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„След деветгодишно пре-

късване, за втора поредна 

година организаторите 

успяват да възстановят 

това уникално събитие на 

българските традиции и 

фолклор“ 

 

- Николина Ангелкова 
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Министър Ангелкова: Повече от 100 хил. 
души са посетили Роженския събор за една 

вечер 

17 юли 2016 г. 

Повече от 100 хил. души са посетили Роженския събор в пиковата вечер между 

събота и неделя. Това съобщи пред журналисти министърът на туризма Нико-

лина Ангелкова. Тя посети събора на 17 юли, като разгледа занаятчийските 

работилници и поздрави участниците в събитието. 

„След деветгодишно прекъсване, за втора поредна година организаторите успя-

ват да възстановят това уникално събитие на българските традиции и фолк-

лор“, каза министър Ангелкова. Тя се ангажира, че Министерството на туризма 

ще продължи да подпомага организацията на събитието и изрази надежда, че и 

следващата година поляните на Рожен ще посрещнат стотици хиляди гости от 

цялата страна. „За да подпомогнем провеждането на подобни събития, разра-

ботваме специален модул в онлайн регистъра на туристическите атракции“, 

допълни Николина Ангелкова. 

В отговор на журналистически въпрос за ситуацията в Република Турция, ми-

нистърът коментира, че още вчера съвместно с Асоциацията на българските 

туроператори и туристически агенти (АБТТА), министерството е влязло във 

връзка с големите туроператори, които работят на турския пазар. Вчера (16 

юли) самолетен чартър е прибрал 258 български туристи от Анталия, а днес 

други групи се прибират с автобусен транспорт от южната ни съседка.   

Съборът „Рожен“ се проведе в периода 15-17 юли 2016 г. на роженските поля-

ни в Родопа планина. Събитието е един от най-емблематичните празници, 

който събира на едно място всички, които обичат българския родопски фол-

клор. През трите дни на събора, участниците в него имаха възможност да 

се запознаят не само с автентичността на родопския бит и фолклор, но и с 

народните обичаи, занаяти и красотата на Роженския регион. 

Министерство на туризма  Брой 46/ 18 юли  2016 

Министерство на туризма 

на Република България 

Министър Ангелкова бе сред гостите на Събора на народното творчество и животновъдство „Рожен“  



Още снимки от Роженския събор може 

да разгледате тук.  

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/fotogaleriya/suborut-na-narodnoto-tvorchestvo-i-zhivotnovudstvoto-rozhen-2016-g


Заместник-министър Ирена Георгиева участва в откриването на Роженския събор 

15 юли 2016 

Заместник-министърът на туризма Ирена Георги-

ева участва в церемонията по откриването на 

Събора на народното творчество и животновъдс-

тво „Рожен“, която се състоя на 15 юли.   

На събитието присъстваха Цецка Цачева, пред-

седател на Народното събрание, Десислава Та-

нева, министър на земеделието и храните, Нико-

лай Мелемов, кмет на община Смолян, Недялко 

Славов, областен управител на област Смолян, 

депутати, кметове от региона и др. 

Роженският събор се проведе в периода 15-17 

юли 2016 г. След 9-годишно прекъсване, събитието се проведе за втори път. На тазгодишното изда-

ние на Роженския събор, над 340 групи от различни краища на страната, показаха уменията си на сце-

ните на Националния фолклорен конкурс „Рожен“. Десетки български занаятчии и животновъди показа-

ха своите занаяти, а подвижни експозиции разказаха историята на общините Смолян, Чепеларе, Девин 

и Баните. Тази година Роженският събор събра стотици хиляди посетители. 

Зам.-министър Георгиева по време на откриването 

на  Роженския събор. 



Министър Ангелкова по време на церемонията „Кмет на 

месеца“ заедно с кмета на Казанлък Галина Стоянова.  

Министър Николина Ангелкова връчи грамота „кмет на месеца“ на градоначалника на 

Казанлък Галина Стоянова 

12 юли 2016 

Министърът на туризма Николина Ангелкова връчи отличието „кмет на месеца“ на те-

ма  „Празници и фестивали“ в категория „общини над 50 000 души“ на градоначалника на Казан-

лък Галина Стоянова. Церемонията, която е част от ежемесечната кампания на сайта кмета.bg, се 

състоя на 12 юли в литературен клуб „Перото“ в НДК. 

 „Празниците и фестивалите са изключително важни за нас не само като наследство, което трябва 

да съхраняваме, но и като начин да развиваме целогодишен туризъм“, отбеляза министър Ангел-

кова. Тя подчерта, че Казанлък и тази година е доказал, че е един от фестивалните центрове в 

страната с традиции в събитийния туризъм и отново е привлякъл хиляди туристи по време на 

Фестивала на розата. „За да стимулираме този вид туризъм, министерството ще създаде регистър 

на фестивалите, който ще е част от онлайн регистъра на туристическите атракции“, отбеляза още 

тя. Министър Ангелкова информира, че стартираният от министерството Регистър на онлайн ат-

ракциите за около 10 месеца e регистрирал близо 4 млн. посещения. Бум в посещенията се наб-

людава по Великденските празници – 300 хил. и около 24 май – 350 хил. Със старта на летния се-

зон посещаемостта също се е увеличила чувствително, като за последните два месеца се отчита 

ръст на посетителите от около 40%.  

Отличени в юнската кампания на медията бяха още двама градоначалника. Кметът на Бяла Сла-

тина Иво Цветков, който спечели в категорията „общини с население от 20 до 50 000 души".“ и 

кметът на Тутракан Димитър Стефанов, победител в категория „общини с население до 20 000 

души.“ Призовете им бяха връчени от зам.-министърът на културата Бони Петрунова и Людмил 

Веселинов, член на Борда на директорите на НДК. 



В полет над България 

18 юли 2016 г. 

Какво е да видиш причудливите 

форми на Белоградчишките ска-

ли откъм шапката на каменните 

гъби или откъм гривата на скал-

ния лъв? Велико. Или поне така 

казват щастливците, които нас-

коро се срещнаха от въздуха с 

дервиша, Мадоната, монасите, 

конникът и останалите, изсече-

ни в скалите на Белоградчик 

изумителни образования. На 28 

май те полетяха с два балона 

над дългата 30 км. скална вери-

га, за да погледнат на красотата 

на България с друго око – от 

хиляди метра височина. 

   

И след успеха, следва по-голям 

опит за успех. Летвата този път 

се вдига много високо, на над 

2 000 м. надморска височина, и 

балоните се понасят над Рилс-

ките езера. Този път летателни-

те устройства ще са точно тол-

кова колкото и езерата -  седем, 

а участниците в полета над фе-

номеналната водна броеница 

ще бъдат изтеглени с жребий. 

Най-големите късметлии ще се 

включат в свободния полет – 

без ограничително въже и изця-

ло подчинен на волята на пла-

нинските въздушни течения. 

Утешителната награда за всич-

ки останали ще са кадрите зас-

нети от въздуха – и това не е 

никак малко.  

 

Полетът над езерата на Рила 

е плануван за 23 и 24 юли, а 

приключението ще започне 

още на 22-ри. Тогава всички 

желаещи да се включат в лота-

рията за полет с балон ще тряб-

ва да се качат на лифт „Рилски 

езера” (билетът им дава право 

за участие в жребия), който ще 

ги отведе до хижа „Рилски езе-

ра”. На следващият ден ще нас-

тъпи часът на истината и тези с 

късмет ще могат от високо да 

преживеят красотата на седем-

те водни огледала. Ще има и 

повторение – на 24-ти, когато 

още няколко щастливци ще пов-

торят упражнението по летене. 

 

Инициативата  за полет над ед-

ни от най-изпълнените със сми-

съл и символика наши забеле-

жителности и тяхното заснема-

не е на група ентусиасти, които 

вярват, че да си турист в Бълга-

рия е привилегия, защото кра-

сотата на страната няма нужда 

от фото филтър и се вижда и от 

птичи поглед.  

 

За контакти:   

Пламен Мирянов 

  

Телефон: 0882000500 

Facebook странца: https://

www.facebook.com/

events/307973832870753/ 

 

 



...Велико Търново 

Велико Търново е град в Северна Бълга-

рия, административен център на Велико-

търновска област. Градът е разположен 

по поречието на р. Янтра, на 241 км от 

столицата София, на 228 км от Варна и 

на 107 км от гр. Русе. 

На 10 км от Велико Търново се намира 

летище Горна Оряховица, което е най-

близкото летище до града. 

До Велико Търново се стига също с авто-

бус или влак, като от по-големите градо-

ве има редовен транспорт. 

Населението на града наброява близо 

70 000 души, а площта, на която се прос-

тира, възлиза на 30,4 км2. Местоположе-

нието на града като кръстопът и пресеч-

на точка на много пътни и търговски 

връзки и маршрути е давало тласък на 

неговото икономическо и културно разви-

тие от древността до наши дни. 

Велико Търново е един от най-старите 

градове в страната, като историята му 

датира отпреди повече от пет хилядоле-

тия, за което свидетелстват археологи-

ческите разкопки. 

Разцветът на Велико Търново се свърз-

ва с периода на Второто българско царс-

тво (1185 г. – 1393 г.). През 1185 г. гра-

дът е провъзгласен за столица на възс-

тановената българска държава от братя-

та Асен и Петър, които обявяват края на 

византийското господство, продължило 

167 години. 

След избирането му за столица градът 

се развива бързо, като в периода XII - 

XIV век е най-непревземаемата българс-

ка крепост, както и културно и духовно 

средище на България. 

Най-значимият паметник на културата 

във Велико Търново е средновековната 

крепост Царевец, разположена на еднои-

менния връх, заобиколен от три страни 

от р. Янтра. Разкопките показват, че Ца-

ревец, макар и опасан от крепостна сте-



на, не е бил затворена крепост, а ис-

тински средновековен град, в центъ-

ра на който се е издигал дворецът, 

църквата „Св. Петка”, множество жи-

лищни и стопански сгради, водохра-

нилища и бойни кули. На най-

високата част на Царевец била рези-

денцията на патриарха, а в непосред-

ствена близост и патриаршеската 

църква „Възнесение Христово”. 

До Царевец се намира друг истори-

чески хълм – Трапезица. Историчес-

кото му богатство е голямо и все още 

не напълно разкрито. Археологичес-

ките разкопки на хълма продължават 

и наяве излизат нови интересни отк-

рития. 

Освен с историческите си хълмове, 

Велико Търново е известен и с мно-

жество православни храмове. Една 

от най-емблематичните средновеков-

ни църкви е храм „Св. Четиридесет 

мъченици”, построен в чест на побе-

дата на цар Иван Асен II (1218 г. – 

1241 г.) над епирския деспот Теодор 

Комнин (1180 – 1273 г.). В църквата 

са погребани българските царе Кало-

ян (1168 г. – 1207 г.), Иван Асен II, 

както и много други членове на царс-

ките семейства и българската арис-

токрация. В православния храм се 

съхраняват и едни от най-значимите 

старобългарски епиграфски паметни-

ци – Омуртаговата, Асеновата и Гра-

ничната колона от крепостта Родосто 

от времето на хан Крум (755 г. – 814 

г.). 

В околностите на града се намират и 

едни от най-известните български 

манастири – Патриаршески, Преобра-

женски, Арбанашки, Плаковски, Капи-

новски, Килифаревски и др. 

През епохата на Възраждането (XVIII 

– XIX в.) Велико Търново е притегате-

лен център за будните българи. Гра-

дът е и център на Първи революцио-

нен окръг по време на Априлското 

въстание от 1876 г. срещу османското 

владичество. 

След Освобождението на България 

от османско владичество през 1878 г. 

Велико Търново е временна столица 



на държавата. През 1879 г. в града се 

свиква Първото Учредително събрание, 

на което се приема т.нар. Търновска кон-

ституция. Пак тук се свиква и Първото 

Велико народно събрание, което избира 

за български владетел княз Александър I 

Батенберг (1857 г. – 1893 г.) 

В архитектурно отношение обликът на 

старата част на града пренася посетите-

лите в миналото. Вървейки по улица 

„Гурко” или по „Самоводската чар-

шия” (улицата на занаятите), гостите на 

града имат възможност да разгледат 

сгради, издигнати преди повече от 200 

години, както и да усетят една изцяло 

различна атмосфера. Чаршията е свое-

образен етнографски комплекс със зана-

ятчийски работилници, дюкяни за суве-

нири и галерии. 

В старата част на града се намира по-

голямата част от местните музеи, сред 

които интерес представляват Археологи-

ческият музей, Музей „Възраждане и Уч-

редително събрание“, Музей „Нова и най

-нова история“, Сарафкината къща, къ-

щата музей на П. Р. Славейков, Стамбо-

ловият хан, ханът на Хаджи Николи и др. 

На 20 км от Велико Търново се намира и 

археологическият резерват Никополис 

ад Иструм – римски и ранновизантийски 

град, основан от император Траян (98 г. 

– 117 г.) през 106 г.н.е. 

Само на 6 км от Велико Търново се на-

мира архитектурният резерват Арбанаси. 

Старинното село е запазило великолеп-

ни архитектурни паметници от епохата 

на Българското възраждане, стари църк-

ви и китни дворове, потънали в цветя и 

зеленина. 

22 март е официалният празник на Вели-

ко Търново. Тази дата се свързва с исто-

рическата победа на цар Иван Асен II 

над Теодор Комнин (1230 г.). По тради-

ция вечерта на празничния ден е отреде-

на за безплатен спектакъл на хълма Ца-

ревец. Аудиовизуалният спектакъл „Звук 

и светлина” разказва славната и трагич-

на история на България чрез музика, 

светлини, лазери и църковни камбани, 

което го прави уникална атракция за 

страната. Представления се организират 



и през останалата част от годината по пред-

варителна заявка срещу заплащане. Не слу-

чайно Велико Търново е обявен за балканска 

столица на културния туризъм и няколко пъти 

е носител на приза „Най-красив град” на Бъл-

гария в резултат от ежегодно проучване, про-

веждано от медиите. Градът е наистина ве-

ликолепен с красивите си къщи, накацали 

амфитеатрално по бреговете на реката, бо-

гат на история и забележителности и привле-

кателен за гостите. 

Възможностите за настаняване в града са 

изключително разнообразни – частни кварти-

ри, хостели, къщи за гости и хотели до 4 

звезди. Градът предлага и богати възмож-

ности за развлечение и нощен живот – диско-

теки, барове, ресторанти и др. Главната ули-

ца на града предлага разнообразие от мага-

зини, хотели, заведения за развлечения и 

хранене. Ресторантите в града са известни с 

добрата си кухня. Тук можете да опитате по-

пулярни български ястия и такива, характер-

ни за региона. 

За привържениците на активния отдих съ-

ществуват редица екопътеки – Негованската 

(в село Емен), Преображенската, Арбанашка-

та и други. Екопътеките са маркирани пеше-

ходни маршрути сред природата, благодаре-

ние на които се дава достъп на туристите до 

красиви местности и природни забележител-

ности. Районът предлага възможности за 

скално катерене, планинско колоездене, кон-

на езда, а множеството реки и язовири дават 

възможност за риболов и плуване. 

Повече информация за хотели, ресторанти, 

забележителности, транспорт, различни ат-

ракции и актуални събития, коли под наем и 

за актуалното състояние на екопътеките мо-

же да получите в туристическия информаци-

онен център на града, който се намира в цен-

тралната градска част. Там може да закупите 

и информационни материали за обектите в 

Търново, както и да направите заявка за 

спектакъла „Звук и светлина”. 
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