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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 

и от държавния бюджет на Република България

информационен бюлетин
Проект BG161PO001/3.3-01/2008/001-11 

"Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България"

„Туризмът е основен стълб в ико-
номиките на страните от Дунавския 
регион, като през миналата година те 
са посетени от над 120 млн. туристи, а 
приходите от тях са над 70 млрд. евро.“ 
Това заяви министърът на туризма Ни-
колина Ангелкова при откриването в 
София на Срещата на дунавските страни 
„Устойчив туризъм чрез сътрудничество 

с европейски фондове и инвестиции“. 
Форумът се организира от българското 
Министерство на туризма, а на офици-
алното откриване присъстваха Талеб 
Рифай, генерален секретар на Светов-
ната организация по туризъм (СОТ), ви-
цепремиерът по европейските фондове 
и икономическата политика Томислав 
Дончев, министърът на икономиката 

Божидар Лукарски, кметът на Столична 
община Йорданка Фандъкова, генерал-
ните директори от Европейската ко-
мисия Валтер Дефаа и Даниел Кайеха, 
представители на централната власт в 
държави от Дунавския регион, местната 
власт, академичната общност, туристи-
ческия бранш и др.

„Много е важно да работим за изграж-
дането и налагането на бранд 
Дунав, за да бъдем по-разпозна-
ваеми в световен мащаб и осо-
бено на далечните пазари ”, каза 
Николина Ангелкова. Тя поясни, 
че общият бюджет на ЕС е раз-
делен в три големи групи – 33% 
от него, или над 325 млрд. евро, 
са предназначени за политика 
за сближаване, 4%, или около 
40 млрд. евро – за Механизма за 
свързване на Европа, а 63%, или 
близо 650 млрд. евро – за други 
политики. „Туризмът е единстве-
ният сектор, който пряко или 
косвено може да се възползва 
максимално от тези средства“, 
подчерта министър Ангелкова.

Министър АнгелковА: ДунАвският регион е 
посетен от 120 Млн. туристи, А прихоДите от 

тях сА нАД 70 МлрД. евро
В България ще стартира създаването на международна мрежа от 

туристически обсерватории.
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„Надявам се съвместно със съседните 
ни страни да успеем да се възползваме 
ефективно и от финансирането по про-
грамите за Тансгранично сътрудничест-
во. Заедно с Румъния можем да разчита-
ме на близо 260 млн. евро, а със Сърбия 
ще финансираме проекти за около 34 
млн. евро. Голяма част от тези средства 
са насочени именно към проекти в тури-
зма”, съобщи българският министър на 
туризма.

В своето обръщение към аудитори-
ята генералният секретар на СОТ Талеб 
Рифай високо оцени ролята на България 
и приноса на първото Министерство на 
туризма за имиджа на страната ни на 
международния пазар. „Вашата страна 
заслужава възхищение, затова трябва 
да я отворим за света“, подчерта Рифай. 
Той съобщи, че за последните 10 години 
България бележи 50% ръст в броя на ту-
ристите и 7% растеж на приходите в сек-
тора, а това свидетелства за много бързи 
темпове на устойчив напредък. Страната 
има огромен потенциал да стимулира 
развитието на сектора в Дунавския ре-
гион, който е с уникална комбинация 
от води, природа, естествени богатства. 
„52% от туристите в света идват в Европа 
и туризмът е ключ за възстановяването 
й от кризата, но трябва да се сплотим и 
да повишим конкурентността“, каза още 
Рифай.

Генералният директор на ГД „Регио-
нална и градска политика“ в Европей-
ската комисия Валтер Дефаа поднесе 
приветствие от името на еврокомисаря 
по регионална политика Корина Крецу и 
очерта значението на „най-международ-
ната река“ за развитието на региона. Той 
съобщи, че делтата на Дунав е трета в све-
та по биоразнообразие. Дефаа изтъкна 
възможностите на България да се включи 
активно в общите усилия за развитието 
на пешеходния и велотуризма и повиша-
ване плавателността на Дунав. Генерал-

ният директор специално благодари на 
България и Румъния за разработването 
на културно-историческите маршрути и 
усилията за хармонизиране на междуна-
родните статистически данни.

„Туризмът е третият по важност 
икономически сектор и в него са анга-
жирани 12 млн. души, които формират 
9% от брутния вътрешен продукт на 
Европа“, каза генералният директор 
на ГД „Вътрешен пазар, промишленост 
, предприемачество и малки и средни 
предприятия“ на ЕК Даниел Кайеха. 
Той обърна внимание върху водещите 
приоритети за сектора – увеличаване 
на полетите до Европа, засилване на 
конкурентността спрямо други дести-
нации, диверсификация на продуктите, 
преодоляване на сезонността, опро-
стяване на административната рамка, 
дигитализацията на сектора, постоян-
но обучение на кадрите и др.   

Дунавският регион има огромен по-
тенциал за развитие на туризма. Само 
на територията на България има около 
4 000 туристически атракции, като над 
670 от тях са съсредоточени в региона 
на река Дунав. У нас са открити и проу-
чени над 600 минерални водоизточника 
и се срещат почти всички видове мине-
рални води. На практика в нашата стра-
на могат и се развиват всички видове 
туризъм – както масовият летен и зимен, 
така и специализираните форми – спа, 
еко, голф, гурме, винен и др. Целта на 
Министерството на туризма е, чрез кул-
турно-историческия туризъм да станем 
още по-разпознаваеми на международ-
ния пазар. Още повече, че България при-
тежава над 40 000 културни паметника, 
което ни нарежда сред трите най-богати 
държави в Европа по брой на откритите 
исторически обекти и артефакти заедно 
с Италия и Гърция.

В рамките на днешния форум минис-
търът на туризма Николина Ангелкова 

и генералният секретар на СОТ Талеб 
Рифай подписаха Писмо за намерение 
за създаване на международна мрежа от 
туристически обсерватории. Обсервато-
риите ще се създават заедно с академич-
ни или научни центрове, като студенти и 
преподаватели работят по мониторин-
га на определен набор от индикатори, 
следвайки методика на СОТ и под техен 
контрол. Получените данни ще са ценни 
за изследване на тенденциите и набе-
лязване на мерки за подобряване на ту-
ристическия продукт на дадена страна. 
Предвижда се създаването на мрежата 
да започне в няколко дестинации в Сред-
ното и Долно течение на река Дунав, като 
това ще бъде използвано и в подкрепа на 
разработването на бранд „Дунав“.

Панелисти във форума бяха: г-жа Де-
ница Николова, заместник-министър 
на регионалното развитие и благоу-
стройството; г-жа Клара Досталова, 
заместник-министър на регионалното 
развитие, Чешка република; г-н Фран-
тишек Палко, заместник-министър на 
туризма на Словакия; г-жа Ева Старус 
Подлогар, генерален директор на дирек-
ция „Туризъм и международни отноше-
ния“, Министерство на икономическото 
развитие и технологиите, Словения; г-н 
Даниел Панов, кмет на Община Велико 
Търново; г-н Юлиян Найденов, кмет на 
Община Силистра; г-жа Таня Христова, 
кмет Община Габрово; г-н Кнут Гербер, 
съветник към GIZ (German Cooperation), 
Немско сътрудничество; г-н Иво Ма-
ринов, директор на ОП „Туристическо 
обслужване“ в София; проф. д-р Юлиана 
Попова, заместник-ректор на Русен-
ския университет “Ангел Кънчев”; проф. 
Руслан Пенчев, ректор на МБВУ; проф. 
Анна Недялкова, президент на Варнен-
ския свободен университет „Черноризец 
Храбър” и г-н Любомир Попйорданов, 
председател на УС на Българската асо-
циация за алтернативен туризъм.
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Министър АнгелковА: кАзАнлък е бил посетен 
от 80 хил. туристи зА еДин Ден по вреМе  

нА ФестивАлА нА розАтА
Над 80 хил. туристи са посетили Казанлък в един ден по 

време на миналогодишния Фестивал на розата. За трите пи-
кови дати на тържествата броят на гостите е достигнал до 
150 хил. Това съобщи министърът на туризма Николина Ан-
гелкова по време на честването на Празника на града.

Тя подчерта, че туризмът е основен фокус в политиката на 
правителството. „Не само че бе създадено отделно Минис-
терство на туризма, но приоритетно се инвестират средства 
в този сектор. В подкрепа на тази политика е и решението 
на Министерския съвет да бъдат отпуснати половин милион 
лева за изграждане на нова сграда за Музея на розата в Ка-
занлък“, каза министър Ангелкова.

„Казанлъшката долина е не само Долината на 
розите, но и Долината на тракийските царе. Ето 
защо един от разработените културно-истори-
чески маршрути от Министерството на туризма 
обхваща този регион“, допълни Николина Ангел-
кова. Културно-историческият туризъм е фокус 
в рекламната политика на България през тази и 
следващата година, а в Долината на тракийските 
царе са съсредоточени някои от най-значимите 
артефакти и открития от културата на траките, в 
това число и Казанлъшката гробница с уникални-
те й стенописи.

В цялата котловина са регистрирани над 1500 надгробни 
могили, голяма част от които все още не са проучени. Казан-
лъшката гробница е първият български паметник, включен 
в списъка на ЮНЕСКО на Световното културно и природно 
наследство. Освен това местният исторически музей пре-
достави много експонати за грандиозната изложба на тра-

кийските съкровища по българските земи, която в момента е 
в парижкия Лувър. Недалеч от Казанлък е открита и главата 
на Севт III - символ на експозицията във френската столица.

Министърът акцентира, че Казанлък дава добър пример 
и в развитието на местните туристически продукти. Вече са 
разработени 7 пакета със специализирани услуги по проек-
та „Долината на розите и тракийските царе“. Те са резултат от 
съвместната работа с още 4 общини от региона и са финан-
сирани по Оперативна програма „Регионално развитие“.

По програмата на един от най-българските празници, 
който ежегодно привлича хиляди туристи от България и 
чужбина, Николина Ангелкова присъства на откриването на 

статуята „Японката“ на казанлъшкия скулптор Доко Доков, 
а по-късно през деня посети Шипковата къща, която е сред 
най-красивите паметници на архитектурата в нашата страна.
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Сравняват Крепостта Русокастро край едноименното бур-
гаско село с Перперикон край град Кърджали. Мястото е 
уникално, тъй като върху древно тракийско светилище е по-
строена средновековна крепост, която е контролирала важен 
кръстопът между Северна и Южна България. Крепостта се 
намира край в Бургаска област на висок хълм, заобиколен от 
Русокастренската река. До развалините на укреплението, из-
вестно още като „Червената крепост“ заради червения цвят на 
скалите наоколо (от лат. росо – червен, пурпурен и кастрон – 

крепост), се стига по обиколен черен път или по изсечена в 
скалите пряка пътека от юг. Стените на „Червената крепост“ са 
направени от местен червен камък, споен с хоросан. В южния 
и югозападния край на възвишението има множество дупки, 
откъдето вероятно е била добивана руда.

За първи път името на Русокастро се споменава през XII в. 
от арабския географ Ел Идриси. В своята „География на света“ 
той го определя като голям и многолюден град, „с подобава-
щи размери и добре населени райони“. С това име крепостта 
влиза и в описанията на византийските летописци на истори-
ческите събития през ХІV в. Общата площ на крепостта е около 
300 дка. Същинската крепост обхваща равната зона на ска-
листия масив. Главният вход в западната част е ограден с две 
кули. В източната се забелязват основите на U-образна кула, а 
в североизточната – малка правоъгълна кула. Цитаделата се 
намира в най-високата част и е отбелязана като сграда, кула 
или феодален замък.

Според византийския военачалник и книжовник от ХIV в. 
Йоан Кантакузин, крепостта „Русокастро“ не може да се зав-
ладее със сила заради естествената недостъпност и умело 

построеното укрепление. Крепостната стена е разположена 
върху платото на хълма. Дебелината й е 2 – 2,5 м, а площта, 
която е ограждала – около 15 дка. Западно, северно и източно 
от скалния масив тече река Русокастренска, която е естестве-
но препятствие. От север, изток и юг хълмът е много стръмен, 
с отвесни, високи 25 – 30 м, скали. За да достигне достъпната 
западна част, където е главният вход, противникът е трябва-
ло да пресече реката и да заобиколи от запад, като мине през 
скалист път, труден за придвижване на обсадни машини. За да 

се стесни фронтът на ата-
ка от запад, е извършено 
шкарпиране на терасата с 
широки ровове, а на 20 м 
пред крепостните стени е 
издълбан ров с дължина 
35 м, който е видим и днес.

Посетителите могат да 
разгледат не само разкри-
тите части от крепостната 
стена, останките от сред-
новековен замък и запад-
ната порта на укрепление-
то, но и обекти с култово 
и религиозно значение. 
В крепостта се е намирал 
манастирът „Св. Георги“, 
чието създаване се отнася 
към V –VІ в. Върху остан-
ките му през 2007 г. е въз-
становена манастирската 
църква „Св. Георги Побе-
доносец“. По пътека, коя-
то тръгва от църквата, се 

стига до светилището „Русина дупка“, или „Русин камък“, раз-
положено в малка карстова пещера. Отворът й е от северната, 
стръмна страна на хълма. Светилището е създадено от траките 
през второто хилядолетие преди Христа и е посветено на Бо-
гинята майка.

В подножието на целия крепостен хълм има останки от се-
лище. В пещерата и крепостта са открити медни монети от VI 
в., сечени в Тесалоника, ранновизантийска и българска кера-
мика. Сред многобройните находки се откроява особено цен-
на реликва – оловна ампула за миро от Солун. Тя е намерена 
в района на средновековната църква с некропол. По-голяма 
част от артефактите се пазят в историческите музеи из Бурга-
ския регион.

ТУРИСТИЧЕСКИ  ОБЕКТА  В  БЪЛГАРИЯ50 малко
ПоЗнати

крепост русокАстро, общинА кАМено, 
облАст бургАс 

За контакти:

туристически информационен център – бургас
Тел:  +359 56 825 772;  +359 56 841 542

e-mail:  info@gotoburgas.com
Website:  http://gotoburgas.com/bg


