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Министерство на туризма 

на Република България 

Повече от 1 милион туристи са избрали Варна 

за своята почивка 

14 октомври 2016 

Повече от 1 милион туристи са избрали Варна и региона за 

своята почивка от началото на годината до края на активния 

летен сезон. Приходите от техните нощувки за първите 7 ме-

сеца на годината надхвърлят 235 млн. лв., което е ръст от 

23% в сравнение със същия период на миналата година. Това 

каза министърът на туризма Николина Ангелкова по време на 

откриването на Деветия Черноморски туристически форум на 

14 октомври. На събитието присъстваха и кметът на Варна 

Иван Портних, областният управител Стоян Пасев, представи-

тели на туристическия бранш и общини, и др. 

Цифрите показват, че от началото на годината до месец ав-

густ сме посрещнали  над 6 млн. чуждестранни туристи, което 

Министър Ангелкова по време на откриването на Деветия Черноморски туристи-

чески форум във Варна.   



е около 16% ръст. "Естествено, че с броя на туристите, нараст-

ват и приходите - през първите 7 месеца на 2016 г. те са се по-

вишили с близо половин милиард лева и са над 3,4 млрд. лв., 

което е ръст от 15% спрямо този период на 2015 г.", подчерта 

министър Ангелкова. Това лято се наблюдава завръщане на 

туристи от традиционни за нашата страна пазари като Русия, 

Полша, Чехия, Унгария, Украйна, скандинавските страни и др. 

Ръст в туристите има и от Франция, Белгия, Дания, Холандия, 

Австрия и др. "Още през пролетта на тази година експерти и 

медии в Германия прогнозираха, че България ще бъде сред най

-търсените дестинации за лятото, което се потвърди. Варна и 

регионът са най-предпочитаната дестинация от тях", допълни 

Николина Ангелкова. 

Тя съобщи, че вече се работи за сезон Лято'2017, като индика-

циите са той да бъде дори по-успешен от сегашния. Вече са 

проведени срещи с ръководството на големите туроператори, 

като Томас Кук и Туи, които прогнозират увеличение от около 

30% за следващата година, стана ясно от думите на министъ-

ра на туризма. 

Черноморският туристически форум е предназначен за профе-

сионалистите в сферата на туризма и тазгодишното му издание 

се проведе под надслова „България – туристическа дестинация 

за четири сезона“. В него участваха представители на посолст-

вата на Република Южна Африка, Република Аржентина, САЩ 

и Франция в България, осемнадесет общини, повече от десет 

висши учебни заведения от страната и чужбина, туроператори, 

туристически агенции, хотелиери и др. 

Министър Ангелкова по време на откриването на Деветия Черноморски туристически форум във Варна.   



Министър Ангелкова: Над 100 хил. туристи са посетили Рилските 

езера през този летен сезон 

 

 

13 октомври 2016 

Повече от 100 

хил. туристи са 

посетили Рилс-

ките езера през 

активния летен 

сезон като ръс-

тът е над 12%. 

Това съобщи на 

13 октомври в 

Сапарева баня 

министърът на 

туризма Нико-

лина Ангелкова. 

Тя проведе сре-

ща с представи-

телите на мест-

ния бранш и посети някои от основните атракции в общината. В дискусията участваха и 

кметът на Сапарева баня Калин Гелев, областният управител на Кюстендил Виктор Янев и 

др. 

„Сапарева баня има големи перспективи и за развитие на СПА, планински и културен тури-

зъм, а близостта на града до столицата е важна предпоставка за увеличаване на туристо-

потока“, посочи министър Ангелкова. Трябва да бъде използвана и притегателната сила 

на Рилските езера и другите природни забележителности в региона, стана ясно от думите 

й. „Положителна тенденция е, че се отчита ръст на нощувките в областта и общината от 

над 17%, но все още преобладават еднодневните пътувания. Затова с общи усилия тряб-

ва да задържим туристите по-дълго в региона като им предложим повече атракции и пре-

живявания“, посочи още Николина Ангелкова. 

По думите ѝ основен приоритет в работата на ръководената от нея институция е било въ-

веждането на правила и ред за функциониране на СПА сектора. Важна стъпка за това бе 

приемането на Наредбата за условията и реда за сертифициране на "балнеолечебен 

(От ляво на дясно) Кметът на Сапарева баня Калин Гелев, министърът на туризма Николина Ан-

гелкова и областният управител на Кюстендил Виктор Янев по време на дискусията. 



(медикъл СПА) център", "СПА център", "уелнес център" и "таласотерапевтичен център към 

Закона за туризма. Това е първи подобен подзаконов нормативен акт и с него се въвеждат 

минимални задължителни законови изисквания, на които да отговарят специализираните 

центрове. Така ще се прекъсне порочната практика всеки хотел с басейн или сауна да има 

възможност сам да реши дали да се нарече СПА център и по този начин да не отговори на 

очакванията на туристите. 

"Започна процеса по сертифициране на всички балнео и СПА центрове на територията на 

страната по новите правила, като вече сме получили 107 заявления от специализирани 

обекти, които желаят да преминат през процедурата", допълни Николина Ангелкова. Сер-

тифицирането е доброволно, но само обектите, които са проверени на място ще могат да 

носят абривиатурата СПА и ще бъдат вписани в Националния туристически регистър. 

Сапарева баня е част и от проекта за популяризираните на българските ЕДЕН дестинации, 

като за всяка от тях се изготвят тематични рекламни материали. Сред тях са и видео кли-

пове, които ще бъдат готови до дни и ще бъдат представяни на международни форуми и 

туристически борси, каза още министърът на туризма. 

В рамките на деня (13 октомври) министър Ангелкова посети средновековната църква „Св. 

Никола“, черквата "Успение на Пресвета Богородица" в с. Сапарево и Ресиловския манас-

тир и даде брифинг за медиите пред най-горещия гейзер на Балканите, който се намира в 

центъра на Сапарева баня. 

Община Сапарева баня предлага богати възможности и избор в областта на отдиха и 

туризма, балнеотуризма, планинския, културния туризъм, екотуризма и зимните спор-

тове. Транспортните връзки и географското разположение са също много благоприят-

ни за развитието им. Центърът на общината, се намира на 60 км от областния град 

Кюстендил и на 90 км от столицата. Околностите предлагат редица маршрути за из-

лети и екскурзии. На територията на горскостопанския участък „Сапарева баня" попа-

да част от Националния парк „Рила", където се намират резерватът „Скакавица" и Се-

демте рилски езера, курортната местност Паничище и много природни забележител-

ности. 

 



 

Министър Ангелкова проведе среща с представители на концесионерите и хоте-

лиерите за предстоящите промени в Закона за устройството на Черноморското 

крайбрежие 

12 октомври 2016 

На около половината от отдадените на концесия морски плажове не са установени нару-

шения през Лято‘2016. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова, на 12 ок-

томври, по време на срещата с концесионери и хотелиери, на която бяха обсъдени предс-

тоящите промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. По думите й на 

около 20 плажа, отдадени на концесия, са установени повтарящи се нарушения. 

„С организирането на днешната среща, изпълняваме поетия ангажимент пред вас да обсъ-

дим получените предложения и последни коментари по промените на Закона за устройст-

вото на Черноморското крайбрежие. Целта ни е до края на годината законът да е в Народ-

ното събрание“, каза още Николина Ангелкова. Тя информира участниците в срещата за 

получените предложения по проекта на законопроекта и се ангажира, че ще бъде ускорена 

работата по неговото приемане.   

Министърът акцентира, че 2016 г. ще бъде рекордна за българския туризъм и призова при-

състващите да продължат с работата за подобряване на туристическия продукт и предла-

гането на качествена услуга, защото само по този начин ще се запази положителната тен-

денция и постигнатите резултати.  

Снимка от работната среща на министъра на туризма на Република България Николина Ангелкова и вицепремиера и 

министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Василе Дънку. 



 

Министър Ангелкова се срещна с министъра на икономиката на ОАЕ 

12 октомври 2016 

На 12 октомври министърът на туризма Николина Ангелкова се срещна с министъра на 

икономиката на Обединените арабски емирства Султан бин Саед Ал Мансури. Той беше 

на посещение в страната ни начело на делегация включваща представители на бизнеса и 

на държавния сектор. 

Министър Ангелкова представи потенциала на България като туристическа дестинация, 

като акцентира на рекордните резултати, които отчита сектора през 2016 г. „Изключително 

добра запълняемост има на 4 и 5 звездните хотели“, акцентира тя и допълни, че страната 

ни може да предложи много атрактивни условия за развитие на спа, културен, гурме и еко 

туризъм. „България регулярно участва и в най-голямото международно туристическо изло-

жение в Близкия изток - АТМ, което ежегодно се провежда в Дубай, като се стремим да по-

пуляризираме това многообразие пред арабските туристи“, допълни Николина Ангелова.   

Според министър Мансури, някои от най-големите хотелски вериги като Ротана и Джу-

мейра, биха могли да проявят интерес към България. Той допълни, че страната ни е извес-

тна като атрактивна дестинация сред арабските туристи от района на Персийския залив и 

на Близкия изток още от 70-те и 80-те години на миналия век. Според него голям потенци-

ал има семейния туризъм и офертите за детски пътувания, които България може да пред-

ложи. Много важна е транспортната свързаност, за да насърчим взаимния туристопоток, 

каза министър Мансури. По думите му е важно, че има два редовни полета седмично меж-

ду двете държави и това е основа, на която може да бъде увеличен броя на туристите.   

Министърът на туризма на България Николина Ангелкова и министърът на икономиката на Обе-

динените арабски емирства Султан бин Саед Ал Мансури.  



 

Министър Ангелкова: Очакваме туристите в България от април до 

септември 2016 г. да надхвърлят 8 милиона 

12 октомври 2016 

Очакват се официал-

ните данни на НСИ 

за месец септември, 

но прогнозите са, че 

само за активния ле-

тен сезон цифрата 

на чуждестранните 

туристи ще надхвър-

ли 6 млн. души. Ако 

към тях се прибавят 

и българите, общият 

брой на туристите 

ще надхвърли 8 млн. 

Това каза министъ-

рът на туризма Нико-

лина Ангелкова по 

време на дебата за кадрите в туризма „Професионалното развитие в туристическия бранш - пре-

дизвикателства и възможности”, организиран от в. „24 часа“, който се проведе на 12 октомври. По 

думите й това са предварителни данни на база песимистична прогноза, която е напълно възможно 

да бъде надхвърлена. 

"Много положителен знак е, че разширихме крилата на летния сезон и през април и май ръстовете 

надхвърляха 20%", подчерта министър Ангелкова. Растат и приходите - през първите 7 месеца на 

2016 г. те са се повишили с близо половин милиард лева и са над 3,4 млрд. лв., което е ръст от 

15% спрямо този период на 2015 г. 

Според министъра на туризма основното предизвикателство сега е да се надгради постигнатото, 

като се насърчат инвестициите в материалната база и кадрите. "В туризма е нужен качествен пер-

сонал, за да продължи растежът, но за това са необходими работещи мерки по цялата хоризонтал-

на структура на отрасъла", акцентира Николина Ангелкова. Тя припомни още, че по данни от World 

Travel and Tourism Council за 2015 г. броят на директно заетите в туризма у нас е над 92 хил., но 

основен проблем остава липсата на целогодишна заетост в сектора. 

Сред проблемите е и фактът, че за 20 години в България са направени инвестиции за около 18 

млрд. евро в изграждане на материална база, а във вузовете със специалност туризъм са подгот-

вени едва 12 хил. специалисти. Остър недостиг има в изпълнителските позиции – пикола, камери-

ерки, сервитьори, рецепционисти, бармани, почистващ персонал и пр. От друга страна, чувствите-

лен дефицит се забелязва и за специализирани кадри, за нови и т.нар. „редки“ специалисти (за 

Министър Ангелкова по време на дебата за кадрите в туризма „Професионалното развитие 

в туристическия бранш - предизвикателства и възможности”, организиран от в. „24 часа“. 



голф, гурме, СПА услуги и др.) 

"Важна стъпка напред в преодоляването на тези проблеми бе създаването на Междуведомствения 

съвет за кадрите в туризма, в рамките на който всички ангажирани институции търсят дългосрочно 

решение на проблемите", подчерта Николина Ангелкова. Към него вече функционират четири те-

матични работни групи: програми за обучение; възможности за стажове и квалификация; трудова 

миграция; кариерно развитие и социални аспекти. 

Друга сериозна крачка за привличане на персонал бе приемането на Правилника за прилагане на 

Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Чрез него стана възможно наемане на кадри 

от трети страни за потребностите на туризма по облекчена процедура. Благодарение на промените 

ще могат за първи път да се ангажират сезонни служители с разрешения за работа до 90 дни, ста-

на ясно по време на форума. 

В дискусията участваха също министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, зам.-

министърът на регионалното развитие Деница Николова, зам.-министърът на образованието и нау-

ката Диян Стаматов, хотелиери, ресторантьори и други представители на туристическата индуст-

рия, на съсловни организации, учебни заведения и др. 



 

 

Министър Ангелкова участва в дискусия на тема „Прозрачност и 

ефективност на концесиите в България” 

 

 

11 октомв-

ри 2016 

През изми-

налия летен 

сезон полу-

чихме около 

400 сигнала 

свързани с 

морските 

плажове на 

специалния 

телефон и e

-mail, които 

създадохме 

и извърших-

ме над 200 

проверки на 

място. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова по време на дискусията 

„Прозрачност и ефективност на концесиите в България“. По думите й, контролът е важен 

фактор туристическият продукт да отговаря на очакванията на туристите и неговото ефек-

тивно прилагане е бил основен приоритет за Министерството на туризма. По тази причина 

през лятото действаше и мобилна група за контрол, ситуирана на Черноморието. 

Николина Ангелкова информира и, че тази година на интернет страницата на Министерст-

вото на туризма бе разработен модул, през който всеки турист може да провери он-лайн 

цената на чадърите и шезлонгите на българските плажове. През 2017 г. той ще бъде надг-

раден, като се създаде мобилно приложение за българските и чуждестранните туристи. 

„Това ще повиши информираността за туристите и ще повиши конкурентността в бизнеса", 

подчерта министъра. 

От нейното изказване стана ясно още, че във вече приетата от Министерски съвет Методи-

ка за определяне на минималното концесионно възнаграждение, е заложена тежест от 

40% за предлаганата цена на плажните принадлежности при кандидатстване за отдаване 

Министър Ангелкова по време на дискусията „Прозрачност и ефективност на концесиите 

в България” 



 

на даден плаж на концесия. Министър Ангелкова поясни, че във всички формули се опре-

деля базисна цена за 1 брой чадър и 1 брой шезлонг, като цената ще варира в зависимост 

от спецификата на плажа и близостта до наличието на леглова база в населеното място, 

до което се намират. За плажове, разположени до населени места под 10 хил. души, цена-

та ще е до 2 лв., в такива с над 10 хил. души – 3 лв., а при националните курорти – 4 лв. 

„Концесионерите на морски плажове ще трябва да се съобразят със заложената базисна 

цена за плажните принадлежности още на етап кандидатстване“, обясни Николина Ангел-

кова. По думите й, ако след като концесионера се ангажира с нея, няма да може едност-

ранно да я променя, а подобно нарушение може да е предпоставка за прекратяване на 

концесионния договор. 

"До няколко седмици ще приключат анализите и ще бъде уточнен броят на морските пла-

жове, за които ще стартират процедури за концесия по новите правила. С приоритет ще 

бъдат плажовете, чиито концесии изтичат", допълни министър Ангелкова. Тя информира и, 

че предстои финалното обсъждане на промените в Закона на устройството на Черноморс-

кото крайбрежие, които предвиждат групирането на плажовете, отчитайки тяхната специ-

фика. По думите й, целта е по този начин да се създадат условия по-голяма част от тях да 

се отдадат на концесия и да се подобри услугата за туриста. 

В събитието участваха вицепремиерът по европейските фондове и икономическата поли-

тика Томислав Дончев, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, министърът на 

околната среда и водите Ивелина Василева, председателите на парламентарните комисии 

по икономическа политика и туризъм и енергетика Петър Кънев и Делян Добрев, председа-

телят на КРИБ Кирил Домусчиев, представители на местната власт и бизнеса, и др. 

Дискусията „Прозрачност и ефективност на концесиите в България” се провежда в рамките 

на кампанията „Бизнес на светло“ и се организира от Конфедерацията на работодателите 

и индустриалците в България (КРИБ) и списание „Икономика“. 

Снимка от работната среща на министъра на туризма на Република България Николина Ангелкова и вицепремиера и 

министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Василе Дънку. 



  Заместник-министър Ирена Георгиева участва в откриването на 13-

тото туристическо изложение „Планините на България – гостопри-

емство в четири сезона“ 

13 октомври 2016 

Данните за първите осем месеца на тази го-

дина показват, че има ръст от 9% на прено-

щувалите лица в Смолянска област, спрямо 

същия период на 2015 г. Това каза заместник

-министърът на туризма Ирена Георгиева по 

време на откриването на 13-тото туристичес-

ко изложение „Планините на България – гос-

топриемство в четири сезона“ на 13 октомв-

ри. Събитието се проведе в к.к. Пампорово, в 

периода 13-15 октомври 2016 г. 

„Форумът се утвърди не само като една от важните национални борси, но и като място за 

конструктивен диалог за устойчивото развитие на планинския туризъм“, подчерта замест-

ник-министър Георгиева. Тя акцентира върху факта и, че събитието е включено в Програ-

мата за национална туристическа реклама за 2016 г. на Министерството на туризма. 

Ирена Георгиева допълни, че 2016 г. е била много силна за българския туризъм и основно-

то предизвикателство пред туристическия бранш сега е да бъдат надградени постигнатите 

високи резултати. По думите й, Смолянският регион дава много добри примери. Заместник

-министърът посочи като възможности маршрутите за зимен и летен туризъм в региона и 

условията за практикуване не само на ски ваканции, но и на пешеходен, екстремен, пеще-

рен, вело, приключенски и много други видове туризъм. 

По време на дискусия в рамките на изложението, заместник-министърът на туризма говори 

за вече приетата промяна в Закона за туризма, в частта ЕСТИ – Единната система за ту-

ристическа информация. Георгиева съобщи, че с ЕСТИ се създава възможност бранша в 

туризма да работи в среда с ясни правила и най-вече лоялна конкуренция. С въвеждането 

на системата ще се ограничи до минимум опцията да не бъдат регистрирани нощувки с 

цел невнасяне на данъци, добави още заместник-министър Георгиева. 

На изложението с щандове са представиха общините Велико Търново, Девин, Смолян, Че-

пеларе, Асеновград, Любимец, Каспичан, Варна, Самоков, Министерството на туризма, 

„Пампорово“ АД, БХРА, Българската асоциация за алтернативен туризъм, АБТТА, Българс-

ката асоциация по балнеология и СПА. 

На откриването присъстваха областният управител на Смолян Недялко Славов, кметът на 

Община Чепеларе Славка Чакърова, заместник-кметът на община Смолян Марин Захари-

ев и др. 

Зам.-министър Ирена Георгиева разгледа изложението 

„Планините на България – гостоприемство в четири сезо-

на“  



Дворът на кирилицата 
в Плиска - място за па-

мет и преклонение 

 

14 октомври 2016 г. 

Вълнуващо е да се отклониш от 

натовареното ежедневие и да се 

върнеш далеч назад в миналото. 

Да спреш и да помислиш - как 

всъщност започва то? 

Странно, но превратностите на 

историята отреждат на Плиска 

днес да е град само на 35 годи-

ни, а преди още 13 века да бъде 

първата ни столица, блестяла 

сред най-богатите средновеков-

ни градове на Европа. Останките 

от някогашните сгради, в които 

ехтели стъпките на Аспарух, Тер-

вел, Крум, Омуртаг, Борис І Ми-

хаил, днес будят удивление с 

размерите си. Базиликата е била 

сред най-мащабните храмове на 

континента. 

Мнозина идват тук, за да помъл-

чат пред величието, което иска-

ме да върнем. Според общински-

те служители посетителите в ед-

ноименния археологически ре-

зерват са над 55 хил. годишно, 

но всъщност туристите са много 

повече. Те идват с децата си, 

които след време ще водят свои-

те потомци, надяват се истори-

ците. 

Тук дошъл, за да се преклони, и 

един арменец – Карен Алекса-

нян, когото съдбата  довела в 

България, останал да живее в 

страната ни и заобичал нейната 

история. Усетил някаква магия в 

Плиска и тя го завладявала с 

всеки нов ден по-силно и по-

силно. Най-силно сякаш обаче 

той бил поразен от драматична-

та история на кирилските букви, 

създадени преди векове някъде 

в тази част на България. Карен 

почувствал, че трябва да напра-

ви нещо в тяхна прослава и в 

памет на майка си, която препо-

давала славянология, създал 

нещо ново и различно, но свър-

зано с изворите на далечното ни 

минало - Двора на кирилицата. 

Мястото, където можеш да се 

върнеш в началото на своя род и 

да сведеш глава в мълчание. 

Днес този комплекс, дело на час-

тна инициатива, е едно от люби-

мите туристически кътчета в гра-

да. 

Културният ансамбъл е открит за 

посетители през май 2015 г. в 

чест на 1150-годишнината от 

покръстването на българите. В 

него се издига 12-метров кръст с 

розетата от Плиска, името на 

първата ни столица и думите на 

Аспарух "Тук ще бъде Бълга-

рия!". В памет на царя Покръсти-

тел и Обединител Борис І е из-

дигнат каменен параклис в края 

на двора. До него е и кръстонос-

ният камък хачкар – типичният 

символ на най-старата християн-

ска държава Армения. Думите, 

издялани върху него, значат 

много: "Този камък хачкар е пос-

тавен в прослава на българския 

народ по случай 1150 години от 

Покръстването".   

Отклонението си заслужава. Ви-

соките над 2 м керемидени фигу-

ри на кирилските букви имат уди-

вителна съдба и сякаш оживя-

ват. Те са изработени в Армения 

от 12 местни художници под взо-

ра на народния скулптор Рубен 

Налбандян. Летописците на Дво-

ра разказват, че Рубен първо съ-

що дошъл в Плиска, за да види и 

усети мястото, и като Карен по-

паднал в плен на онази първа 

магия. За броени месеци мащаб-

ното дело на майстора и негови-

те ученици станало реалност. 



Буквите плетеници били нато-

варени на камиони в Армения 

и пренесени в България. 

Шест от тях изписват името на 

първата българска столица, а 

другите са разположени не по 

азбучен ред сред тревата и 

каменните плочи. Дворът има 

висок зид, но тук свободата не 

е пленена. Всеки може да дой-

де и да я почувства, забравяй-

ки наистина суетата си и дел-

ничната надпревара. Това 

спокойствие и чувството за 

непреходност излъчват и скул-

птурите на цар Борис и братя-

та Кирил и Методий, сътворе-

ни от българския творец Бех-

чет Данаджъ. Всъщност колко 

още етноси са сътворили това 

космополитно тайнство?! 

Мемориалът на буквите 

включва още чудесна худо-

жествена галерия, а за по-

традиционните посетители - 

конферентна зала и магазин 

за сувенири. Всичко това е 

разположено в близост до 

Стария град и Базиликата на 

първата ни престолнина, а 

съвсем недалеч и от прочутия 

скален барелеф на Мадарския 

конник - паметник на световно-

то културно наследство под 

закрилата на ЮНЕСКО. Заслу-

жава си да видите всичко това 

и да го усетите. Старопрестол-

на Плиска и Дворът на кирили-

цата Ви очакват! 

 

За контакти: 

гр. Плиска, комплекс „Стара 

Плиска“, тел. 0897 949 718 

e-mail: dvornakirilicata@abv.bg; 

web : дворнакирилицата.bg , 

dvornakirilicata.bg 

 

Работно време: понеделник–

неделя: 9 – 18 часа, безплатни 

екскурзовод и снимки. 

 

Вход: 4 лв., ученици и пенсио-

нери – 2 лв., деца до 7 години 

– 



...Сопот 
Сопот се намира само на 5 км от Карло-

во, на около 130 км от София и на 64 км 

от Пловдив. Градчето е разположено в 

северната част на Карловската котлови-

на, в подножието на централната част на 

Стара планина. 

Сопот е старо българско селище, осно-

вано през XIV век. На 2 км северозапад-

но от Сопот се извисяват крепостните 

зидове на средновековната българска 

крепост Аневско кале – част от средно-

вековния град Копсис, процъфтявал през 

XIII-XIV век. 

Сопот е един от центровете на Българс-

кото възраждане. Възрожденският поми-

нък на населението е свързан най-вече 

със занаятчийството - вълнарство, пре-

дачество, тъкачество, абаджийство 

(производство на груб вълнен плат), тер-

зийство (шиене на дрехи), воденичарст-

во и др. Тук е открита първата на Бал-

канския полуостров “шишеджийница” или 

стъкларска фабрика. Много добре разви-

то е и розопроизводството. 

Сопот е и един от центровете на нацио-

налноосвободителните борби. Тук се 

ражда и формира като личност патриар-

хът на българската литература – писате-

лят Иван Вазов (1850 г. – 1921 г.). 

Родната къща на големия български пи-

сател Иван Вазов се намира в центъра 

на град Сопот, на ул. „Васил Левски” № 

1. Тя е един от 100-те национални турис-

тически обекта. Къщата е построена през 

XVIII век от дядото на писателя, но ори-



гиналната сграда е опожарена през 

юли 1877 г. по време на Руско-

турската освободителна война (1877 

г. – 1878 г.). През 1920 г. е взето ре-

шение за възстановяване на родния 

му дом и уреждане на музей в него. 

Директорът на Софийския етнографс-

ки музей прави почти автентична въз-

становка на дома, като се опира на 

спомени на братята и сестрата на Ва-

зов, както и на някои негови творби и 

най-вече на романа „Под игото“, по-

вестта „Чичовци“ и някои разкази. Му-

зеят отваря врати на 6 юни 1935 г. В 

музея са запазени много лични вещи 

на писателя и семейството му, сред 

които и черги и губери, изработени от 

майката на Вазов - Съба Вазова. В 

двора се помещават няколко сгради, 

които приютяват различни експози-

ции. В една от стаите е организирана 

възстановка с манекени на бръснар-

ницата на Хаджи Ахил от едноимен-

ния Вазов разказ. През калдъръме-

ния двор, украсен с чемшири и цветя, 

минава и вада с вода, което е много 

характерно за сопотските улици и 

дворове. Малка порта води до съсе-

ден двор, където се намира и експо-

зиционната зала, посветена на жиз-

нения и творчески път на писателя. 

Други интересни сгради в Сопот от 

периода на Възраждането (XVIII – XIX 

в.) са Фратевата, Шошевата, Бъдина-

та, Хаджи Манчовата и Тумбалиевата 

къща. 

Друга забележителност на града е 

Девическият метох „Въведение Бого-

родично”, който се намира в централ-

ната част на Сопот. На метри от ме-



тоха е църквата “Св. Петър и Павел”, 

впечатляваща с оригиналната си архи-

тектура – дело на брациговски майстори 

от 1846 г. Друг интересен храм е църква-

та „Св. св. апостоли Петър и Павел” - 

внушителна трикорабна псевдобазилика. 

Тя пази скромен иконостас с два реда 

икони. По стените се виждат избледнели 

следи от стенописи. В храма се пазят 

няколко много ценни стари икони. 

На около километър от града, в подножи-

ето на планината, се намира сопотският 

манастир „Св. Спас”. Той е основан през 

XIII в. и е все още действащ. Там не се 

предлага храна и настаняване, но поля-

ната пред него, известна като Манастир-

ската поляна, често става домакин на 

събори и традиционни събития. Там в 

средата на февруари се провежда тра-

диционният сопотски събор “Да стоплим 

сърцата с вино и любов”, с който се отп-

разнува Денят на лозаря Трифон Заре-

зан. 

Сопот е град с богати културни традиции 

– ежегодно тук се провеждат концерти, 

чествания и изложби като Вазовите праз-

ници, чиято кулминация е 9 юли – рожде-

ната дата на поета. 

 

КОНТАКТИ 

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

press@tourism.government.bg  

Интернет сайт: www.tourism.government.bg  


