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Министър Николина Ангелкова и еврокоми-

сарят по регионално развитие Корина Крецу 

откриха конференция за развитието и сигур-

ността на туризма 

 

17 юни 2016  

Туризмът е основен стълб в икономиките на страните от Ду-

навския регион. За миналата година общо над 132 млн. 

чуждестранни туристи са посетили региона. Това неминуе-

мо поставя въпроса за задълбочаване на сътрудничеството 

във всички области, за да можем да гарантираме устойчи-

вост на тези резултати и тяхното надграждане. Това каза 

министърът на туризма Николина Ангелкова при откриване-

то на конференцията „Устойчивост на развитието на туриз-

ма и сигурността в Дунавския регион“, която се състоя на 

17 юни в Русе. 

„България за втора поредна година се превръща в център 

за генериране на идеи и за обсъждане на теми, свързани с 

Министър Ангелкова заедно с комисаря по регионална политика към Ев-
ропейската комисия Корина Крецу и Василе Дънку, вицепремиер и ми-

нистър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъ-
ния по време на официалното откриване на конференцията.  



развитието на Дунавския регион", подчерта ми-

нистър Ангелкова и припомни, че през миналата 

година страната ни е организирала мащабно 

събитие под наслов „Устойчив туризъм чрез сът-

рудничество с европейски фондове и инвести-

ции“, което бе открито от генералния секретар 

на Световната организация по туризъм Талеб 

Рифай. „Тази година лично комисарят по регио-

нална политика Корина Крецу е тук, което е ви-

сока оценка, както за важността на Дунавската 

стратегия за Европейския съюз, така и за място-

то на България в нея", допълни Николина Ан-

гелкова. 

Страната ни има огромен потенциал да стиму-

лира развитието на сектора в Дунавския реги-

он, добави тя. В българската му част попадат 

седем области – Видин, Враца, Монтана, Пле-

вен, Велико Търново, Русе и Силистра. На тях-

на територия през 2015 г. са пренощували 

близо половин милион туристи, а приходите от 

нощувки са над 8 млн. лв. Министърът съобщи, 

че много важни за туризма в региона са и кру-

изните посещения – през тази година се очак-

ват 340 посещения на круизни кораби в Русе. 

От своя страна еврокомисарят по регионално 

развитие Корина Крецу коментира, че сигурността е много важна тема за Дунавския регион и 

туристите, които го посещават. Тя беше категорична, че трябва да се предотврати липсата на 

усещане за сигурност, защото тя е от особено значение при избора на дестинация. 

Госпожа Крецу изтъкна факта, че всеки 5-ти европеец живее и работи в Дунавския регион, кой-

то има 112 млн. жители, като добави, че 1 евро от всеки десет във вътрешния продукт идва 

именно от туризма в Европейския съюз. Ду-

навският регион винаги е бил безопасна дес-

тинация и ние трябва да продължим да рабо-

тим в тази посока, особено на фона на меж-

дународната ситуация, допълни още евроко-

мисарят. 

Василе Дънку, вицепремиер и министър на 

регионалното развитие и публичната адми-

нистрация на Румъния заяви, че е много важ-

но държавите от Дунавския регион да взимат 

общи решения за разширяване на контакти-

те, за да бъде създадена регионална иден-

тичност и общ бранд Дунав, който да направи 

региона по-разпознаваема туристическа дести-

нация. 

Снимка от пресконференцията след откриването на 
конференцията „Туризъм и сигурност“ в Русе 

Снимки от проведената конференция в Русе. 



Министър Ангелкова заедно с еврокомисаря по регионална политика Корина Крецу  и Василе 
Дънку, вицепремиер и министър на регионалното развитие и публичната администрация на 

Румъния по време на посещението на МГ „Баба Тонка“ в Русе. 

След откриването на конференцията, министър Ангелкова, комисар Крецу и вицепремиерът Дън-

ку посетиха Математическа гимназия „Баба Тонка“ в града, за да се запознаят с резултатите от 

проект „ИКТ – Сила за промяна в образованието“, финансиран по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Румъния-България 2007-2013. В рамките на проекта е извършено модернизиране 

на учебни кабинети. 

В конференцията взеха участие Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма, Пламен Стои-

лов, кмет на община Русе, областният управител на областна администрация на Русе Стефко 

Бурджиев, Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството 

и Национален координатор по Дунавската стратегия, Андрей Новаков, депутат в Европарламен-

та, Николае Барбу, кмет на община Гюргево, Румъния, Кристофър Имбсен, заместник-директор в 

Световната организация по туризъм и  над 100 представители на почти всички държави от Ду-

навския регион, посланици, регионални и местни ръководители, предприемачи, представители 

на академичната общност, на неправителствения сектор и др. 

Снимки от посещението на министър Ангелкова и еврокомисар Крецу на 

Ивановски скални църкви, което се състоя на 16 юни, може да видите тук.  

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/fotogaleriya/ministur-angelkova-i-evropeyskiyat-komisar-po-regionalna-politika-korina


Министър Ангелкова: Световна хотелска верига влиза на българс-
кия пазар 

 

9 юни 2016 

Една от най-големите хотелски ве-

риги в света - „Хаят“ влиза в Бъл-

гария с висококатегориен хотел в 

центъра на София. Това стана яс-

но на среща между министъра на 

туризма Николина Ангелкова с г-н 

Такуя Аояма, вицепрезидент за 

развитието на „Хаят“ за Европа, 

Африка и Близкия изток и г-н Лъ-

чезар Тодоров, изпълнителен ди-

ректор на „Тера Тур Сървиз“, парт-

ньор от българска страна, която се 

проведе на 9 юни в София.    

„Хотелската верига е от много ви-

сок клас и ще даде нов тласък за 

развитието на туристическия ни 

сектор“, коментира по-рано днес 

министър Ангелкова пред журналисти. Тя съобщи, че Министерството на туризма води разгово-

ри с още няколко големи вериги, които също обмислят навлизането си в страната ни. „Още със 

създаването на самостоятелно министерство, основна цел за нас бе привличането на големи 

инвеститори и доказани брандове, които ще доведат след себе си и повече и по-

платежоспособни туристи“, подчерта Николина Ангелкова. 

„Работим за осъществяване на това инвестиционно намерение повече от 7 години, но вярваме, 

че сега е дошъл правилният момент“, заяви Лъчезар Тодоров. Той подчерта, че е много важно, 

че вече има самостоятелно Министерство на туризма, което координира работата в сектора и 

същевременно е налице силната амбиция и ангажираност на мениджмънта на „Хаят“ с този про-

ект. „България посреща много туристи и ние искаме те да останат по-дълго тук, за което ще им 

предложим и най-добрите услуги и материална база“, посочи Такуя Аояма. 

Първият хотел Hyatt Regency в България ще бъде построен в София на мястото на бившето кино 

„Сердика“ и се очаква да отвори врати през 2018 г. Строителството ще се осъществява в парт-

ньорство с българска компания. Hyatt Hotels Corporation е водеща световна хотелиерска компа-

ния с портфолио от 12 бранда и 652 имота в 53 страни. Прогнозите сочат, че обектът ще прив-

лече интереса на повече чуждестранни посетители, включително и на дългогодишните гости на 

веригата, за събитиен и конгресен туризъм, както и за културно-исторически и сити турове в 

столицата.  

Министърът на туризма Николина Ангелкова заедно с г-н Такуя Аояма, 
вицепрезидент за развитието на „Хаят“ за Европа, Африка и Близкия изток 
и г-н Лъчезар Тодоров, изпълнителен директор на „Тера Тур Сървиз“, пар-

тньор от българска страна.  



Министър Ангелкова разпореди да бъде извършена проверка на 
плаж Иракли 

Оглед на място показа, че няма поставени плажни принадлежности и не се съ-
бират такси от туристите  

 

12 юни 2016 

Министърът на туризма Николина Ангелкова разпореди да 

бъде извършена проверка на плаж Иракли. На 12 юни предс-

тавители на Министерството на туризма направиха оглед на 

място на плажната ивица, който показа, че няма поставени 

плажни принадлежности и не се събират такси от туристите. 

Поводът за инспекцията е разпространена информация в ин-

тернет, че на Иракли се събират пари от туристите за полз-

ване на чадър и шезлонг. 

Докладът на служителите на министерството от огледа на 

място показа, че разпространените снимки с табели с цени не са разположени на Иракли, а на 

плаж Вая, който е в близост до него. Ивицата там е отдадена под наем и има одобрена схема за 

поставяне на плажни принадлежности. Съгласно събраната информация, чадър и шезлонг се 

предоставят на туристите срещу 6 лв. за брой, а цената с включена храна и напитки е 36 лв. 

Предстои да бъде направено и заснемане на плажната ивица, за да се установи дали се спазва 

одобрената схема за поставяне на плажни принадлежности и дали са осигурени 50% свободна 

зона, но на място има поставени не повече от 25 чадъра.   

Припомняме, че съгласно приетите промени в Закона за устройството на Черноморското крайб-

режие, Иракли е отделен като плаж за природосъобразен туризъм и на него се забранява вся-

каква търговска дейност, като ивицата не се отдава на концесия и/или под наем. Държавата 

вече е осигурила и водно спасяване на него, за да се гарантира безопасността на туристите.   

 

Министър Николина Ангелкова отк-

ри първия хотелски и туристически 

инвестиционен форум 

9 юни 2016 

На 9 юни министърът на туризма Николина Ан-

гелкова откри първия международен туристи-

чески инвестиционен форум. Още в началото на 

приветствието си тя подчерта, че инвестициите 

в туризма и привличането на сериозни капита-

ловложители в сектора са приоритетни не само 

за Министерството на туризма, но и за полити-

ката на правителството. 

„Само за последните 10 години броят на чуждест-

ранните туристи в България е нараснал с близо 

Министър Ангелкова заедно с организатора на инвестиционния 
форум Георги Душев. 



Министър Ангелкова получи награда за принос в развитието на ту-
ризма от Балканския алианс на хотелските организации 

 

15 юни 2016 

Министърът на туризма Николина Ангелкова по-

лучи награда "Личност на туризма на Балканите 

за 2015 г. и министър с особен принос за разви-

тието на сектора" от Балканския алианс на хотел-

ските организации.  Това стана на церемонията в 

Черна гора в рамките на Конференцията на меж-

дурегионалното сътрудничество „Destination as a 

Brand“, която се състоя на 15 юни. Наградата бе 

връчена от министъра на устойчивото развитие и 

туризма на Черна гора Бранимир Гвозденович. 

"Балканите имат всички природни и културни 

дадености да се превърнат в една от най-

посещаваните туристически дестинации и това 

зависи от общата работа на представителите на 

държавата и бизнеса", каза министър Ангелкова по 

време на откриването на конференцията. По думите 

Министър Ангелкова заедно с министъра на устойчивото раз-
витие и туризма на Черна гора Бранимир Гвозденович. 

40% като за 2015 г. е достигнал до 7,1 млн. души“, каза тя. От думите на министър Ангелкова стана ясно, 

че благодарение на значително подобрената инфраструктура в страната, включително модернизиране на 

пътната мрежа и откриването на нови пречиствателни станции, България е станала още по-атрактивна, 

както за туристите, така и за потенциалните инвеститори. „В процес сме на разработването и на инвестици-

онна туристическа карта, за да можем още по-добре да представяме на национално ниво какви са възмож-

ностите за инвестиции в туристическия сектор“, обясни тя. 

Министърът информира още, че до момента са постъпили над 300 проектни предложения от българските 

общини, които са фокусирани върху развитието на хотелски комплекси, културно-исторически обекти, спа 

центрове, екопътеки, паркове, ски писти и др. Според нея потенциалът на България за развитието на  ма-

сов и специализиран туризъм и превръщането на страната ни в целогодишна туристическа дестинация е 

безспорен. Същевременно акцентирането върху услугите от най-висок клас би гарантирало устойчивото 

развитие на бранша. „За този активен сезон голяма част от висококатегорийните ни хотели по Черноморие-

то са вече запълнени, а през миналото лято хотелите с 4 и 5 звезди в цялата страна отчетоха 10% повече 

туристи и ръст в приходите от 12% ръст“, каза още тя. От думите й стана ясно, че стартираният от минис-

терството доброволен етикет за качество, който да отличи хотелските комплекси и ресторантите от най-

висок клас, също ще насърчи предлагането на повече и по-добри услуги. 

Форумът, който беше организиран от агенцията за инвестиционна информация за Югоизточна Европа и Ру-

сия Property Express събра на едно място български и чуждестранни инвеститори, представители на турис-

тическия бранш, банковия сектор, посолства, общини и др. Сред присъстващите над 50 участника бяха и 

представители на някои от най-големите световни хотелски вериги: Hayatt International, Wyndham Hotel 

Group, Marriott International, Accor, InterContinental Hotels Group, Best Western и др. 

В рамките на конференцията бяха отличени и най-добрите хотели у нас, постигнали високо ниво на обс-

лужване и удовлетвореност на госта. Оценката и финалният подбор са направени на база публикува-

ни мнения в утвърдени международни платформи и сайтове за резервации  като TripAdvisor, Expedia, Book-

ing.com. 



Снимка от  подписването на Споразумението за сът-
рудничество в областта на туризма между България и 

Черна гора.  

Зам.-министър Манолев награди участниците в кампанията „България 
посреща вкусовете на света“ 

 

7 юни 2016 

На 7 юни, в София, заместник-министърът на туриз-

ма Александър Манолев отличи с грамоти участни-

ците в Международния кулинарен фестивал 

„България посреща вкусовете на света“. Наградите 

бяха връчени на представителите на дипломатичес-

ки мисии у нас и на общините домакини на фестива-

ла, които се включиха в инициативата. 

Кампанията за насърчаване на вътрешният туризъм, 

която бе под патронажа на Министерството на ту-

ризма, привлече за партньори дипломати от общо 

18 чуждестранни мисии у нас – Унгария, Индия, 

Азърбайджан, Румъния, Дания, Полша, Великобрита-

Заместник-министър Манолов по време на връчването на 
грамоти на участниците в Международния кулинарен фес-

тивал „България посреща вкусовете на света“.  

й в днешния глобализиран свят е важно да се задълбочи сътрудничеството, за да бъдем конкурентни на световния 

туристически пазар. "Подобни събития са важни, защото заздравяват връзките и слагат началото на нови парт-

ньорства", отбеляза тя. В рамките на изказването си тя благодари за оказаната чест, като подчерта, че това е 

оценка за общата работа на  изпълнителната власт, на доброто партньорство с общините, но най-вече за усилията 

на туристическия бранш в България. 

По-рано двамата министри подписаха и Споразумение за сътрудничество в областта на туризма между България и 

Черна гора. Една от целите, заложени в документа, е задълбочаване на контактите и развитието на двустранните 

туристически връзки. Ще бъдат предприети и действия за по-доброто представяне на културно-историческите тра-

диции, както и за улесняване на процедурите за обмен на туристи между България и Черна гора. 

Според данните на НСИ само за първите четири месеца на 2016 г. около 2 хиляди черногорски туристи са били в 

страната ни, а пътувалите българи до Черна гора за същия период са над 1 200 души. Големи перспективи има и в 

разработването на общи продукти за далечните пазари между двете страни. 

В конференцията „Destination as a Brand“ участваха представители на туристическия бранш на България, Хърватс-

ка, Гърция, Сърбия, Черна гора, Македония, Босна, Албания, Балканския алианс по гостоприемство, Асоциацията 

на хотелиерите, ръководители и представители на най-високо ниво в областта на туризма в Югоизточна Европа и 

др. Фокусът беше поставен върху възможностите за сътрудничество между страните в региона с цел привличане 

на повече туристи, както и на стъпките за превръщането на Югоизточна Европа в още по-привлекателна междуна-

родна туристическа дестинация. 



ния, Израел, САЩ, Мексико, Индонезия, Холандия, Италия, Белгия, Египет, Венецуела, Виетнам, Хърватия, 

Япония, Сирия, Кипър. 

„България посреща вкусовете на света“ е продължение на инициативата „Мислиш си, че познаваш Бълга-

рия”, която през миналата година популяризира страната ни като предпочитана туристическа дестинация с 

фокус върху вътрешния туризъм и също бе подкрепена от Министерството на туризма. „България посреща 

вкусовете на света“ стартира на 12 май 2016 г. в Стара Загора и премина през градовете Бургас, Пловдив, 

Велико Търново, Русе, Варна и София. Фестивалът бе организиран от компания GTC и за периода на про-

веждането му официалната страница на инициативата достигна над 2,6 млн. души, като последователите й 

във Фейсбук нараснаха до над 40 хил. души. Бяха събрани и над 15 хил. лв. в подкрепа на медицински 

центрове и деца в неравностойно положение. 

Снимки от събитието, в което взе участие зам.- министър Манолев, може да видите тук.

Съветникът на министъра на туризма Живко Табаков взе участие в 
конференция за развитието на руския туризъм в България 

 

11 юни 2016 

Русия е много важен пазар за България 

и Министерството на туризма полага 

последователни усилия за насърчаване 

пътуванията на руските туристи към 

страната ни. Това каза съветникът на 

министъра на туризма Живко Табаков, 

който взе участие в конференция на 

тема: „Перспективи в развитието на рус-

кия туризъм в България“, която се про-

веде на 11 юни в к. к. Албена. 

По данни на НСИ през 2015 г. България 

е посетена от над 484 хил. руски турис-

ти, което ѝ отрежда пето място сред во-

дещите пазари. Същевременно над 300 

хил. руснаци имат недвижими имоти в 

България. Към началото на туристичес-

кия сезон броят на планираните полети 

на летище Варна през летен сезон 2016 

г. са надхвърли с 25 % реализираните 

през миналото лято, а на летище Бургас 

ръстът е около 26 %.  „Очакваме и до-

пълнителен ръст на записванията „last 

minute”, каза Живко Табаков. 

По време на срещата бяха дискутирани въпросите за качеството на българския туристически продукт, управле-

нието на плажовете, сигурността, визите за руските туристи и транспортния достъп. 

В дискусията участваха още генералният консул на Руската Федерация във Варна Сергей Лукьянчук, генерални-

ят директор на VASSY TRAVELL Росица Димитрова, директорът „Маркетинг и продажби” на „Албена” АД Маргита 

Тодорова, представители на туристически организации и др. 

Живко Табаков по време на конференцията за развитието на руския туризъм 
в България. 

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zam-ministur-manolev-nagradi-uchastnicite-v-kampaniyata-bulgariya-posreshta


Златни пясъци е домакин на международния форум 

„MTS Get Together Bulgaria 2016“ 
 

7 юни 2016 

В рамките на два дни – 7 и 8 юни 2016 г., курортен комплекс Златни пясъци 

беше домакин на престижния международен форум „MTS Get Together Bulgaria 

2016“. Събитието се проведе за 14-и път и събира на едно място авиокомпа-

нии, туроператори, хотелски вериги, социални мрежи, медии, чуждестранни 

инвеститори в туризма и фирми от IT-сектора като гиганта Google. Официален 

старт на форума в хотел „Мелия Гранд Ермитаж“, който се състоя на 7 юни, 

даде съветникът на министъра на туризма Живко Табаков. Той прочете поздра-

вителен адрес от нейно име и подчерта, че срещата ще даде възможност на ра-

ботещите в туристическата индустрия да обменят идеи и опит, както и да попу-

ляризират страната ни като целогодишна туристическа дестинация. 

По традиция форумът се провежда един път в годината и всяка от 16-те държави, представени в организацията „MTS 

Globe", е домакин на ротационен принцип. 

В рамките на събитието се проведоха срещи между висшите мениджъри от големи европейски туроператори. 80% от 

участниците бяха за първи път в България, като предимството беше, че лично се запознаха с туристическите възмож-

ности на региона и страната ни, включително и с хотелските вериги. По време на формата община Варна също презен-

тира туристическите си услуги, сред които и  инициативата Варна - младежка столица на Европа 2017 г. 

Сред официалните лица на церемонията бяха още заместник-кметът на община Варна Коста Базитов, Иван Грошев, 

представител на „MTS Globe", Ремберт Ойлинг, председател на „МТS Globe”, Тим Бахман, президент на „Hotelplan“ Швей-

цария, Ларс Лудвиг, президент на „LMX“, Линас Алдонис, изпълнителен директор на „Новатурс Груп“ Baltic States, Ахим 

Шнайдер, изпълнителен директор на „Vtours“, Хайнц Бауермейстер, изпълнителен директор на „Ferien Touristik“, предс-

тавители на „ТУИ“, „Томас Кук“, „Корал“ Русия, „Везир“ Полша, „Фишер“ Чехия и др. 

Кранево празнува първия по рода си „Фестивал на цацата“ 
 

11 юни 2016 

От 10 до 12 юни в Кранево се проведе първият „Фестивал на цацата“. 

Инициативата имаше за цел да се превърне в традиционен морски фес-

тивал за Северното Черноморие, като беше насочен най-вече към бъл-

гарските туристи, активни хора, които желаят да се забавляват със свои-

те приятели, семейства и деца. 

На официалното откриване взе участие и съветникът на министъра на 

туризма Живко Табаков. Той поздрави организаторите от името на ми-

нистър Ангелкова и подчерта, че винаги могат да разчитат на подкрепа-

та на Министерството на туризма за развитието на туристическия отра-

съл и за популяризирането на уникалните природни дадености на регио-

на. 

Провеждането на фестивала съвпадна с традиционния ежегоден събор на 

Кранево. Негови гости бяха популярни български изпълнители и състави, 

които се представиха на главната сцена в продължение на три дни. В центъра на селото имаше обособена и специална 

фестивална зона, където гостите можеха да опитат различни морски храни и деликатеси. В изградени за фестивала шат-

ри, част от най-добрите готвачи в Кранево готвиха на живо. На 11 юни на място показа кулинарните си умения и теле-

визионният водещ Ути Бъчваров, който готви заедно с кмета на Кранево Румен Николов. За най-малките беше предвиде-

на зона за забавления и игри, които продължиха през целия уикенд.  

Сред официалните гости на събитието бяха и областният управител на Добрич Детелина Николова, кметът на Кранево 

Румен Николов, народният представител от област Добрич Живко Мартинов и др. 

Живко Табаков по време на откриването на  
„Фестивал на цацата“ в Кранево. 

Живко Табаков по време на  форума 
„MTS Get Together Bulgaria 2016“.  


