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Министър Ангелкова се включи в проверката 

на плажната ивица на Слънчев бряг 

 

27 юни 2016  

Министърът на туризма Николина Ангелкова се включи в 

проверката на плажната ивица на Слънчев бряг, която се 

състоя на 27 юни. Инспекциите на екипа на Министерството 

на туризма на морските плажове започнаха от 21 юни и ве-

че са обхванали 28 плажа. 

На плажовете Слънчев бряг-юг и Слънчев бряг-централен 

не бяха установени нередности. И на двата се спазват одоб-

рените схеми, като са осигурени необходимите свободни 

площи за туристите. На южната част има 6 водноспасителни 

поста с общо 12 спасители. На централния са предприети и 

допълнителни мерки за сигурността на туристите, като 

вместо изискуемите 6 поста, съгласно одобрената програма 

за водноспасителна дейност за м. 

юни, вече действат 22 поста с общо 

38 спасители. В момента тече про-

верката на Слънчев бряг-север. 

До този момент на проверените 28 

плажа най-честите нарушения, кои-

то се установяват, са за недостатъ-

чен брой спасители; липса на указа-

телни табели; непълно оборудване 

на спасителните постове; непълно 

оборудване на медицинските пунк-

тове; заемане на допълнителна тър-

говска площ извън одобрените схе-

ми и др. На всички проверени пла-

жове е обезопасена прилежащата 

акватория; осигурено е санитарно-

хигиенното поддържане; налице е 

Министър Ангелкова и зам.-министър Манолев по време на про-
верката на плажната ивица на Слънчев бряг. 



свободен и безплатен пешеходен достъп до плажовете. При проверките работните групи съста-

вят констативни протоколи. Следва писмо със срок (съгласно различните договори) за отстраня-

ване на неизпълненията. При констатиране на същите неизпълнения при следваща проверка ще 

бъдат налагани неустойки. 

С цел гарантиране правата на туристите, по разпореждане на министър Ангелкова, на всички 

плажове ще бъдат поставени информационни табели, на които на български, английски, немски 

и руски езици ще бъдат описани задълженията на концесионера/наемателя и правата на турис-

та. Създава се и специален телефон +359 2 90 46 833, на който могат да се подават сигнали 

при нередности, както и такъв e-mail: control@tourism.government.bg 

В проверка участие взе и заместник-министърът на туризма Александър Манолев. 

Повече от 1500 души са посетили Националния археологически 
резерват Деултум-Дебелт 

 

26 юни 2016 

Повече от 1500 души за посетили На-

ционалния археологически резерват 

Деултум в Дебелт от откриването му 

преди два месеца до днес. Това стана 

ясно по време на посещението на ми-

нистъра на туризма Николина Ангел-

кова в община Средец, което се със-

тоя на 26 юни. Тя разгледа някои от 

основните туристически атракции в 

региона и проведе работна среща за 

развитие на туризма, в която взеха 

участие народните представители 

Диана Йорданова, Румен Желев, об-

ластният управител на Бургас Вълчо 

Чолаков, кметът на Средец Иван 

Жабов, кметът на Камено Жельо Вар-

дунски и др. 

„Средец е изключително близо до големите ни Черноморски курорти и същевременно може да 

предложи много атракции на туристите“, подчерта министър Ангелкова. Тя припомни, че над 

2,7 млн. лв са инвестирани в музея в Дебелт, който съхранява уникални тракийски артефакти. 

„Ще включим общината в обхвата на чуждестранните журналистически турове, които подготвя-

ме, като се надявам това да е първа важна стъпка за популяризирането на региона“, съобщи 

министър Ангелкова. По думите й, прогнозите са около 20 хил. туристи да започнат да посеща-

ват общината годишно, като пикови ще бъдат активните летни месеци. 

По-рано същия ден министър Ангелкова бе гост на патронния празник на Средец „Вси Светии“ и 

подари икона на местната църква. Заедно с кмета Иван Жабов и кметския наместник Ангел Та-

Снимка от посещението на министър Ангелкова в Дебелт. 



Министър Ангелкова показа Етъра и Габрово на представителите 
на Дипломатическия корпус у нас 

 

25 юни 2016 

Представителите на Дипломатическия корпус у нас проведоха традиционната си годишна среща 

в община Габрово, като имаха възможност да разгледат някои от основните туристически атрак-

ции в региона. Посещението се организира съвместно от Министерството на външните работи и 

Министерството на туризма и се проведе в периода 24-25 юни. 

„За втора поредна година, благодарение на доброто партньорство с Министерството на външни-

те работи, ние успяваме да покажем на всички Вас – представителите на Дипломатическия кор-

пус, едни от емблематичните места в България“, каза министър Ангелкова в обръщението си към 

дипломатите днес в Етъра. Тя подчерта, че благодарение на тези срещи се заздравяват връзките 

и добрите контак-

ти с представите-

лите на чуждите 

мисии у нас. „Това 

е много важно, 

защото вие сте не 

само посланици 

на вашите собст-

вени държави, но 

и своеобразни 

посланици на Бъл-

гария пред своите 

сънародници. Вие 

имате важна роля 

за популяризира-

не на страната ни, 

в това число и като 

атрактивна турис-

тическа дестина-

Министър Ангелкова, кметът на Габрово Таня Христова, областният управител на Габрово 
Николай Сираков заедно с Дипломатическия корпус в Етъра. 

шев посетиха село Факия, където бе посрещната с 27 автентични 

странджалски ястия. След това, те разгледаха и тракийското свети-

лище Марков камък, което се намира в близост до българо-турската 

граница. То е на повече от 2 000 години и представлява комплекс 

от камъни на слънцепоклонници. Разгледана бе и църквата в село 

Долно Ябълково, която е построена в края на 19 век.  

Снимки от посещението на министър Ангелкова в Дебелт, 
може да видите тук.

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/poveche-ot-1500-dushi-sa-posetili-nacionalniya-arheologicheski-rezervat-deultum


България бе предложена за координатор на групата по туризъм в 
рамките на страните от ОЧИС 

 

23 юни 2016 

Министърът на туризма Николина Ангелкова бе предложена за координатор на групата по тури-

зъм в рамките на страните от Организацията за Черноморско и икономическо сътрудничество 

(ОЧИС). Предложението бе направено от генералния секретар на Организацията Майкъл Хрис-

тидес, по време на конференцията на министрите на държавите от ОЧИС, отговарящи за култу-

ра и туризъм, която се провежда в Сочи, Русия, в периода 21-23 юни. Форумът се организира 

под егидата на руското председателство на Организацията, като предложението бе подкрепено 

както от страната-домакин, така и от останалите участници. 

„Благодаря за оказаната чест към България, ние сме сред страните-основателки на Организаци-

ята и през годините винаги сме работили за задълбочаване на сътрудничеството във всички об-

Снимки от годишната среща на Дипломатическия корпус в Етъра. 

ция“, подчерта Николина Ангелкова. 

В посещението се включиха 24-ма посланици и ръководители на чуждестранни дипломатически 

мисии у нас. Техни домакини бяха кметът на Габрово Таня Христова и областният управител Ни-

колай Сираков, които в рамките на два дни показаха някои от основните туристически обекти в 

региона, сред които музея „Дом на хумора и сатирата”, Дечковата къща, Интерактивния музей на 

индустрията в Габрово и др. Програмата включваше и посещение в Боженци, а днес гостите ви-

дяха единствения действащ на Балканите етнографски музей на открито „Етър”. Това е втора по-

редна година, в която Министерството на туризма и Министерството на външните работи органи-

зират подобна визита, като миналата година представителите на Дипломатическия корпус посе-

тиха региона на Хасково и Кърджали. 



Заместник-министър Ирена Георгиева участва в дискусия за насърчава-

не развитието на българските региони 

21 юни 2016 

От ключово значение за развитие на туристическия сектор са подготвените и квалифицирани 

кадри. Това каза в Бургас заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева по време на диску-

сията „Да! На българските региони“, част от националната кампанията на в. „Стандарт“ и КРИБ 

„Да! На българската икономика“, която се състоя на 21 юни. 

„Проблемът с кадрите не може да бъде решен за една или две години, но е важно да поставим 

основата и да набележим мерките, които в дългосрочен план да дадат резултат. Затова и създа-

дохме Междуведомствен съвет за кадрите в туризма към министъра на туризма. Неговата работа 

вече стартира и се надявам в кратки срокове да представим и конкретните си предложения“, 

подчерта Ирена Георгиева, която е председател на съвета. Тя припомни, че по данни от World 

ласти“, каза министър Ангелкова. Тя подчерта, 

че над 53% от чуждестранните туристи, посе-

щаващи България, идват именно от държавите-

членки на ОЧИС. „Това са общо над 3.7 милио-

на души на година. Ако погледнем региона като 

едно цяло, то той се оказва, че е сред най-

важните и големи генериращи пазари за бъл-

гарския туризъм“, подчерта Николина Ангелко-

ва. Според нея страните от ОЧИС трябва да ра-

ботят за улесняване и насърчаване на пътува-

нията в рамките на Организацията и за разра-

ботване на общи продукти, които да привлекат 

повече туристи от далечни пазари. „Трябва да 

използваме и опитът, който е натрупан в рамки-

те на сътрудничеството в Дунавския регион, за да надграждаме постигнатите резултати“, каза 

още тя. 

Сред темите подложени на обсъждане по време на форума бе и кино туризмът и възможностите 

за популяризиране на туристическите дестинации чрез филмите. Министър Ангелкова представи 

българския опит в разработването на рекламно видео, в което участват някои от най-големите 

холивудски актьори. Тя подчерта, че това е реален маркетингов инструмент за насърчаване на 

туризма. Посочени бяха и конкретни примери за чувствително увеличение на туристите следст-

вие на филмови продукции – след световната премиера на кино поредицата "Хари Потър" е ре-

гистриран над 50% ръст на туристи в показаните във филма локации. През 2000 г., след премие-

рата на "Плажа" с Леонардо ди Каприо, над 22 % повече младежи са посетили Тайланд и др. 

Във форума участваха генералният секретар на ОЧИС Майкъл Христидес, изпълнителният дирек-

тор на Световната организация по туризъм Золтан Сомогай, заместник-ръководителят на Феде-

ралната агенция по туризъм Сергей Корнеев, представители на министерства и национални инс-

титуции от Армения, Азербайджан, България, Гърция, Румъния, Русия и Сърбия. 

Министър Ангелкова по време на групата по тури-
зъм в рамките на страните от Организацията за Чер-
номорско и икономическо сътрудничество (ОЧИС). 



 

КОНТАКТИ 

 

Министерство на туризма гр. София, ул. Съборна № 1;  

press@tourism.government.bg  

Интернет сайт: www.tourism.government.bg  

Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева по време на дискусията „Да! На български-
те региони“, част от националната кампанията на в. „Стандарт“ и КРИБ „Да! На българската ико-

номика“.  

Travel and Tourism Council през 2015 г. общият брой работни места у нас, пряко или косвено 

свързани с туризма, са 338 хил. Заетите в сектора  и свързаните индустрии са 11% от всички ра-

ботни места в България, което свидетелства, че тези проблеми касаят огромен брой хора и са 

важни за цялата ни икономика. 

Решаването на проблемите на туризма са много важни не само за стопанското развитие, но и за 

устойчивия растеж на регионите, стана ясно от думите на зам.-министър Георгиева. Туризмът все 

по-категорично се превръща в двигател за преодоляване на дисбаланса между тях и за осигуря-

ването на заетост в по-слаборазвитите части на страната. Тя подчерта, че се очертава изключи-

телно активен летен сезон и изборът на Бургас за място на дискусията е знаково, защото е не 

само един от символите на летния туристически продукт, но и пример за устойчиво развитие на 

цял един регион. За 2015 г. в област Бургас са пренощували общо над 1,3 млн. туристи, което е 

3% ръст спрямо 2014 г., като при броя на българските граждани увеличението е над 15%. За 

първите 4 месеца на 2016 г. пренощувалите туристи в областта са с над 20% повече. „Още по-

радващо е, че регионът се оказва атрактивна туристическа дестинация за чуждестранни туристи 

и извън летните месеци, като за същия период на 2016 г. този скок е около 45%“, обобщи Ирена 

Георгиева. 

В дебатите участваха също министърът на икономиката Божидар Лукарски, заместник-

социалният министър Деница Сачева, и кметът на Бургас Димитър Николов, областният управи-

тел Вълчо Чолаков, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов, 

председателят на КРИБ-Бургас Стоян Караненов и др. 


