
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
Министерство на туризма Брой 12 / 25 Януари 2016   

20 януари 2016  

 

Генералният секретар на Световната организация по туризъм Талеб Рифаи  бе 
сред първите, които посетиха българския щанд на едно от наи -големите 
туристически изложения в света - FITUR, което се проведе в Мадрид, в периода 
20—24 януари 2016. Тои  се отзова на поканата на министъра на туризма 
Николина Ангелкова, като промени програмата си и лично дои де да поздрави 
българските участници. 

През тази година страната ни участва с информационен щанд от 79 кв. м, на 
кои то заедно с Министерството на туризма, още 9 туристически представители и 
организации промотираха възможностите за целогодишен туризъм у нас. 

Част от българската делегация в Мадрид бяха и председателят на Комисията по 
бюджет и финанси в Народното събрание Менда Стоянова, заместник-

председателят на 
парламентарната 
Комисия по икономическа 
политика и туризъм 
Даниела Савеклиева и 
заместник-
председателят на 
Комисията по бюджет и 

Министър Ангелкова и Талеб Рифай 

откриха българския щанд на FITUR 



 

 
финанси Диана Й орданова. Те заедно с министър Ангелкова участваха и в 
церемонията по откриване на изложението и проведоха среща с Талеб 
Рифаи . 

През 2015 изложителите на FITUR са били повече от 9 хил. от общо 165 

държави и региони, а посетителите на изложението са надхвърли 97 хил. 

Миналогодишното издание предизвика голям медиен интерес и привлече 

над 7 300 журналисти от 60 различни държави. 

 



 

 
В България ще състои среща на Регионалната комисия Европа към СОТ през 2017 г. 

22 януари 2016 г. 

В България ще се проведе 61-вата среща на Регионална комисия Европа към Световната ор-

ганизация по туризъм (СОТ) през 2017 г. Това бе потвърдено на среща в Мадрид между гене-

ралния секретар на организацията Талеб Рифаи  и министъра на туризма Николина Ангелко-

ва в рамките на едно от наи -големите туристически изложения в света – FITUR на 22 януари. 

В българската делегация участваха и председателят на Комисията по бюджет и финанси в 

Народното събрание Менда Стоянова, заместник-председателят на Комисията по икономи-

ческа политика и туризъм Даниела Савеклиева и заместник-председателят на Комисията по 

бюджет и финанси Диана Й орданова. 

"Участието на членове на Народното ни събрание, които са част от някои от наи -важните ни 

парламентарни комисии, показва ангажираността на държавата към сектор туризъм", под-

черта Николина Ангелкова. Тя допълни, че още със създаването на самостоятелно Министер-

ство на туризма, правителството е показало ангажираността си със сектора, а ведомството 

работи в тясна координация с другите институции. Според Талеб Рифаи  в редица държави 

все още не се обръща достатъчно внимание на туризма като важен икономически отрасъл и 

трябва да се работи последователно в тази посока. Тои  поздрави България за активната и  

деи ност в рамките на СОТ и подчерта, че страната ни има много добър имидж сред членовете 

на организацията. 

По време на срещата бе обсъдена и подготовката на Първия световен конгрес на модерния 

туризъм и древните цивилизации, кои то страната ни организира съвместно със СОТ в края 

на тази година. Очаква се няколкостотин участници от цял свят да вземат участие във фору-

ма. Талеб Рифаи  подчерта, че е много важно дискусията да е полезна за участниците, но и съ-

битието да представи България като атрактивна туристическа дестинация. 

По време на посещението си в Мадрид министър Ангелкова участва и в срещата на високо 

ниво на тема „Туризъм и сигурност“, организирана от СОТ. Тя заедно с 45 министри и над 100 

представители на държавния и неправителствения сектор от цял свят  обсъдиха глобалните 

проблеми, които стоят пред туризма и мерки за преодоляването им. 

 

 

 

 

 

 

Снимки от срещата на високо ниво на тема „Туризъм и сигурност“, организирана от 



 
България и Испания ще подпишат Меморандум за сътрудничество в туризма 

23 януари 2016 г. 

България и Испания ще подпишат 

Меморандум за сътрудничество в 

туризма по време на Международ-

ното туристическо изложение ITB в 

Берлин  през март т.г. За това се 

договориха в Мадрид, на 23 януа-

ри, министърът на туризма на Бъл-

гария Николина Анелкова и минис-

търът на индустрията, енергетика-

та и туризма на Кралство Испания 

Хосе Мануел Сория Лопес. Двамата 

обсъдиха възможностите за задъл-

бочаване на сътрудничеството и 

обмена на опит в сектора по време 

на Международното туристическо 

изложение FITUR в Мадрид. 

Испания има добре застъпено обучение на кадрите по туризъм във висшето образование, а 

специализираната организация „Сахетур“ 

отговаря за тези дейности. Министрите се 

договориха нейни представители да посе-

тят България и да подпомогнат страната ни 

при разработването на специализирани 

програми за обучение. "Услугите в сектора 

формират до 90% от качеството на турис-

тическия продукт и е много важно да има 

здрава връзка между обучението и бизне-

са", подчерта министър Николина Ангелко-

ва. Тя и колегата й се обединиха около 

мнението, че бъдещето в маркетинга при-

надлежи на дигитализацията, но силно 

влияние в рекламата оказват и известните 

личности. Като пример за това бе обсъдена активната роля на Антонио Бандерас в популя-

ризирането на страната ни. 

Възможностите за привличане на 

повече туристи от Испания и по-

активната работа с туроператорите 

бяха обсъдени на среща на минис-

тър Ангелкова с Рафаел Гайего, 

председател на Конференцията на 

туроператорите в Испания. Това е 

най-голямата организация с такава 

насоченост в страната, в която учас-

тват над 2500 агенции, реализира-

щи над 6 млн. продажби годишно. 

По време на срещата бе договорено 



 
представители на организацията да участват в туровете в България, които Министерството на 

туризма подготвя за чуждестранни специалисти и медии. Испанските туристи, посещаващи 

България, се интересуват основно от културно-исторически забележителности, познавателни 

обиколки из страната, балнео- и спа процедури и др., стана ясно по време на разговора. 

България е видима на френския туристически пазар и чес-

то излизат различни новини за възможностите за туризъм в 

страната. Това отбеляза Мишел Дюрио, началник на сек-

ция „Туризъм“ и политически съветник в Министерството 

на външните работи на Франция по време на срещата си в 

Мадрид с министър Ангелкова. Той подчерта още, че е за-

познат със стратегията на България да заложи на личното 

отношение при рекламата на страната като туристическа 

дестинация и изрази готовност да съдейства за привлича-

нето на известни френски актьори за популяризирането й 

във Франция. Двете държави вече са започнали и подго-

товка и за координирани усилия, насочени към китайския 

пазар. За Франция привличането на туристи от Азия е 

обект на дългосрочна стратегия, като до 2020 г. очакват да 

посрещат по 5 млн. китайски туристи годишно. "За нас е 

важно да се поучим от вашия опит и ако е възможно, да 

използваме развитата ви мрежа от изнесени визови цент-

рове в Китай. България може да предложи много и за раз-

работването на общ туристически продукт с Франция, кое-

то ще има положителен ефект и за двете страни", отбеляза 

министър Ангелкова. Тя подчерта, че страната ни има мно-

го добри изходни позиции в това отношение и наскоро бе 

подписан Меморандум за сътрудничество с Китай. 

В рамките на FITUR министър Ангелкова разговаря и с ми-

нистъра на културата и туризма на Турция Махир Юнал. "Радвам се, успяхме да облекчим 

процедурите за издаване на визи за турски граждани. Това даде много добри резултати мина-

лата година, когато имахме 30% ръст на турски туристи в зимните ни курорти и над 20% ръст 

за цялата 2015 г.", подчерта министър Николина Ангелкова. Тя уведоми турския си колега, че 

тези мерки ще действат и тази година и че все повече турски граждани посещават зимните ни 

курорти. Двамата се договориха да ускорят работата по разработването на общ туристически 

продукт за далечните пазари и да организират реципрочни дни на България в Истанбул и дни 

на Турция в София. Министър Ангелкова отправи покана към турския си колега да участва в 

Първия световен конгрес на модерния туризъм и древните цивилизации, който ще се проведе 

в София в края на тази година. 

Отражението на сигурността върху туризма бе обсъдено на среща между министър Ангелкова 

и министъра на културата и туризма на Египет Хишам Зазу. Той поднови поканата към българ-

ския си колега за посещение в страната му, в рамките на което да бъде подписано и Споразу-

мение за сътрудничество между двете държави в областта на туризма. По време на срещата 

стана ясно, че египетските посетители се интересуват предимно от шопинг туризъм, но Бълга-

рия може да бъде конкурентна и с възможностите си за балнео и спа почивки. 



 

Министър Ангелкова проведе работна среща с представители на концесионери-

те и наематели на плажове 

19 януари 2016 г. 

Представителите на концесионерите и наематели на плажове подкрепят преминаването на 
управлението на плажните ивици към Министерството на туризма (МТ) и настояват за спеш-
ни промени в сектора. Това стана ясно на среща организирана по инициатива на министъра 
на туризма Николина Ангелкова на 19 януари в София. Повод за нея са промените в Закона за 
устрои ството на Черноморското краи брежие, които в момента се обсъждат в Народното съб-
рание и новата концепция за управление на плажните ивици, която МТ разработва. 

„Основен приоритет за мен е да установим оперативен диалог и заедно да набележим мерки 
за повишаване качеството на туристическата услуга“, каза Николина Ангелкова. Участниците 
в срещата се обединиха около мнението, че е важно подобни срещи да се организират регу-
лярно и бизнесът и държавата съвместно да търсят решения на проблемите. Според тях пос-
ледните няколко обсъждания с МТ са показали, че има воля за установяването на конструк-
тивен диалог и ще подкрепят усилията за подобряване работата в сектора. 

Към момента са готови първите предложения за промени в Закона за управлението на Черно-

морското крайбрежие, които предвиждат преминаването на тяхното управление от Минис-

терството на регионалното развитие и благоустройството към Министерството на туриз-

ма. Промените са одобрени от Народното събрание, като преди две седмици бяха одобрени и 

на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправле-

ние, а през тази ще бъдат гледани и в Комисията по икономическа политика и туризъм. След 

това законът ще бъде внесен за гласуване от Народното събрание, а след първо четене ще бъ-

дат направени и промени, ако бъде отбелязана такава нужда. Паралелно с това се работи и 

по финализирането на новата концепция за тяхното управление, за която е нужно цялата 

налична документация да премине към Министерството на туризма. Тогава ще бъдат пред-

ложени и фактическите промени в закона, които да гарантират цялостна промяна в начина 

на тяхното управление. 



 
20% ръст на туристите отчитат в община Габрово 

18 януари 2016 г. 

Отчита се 20% ръст на броя посетители на културните 

институти и забележителности в община Габрово през 

2015 г. в сравнение с предходната година. Националният 

музеи  на образованието се радва на наи -голям ръст на 

туристически посещения – 44% в сравнение с 2014 г., а 

през миналата година Етъра е посрещнал 13 милионния 

си посетител. Ръстове има и в посещенията на всички ос-

танали забележителности на територията на общината, а 

приходите от нощувки за периода януари-септември 2015 

г. са достигнали близо 2 млн. лв. Това стана ясно по време 

на срещата на министъра на туризма Николина Ангелкова на 18 януари т.г. с представители на туристичес-

кия бранш и местната власт от региона. 

„Габрово е сред наи -активните в сектор туризъм. Повече от 30 атракции от региона са част от онлаи н Регис-

търа на туристическите атракции, кои то Министерството на туризма разработи, а общината се включи и в 

билборд кампанията за насърчаване на вътрешния туризъм“, каза Николина Ангелкова. По думите и  Етъра 

се рекламира на билборд в центъра на Видин, а кампанията е много добър пример за сътрудничество между 

общините и държавата. 

„Продължаваме да работим и по инвестиционната карта на страната в областта на туризма и развитието на 

Узана като курортен комплекс със сигурност ще е сред активно представяните проекти на международно 

ниво“, подчерта министър Ангелкова. По-рано през деня тя проведе среща и с кмета на Габрово Таня Христо-

ва, която подробно я запозна с възможностите за развитие на местността като по-атрактивна зимна дести-

нация. Към момента там има 8 ски писти оборудвани с влекове, трасетата са много подходящи и за ски бяга-

не и ски ориентиране, като са провеждани и международни състезания в тези дисциплини. През лятото мес-

тността се ползва и за рекреационен, спортен, младежки и био туризъм. Йзготвен е и Подробен устрои ствен 

план за развитието на Узана и към момента е важно да бъде провлечен сериозен инвеститор с дългосрочна 

визия за развитието му. 

„Габрово е част и от една културно-историческите дестинации, които разработихме – „Българска архитекту-

ра и занаятчии ство“, а регионът ще бъде застъпен и в някои от предстоящите журналистически и експеди-

ентски турове, които подготвяме през идващата година“, каза още Николина Ангелкова. 
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Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ 

Изживяването „Камчия“ 

Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ е уникална институция от нов тип, която се утвърди 

като международен образователен, квалификационен, културен, спортен и социален център. Комп-

лексът има 10-годишен опит и традиции в организирането и предлагането на детски, младежки и 

семеен отдих, като със своите възможности и разнообразни програми, създава нови стандарти в ту-

ристическите продукти.  

„Камчия“ не само отговаря на очакванията на своите гости, но и създава усещането за специално из-

живяване, за емоционална връзка с тях“, е коментарът на консултантите на Световната организация 

по туризъм към ООН. 

Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ се намира сред уникалната съхранена природа на 

българското черноморско крайбрежие, до живописното устие на река Камчия, в близост до природ-

ния резерват, който е под защитата на ЮНЕСКО. Съчетанието от море, безкраен чист плаж, дюни, 

приказна река и вековна лонгозна гора създава неповторимо усещане за хармония и сливане на чо-

века с природата. 

На територията на комплекса са разположени хотелски комплекс „Лонгоз”, с 400 легла, кампусите 

„Радуга” и „Черноморски”, във всеки от които могат да се настанят по 700 души, вилно селище 

„Пирин” – идеално място за семейна почивка. На разположение на гостите са две киноконцертни 

зали с по 600 места, атриум с 400 места, конферентни и изложбени и хореографски зали, 

библиотеки, кабинето по изкуства. Тук е и единственият в новата история на България Амфитеатър с 

2000 места, който отговаря на световните изисквания за провеждане на международни форуми и 

фестивали.  


