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

Министър Ангелкова: Обсъждаме въвеждането на 
„етикет за качество“ за хотели и ресторанти

Обсъжда се въвеждането на добро-
волен „етикет за качество“, който да се 
дава на хотели и заведения, които над-
вишават нормативните изисквания. По 
този начин ще се стимулират собстве-
ниците, които полагат допълнителни 
усилия за повишаване на качеството, 
а потребителите ще се ориентират по-
добре на туристическия пазар. Това 
каза министърът на туризма Николи-
на Ангелкова на среща с представите-
ли на местната власт и туристическия 
бранш от община Каварна, поведена 
на 4 април.

Обсъдено бе разгръщането на потен-
циала на региона за развитие на морски, 
голф и   алтернативен туризъм, както и 

очакванията за предстоящия летен се-
зон. Министър Ангелкова посочи, че об-
щината е пример за работеща рекламна 
и туристическа политика и за това как 
модерният морски туризъм може да се 
комбинира с голф почивка или с други 
по-алтернативни форми на туризъм. 
Община Каварна стартира и реклама на 
„Каварна рок фест“ по най-слушаното 
румънско радио за рок музика.

По-късно през деня министър Ангел-
кова участва и в откриването на кръгла 
маса на тема „Голф туризмът в България – 
развитие, цели, стратегии”, която се про-
веде в Балчик. Същата вечер пристигна и 
първият чартър с голф туристи от Скан-
динавските страни на летище Варна, с 

което символично беше открит и новият 
голф сезон.

Голфът не само привлича по-висок 
клас туристи, но и двойно удължава лет-
ния сезон на морето (9-11 месеца). „Бълга-
рия е много конкурентна и с цените, които 
предлага, и с условията за този вид тури-
зъм“, почерта Николина Ангелкова. Сред 
приоритетите на Министерството на ту-
ризма е провеждането на  политика за на-
сърчаване и популяризиране развитието 
на голф туризма, както и създаването на 
подходяща инвестиционна среда за из-
граждане на необходимия брой игрища.

България има 7 функциониращи голф 
игрища, а страната е търсена голф дести-
нация от Великобритания, Ирландия, Ру-

мъния, Русия, Украйна, Маке-
дония. Потенциални пазари 
са и Скандинавските страни, 
Германия и Франция, откъде-
то се очаква ръст на туристи 
през предстоящия сезон.  

В кръглата маса участие 
взеха и заместник-министъ-
рът на туризма Ирена Геор-
гиева, министърът на младе-
жта и спорта Красен Кралев, 
заместник-министърът на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съобще-
нията Антон Гинев, народни-
ят представител Десислава 
Атанасова, председателят на 
Българската голф асоциация 
Красимир Гергов и др.
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Теке и култово място, с. Оброчище, област Добрич 

1,8 млн. нощувки са реализирани 
през 2014 г. в област Добрич

1,8 млн.нощувки са реализирани в До-
брич през 2014 г., от които над 1,3 млн. на 
чуждестранни граждани. Приходите от 
тях са за общо над 87 млн. лв. (включител-
но над 65 млн. лв. от чужденци). Това съ-
общи  в Добрич министърът на туризма 
Николина Ангелкова. На 3 април 2015 г. тя 
проведе работна среща с представители 
на местната власт и туристическия бранш.

„В Област Добрич попадат редица ва-
жни обекти, които генерират сериозен 
туристически поток“, каза още министър 
Ангелкова. Според информацията, полу-
чена в Министерството на туризма, в об-
ластта има 37 туристически атракции, 12 
от които са в община Добрич. „Това заед-
но с уникалната природа и близостта на 
морето са предпоставка за още по-дина-
мично развитие на туристическия отра-
съл в региона“, каза министър Ангелкова. 

„Всяка година 200 подготвени кадри за 

работа в туристическия сектор завършват 
специализираната професионална гимна-
зия в град Добрич. Добрите специалисти 
са много важни за повишаване качеството 
на туристическия продукт“, подчерта ми-

нистърът. Тя заяви още, че министерство-
то работи активно и за актуалното регла-
ментиране на дейността на къмпингите, 
които са от съществено значение за раз-
витието на туризма в региона.

Двуобредният молитвен дом на мю-
сюлманския светец Ак Язълъ баба 

и неговия християнски двойник св. Атанас 
е един от малко познатите, но изключител-
но интересни архитектурни паметници с 
религиозно и културно значение. Старата 
дервишка обител се намира в покрайнини-
те на с. Оброчище, недалеч от гъстата лон-
гозна гора на резервата „Балтата“, в близост 
до черноморския курорт Албена и град 
Балчик. Началото на този молитвен дом, 
наричан от местното население „Текето“ 
или „Манастира“, се губи в далечния XVI в. 

Текето се намира край село Оброчище – 
тайнствено и магнетично място, за което се 
вярва, че е заредено с божествена енергия. 
Местността, известна през Античността 
като Герания, е в живописна долина, сред 
истинска джунгла от растителност. Името 
на селото идва от думата „оброк“ (обрича-
не, клетва, дан към боговете) – свещено 
място за ритуали, жертвоприношения и 
връзка с Бога. 

Текето „Ак Язълъ баба“ е уникален мо-
литвен дом и енергиен център – един от 
най-големите на Балканите и най-добрият 
образец на османската култова архитекту-
ра по нашите земи от началото на XVI век. 
За първи път текето е споменато от извест-

ния турски пътешественик Евлия Челеби 
през 1652 г.: „С изключение на мавзолеите 
на имамите Али и Хюсеин в Багдад, друго 
такова теке няма нито в Анадола, нито в 
Персия“. Двеста години по-късно място-
то впечатлява и унгареца Феликс Каниц, 
който пише: „При селото Теке попаднах на 
един дервишки манастир с такива разме-
ри, че не съществува, без съмнение, по-го-
лям на европейска земя, с изключение на 
Цариград“. 

Текето е уникално като архитектура. 
Състои се от две еднакви като план сгради 
– тюрбе (мавзолей) и имарет (магерница). 
Тюрбето е изцяло запазено, а от имарета е 
останала само една стена. Забележително 
е, че всички сгради, дори коминът на ма-
герницата и беседката, са във формата на 
идеален седмоъгълник. Енергията на теке-
то се отключва и насочва именно от силата 
на седмиците в каменната сграда – число-
то 7 е тайнствено и свръхестествено чис-
ло, символизиращо акта на съзиданието, 
еволюцията, съзряването, сътворението, 
смъртните грехове. 

Тюрбето с височина 12 метра и диаме-
тър 11 метра е изградено от издялани пра-
воъгълни блокове. Таванът е куполообра-
зен, изписан със стилизирани растителни 

и геометрични орнаменти в източен стил. 
От него се спускат 5 тънки вериги, на кои-
то са били окачвани кандила. В средата на 
текето е гробът на мюсюлманския светия 
Ак Язълъ баба, ориентиран в посока изток 
– запад. Някога до него са били поставени 
вещите на светеца, а днес е обграден от 
даровете на поклонниците. Тук има олтар 
и място за палене на свещи, характерни 
за изповядващите алевизма – неортодок-
сално течение в исляма. Ако се съди по 
невероятните размери на гроба – 4,45 м 
дължина и 2,10 м ширина, Ак Язълъ е бил 
истински исполин. 

Имаретът е със значително по-големи 
размери и с вход от юг. В миналото ос-
новното му помещение е завършвало със 
сложна седемскатна дървена конструкция, 
обшита с оловна ламарина, която е била 
унищожена по време на руско-турските 
войни. В средата на имарета е имало шад-
раван, а в северния му край се е издигало 
открито огнище, което е завършвало с 
висок седемстенен каменен комин, на-
помнящ минаре. Някога на синджир над 
огнището е бил окачван котел, в който се е 
готвело – дервишите са давали безплатно 
храна и подслон на всеки пътник. 

България ще организира 
туристически панаир в Париж

Работим за провеждането на туристически панаир в Париж по време на излож-
бата на тракийските ни съкровища в музея Лувър, съобщи миинистър Ангелкова по 
време на срещата в Добрич. Проявата във френската столица се планира за послед-
ната седмица на месец май и ще се състои в рамките на няколко дни на открито, бли-
зо до Лувъра. Анимираната програма ще представи културата на страната ни, харак-
терните й храни, ястия и винопроизводство, както и разнообразните възможности 
за целогодишен туризъм, включително културно-исторически маршрути. Министер-
ството на туризма ще осигури рекламни материали, които популяризират България 
като атрактивна дестинация. Панаирът се организира от българското правителство 
с подкрепата на Столична община, Министерството на туризма, посолството ни в 
Париж, местните власти във френската столица и др.
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За контакти:

теке и култово място,  
с. оброчище 

Тел: +359 579 721 77

исторически музей, балчик 
Тел: +359 579 721 77;  

+359 895 554 037
e-mail: museum_balchik@abv.bg

туристически информационен 
център – балчик

Тел./Факс: +359 579 71087
e-mail: tic@balchik.bg

ТУРИСТИЧЕСКИ  ОБЕКТА  В  БЪЛГАРИЯ50 малко
ПоЗнати
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Теке и култово място, с. Оброчище, област Добрич 
По своята архитектура текето на Ак Язъ-

лъ баба в Оброчище е сходно с молитве-
ните домове на Демир баба в местността 
Сборяново край Исперих, на Отман баба в 
село Текето, Хасковско, и на Кадемли баба 
край Графитово, Сливенско. 

кой е гигантът ак Язълъ? Алианите 
(алевии, казълбаши) разказват множество 
легенди за него. Татарите от съседно-
то Ляхово твърдят, че Ак Язълъ баба 
е построил текето само с една секира 
за една нощ. Евлия Челеби разказва 
друго – един ден, след като се нахра-
нил, светецът забил в земята шиша, 
на който си опекъл месо, и от него 
израснал огромен кестен, който дал 
плод на мига. 

Християните имат своя легенда. 
Край текето живеел богаташ на име 
Атанас, който имал големи стада 
добитък. Животните били толкова 
умни, че излизали на паша и се връ-
щали без пастир. Други разказват, 
че Атанас бил млад овчар, който се 
влюбил в турска мома. Когато родни-
ните на девойката узнали, подгонили 
младите, за да ги накажат. Влюбените 
се самоубили, за да не попаднат в ръ-
цете на преследвачите си. 

Християните вярват, че някога тук 
е имало манастир, превърнат от мю-
сюлманите в дервишка обител, а св. 
Атанас е бил убит от турците заради 
своята вяра. 

А какво казват историческите хрони-
ки? През XVI в. според османските доку-
менти в покрайнините на гъстата гора 
на Балтата се заселва Ак Язълъ баба. Той 
се счита за духовен приемник на Отоман 
баба – водач на мюсюлмански орден, 
свързан с групата Абдалан и учението 
на хуруфитите. През 1492 г., малко след 
смъртта на главата на дервишкия орден, 
последователите на неортодоксалния 
ислям, сред които и дервишите (букв. бе-
ден, нищ, мюсюлмански монах или човек, 
който следва определен мистичен път) на 
Отоман баба, са подложени на преследва-
не. Начело на братството застава Ак Язълъ 
баба и за да спаси ордена, той се преселва 
с част от учениците си в долината на р. Ба-
това, далеч от центъра на Османската им-
перия. Тук неговата обител се превръща в 
своеобразен център на един от клоновете 
на дервишкия орден, а самият Язълъ баба 

– в духовен водач на източните български 
земи. След смъртта му дервишите постро-
яват неговото теке, около което възниква 
село Текиеджик. 

най-удивителното е, че това свети-
лище се почита и от мюсюлмани, и от 
християни. Казълбашите вярват, че в ги-
гантския гроб почива Ак Язълъ баба, пра-

вославните са категорични, че там лежи св. 
Атанас. И едните, и другите смятат светеца 
за покровител на домашните животни. И 
едните, и другите са убедени, че приживе 
Ак Язълъ баба е бил красив гигант, който 
лично е пазел селото от зли хора и духове. 

В началото молитвеният дом на Ак Язъ-
лъ баба е средище на неортодоксални вяр-
вания и ритуали, обединени от алевизма 
– тайно шиитско учение, изповядвано от 
последователите на имам Али, братовчед 
и зет на Мохамед. 

От втората половина на ХІХ в. текето се 
превръща в двуобредно светилище, което 
се посещава от мюсюлмани и християни. 
Поклонници на двете религии организи-
рат тук общ традиционен събор на 1-ви и 
2-ри май, когато честват храмовия празник 
(Атанасовден). 

По традиция изповядващите исляма по-
сещават текето в понеделник, четвъртък 
и петък или при даване на оброк, а хрис-

тияните – когато се нуждаят от помощта и 
закрилата на своя светец. 

Каменният гроб на Ак Язълъ баба ви-
наги е отрупан с предмети – черги, дре-
хи, чаршафи, кърпи – дарове за светеца. 
И днес болни хора спят в текето, за да се 
излекуват или да променят живота си към 
по-добро. Някога камъкът на гиганта е бил 

завит със зелено сукно, а върху него 
са били поставяни вещи на исполина: 
чехли, лула, бастун, гребен, свещни-
ци. Днес са останали само чехлите 
– поклонниците ги обуват и обика-
лят три пъти гроба с надеждата да се 
очистят от греховете си и да се из-
лекуват от болестите си. Текето пази 
невероятни истории за сакати хора, 
които прохождат след ритуала край 
гроба, за слепци, които проглеждат, за 
бездетни майки, които раждат силни 
като Ак Язълъ деца…

Поклонниците вярват, че отворът 
от западния край на гробницата е 
чудотворен и че само истински вяр-
ващите, с отворени сърца и чисти по-
мисли, могат да видят как от дупката 
излиза млечнобяла мъгла – енергията 
на светеца. 

Който пусне монета през дупката 
за здраве и късмет, ще усети по звука, 
че гробът е дълбок. Според археоло-
зи и историци много вероятно е той 
да е изграден върху старо езическо 

светилище и енергийната сила на мястото 
да е свързана с много стар каменен ком-
плекс или олтар под текето. 

Днес мюсюлманската и християнска 
светиня е изнесена експозиция на исто-
рическия музей в балчик. 


