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Министър Ангелкова: Посрещнали сме над 5,1 млн. 

чуждестранни туристи в периода април – август 

2016 г. 

30 септември 2016 

За първите осем 

месеца на 2016 г. 

(от януари до ав-

густ), България е 

посетена от над 6 

млн. чуждестран-

ни туристи, което 

е увеличение от 

15,7% в сравне-

ние със същия период на миналата година. Българският туризъм 

отбелязва огромен ръст, като увеличението от последните 10 

години е над 60%. Това съобщи министърът на туризма Николи-

на Ангелкова по време на ѝ участие на 30септември в Сутрешния 

блок на Нова телевизия „Здравей, България“. 

„Въпреки че нямаме официални данни за септември, можем да 

кажем, че това е най-успешният летен сезон“, каза Николина Ангелкова. По думите ѝ за перио-

да април – август сме посрещнали над 5,1 млн. чуждестранни туристи. Това е абсолютен ре-

корд, като до този момент цифрите са се движили около 4 млн. чуждестранни туристи за същия 

период. Голям ръст се наблюдава от Германия, Полша, Чехия, Унгария, Словакия и др. „Сега е 

важно да постигнем устойчивост на тези резултати. Във всички разговори, които имаме с голе-

мите туроператори, ни съобщават, че договарят по-големи цифри за следващия сезон, затова и 

браншът трябва да предприеме необходимите мерки като инвестиции в инфраструктура и кад-

ри“, подчерта министър Ангелкова. 

Повече от 2,1 млн. българи са реализирали нощувки в местата за настаняване с над 10 легла 

за първите седем месеца на годината, което е ръст от 11%. Наблюдава се повишен интерес 

към културно-историческия туризъм, като позитивни резултати отчитат градовете Пловдив, Ве-

лико Търново, Габрово и др., стана ясно от думите на министъра. 
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Летен туристически сезон 2016 в графики. 



Министър Ангелкова участва в откриването на изложението „Зелени дни“ 

 

30 септември 2016 

Събития като Фестивала „Зелени дни“ спомагат България да се утвърди като в устойчива 

туристическа дестинация, с промотирането на всички видове алтернативен туризъм, които 

могат да се практикуват у нас. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова по 

време на откриването на „Зелени дни“ на 30 септември. 

Министър Ангелкова акцентира, че биоразнообразието, екстремните спортове, катерене-

то, приключенския туризъм и др. придават добавена стойност на българския туристически 

продукт. По думите й, над 5 млн. чуждестранни туристи са посетили страната ни от април 

до август тази година. Данните показват, че все повече туристи съчетават морската си ва-

канция с посещения на  културно-исторически обекти, туристически атракции, национални 

паркове и др., добави още тя. Тя коментира още, че страната ни може да предложи на 

практика всичко на туристите и затова е важно чрез такива специализирани форуми да 

представяме нейното многообразие. 

На откриването присъстваха и заместник-министърът на земеделието и храните Георги 

Костов, зам.-кметът на Столична община Тодор Чобанов и др. 

Тази година Министерството на туризма участва с два щанда на изложението „Зелени 

дни“. Представени са и EDEN дестинациите в България. Фестивалът се провежда от 30 

септември до 2 октомври 2016 г. в градинката при Народния театър „Иван Вазов“. 

 

Министър Ангелкова по време на откриването на седмото издание на  фестивала 

„Зелени дни“. 



 

Министър Николина Ангелкова участва в откриването на Първата среща на кме-

товете от страните от Централна и Източна Европа, и Китай (16+1) 

27 септември 2016 

Според данни-

те на Светов-

ния туристи-

чески бароме-

тър, през ми-

налата година 

са регистрира-

ни общо над 

141 млн. посе-

щения на чуж-

дестранни ту-

ристи в държа-

вите от Иници-

ативата 16+1. 

Приходите от 

тези визити 

възлизат на 

около 161 

млрд. долара. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова по време на откриването 

на Първата среща на кметовете от страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и Китай (16+1), 

под надслов „София – пресечна точка на нови възможности”, което се състоя на 27 септември. 

Министър Николина Ангелкова поздрави участниците във форума със Световния ден на туризма – 

27 септември. По думите й, днес повече от 1.2 млрд. туристи пътуват годишно по целия свят. Тя 

добави и, че туризмът е сред секторите, които могат да се развиват с общи усилия и чрез задълбо-

чаване на партньорството. Тази цел може да се постигне именно чрез участието в инициативи като 

16+1 и активен диалог между държавите“, подчерта министър Ангелкова. В сферата на туризма, 

между България и Китайска народна република вече са подписани няколко документа, които са ос-

нова за по-засиленото сътрудничество, не само между София и Пекин, но и между всички страни 

от Инициативата ЦИЕ и Китай, стана ясно от нейното изказване. 

„Безспорна е ролята на столиците на нашите държави, които формират до голяма степен имиджа 

на националния ни туризъм“, каза още Николина Ангелкова. Тя коментира и резултатите, които 

постига София. През миналата година столицата ни е посетена от близо 916 хил. туристи, като 

приходите само от нощувки в града са в размер на 116 млн. лв. Настоящата година започва с още 

по-добри темпове за София, като само за първите седем месеца, е посрещнала близо 553 хил. ту-

ристи, което е ръст от 8.6%, спрямо същия период на миналата година. Ангелкова подчерта още, 

че страните от Инициативата трябва да разработват общи туристически маршрути и продукти на 

Министър Ангелкова по време на откриването на Първата среща на кметовете от стра-

ните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и Китай (16+1), под надслов „София – пресечна 

точка на нови възможности”. 



 регионално и национално ниво, защото китайските туристи предпочитат да посетят минимум три 

държави, когато идват в Европа. „Необходимо е да задълбочим сътрудничеството си в тази посока, 

защото това ще увеличи интереса към нашите държави като устойчиви и целогодишни туристичес-

ки дестинации“, добави още тя. 

Министър Ангелкова акцентира, че обща цел на Министерството на туризма и Столична община е 

тези туристи да се задържат по-дълго в региона. Именно затова екипът на министерството разра-

боти 8 културно-исторически дестинации, които обхващат територията на цялата страна. Една от 

тях – Софийска света гора, е съсредоточена около столицата. За да бъдат максимално улеснени 

туристите да откриват знаковите обекти във всеки регион, от днес на сайта на институцията са пуб-

ликувани интерактивни карти на 8-те разработени културно-исторически дестинации, които са дос-

тъпни на следния линк . 

На събитието присъстваха кметът на Община София Йорданка Фандъкова, председателят на Пе-

кинския народен конгрес Ду Дъин, посланикът на КНР в България Джан Хайджоу, ръководителят на 

Постоянното представителство на ЕК в България Боян Златев, представители на местната власт и 

бизнеса от 16-те страни от Централна и Източна Европа и Китай, и др. 

16+1 е инициатива на правителството на Китай, целяща да поощри сътрудничеството между 

Китай и шестнадесетте страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ): Албания, Босна и Хер-

цеговина, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Черна 

Гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Република Македония. 

 

Министър Ангелкова по време на откриването на Първата среща на кметовете от страните от Цент-

рална и Източна Европа (ЦИЕ) и Китай (16+1), под надслов „София – пресечна точка на нови възможнос-

ти”. 

http://www.tourism.government.bg/bg/pages/kulturno-istoricheski-destinaciiC:/Users/S.Stoynev/Documents/Custom%20Office%20Templates


  Зам.-министър Ирена Георгиева участва в откриването на конгреса 

на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм 

27 септември 2016 

По данни на Евробарометър от 2016 г., България все по-успешно се развива като една от 

предпочитаните СПА дестинации в Европа, като 11% от туристите у нас практикуват този 

вид туризъм. Това каза заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева при откриване-

то на Третия конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА). Съби-

тието се проведе на 27 септември в курорта „Св. св. Константин и Елена“ край Варна. В не-

го участваха водещи експерти от България, Европейската СПА асоциация и още девет 

държави. 

България е втора в Европа по запаси от почти всички видове минерални води. Според екс-

пертите те са подходящи за профилактика и лечение на над 90% от най-масовите заболя-

вания, плащани по клинични пътеки от европейските здравни каси и обхванати от пенсион-

ните фондове. „Това богатство трябва да бъде използвано още по-ефективно. Затова и 

Министерството на туризма работи последователно за развитие на СПА услугите“, комен-

тира Ирена Георгиева. 

Факт е и първата самостоятелна Наредба за условията и реда за сертифициране на 

„балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „уелнес център“ и 

„таласотерапевтичен“ център към Закона за туризма. Тя бе обнародвана в Държавен вест-

ник през февруари 2016 г., а приемането й беше сред основните приоритети за туристичес-

ката администрация, стана ясно от думите на зам.-министъра. Подзаконовият нормативен 

акт въведе минимални задължителни изисквания, на които да отговарят този вид специа-

лизирани центрове. 

Зам.-министър Георгиева по време на откриването на Третия конгрес на Българския 

съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА), който е на тема „Превенция в българ-

ските СПА курорти. Тенденции в Европа 2020. СПА и култура от римски времена“.  



„Сертифицирането е доброволно, но право да ползват съкращението СПА вече имат само 

отговарящите на наредбата обекти. Онези от тях, които се рекламират като СПА, но не 

покриват изискванията, подлежат на санкциониранe“, подчерта заместник-министърът. Тя 

допълни, че се очаква това да повиши конкурентността и ще помогне да се откроят предс-

тавителите на бранша, които влагат огромни инвестиции и усилия. 

Ирена Георгиева съобщи, че в момента тече процес на сертифициране на специализира-

ните центрове. След приключване на процедурите, одобрените обекти ще бъдат включе-

ни в Националния туристически регистър. Така всеки потребител ще може да провери он-

лайн дали хотелът или центърът, който иска да посети, отговаря на изискванията и може 

да се нарича СПА. 

Ирена Георгиева поздрави присъстващите и със Световния ден на туризма - 27 септемв-

ри, който преминава под надслова за насърчаване на универсалната достъпност 

„Туризъм за всички”. 

В работата на конгреса участваха също зам.-министърът на околната среда и водите Ата-

наска Николова, кметът на Община Варна Иван Портних,  зам.-областният управител на 

Варна Дияна Агностева, председателят на БСБСПА Стефан Шарлопов, президентът на 

Европейската СПА асоциация Тиери Дюбоа и други негови колеги, кметове, представите-

ли на над 25 балнео- и СПА дестинации от страната и др. 

 



5 идеи за селски туризъм, които ще 
ви очароват 

29 септември 2016 г. 

 

Предлагаме ви 5 уникални места за селски 

туризъм, защото не така е модерно, а защо-

то си заслужава да бъдат посетени! Несъм-

нено българското село е очарователно, до-

някъде екзотично и за съжаление запустява-

що. Живота, който някога е кипял в него сега 

е само мираж на хоризонта и тенденцията 

да се върнем към него, поне като туристи е 

обнадеждващата, че живота тук пак ще заки-

пи. 

 

Сред многото малки селца с уникален харак-

тер в България, тези 5 се открояват с изклю-

чителна автентичност. Ето кои са те: 

 

Бели пласт 

Селото е едно от множеството Родопски села 

за селски туризъм, но тук природния феномен 

„Каменните гъби“ го прави уникално по атмос-

фера. Само десет минути ходене пеша от се-

лото ви делят от тези уникални скални гъби, 

които менят цветовете си от розов към син 

или бял. Те са различни от различните перс-

пективи на погледа и определено са забеле-

жими. Размерите им са по-големи от 2 метра 

на височина и още толкова на ширина. Ако 

сте минавали по пътя между Хасково и Кър-

джали няма как да не сте ги мярнали в дале-

чината. Да отседнете в селото си е  цяло пре-

живяване, защото отдавна сме забравили, 

какво е да те събуди петел рано при зори. 

 

Хухла, Ивайловград 

Днес Хухла е забравено българско село потъ-

нало в природата около себе си. То е едно от 

онези велики кътчета, от миналото който днес 

имат по-малко от 30 жители и то старци. По-

вечето от стоте къщи в селото са пусти и ве-

личествената гледка, която се разкрива от 

връх Свети Илия е виждана от малцина. Пъ-

тят към селото лъкатуши през величествения 

балкан и ви води все по-нагоря и нагоре, до-

като не достигнете до самия връх, където е 

било разположено светилище през 12 век 

преди Христа. Тук в миналото според истори-

ците е бил разположен замъка Родостица от 

Средновековието. От него цар Калоян е во-

дел великите си битки за България. 

 

 

Лещен – това Родопско село е спряло време-

то буквално. Тук може да се радвате на тиши-

ната и спокойствието на един селски туризъм 

в пълния му смисъл. Реставрираните Възрож-

денски къщи в Лещен представят майсторст-

вото на строителите на Възраждането. Те са 

монументални скулптури от камък и дърво, 



които спокойно битуват на фона на уникал-

но красивата природа тук. Имате на разпо-

ложение кръчма, кметство, еснафски рабо-

тилници и всичко което ще ви пренесе на-

зад във времето и пространството. 

 

Дрен 

Няма да предположите, че близо до Радо-

мир само на едни 50 километра от столица-

та, се намира селото с най-чистите въздух 

и вода в България. Село Дрен е разположе-

но посред полите на Верила и отвсякъде го 

заобикалят величествени борови гори. Уют-

но защитено от прииждащи води и силни 

ветрове, селото е идеалното място за риба-

ри и любители на природата. Двата язовира 

в близост до Дрен са уникални места за из-

лети и почивка от динамиката на големия 

град. 

 

Варвара 

Край Царево до самите морски брегове се 

намира село Варвара. То е сгушено до един 

от най-високите върхове на Странджа пла-

нина и ви предоставя малка, спретната и 

чиста плажна ивица. Тази уникална смеси-

ца на балкан и море ви дава възможност за 

гмуркане, риболов, разходки в планината и 

плаж едновременно. Атмосферата за селс-

ки туризъм тук е уникална. 

 

  

Разнообразието на българското село е на-

истина голямо. Няма да съжалявате, ако 

посетите някои от тези страхотни местенца, 

гарантирано! 

 

Източник  и снимки - http://lifetime.bg/ 

 

 

 

 

 



...Созопол 
Град Созопол е разположен на живопи-

сен полуостров в южната част на Бургас-

кия залив, на около 35 км от Бургас. Гра-

дът е с население около 5000 души. Той 

е един от най-старите градове по бъл-

гарското Черноморие и един от най-

популярните морски курорти в страната. 

Красивият Стар град и романтичната му 

атмосфера привличат много туристи от 

цял свят. 

Археологическите проучвания доказват 

повече от 7 хилядолетия културна тради-

ция. Първите селища в Созополския за-

лив възникват в епохата на неолита в 

края на 6-ото хилядолетие пр.Хр. В 610 г. 

пр.Хр. преселници от малоазийския град 

Милет основават на Созополския полу-

остров град-държава, наречена Аполо-

ния. Още в първите векове на съществу-

ването си Аполония претърпява забеле-

жителен разцвет. През V век били издиг-

нати здрави крепостни стени и монумен-

тални обществени сгради. Античните ав-

тори споменават храма на Аполон Лечи-

тел с колосалната, висока 13 метра ста-

туя на бога. През 72 г. пр.Хр. Аполония е 

завладяна от легионите на римския пъл-

ководец Марк Лукул. Градът е опожарен 

и разграбен и прочутата статуя на бог 

Аполон е отнесена в Рим като военен 

трофей. 

През I век сл.Хр. градът е възстановен, а 

след превръщането на Тракия в римска 

провинция градът продължава да същес-

твува като пристанищен център. След 

приемането на християнството за офици-

ална религия градът е наречен Созопо-

лис, в съответствие с новите християнс-



ки догми. 

През V – VI век Созопол е опасан с 

нови крепостни стени, запазени днес 

в руини, които могат да се видят в 

южната и югоизточната част на полу-

острова. За първи път градът влиза в 

границите на България, когато е 

превзет от войските на хан Крум през 

812 г. Средновековният Созопол е 

епископски център с повече от 20 

църкви и 5 манастира. От среднове-

ковната архитектура до днес са запа-

зени руините на манастирския комп-

лекс на остров Св. Иван – X - XVII 

век, базиликата в центъра на Стария 

град и част от манастира „Св. Апосто-

ли” на нос Скамний в североизточна-

та част на Стария град. 

С Постановление на Министерския 

съвет № 320 от 7 септември 1974 г. 

Старият град на Созопол е обявен за 

музей. Около 180 жилищни сгради от 

средата на XVIII и началото на XIX в. 

оформят облика на резервата. Къщи-

те в Стария град са изградени от ка-

мък и дърво и принадлежат към т.н. 

черноморски архитектурен тип къщи. 

Сред по-известните са: Къща на Ма-

риета Стефанова, Къща на Креаноо-

лу, Къща на Тодор Загоров, Къща на 

Куртиди, Къща на Димитри Ласкари-

дис и други. 

За туристите интересни обекти за по-

сещение са Археологическият музей 

и Художествената галерия. През 2010 

г. при археологически разкопки на 

близкия остров Св. Иван бяха открити 

мощите на св. Йоан Кръстител. Днес 

ценната реликва се пази в храм „Св. 

св. Кирил и Методий” в града и прив-

лича поклонници от цял свят. Старин-



ният Созопол с мощите на Йоан Кръсти-

тел бе победителят в класацията 

"Чудесата на България" през 2011 г. 

Едни от най-големите събития в Созопол 

са Празниците на изкуствата Аполония 

(1 – 10 септември) и посрещането на 

Джулая (30 юни – 1 юли). 

В Созопол има два плажа – централен и 

Харманите, а недалеч са плажовете на 

къмпингите „Златна рибка” и „Каваците”. 

Градът се дели на стара и нова част. 

Старият град е предпочитан за роман-

тични разходки заради калдъръмените 

си улички и старите къщи. В новата част 

на града са концентрирани много хотели 

и заведения за хранене и забавления. 

Възможностите за настаняване са разно-

образни - луксозни хотели, малки семей-

ни хотелчета, къщи за гости, бунгала. В 

непосредствена близост до града са и 

няколко къмпинга: „Градина”, „Златна 

рибка”, „Каваци”, „Веселие“ и „Смокиня”. 

Ресторантите предлагат характерна чер-

номорска българска кухня и разнообраз-

ни специалитети. 

По плажовете може да се практикуват 

различни видове морски спортове – ка-

ране на джет, сърф, плажен волейбол, 

разходка с лодка, риболов. 

Недалеч на юг се намира и резерват Ро-

потамо, обхващащ устието на едноимен-

ната река. Там се предлагат разходки с 

лодка по реката и наблюдение на инте-

ресни видове птици и растения. 

КОНТАКТИ 

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

press@tourism.government.bg  

Интернет сайт: www.tourism.government.bg  


