
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 

България бе поканена за наблюдател по време на 
срещата на министрите на туризма във формат 

G20 
 

 

20 май 2016 

През последните десет години България е отбелязала близо 40% ръст на чуждест-

ранните туристи и основен приоритет пред нас е да гарантираме устойчивост на 

тези резултати. Това каза министър Николина Ангелкова по време на срещата на 

министрите на туризма във формат G20, която се проведе в Пекин на 19 май. Тя бе 

поканена да направи изказване в рамките на официалното откриване на дискусията 

и да участва като страна-наблюдател. Форумът бе открит от вицепремиера на Ки-

тайската народна република Уан Янг.   

„Ключов момент за гарантиране устойчивото развитие на сектора както на нацио-

нално, така и на глобално ниво е наличието на политическа воля. Туризмът показа, 

че е сред най-устойчивите икономически сектори, дори в условията на криза, и 

трябва да му се отдаде необходимото внимание“, посочи министър Ангелкова. По 

думите й в България, със създаването на самостоятелно Министерство на туризма, 

е подчертано значението и ангажира-

ността на правителствено ниво с не-

говите проблеми и приоритети. По 

данни от World Travel and Tourism 

Council общият принос на туризма и 

свързаните с него икономически дей-

ности към БВП на света през 2015 г. 

е над 7 трилиона долара, или 9.8% от 

БВП. За Европа тези показатели са 

над 1,7 трилиона евро, или 9.6% от 

БВП. По отношение на България ту-

ризмът е сред водещите структурооп-

ределящи отрасли в икономиката. 

Отново по данни от WTTC общият 

принос на  туризма и свързаните с 

него индустрии към БВП на страната 

през 2015 г. е над 10,5 млрд. лв., или 

около 13% от БВП. 
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Темите в броя 

 Министър Ангелкова откри 

първото заседание на Меж-

дуведомствения съвет за 

кадрите в туризма; 

 Министър Ангелкова откри 

първото заседание на Меж-

дуведомствения съвет за 

кадрите в туризма 

 Откриха Летен сезон 2016 в 

курортен комплекс „Св. св. 

Константин и Елена“ 

Министър Николина Ангелкова по време на срещата на министрите на туризма във 
формат G20, която се провежда в Пекин. 



Министър Ангелкова участва и като лектор в Пър-

вата световна конференция за развитие на туриз-

ма, която се проведе в китайската столица. Събити-

ето бе открито от министър-председателя на Ки-

тайската народна република Ли Къцян и генерал-

ния секретар на Световната организация по тури-

зъм към ООН Талеб Рифай. В своето изказване 

министър Ангелкова акцентира върху значението 

на местната власт и регионалния маркетинг за ус-

тойчивото развитие на туристическите дестинации. 

„Обособили сме девет маркетингови района на 

територията на България, за да представим по-

добре уникалността на всеки от регионите и специ-

ализираните  форми на туризъм, които може да 

предложи“, каза Николина Ангелкова. Тя посочи, че 

страната може да предложи на практика всичко на 

туристите и е важно да се постави фокус върху конкурентоспособни сегменти, за да се насърчи търсенето и да се отк-

рои на международния туристически пазар. Форумът бе модериран от водещия на CNN Ричард Куест, който е и дълго-

годишен партньор на Световната организация по туризъм. Сред поканените панелисти бяха и негово кралско височест-

во принц Салман бин Абдулазиз, председател на Комисията за туризъм и Националния борд на Саудитска  Арабия, 

министърът на туризма и античното наследство на Йордания Найеф ал Файез, министърът на туризма на Кения 

Наджиб Балала, министърът на туризма на Южна Африка Дерек Андре Ханеком и други. 

По време на посещението в Китай министър Ангелкова и министърът на туризма на Република Аржентина Хосе Густаво 

Сантос подписаха Меморандум за разбирателство в областта на туризма. Тя проведе срещи и с председателя на Ки-

тайската национална туристическа администрация (CNTA) Дзиндзао Ли, с държавния секретар на Министерството на 

културата, медиите и спорта на Великобритания Джон Уайтингейт, министъра на туризма и античното наследство на 

Йордания Найеф ал Файез, с негово кралско височество принц Салман бин Абдулазиз, председател на Комисията за 

туризъм и Националния борд на Саудитска  Арабия, с президента на Секретариата по туризъм на Мексико Енрике да ла 

Мадрид Кордеро, с министъра на туризма на Индонезия Ариф Яха, с министъра на туризма на Венецуела Марлени 

Контрерас и с министъра на туризма на Южна Африка Дерек Андре Ханеком.  

Министър Ангелкова откри първото заседание на Междуведомствения 
съвет за кадрите в туризма 

 

16 май 2016 

Кадрите са лицето на българския туризъм, защото формират основна част от неговия продукт и от нашите 

колективни усилия зависи да се подобри подготовката и квалификацията им. Само с добре обучен персо-

нал може да се повиши качеството на туристическите услуги, а с това и конкурентоспособността на целия 

отрасъл. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на първото заседание на 

Междуведомствения съвет за кадрите в туризма. 

Председател на съвета е зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева, която също участва в работната 

среща. В състава му влизат 43-ма членове - представители на още четири министерства, на институции в 

образованието, заетостта и развитието на човешките ресурси, на контролни органите, висши училища, ко-

Министър Ангелкова се срещна с негово кралско височество 
принц Салман бин Абдулазиз, председател на Комисията за тури-

зъм и Националния борд на Саудитска  Арабия. 



лежи и професионални гимназии от София и 

страната, работодателски, браншови и синди-

кални организации, неправителствени сдруже-

ния, национални курорти и др. 

По данни от World Travel and Tourism Council 

през 2015 г. общият брой работни места у нас, 

пряко или косвено свързани с туризма, са 338 

хил., което е намаление от 6,5% спрямо 2014 

г. Общият дял на заетите в туризма и свърза-

ните индустрии е 11% от всички работни мес-

та в България. Броят на директно заетите в 

туризма е над 92 хил., което е с 10% спад 

спрямо 2014 г. Българските образователни 

експерти съобщават, че реализацията на за-

вършващите висше образование по туризъм 

е сред най-ниските за последните пет години. 

„Именно затова инициирахме създаването на 

съвета – за да започнем да търсим решение на един от най-големите проблеми в сектора“, каза министър 

Ангелкова. 

„За година и половина проведохме много срещи с туристическия бранш и на всяка основният поставян проб-

лем бе липсата на достатъчно подготвени кадри в сектора. Данните показват, че няма устойчивост в наема-

нето на екипи и текучеството постоянно се увеличава заради сезонността в сектора“, подчерта Николина Ан-

гелкова. Тя допълни, че именно затова е инициирано създаването на съвета като консултативен орган с 

представители на всички ангажирани институции и организации, който да стане обща платформа за дългос-

рочни решения. 

По думите на министъра държавата може да формира политиките и да осъществява контрол върху норма-

тивната рамка, но не може да свърши работата на бизнеса. „Готови сме обаче да съдействаме и сътрудни-

чим по всякакъв полезен начин. Всички ние заедно трябва да търсим баланс за кадрите на база обективни 

анализи“, акцентира тя. Съветът ще набелязва оперативни мерки, ще обсъжда проблеми, ще събира и ана-

лизира информация за свободното движение на работниците и служителите, трудовата заетост и равнището 

на доходите. Чрез създаването му ще се осигури необходимата координация за успешната реализация на 

програми и политики за насърчаване на заетостта, обучението, квалификацията и преквалификацията на 

работещите в отрасъла 

Министерството на туризма е проучило добрите практики на страни като Испания, Франция, Италия, Португа-

лия, но преди да се приложи техния опит за професионално обучение в туризма, трябва да е ясно какви са 

нуждите на национално ниво, стана ясно по време на събитието. Затова е нужно и по-активно партньорство с 

бизнеса и работодателските организации. 

Министърът предложи съветът да заседава веднъж в месеца. До 10 юни неговите членове ще изпратят мне-

ния по проектоправилника му, както и предложения за обособяване на тематични групи по най-спешните 

проблеми. 

Министър Николина Ангелкова при откриването на 
първото заседание на Междуведомствения съвет за 

кадрите в туризма.  



Министър Ангелкова откри първото заседание на Междуведомствения 
съвет за кадрите в туризма 
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За първото тримесечие на годината са регистри-

рани около 2,5 млн. нощувки, което е 13% ръст 

спрямо същия период на миналата година. 1,4 

млн. от тях са реализирани от български граж-

дани, което показва, че продължава възходяща-

та тенденция в развитието на вътрешния тури-

зъм. Това каза министърът на туризма Николина 

Ангелкова по време на официалния старт на 

кампанията „Ние обичаме България“ в подкрепа 

на 100-те национални туристически обекта, 

който се състоя на 16 май. На събитието присъс-

тваха и министърът на земеделието и храните 

Десислава Танева и зам.-министърът на култу-

рата доц. д-р Бони Петрунова. 

Министър Ангелкова подчерта, че публично-

частното партньорство е една от доказано доб-

рите форми на сътрудничество. Тя посочи, че 

министерството вече е реализирало няколко ус-

пешни подобни проекта. Сред тях и рекламният клип с участието на седем холивудски звезди, настоящият 

Международен кулинарен фестивал „България посреща вкусовете на света“ както и кампанията "Мислиш 

си, че познаваш България", зад която застанаха редица известни публични личности. „Ценното в кампания-

та, която стартираме днес е че тя ще инвестира в някои от най-значимите ни културно-исторически забеле-

жителности и ще припомни на сънародниците ни колко важни са те за националното ни самосъзнание“, 

подчерта министър Ангелкова. Тя поясни, че в подкрепа на 100-те национални обекта в Онлайн регистъра 

на туристическите атракции, който Министерството на туризма създаде, за тях са направени връзки към 

Tripadviser, Google Maps и Wikipedia. Така желаещите да ги посетят ще могат за получат бърза и изчерпа-

телна информация. 

Инициативата за кампанията е на фирма Billa и цели набирането на средства за реставрацията на паметни-

ка Шипка чрез продажба на тениски с изображения на 100-те национални обекта и гала-концерт „Звезди 

пеят за България“ в зала „Армеец“ на 31 май. От 2 до 29 юни 1% от продажбите на млечните продукти във 

веригата, сертифицирани по БДС, също ще бъдат дарени за кампанията. 

Министър Николина Ангелкова заедно с министъра на земеделие-
то и храните Десислава Танева и зам.-министъра на  културата 

Бони Петрунова. 

Откриха Летен сезон 2016 в курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“ 

 

20 май 2016 

Съветникът на министъра на туризма Живко Табаков заедно с областния управител на Варна Стоян Пасев и 

зам.-кмета на община Варна Коста Базитов дадоха официален старт на сезона в курортен комплекс „Св. св. 

Константин и Елена“ на 20 май. Сред официалните гости бяха още Благой Рагин, председател на БХРА и 

проф. д.ик.н. Анна Недялкова, президент на Варненския свободен университет „Черноризец Хра-

бър”. Събитието е част от празненствата по повод празника на най-стария черноморски курорт, който ще 

продължи три последователни дни. 



 

   КОНТАКТИ 

 

   Министерство на туризма гр. София, ул. Съборна № 1; press@tourism.government.bg  

   Интернет сайт: www.tourism.government.bg  

За периода юни-септември 2015 г. по данни на НСИ в комплекса са пренощували около 73 хил. туристи, 

като ръстът в броя на българските граждани е 8%. Общото число на реализираните нощувки надхвърля 

471 хил., а приходите от тях са повече от 22,6 млн. лв., каза по време на церемонията Живко Табаков. Той 

допълни, че се надява резултатите от работа в комплекса през новия сезон да надхвърлят тези цифри, а 

важно условие за това е всички да положат необходимите усилия. "Само по този начин ще се гарантира 

качеството на туристическия продукт и ще се отговори на очакванията на хилядите туристи, които ще по-

сетят България през следващите месеци", подчерта Живко Табаков. 

От своя страна изп. директор на „Св. св. Константин и Елена Холдинг АД“ Елена Косева благодари на всич-

ки партньори, участващи в създаването на качествен туристически продукт и отправи пожелания за успе-

шен сезон. 

В рамките на откриването бе представена и изложба на ексизи от уъркшоп „Св. св. Константин и Елена – 

история, развитие, архитектура“. Със специална програма ще бъде отбелязан 21 май - денят на Светите 

Равноапостоли Константин и Елена и празник на едноименния курортен комплекс. Тържествата ще започ-

нат със света литургия в манастира „Св. Св. Константин и Елена“, литийно шествие с чудотворната икона 

на Светите равноапостоли и освещаването на курбан. Програмата ще продължи с празничен концерт на 

представителния духов оркестър на ВМС на Република България с диригент кап. III ранг Мирослав Трифо-

нов, на Академичен танцов театър при ВСУ „Черноризец Храбър“ с български народни танци и на редица 

други детско – юношески музикално - танцови състави. 

 

Живко Табаков по време на откриването на летен сезон 2016 в к.к. 
„Св.св. Константин и Елена“ 


