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Поздравителен адрес от министър Николина 

Ангелкова по повод Световния ден на туризма 

– 27 септември 

27 септември 2016 

Уважаеми колеги и партньори, 

Дами и господа, 

Позволете да Ви поздравя по повод Световния ден 

на туризма – 27 септември! 

Това е датата от календара на ООН, обединяваща 

символично хората по света, които имат отношение 

към тази трудна, но същевременно вълнуваща про-

фесия – и институции, и предприемачи, и милиони 

потребители на туристически услуги. 



Надсловът на празника за 2016 г. е „Туризъм за всички”, като целта на ООН е 

да се фокусира вниманието върху универсалната достъпност до услугите в 

сектора. Както припомня Световната организация по туризъм, за последните 

50 години глобалният туризъм преживява истинска революция. През 1950 г. е 

имало 25 млн. чуждестранни туристи по света, а днес те са около 1,2 млрд. 

Но не само числата са важни. Пътешестването се превърна в съществена 

част от живота ни. Когато пътуваме, се срещаме с нови лица и се докосваме 

до природни феномени, идеи, духовни ценности и много други. Това ни за-

дължава да повишаваме непрекъснато критериите си, за да надграждаме 

постигнатите резултати и да улесним максимално човешкото право на прид-

вижване и пътуване. 

Туризмът е важен структуроопределящ сектор на икономиката на нашата 

страна. Днес той се изправя пред нови предизвикателства. Убедена съм, че 

благодарение на високия професионализъм на всички Вас те няма да ни 

попречат да помагаме на хората да пътуват по-често и по-лесно. Наше про-

фесионално задължение е да създадем равни условия за всички, които ис-

кат да се докоснат до преживяванията, които ни носи туризмът. 

Бих искала да използвам случая и да се обърна към хилядите хора, заети в 

сектора. Колеги, бъдете здрави и неуморни, защото от общия ни труд зависи 

обликът на България като целогодишна туристическа дестинация! Бих иска-

ла да поздравя и всички, чиито усилия имат принос за развитието на туризма 

в страната ни и да им благодаря за съвместната работа! 

Честит празник! 

  

Николина Ангелкова 

министър на туризма на Република България 



Министър Ангелкова се включи в честванията по случай 108 години от обявява-

нето на Независимостта на България във Велико Търново 

 

22 септември 2016 

На 22 септември министърът 

на туризма Николина Ангелко-

ва се включи в честванията по 

случай 108 години от обявява-

нето на Независимостта на 

България. Тя присъства на 

сутрешната литургия в църква-

та Св. "Четиридесет мъчени-

ци" и поднесе цветя на гроба 

на цар Калоян. Честванията 

продължиха с пешеходно шес-

твие през центъра на Велико 

Търново и полагане на венци 

пред пирамидата на Независи-

мостта на Царевец. 

Министър Ангелкова присъства 

и на отварянето за посетители на специализираната крепост и експозиция в Архитектурно-музеен 

резерват „Трапезица“. Обектът бе официално открит от министър-председателя на Република 

България Бойко Борисов и първата дама на Азербайджан Мехрибан Алиева -  президент на Фон-

дация "Гейдар Алиев", която отпусна средства за реставрирането на крепостта. По време на съби-

тието бе валидирана и специална пощенска марка, посветена на Трапезица, която е издадена по 

съвместна инициатива на Министерството на туризма и посолството на Азербайджан в България. 

На официална церемония в сградата  на Учредителното събрание кметът на града Даниел Панов 

обяви Мехрибан Алиева за почетен гражданин на Велико Търново, а Русенският университет връ-

чи доктор хонорис кауза на първата дама. 

Сред официалните гости на днешните чествания бяха зам.-председателят на 43-тото Народно 

събрание Димитър Главчев, министърът на отбраната Николай Ненчев, председателят на ПГ на 

ГЕРБ Цветан Цветанов, областният управител на Велико Търново проф. Пенчо Пенчев, народни 

представители, общински съветници и др. 

Министър Ангелкова по време на честванията по случай 108 го-

дини от обявяването на Независимостта на България във Вели-

ко Търново 



С дарението от Фондация „Гейдар Алиев“ е изградена близо 200 м от западната крепостна стена 

заедно с 3 средновековни църкви с оригинални стенописи от периода XIII-XIV в.  Оформена е цент-

рална туристическа алея, която свързва горната станция на изградения наклонен панорамен асан-

сьор с южната кула на крепостта. 

Монтирано е художествено осветление, основно ремонтирани са улицата и тротоарите в подножи-

ето, оформен е паркинг. Център за интерпретация на културното наследство показва величието на 

Търновград и Второто българско царство чрез интерактивни екрани, визуализация с мултимедии и 

още ефектни способи на съвременната музеология. Сред най-ценното, което може да се види, е 

медальонът с лъвовете на Шишмановци, открит през 1900 г. при първите разкопки на Жорж Сьор 

на хълма и вплетен в герба на ВТУ. 

 

Още снимки от посещението на министър Ангелкова по време на честванията по случай 108 години от обя-

вяването на Независимостта на България във Велико Търново може да откриете ТУК. 

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/fotogaleriya/otbelyazvane-na-denya-na-nezavisimostta-vuv-veliko-turnovoC:/Users/S.Stoynev/Documents/Custom%20Office%20Templates


 Министър Ангелкова се срещна с Петер Фанкхаузер, генерален изпъл-

нителен директор на Томас Кук Груп и Бьорн Сандстрьом, главен тър-

говски мениджър на туроператора 

20 септември 2016 

Очаква се броят на туристите в България, 

общо от всичките пазари на Томас Кук, да 

надхвърли 200 хил. през това лято, което е 

увеличение от 34% в сравнение с 2015 г. 

Планира се ръстът да се запази и през след-

ващия летен сезон, като общият брой на ту-

ристите да достигне 250 хил., което е абсо-

лютен рекорд за туроператора откакто рабо-

ти на пазар България. Това стана ясно на 20 

септември, по време на среща на министъра 

на туризма Николина Ангелкова с Петер 

Фанкхаузер, генерален изпълнителен дирек-

тор на Томас Кук Груп и Бьорн Сандстрьом, 

главен търговски мениджър на фирмата. 

„За нас е много важно партньорството с големите туроператори като Томас Кук и се радвам, че то 

дава толкова добри резултати в кратки срокове“, каза министър Ангелкова. Тя подчерта, че през 

този сезон България се утвърждава като една от най-предпочитаните дестинации в региона и се 

отбелязват сериозни увеличения от редица пазари. Сред най-големите от тях е Германия като се 

очаква да приемем около 125 хил. немски туристи през лятото само по програмите на Томас Кук 

Груп, стана ясно по време на срещата. 

Петер Фанкхаузер подчерта, че е много важно да се продължи работата в България за гарантиране 

качеството на туристическия продукт и увеличаване на инвестициите в подобряване на материал-

ната база. Обсъдени бяха и възможностите за организиране на обучения за квалификация на кад-

рите в туристическия сектор с 

представители на Томас Кук. 

Петер Фанкхаузер е на най-

високото мениджърско ниво в То-

мас Кук Груп и управлява компа-

ния с над 22 000 служители в це-

лия свят. През 2015 г. Томас Кук са 

имали повече от 20 млн. клиенти, а 

годишният им оборот надхвърля 

7,8 млрд. евро. Това ги превръща 

в един от водещите в световен ма-

щаб туроператори, развиващ дей-

ност в 15 страни.  

Министър Николина Ангелкова и Бьорн Сандстрьом, 

главен търговски мениджър на Томас Кук Груп  

Министър Николина Ангелкова и Петер Фанкхаузер, генерален 

изпълнителен директор на Томас Кук Груп  



  България представи разнообразни туристически услуги на изложени-

ето Отдых/Leisure в Москва 

26 септември 2016 

Министерството на туризма участва с информационен щанд 

от 100 кв. м на 22-рото Международно туристическо изложе-

ние  Отдых/Leisure 2016 в Москва. На него се представиха и 

съизложители от четири водещи за руския пазар български 

туристически фирми. Те се включиха също в презентацията 

„Добре дошли в България“, на която бяха демонстрирани въз-

можностите на страната ни да предлага атрактивни почивки 

през зимния сезон 2016/2017, както и разнообразни оферти за 

детски отдих, уелнес,  балнео- и СПА почивки, към които рус-

ките граждани проявяват голям интерес. Един от водещите 

им мотиви при избор на място за пътуване е също и фактът, 

че България е спокойна и сигурна дестинация с конкурентни 

цени. 

Изложението е най-голямото специализирано събитие през 

втората половина на годината в Русия и се явява официално 

мероприятие на Федералната агенция по туризъм. България 

участва в борсата за 12-а поредна година. Тазгодишното из-

дание на Отдых/Leisure отчита над 700 участници от 70 стра-

ни, както и много региони на Русия. По неокончателни данни 

експозициите са посетени от близо 70 хил. души – експерти и 

крайни потребители. 

Русия е важен генериращ пазар за българския туризъм. За 

периода януари-юли 2016 г. федерацията заема четвърто 

място в класацията на НСИ чуждестранни туристи с близо 360 

хил. посетители, което е с над 14% повече спрямо същия пе-

риод на миналата година. Много добри са резултатите и от първите месеци на това лято. През юли 

Русия заема второ място с над 157 хил. визити (близо 18% ръст). За периода юни-юли 2016 г. посе-

щенията от тази страна са около 293 хил. (трето място), което е ръст от 18% спрямо същите месе-

ци на 2015-а. 

Според данни от нашето Министерство на външните работи за периода април–август 2016 г. броят 

на издадените визи за руски граждани за България е над 264 хил. – 25% ръст в сравнение със съ-

щия период на 2015 г. 

Характерен за руските туристи е дългият среден престой в страната ни, което също определя голя-

мото значение на руския пазар за развитието на българския туризъм. Данните за периода юни-юли 

2016 г. показват, че средният престой на един руски турист у нас е 8 нощувки (или 9 дни). Това на-

режда руските туристи на първо място по показателя средна продължителност на престоя сред 37 

държави, за които в България се води статистика. 



Нестинарството – духът 
на вековете 

19 септември 2016 г. 

 

Пренасяме се стотици, стотици 

години назад във времето, за да 

ви разкажем за един от най-

интересните обичаи, който и до 

днес живее по българските земи. 

Обичай, който често е свързван 

с езичеството, с окултното, недо-

любван от православната църква 

и все пак – по свои начин изклю-

чителен, вдъхновяващ и пречис-

тващ. Спираме дотук с лиричес-

кия увод, за да ви запознаем по 

отблизо със същността на тази 

вековна традиция. В средите на 

историците и етнографите често 

възниква спор кога точно е въз-

никнало нестинарството и откъ-

де произхожда. Повечето изсле-

дователи се обединяват около 

теорията, че то е наследството 

на древните траки, един народ, 

който е бил наистина близък с 

нематериалното, отделял е ис-

тинско внимание на човешкия 

дух. Корените на този уникален 

ритуал обаче е трудно да се оп-

ределят, макар историческата 

логика да сочи най-вече към не-

говия тракийски произход. Инте-

ресен е коренът на самата дума 

– нестинарство. Някой специа-

листи твърдят, че тя произлиза 

от гръцкото „анастенагмос“ – ди-

шане, въздишане, заради пове-

дението на самите нестинари по 

време на обреда. Други го свърз-

ват със значението на думата 

„хестия“ – огън, или “анастено“ – 

възкръсване. Когато човек слуша 

разказите на българските нести-

нари той може да намери връз-

ката между всички тези твърде-

ния, всички те изглежда правил-

ни. Въпреки всичките неясноти 

около произхода и семантиката 

на ритуала, неговото съществу-

ване е факт.  

 

Още Петко Славейков докумен-

тира тази уникална проява на 

българското население през да-

лечната 1862г. Големият българ-

ски писател и етнограф също 

поддържа твърдението, че коре-

ните на духовен обичай са нас-

ледство от Тракия. С танцуване 

върху горещата жарава те изпа-

дали в транс и възхвалявали бо-

га Слънце. Те му се молели да 

ги надари със здраве и да напра-

ви годината им плодородна. 

След идването на българите те 

твърде вероятно възприемат ри-

туала от останалите на Балкани-

те траки. Когато държавата прие-

ма християнството по времето 

на княз Борис, според много уче-

ни нестинарството е анатемоса-

но и обявено за еретическо пок-

лонничество, наследство от ези-

чески религии. Митове и легенди 

се носели за хората, които боси 

ходели по нагорещената от ог-

ньовете жар и излизали от нея 

без рана. Преданията за съдбата 

на нестинарството от онова вре-

ме са много. Говори се, че въз-

раждането на нестинарството 

започнало с началото на Осман-

ското робство. Когато турците 

нападнали днешното село Бъл-

гари, те подпалили къщите на 

хората, а покрай тях пламнала и 

църквата. Легендата гласи, че 

тогава една стара жена видяла 

горящия божи храм и се разпла-

кала. Тя се затичала и влязла в 

горящата сграда по боси крака. 

От огъня тя успяла да спаси са-

мо една икона – тази на светците 

Константин и Елена. Тя излязла 

от църквата, сякаш в транс, пре-

минавайки през нагорещената 

жарава. Хората изгледали стари-

цата удивени и учудени от ней-

ните премеждия. Това предание 

разбира се не е достатъчно исто-

рически издържано, но старите 

нестинари останали и до днес 

вярват истински в него. Вярват, 

че тогава започва възраждането 

на техния ритуал, а в негови пок-

ровители се превърнали именно 

светците Константин и Елена. 

 

Именно затова за своеобразен 

празник е избран техният ден, 

който се пада на 3-ти срещу 4-ти 



юни. През деня на 3-ти започва 

„обличането“ на иконите – те се 

обгръщат с огненочервен плат, 

обшит със стари монети. След-

вани от цялото село, те се от-

насят към аязмото(чешма на-

мираща се край храм) на Св. 

Константин и Св. Елена, където 

държалките им се измиват ри-

туално. Подготвянето на жара-

вата започва на същия ден 

преди обяд, тя се разстила в 

правилен кръг, около който по-

късно се събират всички. При-

вечер нестинарите се отправят 

към параклиса на Св.Св. Конс-

тантин и Елена, където се мо-

лят пред техните икони и кадят 

тамян. Вечерта около храма се 

събира цялото село, като за-

дължително има гайдар и тъ-

панджия, които свирят три спе-

циални за случая мелодии. 

Шествието тръгва от храма към 

жаравата и тогава започва кул-

минацията на празника. Изпад-

нали в транс, нестинарите вли-

зат в кръга крещейки. Първият 

преминава, като описва кръст, 

след което го последват оста-

налите. Танцът започва и ду-

хът на традициите сякаш ожи-

вява. След като приключи, съб-

ралите се около жаравата за-

почват традиционно хоро. Опи-

саният ритуал е съхранен ис-

тински в село Българи – Стран-

джа, където на 3-ти юни вечер-

та се стичат всякакви хора, кои-

то в края на вечерта са запле-

нени от мистиката и магията на 

една уникална традиция. 

 

Нестинарите вярват, че огънят 

пречиства, „възкресява“ душа-

та. Той отблъсква злините чо-

вешки и лошите духове, лекува 

болестите, а нещастието се 

изпарява от сърцата, опрощава 

греховете на присъстващите. 

Изпаднали в транс, нестинари-

те пренасят през жаравата 

малки момчета и момичета за 

дълголетие, както и болни за 

да ги излекуват. Сред общест-

вото голям спор възниква око-

ло това кой може да стане нес-

тинар. Някои казват, че за да 

ходиш по жаравата трябва да 

ти е дадено по рождение, да 

искаш и да вярваш. Други твър-

дят, че нестинар се става само 

когато истински такъв ти го 

„предаде“. Истината разбира се 

е твърде трудна за отмерване. 

Този древен ритуал е обгърнат 

с мистерии и дух, които са нео-

бясними. Ходещите по огъня 

обаче са истински, те са едно 

от чудесата на майка Бълга-

рия, толкова истински, че са 

обявени от ЮНЕСКО за нема-

териално културно наследство. 

Както българи, така и чужден-

ци, се радват ежегодно на тази 

удивителна тради-

ция. Подтикваме и вас, нашите 

читатели, когато имат път да се 

срещнат с нестинарството, да 

почувстват енергията, която 

струи от огъня, да се потопят в 

духа на вековното наследство 

на една забравена епоха. 

 

Източник: http://

www.bgnow.eu/news.php?

cat=2&cp=0&newsid=75667 

 

Снимки: Министерството на 

туризма  



...Сливен 
Град Сливен е разположен в Подбалка-

на, на около 300 км източно от София и 

на 115 км западно от Бургас. Градът е 

сгушен под величествените Сини камъни 

– една от най-красивите природни забе-

лежителности в страната. Сливен е ад-

министративен център на област Сливен 

и има население малко над 110 000 ду-

ши. Климатът тук е преходноконтинента-

лен – с мека зима и относително топло 

лято. Средната януарска температура е 

1°С, а средната юлска 23°С. За региона 

е характерен местният вятър „бора”, кой-

то духа през повече от половината дни в 

годината. 

Сливен е град с дълга история, развивал 

се през вековете като сериозен и богат 

занаятчийски и културен център. Името 

на древното селище, наследник на което 

е днешният град, е било Туида. Днес в 

околностите на Сливен, на хълма Хисар-

лъка, могат да се видят останки от ста-

рата крепост Туида, които датират от 

втората половина на IV в. н.е. 

Съществуват свидетелства, че селището 

е било култов център в древността, като 

продължило да изпълнява подобни фун-

кции и за ранните християни, и по-късно 

през средновековието. Като духовен цен-

тър през вековете на османското влади-

чество съвсем естествено Сливен се 

превърнал и в средище на хайдушкото 

съпротивително движение, откъдето про-

излиза и славата му на Град на стоте 

войводи. И до днес из този край се пеят 

песни и се разказват легенди за Индже 



войвода, Злати войвода, Хаджи Ди-

митър, Панайот Хитов. 

Едно от най-важните събития за раз-

витието на града и страната е отва-

рянето на първата работилница от 

манифактурен тип през 30-те години 

на XIX в. Добри Желязков Фабрика-

джията (1800 – 1865 г.) отваря и ръко-

води в Сливен първата текстилна 

фабрика в Османската империя, коя-

то става основен доставчик на вълне-

ни платове за нуждите на султаната и 

войската. Фабриката е била държав-

на, но благодарение на знанията и 

опита на Добри Желязков, които той 

придобил в чужбина, тя е първото 

индустриално и модерно предприя-

тие на територията на Османската 

империя. Традициите в производст-

вото на платове и сега са живи и по-

читани в града. 

Днес Сливен е модерен и приятен 

град с много забележителности и бо-

гат културен живот. За туристите ин-

терес представлява къщата музей на 

Хаджи Димитър (1840 – 1868 г.) – 

войвода и герой от времето на борби-

те за национално освобождение от 

османско владичество. Къщата се 

намира в един от старите квартали 

на града – Клуцохор. 

Друга интересна забележителност е 

родният дом на поета Добри Чинту-

лов (1822 – 1886 г.), автор на много 

патриотични стихове и революционни 

песни. Той се намира в северната 

част на Сливен. Недалеч е разполо-

жена и къщата музей „Сливенски 

бит”, чиято експозиция е посветена 



на етнографските особености на района. 

Пак в северната част на града се намира 

и единственият в България Музей на тек-

стилната индустрия, разположен в двора 

на първата българска текстилна фабри-

ка. Музеят е много атрактивен с демонс-

трациите на стари тъкачни машини, ня-

кои от които са на близо 200 години. 

Градският исторически музей е задължи-

телна спирка за гостите на града, които 

се интересуват от историята на региона. 

Музеят впечатлява с богатата колекция 

от експонати и с откритите в последните 

няколко години забележителни златни 

украшения на тракийски владетели. Му-

зеят се намира на главната пешеходна 

улица на града. 

Сред забележителностите на Сливен са 

и паметникът на Хаджи Димитър, Часов-

никовата кула, Художествената галерия 

„Димитър Добрович”с многобройни ше-

дьоври на българското и световното из-

куство, красивата сграда на общината, 

театър „Стефан Киров”, Старият бряст – 

вековно дърво, свидетел на много съби-

тия, и др. 

Приятна разходка по главната пешеход-

на улица ще ви разкрие красотата и спо-

койствието на този град, а градската гра-

дина с кестените и езерото е любимо 

място за разходки на жителите и гостите 

на Сливен. 

Близо до града се намира природният 

парк „Сините камъни”, където се намират 

и прословутите Сини камъни – обрасли в 

специфичен мъх скали, които сменят 

цвета си в зависимост от времето и свет-

лината. Част от парка е и местността Ка-



рандила – популярно място за разходки 

и почивка. До Карандила може да се 

стигне пеш по Хайдушката пътека, с ав-

томобил и с лифт, началната станция на 

който се намира в подножието на плани-

ната. 

На няколко километра от Сливен се на-

мират и Сливенските минерални бани, 

известни с лековитите свойства на вода-

та си. Наблизо са и планинските села 

Жеравна, Ичера и Медвен с много архи-

тектурни паметници от времето на Въз-

раждането (XVIII-XIX в.). 

Районът край Сливен предлага много 

възможности за културен, исторически, 

селски и екотуризъм. Този край е извес-

тен и с доброто си вино, което може да 

се дегустира в няколко винарски центъ-

ра. В града има няколко хотела между 2 

и 4 звезди, а в планинските села в райо-

на се предлага настаняване в атрактив-

ни хотели и къщи за гости. Заведенията 

за хранене и развлечение в Сливен са 

разнообразни и са разположени в целия 

град. Повече информация за града и 

възможностите за туризъм в него можете 

да получите в двата туристически ин-

формационни центъра – единият е в 

сградата на общината, а другият е в на-

чалото на Хайдушката пътека. 
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