
и сърмички от бутима! Ще ви научи как да приготвите вкусните ястия, а дъщеря и
ще издаде тайната на меда от кестени. През топлите месеци може да помогнете в
зеленчуковата градина, а есента – да участвате в беритбата на сладки кестени от
стопанството на леля Рукие.
Ако желаете, може да помогнете и на Дирекцията на парк „Беласица“ в засаждането на
нови кестенови гори. Не пропускайте разходката до живописните водопади в Беласица!
Кауза: Подпомагане на местното читалище в с. Яворница и ежегодния Фестивал на
кестена.
Настаняване: Къща за гости „Орхидея“ или при по-големи групи хотел Света Неделя в
съседното село.
Период: целогодишно
Брой участници: 15-40
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Теодор Вълчев,

с. Ягодово, общ. Берковица

Селцето е сгушено между Врачанския Балкан и началото на Стара планина и предлага
невероятна гледка към обграждащите го планински склонове. От тук минават и туристически
маршрути за връх Ком и връх Тодорини кукли. В близост е балнео-лечебният курорт Вършец.
До 2008 г. Теодор е успешен бизнесмен и продуцент на множество предавания (сред които “Треска за
злато”), докато един ден статия във вестник, не променя живота му на 180 градуса и не му помага да
открие истинското щастие и смисъл в това да си изкарваш поминъка с труда си и …стадо кози на село.
Заминава за Италия за три месеца, за да се научи как се прави сирене при най-добрите майстори в
Тоскана. Връщайки се в България, основава кооператив във Врачанския край и започва малък бизнес с
отглеждането на 12 кози. Днес стопанството разполага с 50 кози и произвежда качествени сирена с
търговска марка “Качота” – прясно и отлежало козе сирене, и рикота.
Малката ферма се намира в края на селото – това е тиймбилдинг за екипи, които искат да се
докоснат до селския начин на живот – косенето на ливада, грижи за животните, приготвяне на
домашна рикота. Освен дегустация на сирена, Теодор и неговата дъщеря Лили ще приготвят вкусен
обяд с продукти от селските градини. А по желание, Лили ще ви научи и как да си направите сами
глинени съдове. Есента може да нацепите дърва за зимата на самотните възрастни жени от селото.
Добавете към програмата си и поход до връх Ком или посещение на Природен парк „Врачански Балкан“.
Кауза: Създаване на клуб и читалня на възрастните жени от селото, подпомагане на
местните фермери от Берковския балкан.
Настаняване: СПА хотел в гр. Вършец или семеен хотел в района.
Период: май - октомври
Брой участници: 15-30
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Мая Ангелова,

с. Превала, общ. Чипровци

Село Превала е закътано в предпланинската част на Западна Стара планина, в Натура
2000 зона. Заради красивия, див пейзаж, през 1970 г. тук е сниман филмът “Оцеола”
с участието на легендарния Гойко Митич. Десетилетия наред районът е бил затворена
гранична зона и това е запазило природата му почти непокътната.
Мая и нейната сътрудничка Мариана превръщат изоставената местна хлебарница в
спретнат цех „Синевка“, в който приготвят вкусни сладка и мармалади от горски плодове
по забравени бабини рецепти. В допълнение към цеха вече е изградена и пещ, в която се
приготвя домашен хляб и чипровски кори за баници.
„Целта ни е хората да дойдат при нас, на място, да усетят природата, да видят красотите й“.
При Мая и Марияна ще се научите да приготвяте сладка, ще омесите и изпечете селски хляб с
билки, ще опитате да тъчете на дървен стан. Ще се включите в приготвянето на вкусен обяд,
по традиционни рецепти, с продукти от местните производители в района. Може да участвате
в озеленяването на малкия парк в селото или обновите маркировката на местната еко-пътека.
Не пропускайте да обогатите вашето преживяване с посещение на прочутите
Белоградчишки скали и дегустация във винарна Боровица.
Кауза: Подпомагане на местните производители на чиста храна и ежегодния рокерски
фестивал в с. Превала.
Настаняване: Хотелски комплекс „Под чардака“ или Хан Мадона, недалеч от
Белоградчишките скали
Период: март – октомври
Брой участници: 15-40
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Теодор Пушкаров,

с. Меляне, общ. Георги Дамяново

Село Меляне е приютено в полите на Западния Предбалкан в красива карстова
местност около река Огоста. Наблизо е Лопушанският манастир. Селото се слави с две
неща – с най-чистия въздух в България и с най-странните имена на жителите си.
Теодор е потомствен пчелар – за него пчеларството е не просто поминък, а призвание и страст.
Пчелите са най-яркият пример за успешен екип в природата. Сред уроците, които можем да научим
от тях са жизненоважната роля на сътрудничеството, добрата комуникация и ролята на лидера.
Ако искате да узнаете още за тайния живот на пчелите, както и да усвоите основните умения за
един пчелар, изберете тиймбилдинг в с. Меляне. В определени месеци, ще можете да помогнете и
със засаждането на медоносни дървета в пчелина над селото.
Друг интересен домакин в селото е художникът-дърворезбар Чавдар Антов, който е създал истински
етнографски музей в двора на къщата си. Тук е и неговото ателие, а също и галерия. Основната идея
на музея е да опази ценни предмети от бита и занаятите на Северозапада – Чавдар сам събира
всеки един от експонатите. В ателието му ще можете сами да си изработите малък сувенир, в
екип да създадете арт-инсталация от природни материали или предмети от селския бит.
Открийте с нас едно от най-дивите места на Северозапада - Копренската еко-пътека и водопадите
над х. Копрен.
Кауза: Подпомагане етнографския музей „Старото школото“ в с. Миляне
Настаняване: Хотелски комплекс „Под чардака“ – в двора има малка ботаническа сбирка
с растения от Западна Стара планина.
Период: април - ноември
Брой участници: 15-20

ЕКИП
ЕКИП
Антония Чиликова

От 2000 до 2015 г. разработва проекти и инициативи свързани с
устойчив туризъм и развитие на селските райони в Средни Родопи.
Консултант и преподавател по алтернативен туризъм. През 2018 г.
работи по разработване и организиране на тиймбилдинги „ С грижа
за природата“ към фирма Травентурия. Завършва биология в СУ “К.
Охридски“, „Алтернативен туризъм“ в НБУ и университета Оксфорд,
Англия, специалност „Биоразнообразие, опазване и управление“

Илия Годев

От 2003 до 2012 г. работи за Община Смолян, оглавявайки Дирекция
„Програми, проекти и международно сътрудничество“. От 2012 – е
консултант в областта на развитие на местните общности, като сред
клиентите му са МРРБ, Министерство на туризма, Местни инициативни
групи от страна. Сертифициран обучител от USAID „Изграждане на
екипи, работа в екип и управление на екипи“. Специализации: „Бизнес
администрация“ в СУ и „Управление на културни туристически ресурси“
в Университет Болоня, Италия.

Росен Василев

От 20 години сътрудник на Българска фондация Биоразнообразие,
експерт „Опазване на биоразнообразието и природозащитно
образование“. Координатор на проект за създаване на Детска природна
академия “Узана”, участвал е в многобройни проучвания на флората и
растителността. Организира велосипедни пътешествия в България и
Европа, както и ботанически екскурзии. Планински водач. Дипломиран
инженер-агроном.

Здравко Здравков

Управляващ партньор в “Смарт Програмс” ЕООД - консултантска
компания за обучение и развитие на ключови компетентности,
организационна и лична ефективност. Дългогодишен опит в областите
изграждане на умения за екипно взаимодействие и развитие, разрешаване
на конфликти, комуникативни и презентационни техники и умения,
лидерство и лидерски стилове и др. Експерт фасилитация и водене на
работни срещи. Завършил СУ “К. Охридски“, специалност „Социална и
организационна психология“.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ТИЙМБИЛДИНГ
ПРОГРАМА
Свържете се с нас и заедно ще изготвим програма, отговаряща на
потребностите на вашия екип. Тиймбилдингите може да са 1- или 2-дневни
в зависимост от отдалечеността на дестинацията и предпочитанията
ви. Основната програма е базирана на дейностите предлагани от нашите
домакини, като към нея можете да добавите и: 1.) Анализ на конкретните
потребности на екипа и допълнителна тиймбилдинг програма, водена от
нашите експерти; 2.) Добавяне на други желани от вас дейности, свързани
със забележителностите на дестинацията.
С избора на тиймбилдингите, които ви предлагаме, вие ще подпомогнете
финансово представители на малкия бизнес, местните читалища и
производители на чисти храни от 5 български села. Пряко, с доброволен
труд, ще може да участвате в подобряването на качеството на живот
в избраната дестинация. Към всеки тиймбилдинг се предвижда да има и
дарение за кауза, насочена към опазване на местните традиции.
При подбора на нашите предложения за домакини се водихме от принципа,
всеки един от тях да допринася за опазване на природата в района, а
трима са включени в проекта „За Балкана и за хората“ (2012-2017) , получил
наградата на ЕК за инициативи в Натура 2000 зони.

За повече информация и оферти,
се свържете с нас:
Антония Чиликова
0885 702 497
ecotourconsulting@abv.bg

