
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 

Контролните органи ще следят денонощно нивото 
на шума в Златни пясъци през активния сезон 

 

 

22 април 2016 

Министър Ангелкова провери готовността за новия летен сезон на Север-

ното Черноморие  

В Златни пясъци ще бъде ситуиран контролен екип, който ще следи 

денонощно нивото на шума в курорта през активния летен сезон. Той 

ще включва представители на МВР, РЗИ, общината и областната уп-

рава, а създаването му е по искане на  местните хотелиери, които ще 

осигурят и подходящо помещение. Това съобщи във Варна министъ-

рът на туризма Николина Ангелкова на съвместен брифинг с област-

ния управител Стоян Пасев, който се състоя на 22 април. От 21 април 

тя беше на работна обиколка в областите Варна и Добрич, за да про-

вери готовността за безпроблемно потичане на Лято 2016. 

Във Варна бе проведена дискусия с всички контролни органи, които 

декларираха, че са предприети необходимите мерки за безпроблемно 

протичане на сезона. По време на обсъждането стана ясно, че Коми-

сията за защита на потребителите ще 

открие приемни в големите курортни 

зони. МВР работи за създаването на 

съвместни патрули с полицаи от важни-

те туристически пазари. Всички мерки 

са предприети и от Българската агенция 

за безопасност на храните и другите 

контролни органи. 

Николина Ангелкова акцентира, че най-

важно е да се гарантира качеството на 

туристическите услуги и призова бран-

ша към още по-прецизна работа, за да 

няма разочаровани гости. 

"Високатегорийните хотели по морето 

вече са пълни и се надяваме на успе-

шен летен сезон", каза още министър 

Ангелкова и изрази надежда, че със 

съвместни усилия ще може да бъде 

удължен сезонът заради заявения инте-
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рес от редица важни за страната туристически пазари. 

За Великден в България се очакват около 100 хил. румънски туристи, стана ясно от думите на ми-

нистъра. Министерството на туризма работи в тясна координация с Областна администрация-Варна 

и общината, за да бъдат информирани хората за ремонта на Аспаруховия мост и обходните пътища. 

Местната власт и Областната администрация са разработили информационни брошури с карти, кои-

то ще се раздават на румънските граждани. "Уведомили сме вече и румънските туроператори за си-

туацията, като ще продължим да я следим през почивните дни", каза министър Ангелкова. 

В отговор на журналистически въпрос министър Ангелкова съобщи, че вече са стартирали първите 

процедури за отдаване на морски плажове под наем, за които няма стопани. Областните управите-

ли вече разполагат с месец повече време, за да организират  водноспасителните дейности и меди-

цинското обслужване за тези ивици, които ще останат без концесионер или наемател. 

"Процедурите вървят по график, като са взети всички мерки нито един посещаван плаж да не оста-

не неохраняем", подчерта министър Ангелкова. 

В срещата участие взеха кметът на Варна Иван Портних, кметове от региона, представители на кон-

тролните органи, туристическия бранш, концесионери и други.   

Информационните брошури за ремонта на Аспаруховия мост с алтернативни карти, които 
ще се раздават на румънските граждани. 



Министър Николина Ангелкова връчи награда на 
„Албена“ АД за социално отговорен парньор на местна-

та власт 

Министър Ангелкова връчи награда на "Албена" АД за социално отгово-
рен партньор на местната власт 

 

21 април 2016 

През миналото лято к.к. Албена е посрещнала 

около 200 хил. туристи, а приходите от нощувки 

в курорта са повече от 64 млн. лв. Дружеството е 

най-големият работодател в областта и един от 

символите на българския туризъм, който винаги 

е бил ангажиран и към социалните проблеми и 

проекти. Това каза министърът на туризма Нико-

лина Ангелкова, която връчи награда на 

„Албена“ АД за социално отговорен парньор на 

местната власт, която се присъжда от Конфеде-

рацията на работодателите и индустриалците в 

България, на събитието, което се състоя на 21 

април. 

„Поздравявам Албена и за последователните усилия за увеличаване на сезона със специализирани услуги“, 

каза министър Ангелкова. По думите й тук се провеждат все повече спортни събития, делови и конгресни 

форуми, дискусионни прояви, културни и ваканционни фестивали, балнео- и спа процедури, пътувания до 

представителните голф игрища в тази част на страната и пр. „Всички тези възможности стимулират по-

високи приходи в отрасъла, но и по-постоянна заетост на кадрите в региона не само през активния летен 

сезон и така насърчават задържането им в областта и страната“, допълни тя. 

В рамките на изказването си министър Ангелкова акцентира и на доброто партньорство между Министерст-

вото на туризма, КРИБ, синдикатите и местната власт за развитието на устойчив и ефективен туризъм. 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), съвместно с кметовете на общи-

ните Добрич, Генерал Тошево, Каварна и Шабла, за първа година официално връчиха приза „Социално от-

говорна компания-партньор на община за 2015 г.“ Отличията са определени от комисии, съставени от кме-

тове, които по зададени от КРИБ критерии са посо-

чили бизнес компаниите с най-голям социален при-

нос за развитието на общините в региона през 2015 

г. 

Официални гости на събитието бяха областният 

управител на Добрич Детелина Николова, зам.-

председателят на КРИБ Димитър Димитров, предс-

тавители на Българската агенция за инвестиции и 

Изпълнителната Агенция за насърчаване на малки-

те и средни предприятия, кметове на общини и 

председатели на общински съвети, ръководители 

на регионални и общински структури и др. 

Министър Ангелкова по време на церемонията за връчва-
нето на награди в Добрич 



 

Министерството на туризма получи почетен плакет за стимулиране раз-
витието на зимния туризъм у нас 

 

20 април 2016 

По време на официалното закриване на зимен сезон 2015/2016, което се състоя на 20 април, орга-

низиран от Българската федерация ски, заместник-министър Ирена Георгиева получи почетен приз, 

който се присъжда на Министерството на туризма за оказаната подкрепа за развитието на ски ту-

ризма у нас и превръщането на България в предпочитана зимна дестинация. 

Призът беше връчен от председателя на Българската федерация по ски Цеко Минев. По време на 

церемонията бяха връчени отличия и на големия шампион от изминалия зимен сезон носителят на 

Световната купа в паралелните дисциплини по сноуборд Радослав Янков, бронзовият медалист по 

сноуборд от вторите Зимни младежки олимпийски игри Валентин Миладинов и водещата ни сноу-

Министър Ангелкова разговаря с 
представители на бранша и кметове 
от област Кърджали за развитието 

на туризма в региона 

 

19 април 2016 

Световният конгрес на древните цивилизации и 

модерния туризъм, който подготвяме в края на го-

дината в България, е възможност, която трябва да 

използваме, за да покажем, че тук е люлката на 

тракийската цивилизация. Това каза министърът 

на туризма Николина Ангелкова на среща с предс-

тавители на туристическия бранш и местната власт 

от област Кърджали, която се състоя на 19 април. В дискусията участваха и народният предста-

вител Цвета Караянчева, областният управител Илия Илиев и др. 

„Кърджали и обектите, които са съсредоточени тук, са сред сивмолите на културно-историческия 

туризъм в страната“, подчерта Николина Ангелкова. Тя допълни, че Министерството на туризма 

ще продължи да подкрепя региона, за да направи още по-познати атракциите, съсредоточени 

тук. „Кърджали участва с над 30 обекта в онлайн Регистъра на туристическите атракции, регио-

нът е включен и в билборд кампанията, която стартирахме съвместно с общините. Всичко това 

насърчава вътрешния туризъм, но трябва да сме по-активни и на международния туристически 

пазар“, подчерта Николина Ангелкова. 

Сред темите, поставени на срещата, бе устойчивото развитие на с. Главатарци. Населеното мяс-

то привлича все по-голям интерес на национално и международно ниво, но трябва по-голяма 

подкрепа за подобряване на инфраструктурата, за да отговори на очакванията на туристите. 

Кърджали съвместно с областите Хасково и Смолян разработват проект за маркетиране на турис-

тическия район по Програмата за трансгранично партньорство Гърция-България, стана ясно по 

време на срещата. Министър Ангелкова подчерта важността за приемственост и с Националната 

концепция за туристическо райониране, за по-доброто популяризиране на региона и по-тясното 

взаимодействие със Смолян като център на район „Родопи“, където попада и Кърджали. 

 

Министър Ангелкова заедно с народния представи-
тел Цвета Караянчева и областния управител на 

Кърджали Илия Илиев. 



 

Министър Ангелкова: Създаваме онлайн регистър на фестивалите в 
България 

 

18 април 2016 

Министерството на туризма работи по разработването на онлайн регистър, който да обедини 

всички фестивали и други събития, които генерират туристически интерес. Целта е платфор-

мата да бъде достъпна през интернет сайта на министерството. Това съобщи министърът на 

туризма Николина Ангелкова на среща с туристическия бранш и местната власт от област 

Хасково, която се проведе на 18 април. В дискусията взеха участие народният представи-

тел Евгения Ангелова, кметът на община Хасково Добри Беливанов, кметът на община Димит-

ровград Иво Димов, областният управител Станислав Дечев и др. 

„Резултатите показват, че има все по-голям интерес към онлайн регистъра на атракциите, 

който разработихме през миналата година. Това ни мотивира да го надградим, като разрабо-

тим регистър и за всички фестивали и други събития, които предизвикват туристически инте-

рес“, каза Николина Ангелкова. По думите й целта е да се подпомогнат общините, за да се 

Зам.-министър Георгиева със световния шампион в паралелни дисциплини по сноуборд Радослав Янков и водещата 
ни сноубордистка Александра Жекова 

бордистка Александра Жекова. Призове получиха и най-малките таланти в белите спортове. 

На събитието присъстваха и заместник-министрите на младежта и спорта Нина Найденова и Асен 

Марков. 

За периода декември 2015 г. – февруари 2016 г. се отбелязва ръст от близо 4% на чуждестранни-

те посетители в България спрямо сезон 2014/ 2015. Приходите от реализирани нощувки са близо 

3% повече в сравнение със същия период на предходната година и възлизат на над 223 млн. лв. 

Посещенията с цел почивка и ваканция също са се увеличили с 21%. 



популяризират на национално и 

международно ниво събитията, кои-

то организират, като същевременно 

ще може да се планира по-добре и 

тяхното провеждане. „Тази инфор-

мация и към момента е налична, но 

е разпръсната между няколко инс-

титуции и е важно да я обединим и 

да я направим достъпна за всички“, 

подчерта министър Ангелкова. 

 Област Хасково може да развива 

много и разнообразни форми на 

туризъм, подчертаха участниците в 

дискусията. Сред основните атрак-

ции в региона са статуята на Прес-

вета Дева Мария с младенеца в 

Хасково, която е най-голямата в 

света и е вписана в рекордите на Гинес, църквата в с. Узунджово, Александровската гробница и 

др. „За да подпомогнем популяризирането на цялото това богатство, една от културно-

историческите дестинации, които разработихме – „Магията на Източните Родопи“, е изцяло със-

редоточена тук“, подчерта Николина Ангекова. В момента се разработват интерактивни карти, 

като една от тях ще обхване региона, за да бъдат обектите още по-добре представени пред ту-

ристите. По време на разговорите стана ясно и че се наблюдава все по-голям ръст на спортния и 

конгресния туризъм в община Хаксово. Нощувките в областта през последните години са нарас-

нали двойно, като за 2015 г. те са над 92 хил. Пренощувалите лица са близо 57 хил., а приходи-

те само от нощувки са повече от 3,5 млн. лв. 

Министър Ангелкова по време на работното й посещение в Хасково 

За първи път тази година във Велинград ще се проведе “Голямо писане 

на великденски яйца на открито” 

Подготовката за датата на събитието - 30 април, Велика събота, вече е в ход. Първите “рожби” 

на идеята за “Голямото писане” са тези три големи, червени и красиви яйца. Дървените яйца с 

височина 60 см бяха изработени от ученици от Професионалната гимназия по дървообработване 

“Иван Вазов” под ръководството на преподавателите Альоша и Валентин Кадьови и с изключи-

телно сърцатото съдействие на директорката инж. Росица Рускова. Изписването на яйцата е де-

ло на уредника на Художествената галерия Бранко Манушев, който работи по автентични моде-

ли, подбрани от етнолога в Историческия музей Георги Куманов. Инициативата «Голямот писане 

« се осъщестявава със съдействието и подкрепата на Община Велинград, Историческия музей, 

Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите. Идеята е в навечерието на Великден централ-

ният площад на Велинград да се превърне в голяма работилница за писане на великденски яй-

Рубрика: „От Бизнеса“ 
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ца, в която ще може да се включи всеки желаещ - и велинградчани, и гостите на курорта. Ще се 

пишат яйца по запазената характерна за нашия край техника с восък и спазвайки традиционния 

рисунък. По този начин ще се популяризира една изключително ценна наша традиция, която е 

оцеляла години наред и заслужава да бъде продължена. А великденското яйце, което всеки сам 

ще направи, ще остане като хубав спомен от Велинград и първото Голямо писане на великденски 

яйца от Чепинския край.  

Голямо почти 2 метра дървено червено яйце на Цветница бе поставено в центъра на гра-
да. То ще кани и рекламира "Първото голямо писане на великденски яйца на открито " на 

30 апрли от 11 часа на централния площад във Велинград . 


