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От 1 февруари 2016 г. 

започва да функционира 

специален номер, на 

кои то руските туристи 

ще мога да получават 

актуална информация за 

възможностите за 

туризъм в България на 

цената на един градски 

разговор. Номерът е 0700 

20 991 и първата седмица 

след откриването му ще 

бъде тестова, за да се доразработи системата. Това съобщи министърът на 

туризма Николина Ангелкова на съвместен  брифинг с Олег Сафонов, 

ръководител на Федералната агенция по туризъм на Руската федерация, 

която се състоя на  29 февруари в София. 

Двамата отчетоха, че в рамките на поредната сесия на Българо-руската 

 
Министър Ангелкова: От 1 февруари откриваме единен  

телефон за обслужване на руски туристи в България 



 

 
междуправителствена комисия за търговско-икономическо и научно-

техническо сътрудничество са се състояли много успешни заседания на 

работните групи по туризъм и по култура. В подписания от срещите 

протокол са набелязали конкретни мерки за сближаването на двете 

страни и увеличаване на туристопотока между тях. „Децата до 16 г., които 

идват на детски и организиран туризъм у нас, ще получават безплатни 

визи“, съобщи Николина Ангелкова. По думите и  по Черноморието има 

голям брои  детски лагери, като за тях отпадат много от формалните 

процедури, а от облекчения ще могат да се възползват и децата, които ще 

пътуват в страната ни за организирани събития. „Надявам се тези мерки 

да насърчи детските пътувания, като паралелно продължаваме да работим 

с МВнР за разширяване на кръга преференции и към други социални 

групи“, допълни министър Ангелкова. 

По време на брифинга стана ясно, че сигурността е много важна за руските 

туристи. „Нашата страна продължава да работи в тази посока, както и за 

защита потребителски права на туристите“, каза още българският 

министър. Тези и други актуални въпроси ще бъдат разисквани и на 

предстоящата българо-руска кръгла маса за сътрудничество в туризма, 

която ще се проведе в Москва на 25 февруари 2016 г. В нея ще се включат 

представители на бранша, депутати, кметове на общини и др. Всички те ще 

дискутират възможностите за предлагане на руските клиенти на повече 

специализирани форми за отдих и почивка в нашата страна извън 

традиционния морски и ски туризъм. Това са спа и балнео-, 

оздравителният, културно-историческият, религиозният, пешеходният, 

военно-познавателният и много други видове туризъм, към които 

руснаците проявяват голям интерес. 

Имаме много активен диалог в сферата на туризма и съм уверен, че 

съвместно можем да разгърнем целия потенциал на туристопотока между 

нашите две страни, каза Олег Сафонов. Тои  зяви подкрепа от страна на 

неговия екип и руския бизнес за всички инициативи, които промотират 

България като целогодишна туристическа дестинация. Тя ще бъде 

специално представена и на четири големи туристически форуми през 

следващия месец – в Санкт Петербург, Екатеринбург, Казан и Самара. През 

март, по време на голямата туристическа борса „Интурмаркет“, ще се 

проведе и съвместно съвещание между ръководители на руските региони 

и българския туристически сектор. България е на 8-о място сред наи -

търсените туристически дестинации за руските туристи, поясни също 

Олег Сафонов и увери, че този интерес продължава да се поддържа висок. 

Тои  заяви, че е реалистично България да увеличи своя дял на руския пазар 

през 2016 г. 

Това е първо посещение на Олег Сафонов в България, а визита от такъв 

ранг не е имало повече от 5 години. В рамките на престоя му бяха 



 

 
организирани редица срещи с кметове, а в програмата му бе включено посещение на 

някои от основните туристически атракции в София и Пловдив, както и на Бачковския 

манастир. Русия продължава да е сред наи -важните туристически пазари за българския 

туризъм като за миналата година са ни посетили над 480 хил. руски граждани, а 

приходите от тях само за летния сезон са над 400 млн. лв. Миналогодишното издание 

предизвика голям медиен интерес и привлече над 7 300 журналисти от 60 различни 

държави. 

Снимки от посещението на министър Ангелкова  и Олег Сафонов в Бачковския 

манастир. 

 



 
България и Русия подписаха протокол за сътрудничество в сферата на 

туризма 

27 януари 2016  

България и Русия ще си сът-

рудничат за увеличаване на 

туристопотока между двете 

страни. Това е записано в 

протокола за сътрудничест-

во, който подписаха минис-

търът на туризма на Репуб-

лика България Николина 

Ангелкова и ръководителят 

на Федералната агенция по 

туризъм на Руската федера-

ция Олег Сафонов на 27 

януари. Той беше в страната 

ни по покана на българския 

си колега и участва в Бълга-

ро-руската междуправителс-

твена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество. Това е 

най-високото държавно ниво в сектор туризъм в Руската федерация, а посещение от та-

къв ранг в България не е имало повече от 5 г. 

„Радвам се, че в рамките на само един месец, това е втора поредна среща между нас и 

можем заедно да обсъдим конкретни мерки за насърчаване на туристопотока“, каза ми-

нистър Ангелкова. Тя посочи, че по данни от бранша руските граждани се интересуват 

от възможностите за туризъм в страната ни и активния диалог между двете ни страни е 

допълнителен положителен сигнал за насърчаване на пътуванията. Олег Сафонов по-

сочи, че държавата и бранша са готови да съдействат, за да могат предложенията на 

българския бизнес да достигнат до крайния потребител. По думите му България има 

възможност да развива всички видове туризъм и трябва да полага последователни уси-

лия, за да е разпознаваема на руския пазар не само с масовия летен и зимен туризъм.  

Двамата участваха и в заседанието на работната група по туризъм в рамките на меж-

дуправителствената комисия. По време на нея бе направена презентация на възмож-

ностите за морска ваканция, балнеолечение и оздравителни програми, организиран 

детски отдих и др., които България може да предложи на руските туристи. Олег Сафо-

нов подчерта, че страната ни продължава да е сред най-търсените туристически дести-

нации и се надява повече руски граждани да я изберат за своята почивка. Най-

важните теми, на които се обръща внимание при избора на дестинация са процедурите 

за издаване на визи, сигурността и транспортните връзки. 

В рамките на деня бе организирана и среща на Олег Сафонов и министър Ангелкова с 

кметове на Черноморски общини. Те представиха подготовката на летен сезон 2016 г., 

както и специалните предложения, които местния бизнес е готов да предложи на рус-

ките туристи. Всички бяха единодушни, че макар и по-малък от очаквания, спадът на 

руските туристи през миналата година се е отразил, но са амбицирани той да бъде пре-

одолян през настоящата.   

Възможностите за промотиране на София като културна и туристическа дестинация на 



 
пазар Русия бе обсъдена на срещата между Олег Сафонов и кмета на Столична община 

Йорданка Фандъкова. Заедно с министър Ангелкова, те показаха на руския гост централна-

та част на града и някои от основните му забележителности. Ръководителят на Федерална-

та агенция по туризъм разгледа и некропола на църквата „Св. София“. 

Посещението на Олег Сафонов идва във важен момент за страната ни. Русия е сред воде-

щите държави на пазара на българския туризъм, като за миналата година са ни псетили 

близо 485 хил. руски туристи.   

 

 

Зам.-министърът на туризма Александър Манолев откри българския щанд на 

международното туристическо изложение EMITT 2016 в Турция 

 

28 януари 2016  

Заместник-министърът на туризма 

Александър Манолев откри информаци-

онния щанд на страната ни, 28 януари, 

на едно от най-големите международни 

изложения за професионалисти EMITT 

2016, което се проведе в периода 28-31 

януари в Истанбул. 

„Турция е сред важните генериращи 

пазари за българския туризъм и нашето 

министерство обръща сериозно внима-

ние върху мерките за привличане на 

повече турски туристи“, каза зам.-

министър Манолев по време на офици-

алното си обръщение пред стотиците 

изложители и гости, събрали се на бъл-

гарския щанд през първия ден на EMITT. Той подчерта, че резултатите от целенасочените 

усилия на министерството за увеличаване броя на турските гости са вече налице и че за ця-

лата 2015 г. са ни посетили близо половин милион турски туристи, което е ръст от около 

14% в сравнение с 2014 г. 

Българският щанд беше и първият, посетен от турския министър на културата и туризма 

Махир Юнал по време на официалното откриване на 20-ото юбилейно издание на EMITT. Ми-

нистър Юнал опита от традиционната българска погача и разговаря за възможностите за це-

логодишна почивка в България с участниците на българския щанд – представители на бизне-

са и шест български общини (Мирково, Бургас, Варна, Пловдив, Любимец и Девин). 

Мултимедийните презентации на зимните ни курорти Пампорово, Банско и Боровец привля-

коха вниманието на много от международните участници на EMITT 2016. Гостите проявиха 

особен интерес към конкурентните предимства на страната ни като една от шестте най-

предпочитани европейски дестинации за зимен туризъм, както и към преференциални офер-

ти, които курортите у нас предлагат на зимните си туристи. 



 
По време на четиридневното международно изложение в Истанбул Министерството на туриз-

ма и 18-те участници на българския щанд промотираха потенциала на страната ни за цело-

годишен туризъм. Освен атрактивните за турските туристи зимни пакети, се представиха и 

възможностите за практикуването у нас на културно-исторически, СПА, еко- и селски тури-

зъм. За гостите на EMITT 2016 е предвидена и дегустация на български вина и автентични 

специалитети, както и демонстрация на старинни занаяти. 

България е традиционен участник на EMITT. Тазгодишното юбилейно 20-о издание на изло-

жението събира на едно място повече от 4 000 представители на бранша от близо 70 държа-

ви, а броят на посетителите се очаква да надхвърли 128 хил. 

Един от трите ни големи зимни курорта Пампорово също участва на изложението със собст-

вен щанд, като привлича все по-голям интерес с монтираното на него оръдие за изкуствен 

сняг.  

Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ 

Изживяването „Камчия“ 

Санаторно-оздравителният комплекс 

„Камчия“ е уникална институция от нов 

тип, която се утвърди като международен 

образователен, квалификационен, култу-

рен, спортен и социален център. Комплек-

сът има 10-годишен опит и традиции в ор-

ганизирането и предлагането на детски, 

младежки и семеен отдих, като със своите 

възможности и разнообразни програми, 

създава нови стандарти в туристическите продукти.  

„Камчия“ не само отговаря на очакванията на своите гости, но и създава усещането за специално из-

живяване, за емоционална връзка с тях“, е коментарът на консултантите на Световната организация 

по туризъм към ООН. 

Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ се намира сред уникалната съхранена природа на 

българското черноморско крайбрежие, до живописното устие на река Камчия, в близост до природ-

ния резерват, който е под защитата на ЮНЕСКО. Съчетанието от море, безкраен чист плаж, дюни, 

приказна река и вековна лонгозна гора създава неповторимо усещане за хармония и сливане на чо-

века с природата. 

На територията на комплекса са разположени хотелски комплекс „Лонгоз”, с 400 легла, кампусите 

„Радуга” и „Черноморски”, във всеки от които могат да се настанят по 700 души, вилно селище 



 
„Пирин” – идеално място за семейна почивка. На разположение на гостите са две киноконцертни зали с 

по 600 места, атриум с 400 места, конферентни и изложбени и хореографски зали, библиотеки, кабинето 

по изкуства. Тук е и единственият в новата история на България Амфитеатър с 2000 места, който отговаря 

на световните изисквания за провеждане на международни форуми и фестивали.  

За храненето на гостите се грижат професионалните екипи на пет ресторанта, които са известни с отлич-

ната си кухня и обслужване.  

Едно от уникалните съоръжения на територията на 

«Камчия» е Спортният комплекс – домакин на мно-

го състезания от световен ранг, предпочитано мя-

сто за професионална подготовка на отбори от 

страната и чужбина, а също и на индивидеални 

състезатели. Той е оборудван с многофункционал-

но спортно поле, което през тази зима стана една 

от най-големите ледени пързалки в България; ба-

сейн с олимпийски размери и 10-метрова кула за 

скокове във вода. Комплексът разполага със зали 

за спортна гимнастика и фитнес, учебни и треньорски  кабинети, лекарски пункт, открити външни пло-

щадки. Оборудването е съобразено с олимпийските стандарти и критериите на международните спортни 

федерации. В непосредствена близост е и Лечебно-диагностичният и балнеологичен център „Здравец” – 

с  14 специализирани кабинета, клинична лаборатория, рентген, условия  за физиотерапия и рехабилита-

ция, а също и възможност за уелнес и СПА процедури. 

Сърцето на Санаторно-оздравителен комплекс 

„Камчия“ е най-модерният на Балканите Учебно-

възпитателният център „Юрий Гагарин“, в който 

се прилагат най-добрите практики в областта на 

образованието. Тук се намират и три уникални 

центъра: 

Авиокосмическият център с цифров планетари-

ум, обсерватория и Музей на авиацията и космо-

навтиката, се ръководи от един от тримата бълга-

ри, преминали пълния курс за обучение на кос-

монавти. Централно място в експозицията заема 

Интерактивния аналог на спускаемия апарат на транспортния космически кораб „СОЮЗ ТМА“ . 

Славянският център – в който чрез музика и слово се предава историята и културните корени на славянс-

ките народи. 

Център „Човек – Земя – Космос“. 



Тук се намира и Училището на бъдещето - 

Средното общообразователно училище 

„Юрий Гагарин“ – с усилено изучаване на 

рускии английски език. В него учат около 

200 деца от различни националности, ко-

ито са от 1 до 12 клас. Училището е ли-

цензирано от МОН по българската обра-

зователна система.  Възпитаниците му 

вече показаха отлични резултати на раз-

лични национални и регионални състеза-

ния, конкурси и олимпиади, те се класи-

раха в ТОП 3 на училищата във Варненска област на Националното външно оценяване през 2015.  

Изключителната роля, която иновативното училище има за комплекса и като цяло за образованието 

в България, бе подчертано от заместник министрите на образованието и науката на България и Ру-

сия при подписването на Протокола за сътрудничество в областта на образованието между двете 

министерства в края на миналата година. В изпълнение на тази договореност СОК „Камчия“ стана 

лицензиран пункт за полагане на матура по руските образователни стандарти (ЕГЭ). Работи се по 

пилотен проект ЧСОУ „Юрий Гагарин“ да издава както български, така и руски дипломи. 

Уникалността на СОК „Камчия“, отличната 

организация и възможността за прекрасни 

преживявания, бе отбелязана и от българс-

кият министър на туризма Николина Ангел-

кова при посещението й в комплекса. 

„Камчия“ стана символ на качествения дет-

ски отдих в България. С отличната си база, 

уникалната природа и разнообразните 

програми за образование чрез игра, спорт и 

здраве, езикови школи, творчески мастър 

класове и възможностите за разкриване на 

таланта на всяко дете, комплексът придоби популярност като Столица на щастливото детство. Кам-

чия предлага тематични лагерни смени през ваканциите, а също е и подходящо място за провежда-

не на зелено училище в рамките на учебната година. 

Комплексът е предпочитана дестинация и за семеен туризъм, за отдих 60+, за организиране на фе-

стивали, концерти, изложби, а също и за бизнес и конгресен туризъм. 

Изключително богат е събитийният календар на СОК «Камчия» за 2016 г.  

По традиция комплексът е домакин на международни обучения и квалификация на учители, уни-

 



 
верситетски праподаватели и експерти в сферата на образованието. Използват се както традици-

онните, така и интерактивните методи за преподаване – уебинар, видео мост, конферентни 

връзки с най-добрите преподаватели и методисти по света. 

Годината започна с творческата среща 

„Вместе в 21 веке“, обединяваща таланти 

от различни държави, които с разнообраз-

ните формите на изкуството преодоляват 

различия и граници. Запазена марка е 

Международният фестивал за детско твор-

чество „Звездите на Камчия“ , който се про-

вежда под знака на ЮНЕСКО. Панорамата 

на детско-юношеското кино ще е през фев-

руари, а Годината на руското кино ще бъде 

отбелязана с провеждане на издания на 

международните кинофестивали «Золотой 

витязь» и «Н.Ю. Озеров». През есента комплексът е домакин на Международния фестивал на чер-

венокръстките и здравни филми. Тук от 1 до 12 юли, руският балетмайстор, солист на Большой 

театр, създател и президент на "Имперския руски балет" Гедиминас Таранда, за втори път ще 

събере за мастър клас най-талантливите ученици по балет от целия свят. Камчия ще бъде домакин 

на Първия международен детски танцов фестивал Grand Dance Academy. Много български и чуж-

ди танцови формации и школи предпочитат прекрасните  хореографските зали за своята подго-

товка и за провеждането на обучения.  

Деца от всички възрасти ще се съберат в края на лятото за Фестивала на куклите, който се провеж-

да под патронажа на Вицепрезидента на Република България. 

Младежи от най-престижните европейски университети, изучаващи руски език, ще дойдат за Пе-

тия европейски студентски фестивал. Месец по-късно комплексът ще бъде домакин и на Евро-

пейския младежки форум, а така също и на фестивала на руския език за членовете на Руско-

Европейския алианс.  

За честванията на 55-та годишнина от полета на 

Юрий Гагарин в Камчия ще пристигнат космо-

навти и специалисти, посветили живота си на 

космоса. През ноември конференция ще отбе-

лежи 305 години от рождението на Михаил Ло-

моносов. 

Богат е и спортният календар – той започва с 

Европейско първенство по хокей в зала, Между-
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народен турнир по художествена гимнастика за купата на СОК „Камчия“, провеждането на Летните 

университетски игри, Международен турнир по волейбол за ветерани и др. 

Санаторно-оздравителният комплекс «Камчия» работи в партньорство с престижни български и чужди 

организации като Министерството на образованието и науката на България, Министерство на туризма 

на България, Министерство на образованието и науката на Руската федерация, Синдиката на българ-

ските учители, Фондация «Устойчиво развитие за България», Фонд «Русский мир», Института за руски 

език «А.С. Пушкин», Россътрудничество и др.  

Едни от най-големите световни брандове провеждат тук свои срещи и конференции.  

 

Заповядайте и вие в Камчия! Ще се радваме да ви запознаем с богатството и красотата на това магич-

но и неповторимо кътче от страната ни, ще ви разкажем за историята и културата на славянските ни 

корени, ще  ви покажем безкрая на космоса и необятността на човешкия талант. 

Камчия е изживяване! 

Контакти: Централен офис: София, 1680, Ул. «Тунджа» № 53, Тел./факс: +359 2858 19 28, e-mail: sokkamchia-

sofia@einet.bg 
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