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07 февруари 2017 

 

Една от основните цели в работата на министъра на туризма 

Стела Балтова е осигуряваното на нормалното протичане на 

Лято 2017. Това стана ясно по време на първата й пресконфе-

ренция, на която тя представи приоритетите в рамките на ман-

дата на служебното правителство и състава на политическия си 

кабинет. Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева 

запазва поста си, а началник на кабинета е Биляна Райчинова. 

За мен е важно нормалното протичане на предстоящия летен 

сезон и ще работим в посока намаляване броя на неохраняеми-

те плажове, подчерта министърът. Към момента са отдадени на 

концесия 49 морски плажа. По пет предстои да бъдат подписа-



ни договори, а по три има подадени жалби - „Поморие-централен“, „Бургас-север“ и 

„Къмпинг „Нестинарка“. За шест морски ивици няма да могат да бъдат проведени про-

цедури за концесии, а вероятно ще се върви към подготовката на търгове за отдаване 

под наем. Става въпрос за ивиците „Кранево-централен“, „Варна-централен“, „Къмпинг 

Юг“, „Св. Влас-болница“, „Ахтопол-север“, „Росенец-север“. 

Министър Балтова очерта два основни приоритета в дейността на ведомството - по-

добряване качеството на административното обслужване в туризма и националната 

туристическа реклама и международно сътрудничество. Сред другите задачи тя посо-

чи работата по системата за единна туристическа информация, като напомни, че за 

нея има отворена обществена поръчка, която се обжалва в КЗК и изтъкна, че тя е важ-

на за изсветляване на сивия сектор в бранша. В рамките на правомощията на служеб-

ния министър ще се работи и по промените в Закона за туризма, които се отнасят до 

предложението за въвеждане на гаранционен фонд паралелно със застраховането. Тя 

съобщи, че на среща с бизнеса е било постигнато съгласие през следващите няколко 

месеца да се търси балансирано решение по този въпрос, което впоследствие да се 

предложи за промени в закона. 

Спазвайки поставения от служебния премиер Огнян Герджиков срок, в началото на 

следващата седмица ще е готов анализ на обществените поръчки в рамките ведомст-

вото, уточни министър Балтова. Тя съобщи още, че до две седмици ще бъде свикан 

междуведомствен съвет за кадрите в туризма. Подобряването на качеството на турис-

тическата услуга е изключително важно за сектора, като за целта тряб-

ват професионално подготвени кадри, каза още министър Балтова. Тя си е поставила 

за цел успешното изпълнение на националната туристическа реклама и представяне-

то на България на предстоящите най-големи международни туристически изложения - 

ITB в Берлин, две в Москва и едно в Киев. 

 

 

 



 

Министърът на туризма Стела Балтова  

се срещна с туристическия бранш 

06 февруари 2017 

Министърът на туризма Стела Балтова направи първа работна среща с туристическия биз-

нес и представи приоритетите в работата си. В дискусията се включиха представители на 

близо 30 организации и компании от сектора. 

Създаването на самос-

тоятелно Министерство 

на туризма е важна по-

литическа оценка за 

значимостта на отрасъ-

ла и служебният каби-

нет ще работи за него-

вото развитие и инсти-

туционализиране, под-

черта още в началото 

министър Балтова. 

Тя заяви, че нейният 

екип ще положи макси-

мални усилия, за да 

осигури нормално функ-

циониране на бизнеса, като съдейства да се реализират приоритетите на служебното пра-

вителство. 

„Географски светът не се е променил, но стана малък за различните видове бизнес и днес 

отбелязваме все по-активното навлизане на дигиталните технологии, които мултиплицират 

туристическите услуги. Трябва да „сграбчим“ всички възможности за постигане на по-

високо качество на туристическите услуги и да бъдем отговорни към себе си, бизнеса и на-

шите клиенти“, каза още министърът.  

Тя обърна внимание върху подготовката на сезон Лято 2017 и посочи важните фактори, на 

които нейният екип ще обърне внимание - политическа стабилност, безопасност на турис-

тите, противодействие на корупцията и бюрокрацията. Сред важните икономически усло-

вия за виталността на сектора министърът отбеляза също нуждата от икономически рас-

теж, благосъстояние на хората, по-висок стандарт на живота, които в световен мащаб уве-

личават броя на туристите. Други водещи фактори за динамично развитие, които влияят на 

туризма, са динамиката на цените на горивата, инфлацията и валутните курсове. Стела 

Балтова очерта като един от най-големите проблеми в сектора недостига на кадри и необ-

ходимостта от качествената им подготовка. 



 

Със съвместни усилия трябва да се работи активно върху актуализацията на Национална-

та стратегия за устойчиво развитие на туризма 2035, стана ясно от думите на министъра. 

Тя изрази надежда в бързи срокове да започне обсъждането на Програмата за национал-

на туристическа  реклама за 2018 г., както и възможностите за финансиране на туристи-

ческите дейности с извънбюджетни средства по конкретни програми и проекти.  

Представителите на бизнеса изказаха различни мнения по обсъжданите теми и направиха 

редица предложения. 

Председателят на Българската туристическа камара Стоян Лазаров поиска да бъде създа-

дена работна група, която да изготви концепция за изцяло нов Закон за туризма и бе подк-

репен от други присъстващи. Той постави също въпроса да се сформира отделно звено за 

внедряване на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), като се ползва 

опитът на някои общини и туристически организации. 

Председателят на БХРА Благой Рагин предложи да се организира кръгла маса, на която 

да се обсъди ценовият маркетинг в сектора с участието на международни експерти.  

Даниела Стоева от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти пов-
дигна въпроса за облекчаване на регулациите в туризма, което ще помогне на бизнеса да 
работи по-ефективно. 

Витан Иванов, председател на Софийския туристически район, подчерта необходимостта 

от по-честа комуникация с бизнеса с цел навременни промени в нормативната база, което 

може да се осъществи по време на служебното управление.  



Министър Балтова участва в откриването на надпреварата за Све-

товната сноуборд купа в Банско 

03 февруари 2017 

Министърът на туризма Стела Балтова участва в 

официалното откриване на състезанията за Све-

товната купа по сноуборд в Банско, която се про-

вежда за първи път в България. Тя поздрави 

участниците в авторитетната зимна надпревара 

и многобройните туристи, дошли да наблюдават 

състезанието и обърна специално внимание на 

усилията на Банско да се пребори за това високо 

домакинство. 

Първоначално България получи право да орга-

низира само за паралелния гигантски слалом за 

мъже и жени, но прекрасните условия тук убеди-

ха експертите на Международната федерация по 

ски за провеждането на още два старта в рамки-

те на тридневния празник на белите спортове, 

стана ясно от думите на министъра на туризма. 

 Министър Балтова поздрави победителките в слалома. 



Тя подчерта още, че състезанията за престижния трофей са прекрасен повод да покажем 

на многобройните участници и гости в състезанията какво предлага регионът и страната ни 

не само като спортна база, но и като природа и разнообразие от висококачествени туристи-

чески услуги. Домакинството на събитие от подобен мащаб е поредното международно 

признание за курорта и за усилията на бизнеса и общината както за добрия му имидж, така 

и за престижа на страната като зимна дестинация. 

Стела Балтова поздрави и победителите в паралелния гигантски слалом от първия ден на 

състезанието при жените и мъжете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-рано през деня министър Балтова се срещна с кмета на Банско Георги Икономов и два-

мата се отбиха в посетителския център на Национален парк „Пирин“. Директорът му Росен 

Баненски информира министъра, че регионът се превръща във все по-посещавана целого-

дишна дестинация и през лятото на миналата година оттук се преминавали по 200 човека 

на ден. По-късно министър Балтова и кметът Икономов разгледаха църквата „Св. Троица“ 

в Банско - втората по големина в България. 

Министър Балтова посети и Информационния туристически център на Банско. По време на 

визитата си тя обсъди с представителите на местната власт актуални теми от развитието 

на туризма в общината и региона.      

След церемонията по откриването на състезанията и награждаването в първата дисципли-

Министър Балтова честити и на победителите при  мъжете. 



на министър Балтова бе гост и на кулинарна изложба, организирана от община Банско, по 

време на която поздрави и победителя в надпреварата при мъжете Радослав Янков. 

На церемонията за откриването на състезанията присъстваха също министърът на мла-

дежта и спорта проф. Даниела Дашева, кметът на община Банско Георги Икономов, предс-

тавители на туристическия бранш, много туристи и др.   

     

 



...Водопади  

в България 

 
Планините в България покриват голяма 

част от територията й. Тучни поляни с 

всички нюанси на зеленото се кипрят под 

високи непристъпни зъбери и се редуват 

с вековни гъсти гори. Щедрата природа е 

дарила страната с изумителни природни 

образувания – скални форми, обвити в 

легенди, пещери с красиви пещерни об-

разувания, хилядолетни дървета и спи-

ращи дъха високи водопади. 

Едно от най-красивите творения на при-

родата е водопадът Райското пръскало, 

който се намира в резерват „Джендема” 

в националния парк „Централен Балкан”. 

Той е не само най-високият в България, 

но и на целия Балкански полуостров - 

124,5 м. Събира води от вечната пряспа, 

намираща се почти на самия връх Ботев 

(2376 м) и се спуска от Райските скали, 

разположени на северозапад от хижа 

„Рай”. Водопадът дава началото на ма-

лък приток на Бяла река, която извива 

снагата си през високопланински паси-

ща, непристъпни пропасти, зъбери и 

скални гребени. 

Водопадът е известен и с името Кало-

ферско пръскало. Това е една от най-

известните природни забележителности 

Открий и сподели... 



в България и привлича много плани-

нари и любители на красивите глед-

ки. Мястото е най-посещавано през 

летните месеци, когато водопадът е 

най-пълноводен. 

Водопадът Видимското пръскало се 

намира в източната част на резерва-

та „Северен Джендем” в националния 

парк „Централен Балкан”, недалеч от 

гр. Априлци. Водата се спуска от 80 

метра височина и това го прави вто-

рия по височина водопад в България. 

Три поточета дават своите води на 

Пръскалото, водата протича през ал-

пийска поляна и полита в 80-метрова 

водна дъга в пропастта.  

Към водопада се открива удобна 

гледка от специално създаденото 

погледно място по трасето на марки-

рана екопътека по долината на Пръс-

калска река, която започва при ВЕЦ 

„Видима” в град Априлци. 

Друг красив водопад на територията 

на националния парк „Централен 

Балкан” е Бабското пръскало. То не е 

голямо като другите водопади в пар-

ка, но е много красиво. Пада от висо-

чина 54 метра. Водопадът се намира 

близо до хижа „Русалка”, а до него 

води маркиран маршрут между село 

Тъжа и хижа „Тъжа”. 

Крушунските водопади са едни от най

-атрактивните забележителности в 

страната. Намират се на 35 км севро-

източно от град Ловеч, в местността 

Маарата. За улеснение на туристите 

има изградена екопътека, включваща 



повече от 15 мостчета, разположени из живописната местност. От две страни екопътеката е 

заобиколена от красива растителност и бигорови скали. Мостчетата се разделят на няколко 

маршрута, така че да осигурят достъп до цялата местност.  

На най-високата точка в края на екопътеката се намира пещерата Водопада, откъдето извира 

водата, която се спуска от височина над 15 м и образува множество прагове и басейнчета. Пе-

щерата не е благоустроена и влизането в нея без специална екипировка и подготовка е забра-

нено. 

Боянският водопад се намира на Боянската река в планината Витоша, на около 5 км от софийс-

кия квартал Бояна. Водите му се спускат от скала, висока 15 м. Това го прави най-големия во-

допад на територията на Витоша. Водопадът е най-пълноводен по време на топенето на снего-

вете през пролетните месеци. До него може да се стигне по два маршрута - от Копитото или от 

кв. Бояна. През зимата, когато водите му замръзват, Боянският водопад е притегателна точка 

за авантюристите, практикуващи ледено катерене. Затова обаче са необходими специални 

умения, екипировка и инструктор. 

 

Костенецкият водопад се намира в планината Рила, на Стара река (Костенска), недалеч от с. 

Костенец. Другото му име е Чавча. Водата се спуска от 12 м височина и образува неповторима 

гледка. До него се стига лесно, тръгвайки от село Костенец в посока вилната зона. Малко след 

като се подмине вилната зона, се вижда информационна табела за водопада. Наблизо има изг-

радено място за пикник, минерални извори и заведения за хранене. 

Скакавишкият водопад е най-високият водопад в планината Рила. Разположен е в Североза-

падна Рила, на р. Скакавица и попада в територията на Националния парк „Рила”. Намира се 

на 1750 м надморска височина. Падът му е 70 м – величествен и грандиозен. Скакавишкият во-

допад е лесно достъпен и много красив. 

До него има утъпкана пътека, започваща от хижа „Скакавица” в Рила. Преходът от хижата до 

водопада трае 30-40 мин.  

КОНТАКТИ 
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