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

Министър Ангелкова: Над 22 хил. круизни 
туристи са посетили Видин през 2014 г.

Над 22 хил. круизни туристи са посе-
тили Видин през 2014 г. Това стана ясно 
на среща на министъра на туризма Ни-
колина Ангелкова с представители на 
местната власт и туристическия бранш 
от региона. В нея участваха също об-
ластният управител Момчил Станков, 
народните представители Вили Лилков 
и Владимир Тошев и др.

„Работим за подписването на декла-
рация за насърчаване на речния круи-
зен туризъм“, каза министър Ан-
гелкова. Очаква се това да стане 
по време на срещата на мини-
стрите на туризма, която ще се 
проведе на 8 и 9 юни в София.

През 2015 г. се очакват 181 
речни туристически кораба във 
Видин, което е около 10% ръст 
в сравнение с миналата година. 
„Трябва да се възползваме от 
тази възможност и общините 
да координират усилията си, за 
да предложат интересни обекти 
на тези туристи“, допълни Ни-
колина Ангелкова. Областната 
управа последователно работи 
в тази посока, като са установе-
ни връзки с германската област 
Ортенау и е изготвен индивиду-
ален пакет за пристигащите кру-
изни туристи. Пакетът включва 
посещения на исторически и 
природни обекти във Видин и 
Белоградчик.

„Видин и регионът трябва да 

използват потенциала не само на кру-
изния туризъм, но и възможностите за 
вътрешен туризъм“, каза още министър 
Ангелкова. Министерството реализира 
мащабна кампания за насърчаване на 
вътрешния туризъм чрез популяризи-
рането на 50 по-малко известни места, 
като от област Видин в този списък по-
падат Конакът и Кръстата казарма в град 
Видин, както и крепостта „Кастра Мар-
тис“ в град Кула.

По данни на НСИ реализираните но-
щувки в област Видин през 2014 г. са били 
близо 46 500, от които 78% на български 
граждани. Средната продължителност 
на престоя на туристите е 1-2 нощувки. 
Броят на пренощувалите лица за този пе-
риод е над 31 300, от които българите са 
били също 78%. Реализираните приходи 
от нощувки за миналата година са за над 
1. 8 млн. лв., от които 86% са формирани 
от български граждани.
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За контакти:

крепост „баба Вида”,  
гр. Видин

Тел.: +359 94 601 705
e-mail: museumvd@mail.bg 

Website: www.museum-vidin.domino.bg

исторически музей Видин
тел. 094/ 601707 - уредници 
e-mail: museumvd@mail.bg 

www.museum-vidin.domino.bg

Крепост „Бабини Ви-
дини Кули” позната още 
като „Баба Вида”, се раз-
простира на 9,5 дка на 
брега на река Дунав. На-
мира се в северната част 
на град Видин. Изградена 
е върху остански на ан-
тичния град Бонония. 

Строежът на средно-
вековния замък започва 
през втората половина 
на Х-ти век, но по време 
на Второто българско 
царство (краят на ХІІ – ХІV 
век) се осъществява най-
същественият градеж. 
Именно в тази крепост е 
живял и последният бъл-
гарски цар Иван Сраци-
мир преди падането на 
България под османско 
владичество. 

По време на османското владиче-
ство в крепостта са обособени скла-
дови помещения, съхраняващи храни 
и боеприпаси. След Освобожението 
обектът започнал да се използва от 
военните и поради това бил забранен 
достъпът до нея. 

„Баба Вида” отваря врати за посеще-
ния през 1958 година, като в крепостта 
е подреден и музей. Първите разкопки 
от 1956 до 1962 г. разкриват останки от 

римската, византийската, раннобъл-
гарската, къснобългарската и осман-
ската епохи. През 1964 г. средновеков-
ният замък е обявен за паметник на 
културата с национално значение. 

Обектът е заобиколен от ров, кой-
то някога се е пълнил с вода от река 
Дунав, а мостът е бил подвижен. „Баба 
Вида” имала девет ъглови и междинни 
кули, а стените и кулите завършвали с 

бойници. При разкопки са открити и 
основи на параклис от ХІІІ – ХІV век. 

Днес, за посещение от туристи са 
достъпни две от кулите. В крепостта 
има затвор, в който могат да бъдат раз-
гледани уреди за изтезания, фигури на 
палач и затворник. На една от терасите 
са експонирани топове и бесило. 

Крепостта е една от най-запазените 
средновековни отбранителни съоръ-
жения в България и не случайно често 
се използва за декор при заснемане на 
филми. В „Баба Вида” се намира и лет-
ният театър на град Видин, в който се 
провеждат концерти, театрални поста-
новки и други  мероприятия. 

До крепостта има обозначителни 
табели, такива са поставени още преди 
входа на град Видин. 

Туристите в област Видин могат да 
посетят и някои от забележително-
стите, включени в списъка на 50-те 
малко познати туристически обекта в 
България. Това са Конакът и Кръстата 
казарма в гр. Видин, и Крепостта Кас-
тра Мартис край гр. Кула. 

Крепост ”БАБА ВидА”, гр. Видин

МАлКо позНАти тУристиЧесКи оБеКти В оБлАст ВидиН 


