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Министър Ангелкова участва в церемонията за откриване на зимен сезон 2015/2016 в 

Банско 

 

Министрите Николина Ангелкова и Красен 

Кралев получиха знака на Банско за 

последователни усилия за развитие на 

зимния курорт 

През изминалия зимен сезон Банско е бил 

посетен от около половин милион туристи. 

Сигурна съм, че с общи усилия можем да 

подобрим тези цифри през сезон 2015/2016. 

Това каза министърът на туризма Николина 

Ангелкова по време на церемонията за 

откриване на новия зимен сезон (12 

декември) в Банско. В събитието взеха 

участие и министърът на младежта и спорта 

Красен Кралев, кметът на община Банско 

Георги Икономов, ски легендите Марк 

Жирардели (петкратен носител на 

Световната купа), двойният олимпийски 

шампион Маркус Васмайер и многократният шампион на България и ФИС Петър Попангелов, представители на 

местния туристически бранш, получили отличия за своята дейност, и др. 

„Миналият сезон бе много успешен за 

всички зимни курорти у нас - близо 1 

млрд. лв. бяха приходите от туризъм за 

периода декември 2014 – март 2015, а 

над 1,2 млн. чужди туристи посетиха 

България. И ние като администрация, и 

бизнесът се надяваме новият сезон да 

надскочим тези резултати“, подчерта 

Николина Ангелкова. Такива са и 

данните от туроператорите за ранните 

записвания за сезона, както и 

информацията за заявените полети на 

българските летища.  

По време на церемонията кметът на 

града Георги Икономов връчи на 

министрите Николина Ангелкова и  
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По време на официалната церемония на площада в град Банско. 

По време на церемонията кметът на града Георги Икономов връчи на 
министрите Николина Ангелкова и Красен Кралев знака на Банско за 
последователните усилия, които полагат за развитието на курорта. Знака на 
кмета получи и двойният олимпийски шампион Маркус Васмайер. 

http://www.tourism.government.bg/
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Красен Кралев знака на Банско за последователните 

усилия, които полагат за развитието на курорта. Знака 

на кмета получи и двойният олимпийски шампион 

Маркус Васмайер. Тържественото откриване завърши 

със заря и празнична програма, която продължи до 

късно вечерта. 

 

Министър Ангелкова: Очакваме повече от 1,2 млн. туристи през зимен сезон 2015/2016 г. 

 

През миналия зимен сезон страната ни е посетена от 

1,2 млн. туристи, като очакванията ни са през тази 

зима да отбележим ръст и тази цифра да е още по-

голяма. Това каза министърът на туризма Николина 

Ангелкова в интервю за Нова телевизия за сутрешния 

блок на 11 декември. 

Повод за гостуването в телевизията бе откриването 

на зимен сезон 2015/16 в Банско, в което участие взе 

и министър Ангелкова.  

„Прогнозите за силен зимен сезон се потвърждават и 

от данните на българските летища“, подчерта 

Николина Ангелкова. Според представените от нея 

данни само на летище София има над 80% увеличение на завените полети, като общия им брой достига 178. Сериозен е ръстът 

на един от най-важните ни пазари за зимен туризъм – Великобритания, като от 24 полетите от Лондон, нарастват на 69. Заявени 

са и близо 7 пъти повече сезонни полети от Киев и е включена нова дестинация Копенхаген. Оптимистични са и данните от 

летище Пловдив, където се очакват по-голям брой полети и пътници от Израел (14 нови полета), Холандия (13 нови полета), 

Великобритания (5 нови полета), както и от Русия. Ръстове отчитат и двете ни морски летища – планираните редовни и чартърни 

полети през зимните месеци показват ръст от 25% на полетите на летище Варна, а тези на Бургас отбелязват ръст от над 40%. 

„Това показва, че България става не само по-разпознаваема, но и по-предпочитана туристическа дестинация за зимен туризъм“, 

подчерта министър Ангелкова. Това се потвърждава и от изследване на консултантска компания към Европейската туристическа 

комисия, което нарежда България в топ 6 на най-предпочитаните европейски дестинации за зимен туризъм. 

Според прогнозите на Министерството на туризма за зимен сезон 2015/2016 може да се очаква ръст от близки и съседни пазари 

като Гърция, Турция, Македония и Сърбия. България ще бъде привлекателна и за туристите от Великобритания, за които тя 

традиционно е изгодна ски дестинация. Очаква се  увеличение и на туристи от Израел, Молдова, Нидерландия, Финландия, 

Норвегия и Швейцария. Вътрешният пазар също се очаква да отбележи ръст, продължавайки тенденцията от изминалия зимен 

сезон, когато и трите големи зимни курорта регистрираха увеличение на нощувките от български граждани. 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 

 

Министър Ангелкова в предаването на Нова Телевизия „Добро утро, България!“ 

Министрите Николина Ангелкова и Красен Кралев получиха знака на Банско 
за последователни усилия за развитие на зимния курорт. 
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На 14 декември в Министерството на туризма се проведе открит урок на тема „Предприемачество в 

туризма“ пред първокласници от столичното 119 СОУ. Инициативата е по повод влизането на предмет 

„Предприемачество“ в учебната програма за 1 клас от следващата година. Малчуганите бяха посрещнати 

от министър Николина Ангелкова, която им разказа какво работи българският министър на туризма и защо 

е толкова важно да познаваме и обичаме страната си.  

В рамките на урока, децата бяха разделени на пет групи, като всеки от отборите имаше за задача да 

представи различна тема в сферата на туризма - забележителности, история, култура, празници и обичаи 

на България. Децата изготвиха и цветни рисунки и колажи, с които показаха как си представят развитието 

на туризма в страната ни. 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 

 


