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„Отчитаме най-силното 

полугодие за българския 

туризъм за последните 

10 години, по отношение 

броя чуждестранни ту-

ристи, които са посетили 

страната.“ 

 

- Николина Ангелкова 
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Отчитаме най-силното полугодие за българския туризъм за послед-

ните 10 години, по отношение броя чуждестранни туристи, които са 

посетили страната. За периода януари – юни 2016 г., сме посрещна-

ли над 3 млн. и 100 хил. чуждестранни граждани. Ръстът в сравне-

ние със същия период през последното десетилетие варира от 18% 

(през 2014 г). до повече от 60% (през 2007 г.). Това съобщи минис-

търът на туризма Николина Ангелкова в предаването „Здравей, 

България“ по Нова телевизия, в което взе участие на 29 юли т.г. 

„Много добре започва летният сезон като за юни отчитаме увеличе-

ние от 28% и сериозни ръстове на редица генериращи за нас турис-

тически пазари“, каза министър Ангелкова. Сред тях попадат Румъ-

ния (44%), Германия (62%), Русия (18%), Украйна (22%), Великобри-

тания (18%), Полша (177%), Чехия (92%), Израел (41%), Франция 

(38%), Унгария (49%), Австрия (76%) и др. „Надяваме се тази тен-

денция да се запази и лятото също да потвърди ръста за полугоди-

Министър Ангелкова по време на участието й в предаването „Здравей, България“ 

по Нова телевизия. 



ето“, допълни тя. 

В студиото на телевизията бе показан и новият модул, който от днес е достъпен на интернет-

страницата на Министерството на туризма и през който всеки турист може да провери цените на 

плажните принадлежности на българските плажове. „На този етап концесионерите и наемателите 

нямат задължение да ни подават информация за стойността, на която предлагат плажните принад-

лежности и е възможно да има разминавания в цените на място. С промените в закона и с новата 

методика за определяне на минималното концесионно възнаграждение, обаче ние въвеждаме 

изискване за базисни цени на плажните принадлежности, още на етап кандидатстване и ще следим 

за тяхното спазване“, обясни министър Ангелкова. По думите й благодарение на това значително 

ще бъде намалена цената за чадър и шезлонг на плажа.  

Към този момент модулът съдържа информация за повече от 90 плажа, отдадени под наем и на 

концесия, като за тях потребителят може да види името на плажа и съответната цена на 1 бр. ча-

дър и 1 бр. шезлонг. Продължава работата по него, като на картата ще бъдат нанесени и останали-

те плажове. Амбицията на Министерството на туризма е модулът да бъде надграден като се сло-

жат снимки на ивиците, допълнителна информация за услугите на тях и др. Предстои и разработ-

ването на английска версия, за да могат и чужденците да се ориентират кой плаж да изберат.  За 

приложението е използвана реална карта и по този начин приложението се оказва полезно не са-

мо, за да могат туристите да се ориентират за цените, но и за плажовете в близост до тяхното мес-

тоположение. 

До картата с плажовете е поставено и каре, което упътва туристите как и къде да подадат сигнал, 

ако видят нередности на плажа. Това може да стане на телефон 02/ 904 68 33 и на e-

mail: control@tourism.government.bg Министър Ангелкова съобщи, че вече са получени повече от 

200 сигнала, като министерството своевременно реагира на тях. Много от сигналите не са свърза-

ни пряко с управлението на плажовете или са в компетенциите на други институции, като са били 

своевременно препратени към тях. Министерството на туризма има и мобилна група за проверка, 

която е постоянно на Черноморието.  

http://www.tourism.government.bg/bg/beaches
http://www.tourism.government.bg/bg/beaches
http://www.tourism.government.bg/bg/beaches


Министър Ангелкова взе участие в конференция на тема: „Да! На българските 

региони – Кърджали“ 

25 юли 2016 

Кърджали има огромен турис-

тически потенциал и трябва 

със съвместни усилия да го 

развием. Това каза министърът 

на туризма Николина Ангелко-

ва по време на дискусията „Да! 

На българските региони – Кър-

джали“, която се проведе в гра-

да на 25 юли „Именно, за да 

подпомогнем развитието на 

региона, разработихме 8 кул-

турно-исторически дестианции, 

като една от тях е съсредото-

чена изцяло тук и носи името 

„Магията на Източните Родо-

пи“, допълни още тя. 

В изказването си, министър 

Ангелкова съобщи официални-

те статистически данни, които показват, че за първите пет месеца на 2016 г. област Кърджали е посрещна-

ла близо 20 хил. туристи, а приходите от техните нощувки възлизат на около 900 хил. лв. Тя припомни, че 

Министерството на туризма подпомага дейността на общините и с функциониращия от месец септември, 

м.г. онлайн Регистър на туристическите атракции, в който са вписани над 3 300 обекта. За 10 месеца броят 

на посетителите в него е около 4 млн. души. В разгара на летния туристически сезон, посетителите отново 

са се увеличили чувствително – близо 15 хил. на ден. „Това е още една възможност за общините да попу-

ляризират туристическите атракции на техните територии“, коментира министър Ангелкова, като добави, че 

много от атракциите в регистъра имат връзка и с Google и TripAdvisor. 

Ежегодно Министерството на туризма участва в 46 международни борси. Като още един стимул за общини-

те, намалихме таксата за тяхното участие, но и те трябва да бъдат по-активни, за да има положителни ре-

зултати, каза още Николина Ангелкова. 

Министърът на туризма коментира и картата с възможностите за инвестиции в областта на туризма на те-

риторията на България. Получени са повече от 300 предложения от общините, като от региона на Кърджа-

ли, те са 7. Целта на картата е всеки да може по-лесно да се запознае с профила на страната, съответната 

област или конкретното инвестиционно предложение, като така се насърчи привличането на големи инвес-

титори.щ в сектора. 

В дискусията участваха Десислава Танева, министър на земеделието и храните, Лиляна Павлова, минис-

тър на регионалното развитие и благоустройството, Зорница Русинова, министър на труда и социалната 

политика, Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката, Диян Стаматов, заместник-министър на 

образованието, Илия Илиев, областен управител на областна администрация Кърджали, Хасан Азис, кмет 

на община Кърджали, Пламен Димитров, председател на КНСБ, народните представители Цвета Караянче-

ва, Ердинч Хайрула, Мустафа Ахмед, представители на бизнеса, местната власт и др. 

Министър Ангелкова по време на конференцията на тема: „Да! На българските 

региони – Кърджали“. 



Алеята на книгата във 
Варна представя воде-
щи заглавия на над 50 

издателства 

29 юли 2016 г. 

Над 50 български издателст-

ва и книготърговци ще участ-

ват в „Алея на книгата“ във 

Варна. Събитието се органи-

зира от Асоциация 

„Българска книга“ и Община 

Варна. 

  

Книжното изложение ще бъде 

отворено от 29-ти юли до 7-

ми август в часовете от 10 ч. 

до 22 ч. на бул. „Сливница“ от 

хотел „Черно море“ до Фести-

валния и конгресен център. 

  

Издателите обещават да 

представят над 2500 нови заг-

лавия, някои от тях специал-

но подготвени за премиера 

във Варна, съобщи на прес-

конференция днес Василка 

Ванчева, член на УС на Асо-

циация „Българска книга“. На 

срещата присъстваха още Ан-

тония Йовчева, директор на 

дирекция „Култура и духовно 

развитие“ към Община Варна, 

и Кристияна Димчева, главен 

библиотекар в Регионалната 

библиотека „Пенчо Славей-

ков“. В морската столица пър-

вото изложение на книгата се 

е състояло още през 1927г., 

обясни Димчева. 

„Алея на книгата“ представя 

литературата в цялото й мно-

гообразие и създава възмож-

ност за срещи между читате-

ли и автори, споделиха орга-

низаторите. В съпътстващата 

програма са включени преми-

ери на книги, срещи с писате-

ли и преводачи, дискусии, 

детски работилници. Сред 

гостите в литературния кът 

тази година ще бъдат: Васил 

Георгиев, Васил Панайотов, 

Васил Стефанов – Слона, 

Венцислав Василев, Весели-

на Вачкова, Галя Маджарова, 

Георги Бърдаров, Георги То-

мов, Екатерина Йосифова, 

Елена Владова, Емил Мин-

чев, Здравка Евтимова, Каме-

лия Спасова, Константин 

Трендафилов, Марияна Ша-

баркова, Петър Краевски, 

Радко Пенев, Светозара Да-

видкова, Тео Чепилов, Христо 

Маджаров и др. 

  

Достъпът до събитията 

в литературния кът е на-

пълно свободен. 

 

Източник:  

http://rus.bg/bg/regiony/

varna/13-varna/16413-aleyata-

na-knigata-v-v-varna-

predstavya-vodeshchi-

zaglaviya-na-nad-50-

izdatelstva 



...Трявна 

Град Трявна се намира в централната 

част на България – на почти еднакво 

разстояние от София и Варна – около 

250 км, на 440 м надморска височина. 

Градът е разположен в подножието на 

северните склонове на Стара планина. 

Населението на Трявна е около 10 000 

души. 

Според исторически данни в миналото 

тракийски племена са населявали райо-

на около днешния град. Селище има и 

през ХVІІІ в., а през ХІХ градът вече е 

културен и занаятчийски център. В пери-

ода на Възраждането (XVIII – XIX в.) в 

Трявна възниква Тревненската художес-

твена школа. 

И днес Трявна продължава да пази въз-

рожденския си дух. В центъра се намира 

един от символите на Трявна - Часовни-

ковата кула. Строена е през 1814 г. и ви-

сочината й е 21 м. Кулата е обявена за 

архитектурно-строителен паметник на 

културата с национално значение в брой 

96 на Държавен вестник от 1967 г. 

Постиженията на Тревненската художес-

твена школа могат да бъдат разгледани 

в няколко музея. Известните резбовани 

слънца се намират в Даскаловата къща. 

Те са дело на майсторите Иван Бочуко-

веца и Димитър Ошанеца, които през 

1808 г. се състезават, за да докажат уме-

нията си. Тук се намира и Музеят на рез-

барското изкуство. Даскаловата къща е 

обявена за архитектурно-строителен па-

метник на културата с национално значе-

ние през 1967 г. в брой 96 на Държавен 

вестник. На хълм над Трявна се намира 

Музеят на иконата, който пази образци 

на Тревненската иконописна школа. В 

него са изложени над 160 оригинални 

икони и инструменти на зографи от Тря-

вна. Сградата, в която е разположен му-

зеят, е строена за параклис на близко 

намиращата се детска белодробна бол-

ница. 

До Даскаловата къща се намира Славей-



ковата къща - в нея поетът Петко 

Славейков (1827 – 1895 г.) и съпруга-

та му Ирина отглеждат всичките си 

деца. Със специална документална 

експозиция е представен творческият 

път на Петко и сина му – поета Пенчо 

Славейков. 

В центъра на Трявна е и Старото 

школо, в което може да се види как е 

протичал учебният процес през 1893 

г. Част от експозицията на училището 

музей са учебници, помагала, свиде-

телства и др. Тук може да се разгле-

да още интересна колекция часовни-

ци от различни исторически епохи, 

както и колекция картини на художни-

ка Димитър Казаков (1933 г. – 1992 

г.). Съвсем близо се намира църквата 

„Свети Архангел Михаил”, която спо-

ред местни легенди е строена през 

ХІІ в. Интерес представляват резбо-

ваният иконостас и стенописите. 

Друга интересна забележителност в 

близост е Райковата къща. Експози-

цията в къщата отразява смесицата 

от традиционен български бит с влия-

ния от Западна Европа. В тази къща 

през 1864 г. е роден Пенчо Райков - 

първият професор по химия в Бълга-

рия. Къщата заедно с двора е обяве-

на за архитектурно-строителен па-

метник на културата с национално 

значение в брой 96 на Държавен вес-

тник от 1967 г. 

В Трявна се намира и единственият 

на Балканския полуостров Музей на 

азиатското и африканско изкуство. 

Колекцията от африкански и азиатски 

предмети и култови пластики е даре-

ние от скулптора Златко Паунов. В 

музея има над 380 предмета от Ти-

бет, Непал, Индия и някои африканс-

ки страни. Изложени са статуи на най

-почитаните божества в Азия. Афри-

канското изкуство е представено с 

предмети и маски. Изложени са много 

маски, използвани за езически ритуа-

ли и вуду магии. Повечето африканс-

ки маски изобразяват демони, чиито 

очи гледат надолу. 

Повече за историята на местното на-

селение около борбите за национал-

но освобождение посетителите могат 



да научат в родната къща на революцио-

нера Ангел Кънчев (1850 г. – 1872 г.) Из-

ложени са оригинални оръжия и предме-

ти от този период, а също и стари сним-

ки. Къщата е обявена за архитектурно-

строителен паметник на културата през 

1967 г. в брой 96 на Държавен вестник. 

Отвъд моста от ХІХ век, който също е 

обявен за архитектурно-строителен па-

метник на културата (брой 96 на Държа-

вен вестник от 1967 г.) се намира старин-

ната улица на Трявна. Тук има множест-

во резбарски работилници и магазини за 

сувенири. В тази част на Трявна се нами-

рат папукчийницата (работилница за ко-

жени обувки), работилница за народни 

носии и др. Любителите на изкуството не 

бива да пропускат художествените гале-

рии. 

Разположен в Централна Стара планина, 

град Трявна е подходящо място и за пла-

нински туризъм. До двата върха в района 

на Трявна – Голям Кръстец (2034 м) и 

Бъзовец (897 м), има обозначени турис-

тически пътеки. На върховете са изгра-

дени параклиси – „Св. Иван Рилски” и 

„Св. София, Вяра, Надежда и Любов”. В 

района са изградени кътове за отдих и 

заслони. Други маркирани маршрути има 

на територията на природен парк 

„Българка”, който обхваща част от тери-

торията на Трявна и Габрово. 

В Трявна и района около града има не-

малко хотели и семейни къщи за гости, 

които предлагат настаняване. Заведени-

ята за хранене и развлечение в града са 

многобройни и предлагат интересни мес-

тни ястия, приготвени по стари рецепти. 

КОНТАКТИ 

Министерство на туризма гр. София, ул. Съборна № 1;  

press@tourism.government.bg  

Интернет сайт: www.tourism.government.bg  


