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Министерство на туризма 

на Република България 

Принцът на Саудитска Арабия Султан Ал Сауд 

разгледа културно-историческите обекти в Со-

фия и се запозна с възможностите за инвести-

ции в планинския и СПА туризма 

 

8 октомври 2016 

Министърът на туризма Николина Ангелкова запозна принца 

на Саудитска Арабия Султан бин Салман бин Абдулазиз Ал 

Сауд с възможностите за инвестиции в България в сферата на 

туризма. Той бе на официално посещение в страната ни, в пе-

риода 5-7 октомври, по покана на българския министър, като 

пристигна с голяма делегация от бизнесмени и представители 

на държавния сектор. Принцът е син на сегашния крал на 

арабската държава и президент и председател на Борда на 

директорите на Комисията по туризъм и национално наследст-

во на страната. 

Снимка от посещението на принца на Саудитска Арабия Султан Ал Сауд 

в България.    



В рамките на посещението си той 

разгледа някои от най-

емблематичните обекти на столи-

цата  – Ларгото, Музея на София, 

Народния театър „Иван Вазов“ и 

др. В Националния исторически 

музей принц Султан Ал Сауд бе 

впечатлен от тракийското наслед-

ство на страната ни и намерените 

артефакти на територията на Бъл-

гария. Той получи и покана да 

присъства на Конгреса на светов-

ните цивилизации и модерния ту-

ризъм, който Министерството на 

туризма организира заедно със 

Световната организация по тури-

зъм в края на месец ноември.  

Министър Ангелкова представи и 

възможностите за инвестиции в 

планинския и СПА туризма, като 

детайлно бе презентиран проек-

тът за развитие на Боровец. Тя 

подчерта, че тази година се очер-

тава рекордна за българския тури-

зъм и сектора има нужда от хоте-

ли от висок клас. Представена бе 

статистика, че през тази година 4 

и 5 звездните хотели са много 

добре запълнени, а сезонът на 

Черноморието се удължава. 

Принцът бе запознат и с основни-

те ни предимства като инвестици-

онна дестинация – ниските данъ-

ци, финансовата стабилност, по-

вече от 44 милиарда евро привле-

чени преки чуждестранни инвести-

ции у нас за 20 години, насърчени 

от държавата със сертификат за 

клас инвестиция 27 проекта в 

сферата на туризма и др. 

Снимки от посещението на принца на Саудитска Арабия Сул-

тан Ал Сауд в България.    



По време на посещението си принц 

Султан Ал Сауд проведе срещи и с пре-

зидента Росен Плевнелиев, министър-

председателя Бойко Борисов, кмета на 

София Йорданка Фандъкова, заместник-

министъра на външните работи Вален-

тин Порязов. Той отправи покана бъл-

гарска делегация да посети Саудитска 

Арабия, за да се продължи работа по 

набелязаните теми.  

Снимки от посещението на принца на Саудитска Арабия 

Султан Ал Сауд в България.    



Република България и Кралство Саудитска Арабия бе подписан Меморандум за 

разбирателство за сътрудничество в областта на туризма 

5 октомври 2016 

С подписването на Меморандума пред 

България и Саудитска Арабия, между 

двете държави се откриват нови възмож-

ности за развитие на сектор туризъм, об-

мяната на опит в сферата и за насърча-

ване на инвестициите. Това каза минис-

търът на туризма Николина Ангелкова по 

време на официалната церемония по 

подписване на Меморандум за разбира-

телство за сътрудничество в областта на 

туризма между двете държави, на 5 октомври в Гранитната зала в Министерски съвет. 

"Република България и Кралство Саудитска Арабия имат изключително богата култура и 

история", каза още министър Ангелкова и посочи, че на територията и на двете страни се 

намират  голям брой паметници на ЮНЕСКО. С общи действия, ще направим туризмът 

още по привлекателен, коментира още тя и добави, че двете страни ще работят за разгръ-

щане на туристическия потенциал. 

Министър Николина Ангелкова съобщи, че преди подписването на Меморандума с Н.В. 

Султан бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд са обсъдили възможностите за различните ви-

дове сътрудничество по отношение на културния туризъм, инвестициите в туризма, и об-

мяната на опит. По време на разговора са представени и възможностите на нашите зимни 

и летни курорти, условията за планински туризъм, сити брейк обиколките и комбинирането 

им с други видове туризъм като СПА, винен, гурме и др. в околностите на градовете, които 

се посещават. 

Сигурен съм, че с подписването на Меморандума за сътрудничество между двете държа-

ви, ще постигнем много за разширяване на сътрудничеството, което имаме дотук с нашите 

български приятели, каза принц Султан ал Сауд. Той коментира, че има много неразкрити 

възможности за развитие на туризма между двете държави и, че ще продължат целенасо-

чените действия за стимулиране на сектора. 

Снимки от Меморандума за разбирателство за сътрудничество в областта на туризма между Бълга-

рия и Саудитска Арабия 



 

По инициатива на министър 
Ангелкова, представители на 

дипломатически мисии в Бълга-
рия посетиха региона на 

Странджа 

 

8 октомври 2016 

Представители на дванадесет дипломати-

чески мисии в България, придружавани от 

заместник-министъра на туризма Ирена Ге-

оргиева, разгледаха забележителностите в 

Странджа планина в района на община Сре-

дец. Посещението, което се проведе в пери-

ода 6-7 октомври 2016 г., се организира от 

Министерството на туризма и Община Сре-

дец, по инициатива на министър Николина 

Ангелкова. Целта е дипломатите да се до-

коснат до уникалното наследство на региона 

и да спомогнат за неговото по-голямо попу-

ляризиране. 

В посещението се включиха посланиците на 

Палестина, Венецуела, Ирак, Южна Африка, 

Косово, Албания и Пакистан, първите дами 

от Дания, Австрия, Чехия и Косово, съпругът 

на посланичката на Южна Африка в Бълга-

рия, първият секретар на посолството на Ве-

нецуела, представители на мисиите на Бел-

гия и Бразилия. 

По време на обиколката в Странджа плани-

на, дипломатите разгледаха етнографския 

комплекс на открито в местността Божура и 

участваха в странджанския обичай „На ме-

джия“. Бяха показани и традиционните зана-

яти за региона, като грънчарство, плетене на 

кошници, дърворезба, плетене на кука и др. 

Дипломатите се докоснаха до магията на 

древнотракийското светилище на 2 500 г. 

Снимки от посещението на представителите на дипломатическите мисии в България в 

региона на Странджа.  



Марков камък и бяха зрители на фолклорния спекта-

къл-възстановка на Годишния цикъл обреди и обичаи 

в региона – „Еньова буля“, „Герман“, „Коледари“. В 

рамките на посещението си, те разгледаха и Младежки 

дом „Средец“ и Националния археологически резерват 

„Деултум-Дебелт“. 

Домакин на дипломатите бе кметът на Община Средец 

Иван Жабов. 

Снимки от посещението на представителите на дипломатическите мисии в България в 

региона на Странджа.  



  
Зам.-министър Ирена Георгиева присъства на честванията по повод 

1335 години от създаването на българската държава и 35-

годишнината на Плиска като град 

8 октомври 2016 

На 8 октомври заместник-министърът на туриз-

ма Ирена Георгиева присъства на честванията 

по повод 1335 години от създаването на българ-

ската държава и 35-годишнината на Плиска като 

град. Тя прочете поздравителен адрес от името 

на министър Николина Ангелкова. 

"Средновековна Плиска е един от най-големите 

и богати градове в Европа на своето време и 

днес това наследство привлича хиляди туристи. 

Само регистрираните посетители в Национал-

ния историко-археологически резерват Плиска 

са над 55 хил. през 2015 г. и броят им се увели-

чава", посочи зам.-министър Георгиева. Сред 

най-предпочитаните обекти са Голямата базили-

ка, Дворът на кирилицата, Вътрешният град, 

Ранносредновековният град, Големият дворец, 

храмове, светилища и други паметници. 

"Плиска е част от една от 8-те културно-

исторически дестинации, които министерството 

разработи - „Столиците и градовете на българс-

ките царе и патриарси“. За да бъдем максимал-

но полезни на туристите, разработихме и техни 

интерактивни карти със снимки и много допъл-

нителна информация", съобщи Ирена Георгие-

ва. Те са публикувани на интернет-сайта на Ми-

нистерството на туризма и привличат все пове-

че посетители. 

Община Каспичан е включена и в друга инициатива 

на министерството - онлайн Регистъра на туристичес-

ките атракции. Тя присъства там с близо 110 забеле-

жителности. 

Снимки от честванията по повод 1335 години от създаването на българската 

държава и 35-годишнината на Плиска като град.  



"Министерството на туризма приветства Вашите усилия за реставрацията и съхраняване-

то на това безценно културно богатство и ще продължи да ги подкрепя за утвърждаването 

на общината като атрактивна и конкурентна туристическа дестинация", подчерта зам.-

министърът. 

На събитието присъстваха кметът на Плиска Тонка Начева, кметът на Каспичан Милена 

Недева, областният управител на Шумен Донка Иванова, народните представители Рали-

ца Тодорова, проф. Стефан Желев, Димитър Делчев и др. В началото Варненският и Ве-

ликопреславски митрополит Йоан отслужи благодарствен молебен, а след официалната 

част се проведе празничен концерт с участието на ансамбъл „Веселяче”- Шумен, със спе-

циалното участие на Валя Балканска и Петър Янев. 

 

Снимки от честванията по повод 1335 години от създаването на българската 

държава и 35-годишнината на Плиска като град.  



Кой и защо постави нова ка-
мера на най-високия връх във 

Витоша? 

10 октомври 2016 г. 

Виктория Крумова и Петър Тодоров 

обичат планината. Да се наслажда-

ват на чистия въздух, да се любуват 

на приказни гледки и да заснемат 

красиви снимки, тъй като се занима-

ват с фотография. Най-удобната им 

дестинация за бързо бягство от гра-

да е в. Черни връх, Витоша. Когато 

камерата, поставена на върха се 

разваля, за тях и други хора, обича-

щи да пътуват до това място, въз-

никва проблем. Не само не могат да 

наблюдават едно от любимите си 

места, но нямат достъп до истинска 

информация относно метеорологич-

ните условия на върха. 

 

„Старата камера ни беше изключи-

телно полезна, защото много лес-

но човек може да провери какво е 

времето горе. Много често сме се 

доверявали на метеорологични 

сайтове и после сме оставали ра-

зочаровани, като се окаже, че сме 

подведени. Познаваме и доста хо-

ра, които също като нас доста 

често използваха камерата. В един 

момент, когато старата камера 

спря да работи, се оказа, че единс-

твения вариант да провериш вре-

мето горе е да го направиш лично 

на място. Съчетанието на всички 

тези фактори ни доведе до момен-

та, в които решихме да създадем 

кампания за нова камера на в. Чер-

ни връх. През годината като сме 

се качвали до горе разпитахме ня-

колко пъти какво е положението 

със старата камера, защо не рабо-

ти и ще бъде ли оправена. След 

като разбрахме, че това няма да 

се случи, организирахме кампания-

та.“ 

 

Идеята на Вики и Петър е да избе-

рат достатъчно добра камера, която 

ще издържи максимално дълго - до-

ри на най-тежките метеорологични 

условия. Проверяват предлаганите 

продукти на пазара. Спират се на 

камера, чиято цена възлиза на 400 

лв, но когато фирми, занимаващи се 

с видео наблюдение разбират при-

чините за закупуване на такъв про-

дукт, проявяват огромно желание да 

помогнат.  

 

„В същия ден, когато пуснахме 

кампанията, се появиха изключи-

телно много хора, готови да по-

могнат включително и наши прия-

тели. Изненадата дойде, когато 

се появиха две фирми, занимаващи 

се с видео наблюдение и предложи-

ха да дарят 50% от сумата, като 

ни предоставят камерата на дос-

тавни цени и извършат монтажа. 

Фирмата, която постави камера-

та дори се ангажира при повреда 

да я замени изцяло за нейна смет-

ка. По този начин цената за каме-

рата се редуцира с повече от 50%. 

На следващия ден, след старта на 

кампанията, проверихме сметки-

те, които бяхме предоставили и 

се оказа, че сме събрали сумата 

от 142 лв. Те бяха достатъчни, за 

да финализираме проекта и ведна-

га на втория ден прекратихме кам-

панията. Ентусиазирани от тези 

факти, разговаряхме с фирмата, 

наела се с монтажа и решихме да 

поставим камерата на 3-тия ден 

от кампанията. Тъкмо да покажем 

на хората, че е възможно да се 

случват нещата, когато имаш цел 

и се бориш за нея. И то не само да 

се случват, а дори да бъде изклю-

чително бързо.“  

 

За три дни всички ние имаме достъп 

по всяко време до красотата на бъл-

гарската природа, която можете да 

видите тук. Все пак, няма как да не 

попитам Вики и Петър дали са вяр-

вали, че ще успеят. Всъщност дори 

не са се съмнявали, защото любов-

та към планината обединява хората. 

 

„Дори за миг не сме се  съмнявали. 

Ако кампанията беше абсолютен 

провал, вероятно с лични средства 

лека полека щяхме да действаме, 

за да може отново да наблюдаваме 

прекрасната гледка в посока Рила 

планина от в.Черни връх. А чудото, 

което се случи в рамките само на 

три дни… дори не сме си мечтали, 

че е възможно. Което ни прави изк-

лючително щастливи и ни изпълва 

с вяра и надежда.“ 

 

Повече за Вики и Петър можете да 

видите в техните два сайта  - 100 

национални туристически обек-

та тук и личния им лайфстайл 

блог тук. На страницата, която ви 

показахме по-рано в текста, освен 

новата камера за в. Черни връх, на 

разположение са всички канали за 

видео наблюдение на планини, ев-

ропейски столици, САЩ и разнооб-

разни любопитни места по света.  

 

Източник - http://uspelite.bg/koi-i-

zashto-postavi-nova-kamera-na-nai-

visokiya-vrah-vav-vitosha-1  

 

Снимки - www.bulgariatravel.org 

 

 

 

http://100obekta.com/
http://sunrisinglife.com/bg/
http://www.weather-webcam.eu/webcams-from-mountains-resort-in-bulgaria-live-kameri-ot-planinskite-kurorti-hiji-varhove-balgaria-na-jivo


...Велинград 
Велинград е разположен на 130 км от 

София и на 80 км от Пловдив, в западна-

та част на Родопите. Красивата природа 

и находищата на минерални води прев-

ръщат Велинград в един от водещите 

балнеокурорти на Балканите. 

Велинград възниква през 1948 г., при 

сливането на три селища - Каменица, 

Лъджене и Чепино. 

 Чепинският край става част от българс-

ката държава още по времето на Първо-

то българско царство. 

Крепостта Цепина, а с нея и целият край 

падат под османска власт през 1371 - 

1373 г. 

Крепостта Цепина е паметник на култу-

рата с национално значение. Изградена 

е на скалист връх с надморска височина 

от 1136 м, а през Средновековието е би-

ла политически и административен цен-

тър. Днес са реставрирани основите на 

крепостните стени, основата на църквата 

и четири водохранилища. В подножието 

на Цепина има експозиция с находките, 

открити при археологическите й проучва-

ния. 

След Освобождението от османско вла-

дичество през 1878 г. в района около Ве-

линград се създават работилници и 

предприятия за обработване на дървен 

материал. 

Велинград е известен и с най-големия 

карстов извор в България - „Клептуза”. 

Той има дебит от 600 до 1200 л/сек, под-

хранва две изкуствени езера, а край него 

е обособена зона за отдих с водни коле-



ла. 

Средната годишна температура на 

въздуха в курорта е +9,3°С, средната 

януарска +1,8°С, а юлската +18,7°С. 

  

Велинград е на първо място в Бълга-

рия по изобилие и разнообразие на 

минералните си води, чиято темпера-

тура варира между 28°С и 91°С. Раз-

нообразието на минерални води е 

довело до многообразие и на вариан-

ти за използване на минералната во-

да - и за отмора, и за рехабилитация, 

и за възстановяване. На разположе-

ние на туристите са минерални бани, 

басейни, плажове, балнеосанаториу-

ми, СПА хотели. Най-горещи са води-

те в квартал Каменица - с температу-

ра до 91°С. 

Минералната вода и процедурите, 

които се предлагат във Велинград, 

оказват благоприятно влияние на 

опорно-двигателния апарат, подобре-

ние на състоянието при неврологични 

заболявания, хипертония, гинеколо-

гични заболявания, бъбречно-

урологични, дихателни и стомашно-

чревни заболявания. 

При масовото принудително помоха-

меданчване на българите в района 

през втората половина на XVII в. мно-

го хора избягали и се крили в горите, 

за да запазят християнската си вяра. 

След това повечето от тях се засели-

ли в квартал Каменица, където изгра-

дили храма „Света Троица”. Тайно 

била изкопана землянка, направена 

като параклис, и в нея се извършвали 

богослуженията. През 1933 г. започва 



изографисването на храма, което про-

дължава девет години. През 1965 г. цър-

квата била изградена наново. Тя заема 

211 кв. м застроена площ, сградата е 

масивна, а стените са от камък с дебели-

на 0.80 м. 

Друго интересно място във Велинград е 

Историческият музей. В него може да се 

види една от най-богатите експозиции на 

великденски писани яйца в България. 

В района на Велинград се намират много 

защитени територии - „Валявиците”, 

„Рогачица”, „Черновец” („Арапчал”). 

В местността Тъжника до река Доспат се 

намира единственото находище в Бълга-

рия на растението върболист тъжник 

(Spiraea salicifolia L.). През юни-юли то 

цъфти с розово-червени гроздови съцве-

тия, отвътре клоните му са кухи. Било е 

използвано за направата на лули. Расте-

нието е в Червената книга на България 

(списък със застрашени, изчезващи и 

изчезнали биологични видове, срещащи 

се на територията на България). 

Много са природните забележителности 

във Велинград и около него. На около 35 

км от града, до село Побит камък се на-

мира скално образувание със същото 

име. Формата на едрозърнестия гранит 

напомня на руските матрьошки. 

На 16 км от Велинград се намира курор-

тът Юндола, който е подходящо място 

както за зимен, така и за летен туризъм. 

На 13 км югозападно от Велинград се 

намира и пещерата Лепеница. Пещерата 

е дълга 1525 м и има двуетажни галерии, 

подземна река и езера. Интересно за по-

сетителите е многообразието на сталак-

тити, сталагмити и сталактони, каменни 



завеси, които се отразяват в кристалните 

води на езерото. Едно от богатствата на 

пещерата са пещерните бисери, а пе-

щерните кратери са уникална находка в 

България. 

При светилището на връх Острец (1369 

м н.в.) са открити множество останки от 

глинени съдове, датирани от късноже-

лязната епоха (VI – I в. пр. н.е). 

През Велинград преминава теснолиней-

ната железопътна линия Септември - 

Добринище. В миналото по нея са се из-

вършвали и товарни превози, но днес тя 

е предназначена само за превоз на път-

ници. 

Във Велинград има над 40 хотела и по-

чивни домове, 2 санаториума, 140 заве-

дения за обществено хранене и забавле-

ние. Обществените минерални бани са 

благоустроени, изградени са 22 открити 

и закрити минерални басейна. 

На територията на община Велинград се 

намира и язовир „Сърница”, в близост са 

и други язовири - „Белмекен”, „Батак”, 

„Беглика”, които са любима дестинация 

не само на рибарите, но и на почитате-

лите на планинския туризъм. В близост 

са и други планински курорти - Цигов 

чарк, спортен комплекс „Белмекен” и др. 

Повече информация за града, неговите 

забележителности и места за настанява-

не можете да получите в Информацион-

ния център за малък и среден бизнес, 

който се намира на площад „Свобода”. 

КОНТАКТИ 

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

press@tourism.government.bg  

Интернет сайт: www.tourism.government.bg  


