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Очакваме около 800 хил. чуждестранни туристи да посетят
България през ноември и декември. Предварителните данни
показват повишен интерес за зимата от редица важни пазари,
като общо за сезона се очаква между 4,5 и 5% ръст. Това съобщи министърът на туризма на 28 октомври, на изнесено заседание на Националния съвет по туризъм в Пловдив, което
разглежда резултатите от летния и подготовката за настъпващия зимен сезон. На него присъстват и кметът на общината
Иван Тотев, председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов, представители на Българската
агенция по безопасност на храните, Националната агенция за
приходите, МВР, министерства и общини, туристическия
бранш, национални курорти и др.
„На база заявените полети можем да кажем, че има ръст на
интереса от 24 %
на пазар Русия,
20% - от Израел;
74% - от Ирландия“,
каза Николина Ангелкова. По думите
ѝ от Великобритания също има повишен интерес. Румъния, Гърция, Турция
и Македония също
традиционно
ни

Снимка от изнесеното заседание на Националния съвет по туризъм в
Пловдив.

предпочитат за зимна ваканция, стана ясно от нейните думи.
В рамките на заседанието на Националния съвет по туризъм бе коментирано какъв ще
бъде контролът за новия сезон. Всеки от представителите на КЗП, НАП, МВР и БАБХ,
представи отчет за дейността на институциите през лятото и план на инспекциите през
зимата. „За всички нас е важно потребителите на туристически услуги да получават качествен продукт, затова ще бъдем безкомпромисни в проверките“, подчерта Николина
Ангелкова.
Тя съобщи, че ще се продължи с проверките на местата за настаняване и заведенията
за хранене. От началото на годината до сега Министерството на туризма е направило
близо 1 000 такива инспекции. „Ние като администрация няма да толерираме нарушенията. Готови сме да стартираме процедура за отнемане на звезда на всеки хотел, който
системно нарушава правилата. Вече имаме един такъв случай във Велико Търново и най
-вероятно няма да остане изолиран“, каза ще министърът на туризма.
Особено внимание бе обърнато на Наредбата за обезопасяването и информационната
обезпеченост на ски пистите в Република България. Тя влезе в сила на 1 октомври 2015
г., но този сезон ще е първият, в който ще се приложи в пълнота. Вече 52 ски писти са
категоризирани по нея, като съвместните екипи на МТ и КЗП ще следят за информационната обезпеченост и изискванията за безопасност на пистите през новия сезон.
В рамките на официалното откриване на заседанието, министър Ангелкова връчи на
кмета на Пловдив Иван Тотев почетен плакет по случай 10 годишнината от откриването
на Туристическия информационен център в града и за последователните усилия, които
общината полага за развитието на туризма в региона. „До края на годината ще надхвърлим половин милион нощувки, реализирани на територията на общината. Ако сравним
тези цифри с нивата от преди 5 години ще видим, че те са се удвоили“, подчерта кметът
и благодари за добрата работа с Министерството на туризма.

КЗП отчетоха общ спад
на нарушенията в сферата на туризма и представиха доклад за дейността
си през 2016 г. Общо са
направени над 5 000 проверки от началото на годината до сега и има готовност за откриване на
изнесени приемни в големите зимни курорти през
активния сезон, стана ясно от думите на Димитър
Маргаритов.
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отчитане на Летен сезон 2016 г. на 27 октомври т.г. Цифрите са на база публикуваните данни на Националния статистически институт и потвърждават тенденцията, че това е най-добрият летен сезон за
туристическия сектор.
Министър Ангелкова информира, че на много от пазарите са реализирани чувствителни ръстове за
този период: Германия – ръст от 33%; Румъния - 15%, Русия 22%, Полша 38%, Украйна 10%, Великобритания 10%, Чехия 38%, Франция 19%, Израел 16%, Австрия 20%, Холандия 34%, Белгия 15% и др.

Ако се прибавят данните от крилата на сезона, ще видим, че за периода април-септември България е
посетена общо от 6 млн. чуждестранни граждани, или над 17% ръст в сравнение с миналата година,
коментира министърът на туризма. Ако темповете се запазят, не само Лято‘2016 ще е рекордно, но и
цялата година, стана ясно от нейните думи.
Тя посочи, че само за първите 9 месеца България е посрещнала близо 7 млн. чуждестранни граждани.
За сравнение – за цялата 2015 г. страната ни е посетена от около 7.1 млн. чуждестранни туристи – т.е.
резултатите само за деветмесечието вече приближават миналогодишната база. По думите й, всичко
това се отразява и на приходите. По данни на БНБ приходите от международен туризъм в текущата
сметка на платежния баланс за първите осем месеца на 2016 г. възлизат на над 4,7 млрд. лв. Това
означава, че за периода януари-август 2016 г. приходите от международен туризъм са с 621 млн. лв.
повече спрямо същия период на миналата година, което е ръст от 15%.
„За първите девет месеца на тази година, българите, които са избрали България за своята почивка са
близо 2,9 млн.“, допълни министър Ангелкова. Спрямо същия период на 2015 г., има ръст от 8%, а са-

мо за лятото, в периода април-септември 2016 г., българските туристи в България са нараснали с

над 7% (през 2015 г. са 1 992 815, а през 2016 г. са 2 136 676, разлика от 143 861).
При сумиране на цифрите от чуждестранния и българския туристопоток ще видим, че българският
туристически сектор е посрещнал и обслужил общо около 10 млн. туристи за първите 9 месеца на
годината, обобщи Николина Ангелкова.
Министърът информира и, че вече се работи за летен сезон 2017 г. „Проведох срещи с ръководството на някои от най-големите туроператори, като „Томас Кук“ и „ТУИ“, които прогнозират увеличение от около 30 на сто за следващата година по техните програми“, съобщи министърът на туризма. Това е безпрецедентен обем и рекорд, откакто работят на нашия пазар, което означава, че

България е все по-конкурентна и търсена дестинация на международния пазар, стана ясно от нейните думи.
В отговор на журналистически въпрос, министър Николина Ангелкова съобщи, че от началото на
годината експертите от ведомството са извършили близо 1000 проверки на категоризирани места
за настаняване и заведения за хранене, като само за активния летен сезон инспекциите са 550. По
думите й, в резултат на тези проверки, вече е започнала процедура по отнемане на 1 звезда на хотел, който не отговаря на условията на Наредбата за изискванията към местата за настаняване и
заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване,
спиране на действието и прекратяване на категорията. Тя подчерта, че целта на проверките е да
се гарантира качеството на туристическия продукт.

сокият коректив при виноп-
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24 октомври 2016 г. мият сър Уинстън Чърчил е
купувал вино от Мелник.
Мислим си, че познаваме
Мелник. Но дали е така в Как и кога е възникнало виНай- нопроизводството може да

действителност?

малкият град в България ни чуете лично от собственика
посреща с уникални природ- на Музея на виното в града.
ни форми и започва да ни Въпреки, че е създаден само
разкрива една по една мно- преди три години, през 2013
гобройните си тайни. Знаете г., това място предлага на
ли, че градът никога не е бил посетителите възможността
опустошаван

от

вражески да научат повече не само за

войски, защото управниците виното, но и за Мелник. Исму са били достатъчно мъд- торията се поднася по увлери, за да не го позволят? Ес- кателен начин и разбирате,
тествено, и до днес е запазе- че почти всички къщи в градна традицията да се произ- чето, на приземния си етаж,
вежда хубаво и качествено са имали изби, в които е съхвино. Всички, които сме посе- ранявана напитката. След
щавали

градът-музей,

сме беседата, може да разгледа-

опитвали тази напитка, но те богатата колекция от разедва ли знаем, че единстве- лични видове инструменти
но тук се отглежда уникални- за отглеждане на лозя и напят

винен

„Широка

сорт

грозде

мелнишка

– равата на вино. Отвътре, му-

лоза“. зеят прилича на винена изба

Преди векове, именно вината и има и две специално отдеот региона са били най- лени помещения за съхраневи-

ние на вече бутилираното 661 930
вино.
Приятната музика, автентич- Снимки: Министерстната обстановка и приветли- во на туризма
вото обслужване правят дегустацията на виното наистина приятно изживяване. Може да опитате различни сортове вино, които се произвеждат от лозя в региона и
разбира се – „Широка мелнишка лоза“. Ако решите да
закупите вино, има опция на
бутилката етикетът да бъде с
вашият образ, като снимките

се правят на място. Освен
това, всеки може да затвори
собственоръчно своята бутилка, която след това се запечатва с восък.
Ако сте решили да посетите
Мелник, не пропускайте Музея на виното, защото именно такива места не само съхраняват, но и предават на
поколенията

българските

традиции.
Работното време е от 10:00
до 19:00 ч всеки ден.
Вход без дегустация на вино – 3,00 лв.
Вход с дегустация на вино
– 5,00 лв.
За предварителни запитвания и информация: 0878

...Национален парк
„Пирин“
Национален парк „Пирин” се намира в
Пирин планина, разположена в югозападната част на България. Територията
на националния парк обхваща седем общини в област Благоевград - Банско, Гоце Делчев, Разлог, Сандански, Струмяни, Кресна и Симитли.
Национален парк „Пирин” е създаден
през 1962 г. и първоначално е носел
името Народен парк „Вихрен”. Тогава
площта му е била 6212 ха и обхващала
най-високите части на Демянишкия и
Вихренския дял. През годините терито-

рията на парка се е увеличавала няколко
пъти и днес национален парк „Пирин”
обхваща над 40 000 хектара. От 1983 г.
националният парк е под защитата на
ЮНЕСКО.
Част от националния парк е и един от
най-старите резервати в България „Баюви дупки - Джинджирица”. През 1934
г. е обявен за защитена територия, за да
бъдат запазени естествените реликтни
гори от бяла и черна мура и голямото
разнообразие от растителни и животински видове. През 1977 г. е обявен за биосферен резерват по програмата "Човек и
биосфера" на ЮНЕСКО. През 1994 г. е
обявен и другият резерват в парка „Юлен”.

На територията на парка има над 182
вида лечебни растения. Описани са 1315
вида висши растения, което е около 1/3
от българската флора. В парка се сре-

щат още около 320 вида мъхове и

165 вида водорасли.
Разнообразният релеф и флора е
предпоставка и за многообразен животински свят. В националния парк са
описани над 2000 вида безгръбначни
животни и над 200 вида гръбначни
животни. Парка обитават жабата дървесница (Hila arborea) и шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni),

които са в Червения списък на Международния съюз за защита на природата.
На територията на национален парк
"Пирин” са описани 159 вида птици,
които представляват 40% от видовете на територията на България.
В парка има няколко паркови района „Синаница”, „Баюви дупки”, „Вихрен”,
„Безбог” и „Каменица”, част от който е
и район „Трите реки”.
В „Синаница” има два маркирани туристически маршрута. С кафява маркировка е означен маршрутът местност Мандрата - хижа „Сипаница” (за
хижа „Пирин”), а с жълто е маркиров-

ката от местност Мандрата до местност

Черната

вода

(за

хижа

„Яворов”). В местността Мандрата
има изграден информационен център
- „Влахинска река”.
През парков район „Баюви дупки”
преминава международният маршрут
Е4: Пиринеи - Алпи - Рила - Пирин Пелопонес. В Пирин маршрутът е от

хижа „Предел”, през хижа „Яворов”,
хижа „Вихрен”, заслон „Тевно езеро”,
хижа „Пирин” до местност Попови ли-

вади. Друг туристически маршрут започва от град Разлог в района на местността Бетоловото - хижа „Яворов” - Суходолски превал - Кресна. В Разлог има
център на парковия район, който се намира в историческия музей на града.
Парковият район „Вихрен” е свързан найвече с град Банско. Вихрен е и найвисокият връх в Пирин - 2914 м, и втори-

ят по височина в България след връх
Мусала в Рила. Върхът е включен в Списъка на стоте национални туристически
обекта, а печат може да бъде взет от хижа „Вихрен”. Точно в тази част на национален парк „Пирин” се намира и найстарото дърво в България - Байкушевата
мура, чиято възраст се оценява на повече от 1300 години. В Банско се намира и

офисът на парковия район.
В парков район "Безбог" е включена и
част от резервата "Юлен" с връх Полежан и циркуса на полежанските езера.
Офисът на парковия район се намира в
Добринище.
През парков район „Каменица” преминават 35 км горски пътища. Част от него е и

друг район - „Трите реки”. На територията на „Каменица”има няколко туристически маршрута със специално обозначена
маркировка: международен маршрут Е-4
(червена маркировка); хижа "Яне Сандански"

-

Спано

поле

–

хижа

"Вихрен"(жълта маркировка); хижа "Яне
Сандански" – хижа "Беговица" - хижа
"Демяница"

(синя

"Синаница"

-

маркировка);

Спано

поле

–

хижа

хижа

"Беговица" - хижа "Пирин" (кафява маркировка). Офисът на парковия район се
намира в Сандански.

На разположение на туристите в национален парк „Пирин” са осем хижи и четири заслона.
В Банско се намира Посетителският информационен център на Национален
парк „Пирин”. Центърът разполага с експозиция "Пиринската гора" - чрез 22 интерактивни модула посетителите могат
да научат интересни и любопитни факти

за стопаните на планината - дърветата,
растенията и дивите животни. Прожекционната зала с 30 седящи места е оборудвана с мултимедия и голям екран, повече от 150 научнопопулярни филми за животни, растения, специализирани филмчета за Национален парк "Пирин" и други
защитени територии в България онагледяват лекциите, подготвени от парковите

експерти. В центъра се провеждат обучения за деца и възрастни, организират се
походи в планината по създадените от
парковата дирекция образователни пътеки и в "класните стаи" на открито, като
програмата "За Природата се учи найдобре сред самата Природа" е съобразена с различните възрастови групи.
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