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

Министър Ангелкова: 
Изпращаме един успешен зимен сезон

Близо 1,2 милиона чуждестранни ту-
ристи са посетили зимните ни курорти 
през изминалия зимен сезон, което е 
ръст от 8,2% повече спрямо същия пе-
риод на миналата година. Това обяви 
на пресконференция министърът на ту-
ризма Николина Ангелкова. В срещата 
с медиите участва и нейният съветник 
в областта на зимния туризъм Марк Жи-
рардели – петкратен световен шампион 
в алпийските ски. Преди това в минис-
терството се състоя и работна среща с 
концесионери на зимни курорти и обек-
ти, лифт оператори и представители на 
местната власт, които изнесоха факти за 
отминалия сезон и обсъдиха проблеми-

те в работата си.
Министър Ангелкова подчерта, че за 

периода декември 2014–февруари 2015 
г. приходите от международен туризъм 
по данни на БНБ възлизат на над 640 
млн. лв., което е близо 6% ръст в сравне-
ние с предходния зимен сезон. „Добрата 
изненада са турските туристи, които бе-
лежат близо 30% увеличение. Безспорно 
принос за това са облекчените процеду-
ри за издаване на визи за турските граж-
дани, които въведохме съвместно с Ми-
нистерството на външните работи преди 
началото на сезона“, каза Николина Ан-
гелкова. Тя допълни, че се отчита увели-
чен брой туристи от Италия, Германия и 

Австрия, които са утвърдени зимни дес-
тинации - съответно с 20%, 10%, 8%. 

„В края на зимата можем да кажем, че 
въпреки някои апокалиптични прогно-
зи, отчетеният спад от Русия и Украйна 
за зимните месеци е напълно компенси-
ран. Нещо повече, страните от Европей-
ския съюз продължават да са най-важни-
ят генериращ пазар за международен 
туризъм на България с относителен дял 
от над 50% и общ обем от над 600 хил. 
туристи“, обобщи министър Ангелкова.

Тя подчерта, че министерството ра-
боти активно с Марк Жирардели по 
стратегията за развитие на планинския 
туризъм в България и на срещата с кон-

цесионерите са били обсъде-
ни приоритетите пред курор-
тите – не само на големите, 
но и на малките, които са с 
достатъчен потенциал – като 
Берковица, Ком, Узана, До-
бринище и др.

Марк Жирардели комен-
тира, че проблемите на зим-
ните ни курорти са сходни и 
са свързани основно с разви-
тието на инфраструктурата 
и трудностите при изграж-
дането на нови съоръжения. 
Той поясни, че България има 
сериозни конкурентни пре-
димства с цените на зимните 
оферти, особено за деца и 
младежи, и трябва да се въз-
ползва от тях.
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Единадесетото издание на туристическото 
изложение „Уикенд туризъм Русе“  

ще се проведе от 13 до 15 май
Единадесетото издание на туристиче-

ското изложение „Уикенд туризъм Русе“ 
ще се проведе от 13 до 15 май. В него ще 
вземат участие 125 компании с повече от 
400 участници, което е рекорден брой 
в историята на изложението. Форумът 
и съпътстващият го Осми фестивал на 
туристическите забавле-
ния и анимации  се про-
веждат в под патронажа 
на кмета на Община Русе 
г-н Пламен Стоилов със 
съдействието на Минис-
терството на туризма. На 
специален щанд Минис-
терството по традиция ще 
представя националната 
визия за развитие на ту-
ризма.

Изложението ще бъде 
официално открито в „До-
ходното здание“ в Русе на 
13 май от 14:00 ч. По вре-
ме на изложението общи-
ни, музеи и атракциони, 
екипи на проекти с европейско финан-
сиране и други участници ще представят 
различни възможности за уикенд тури-
зъм и развлечения. 

Осмият Фестивал на туристически-
те забавления и анимации е уникален 

за България форум за представяне на 
продукти и програми, които повишават 
атрактивността на туристическите дес-
тинации. През тази година акробати, кло-
уни, улични музиканти, импровизатори 
и жонгльори ще забавляват минувачите 
на четири специално означени места по 

обновената пешеходна зона на ул. „Алек-
сандровска“ от пл. „Свобода“ до пл. „Ал. 
Батенберг“. 

Нов момент в развитието на фести-
вала е участието на Клуба на професио-
налните готвачи - Русе. Тяхното шоу ще 

демонстрира типични за Русенския край 
гозби и традиционни ястия. Майстори на 
разнообразни традиционни занаяти от 
цяла България обогатяват програмата. 
Най-добрите групи за исторически въз-
становки в България, т.нар. ре-енактори, 
отново са традиционни участници. 

Наградите на фестивала 
са художествено изработени 
грамоти и скулптури. Предсе-
дател на журито тази година 
е проф. Албена Георгиева от 
ИЕФЕМ към БАН. Церемони-
ята по награждаването ще се 
проведе на 14 май от 19.00 
часа. 

Запазва се интересът към 
комуникацията по време на 
събитията – достойнство на 
Русенското изложение, вина-
ги отбелязвано в сравнение с 
други подобни туристически 
форуми в България. Регистри-
раните участници се предста-
вят с 55 павилиона и 12 обосо-

бени щандове на открито – четвърта по-
редна година на рекордна запълняемост 
на пространствата. Специален щанд на 
Министерството на туризма по традиция 
представя националната визия за разви-
тие на туризма.

България с туристически 
информационен център в Токио

България ще има туристически инфор-
мационен център в столицата на Япония 
– Токио. Това стана ясно след срещата 
на министъра на туризма Николина Ан-
гелкова и президента и представителен 
директор на Бизнес Асоциация Япония и 
Югоизточна Европа (БАЯЮИЕ) Кихачиро 
Нишиура. Двамата подписаха споразуме-
ние за откриване, организиране и обез-
печаване на туристически информацио-
нен център в японската столица.

Откриването и обезпечаването на ту-
ристическия информационен център в 
Токио няма да породят финансови анга-
жименти за България. Разноските за всич-
ки предвидени дейности ще бъдат поети 
от БАЯЮИЕ, като Министерството на ту-

ризма поема ангажимента да предоставя 
актуални рекламни материали, които да 
бъдат разпространявани в туристиче-
ския център в японската столица.

С подписването на споразумението 
двете страни декларираха намерението 
си и за трайно партньорство и сътрудни-
чество за реализация и изпълнение на 
различни дейности, свързани с туризма 
и популяризирането на България като ту-
ристическа дестинация в Япония.

През миналата година страната ни 
е била посетена от над 12 хил. японски 
граждани, което е ръст от около 7% в 
сравнение с 2013 г. В Япония се наблю-
дава засилен интерес към нашата страна, 
а съществуването на български турис-

тически център в Токио ще подобри ин-
формационната обезпеченост, като оч-
акванията са това да доведе и до ръст на 
посещенията.
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За контакти:

туристически информационен 
център - русе

Тел: +359 82 82 47 04
e-mail: ruse.tic@gmail.com

Website: www.rusetourism.org

ТУРИСТИЧЕСКИ  ОБЕКТА  В  БЪЛГАРИЯ50 малко
ПоЗнати

МАЛКО ИЗВЕСТНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ОБЛАСТ РУСЕ 

Нисовският манастир „Св. Св. Констан-
тин и Елена“, познат като „Големия нисов-
ски манастир“, датира от XI в. и е един от 
най-малко познатите и слабо проучени 
исторически паметници в България. На-
мира се на територията на Природен парк 
„Русенски Лом“ – на около 7 км южно от 
село

Нисово (община Иваново, област Русе), 
по десния бряг на река Мали Лом. Счита 
се, че това е най-големият от всички скал-
ни манастири в Поломието. 

Манастирът се състои от църква и ре-
дица килии, най-често с правоъгълна 
форма и с различни размери, които са 
разширения на съществували ниши. В 
храма има останки от две вкопани камен-
ни гробни корита. В скалата личат места-

Нисовски манастир „Св. Св. Константин и Елена“, с. Нисово, община Иваново 

Средновековният град-крепост Червен се намира в грани-
ците на природния парк Русенски Лом. Градът е наследник на 
византийска крепост от VІ век. Достигнал е разцвет през ХІV в. 
Територията му е обитавана още през тракийската епоха. Гра-
дът-крепост е обявен за археологически резерват през 1997 г. 

Средновековното селище е включвало вътрешен град-цита-
дела върху високо скално плато и външен град, разположен в 
подножието. Крепостта е била един от най-големите военно-
административни, стопански и църковно-културни центрове 
на Второто българско царство (ХІІ-ХІV в.). Крепостта е била ва-
жна спирка по пътищата от река Дунав към вътрешността на 
страната. През 1235 г. се е превърнала в седалище на Червен-
ската митрополия. В околностите на Червен са били основани 
няколко скални манастира. През 1388 г. е бил завзет и разрушен 
от османските турци. В началния период на османското влади-
чество градът е запазил административните си функции, но по-
степенно западнал. 

При археологически проучвания в района са разкрити за-

та, където са били закрепени дървените 
подпори на някогашните допълнителни 
конструкции. Все още могат да се видят 
останки от средновековни стенописи, а 
олтарът сякаш очаква тайнството на по-
клонението. Археологът Карел Шкорпил 
успява да проучи комплекса в началото 
на XX в., когато видът му е бил по-запазен, 

но въпреки това данните за манастира ос-
тават оскъдни. 

Народната памет пази легенди за мона-
сите, населявали манастира. Един от тях 
бил монах Милден, който неуморно пре-
писвал книги и кръстосвал сам из пущи-
наците и стръмните скали наоколо. Брат 
Милден се радвал на природата и осо-
бено на растящия на най-непристъпните 
места по скалите скален карамфил, който 

редовно поливал с вода от кратунката си. 
Един ден монахът бил пронизан със стре-
ла в сърцето, кръвта му напоила крехките 
стъбълца на скалното цвете и душата му 
се преселила в него. Оттогава местните 
хора наричат скалния карамфил „Усмив-
ката на монаха“. 

Пак от Големия нисовски манастир до 
нас достига и преданието за отец Павел, 
който покровителствал и подпомагал 
бедните и онеправданите. Той издирвал 
в околностите млади зографски даро-
вания и ги приютявал в манастира, за да 
изписват икони. Под неговите наставле-
ния монасите преписвали книги и ги раз-
пращали по далечни земи за прослава на 
българската книжнина. За неговия труд 
научил дори цар Иван-Асен II, който лич-
но посетил манастира и удостоил отец 
Павел с владишки сан. 

мък, крепостни стени, два подземни водоснабдителни прохо-
да, 13 църкви, общественоадминистративни сгради, множество 
жилища. Намерени са и много интересни и значими монетни 
съкровища, накити, паметници, керамика, предмети на бита, 
занаятчийски инструменти, въоръжение и други. 

Средновековен град-крепост Червен 


