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Министър Ангелкова участва в откриването на 

Фестивала на фолклорната носия в Жеравна 

21 август 2016 

Министърът на туризма Николина Ангелкова участва в офици-

алното откриване на деветото издание на Фестивала на фолк-

лорната носия в Жеравна, което се състоя на 20 юли. Офици-

ални гости на събитието бяха също министърът на земедели-

ето и храните Десислава Танева, председателят на ПГ на 

ГЕРБ Цветан Цветанов, кметовете на с. Жеравна Галя Недева 

и на гр. Котел Коста Каранашев, депутати, представители на 

местната власт, много известни творци, изпълнители и др. 

Тридневният форум се организира със съдействието на Ми-

нистерството на туризма и Министерството на  културата. 

Министър Ангелкова акцентира, че фестивалът има много 

важна роля за устойчивото развитие на туризма в региона. За 

последните осем издания изпълнителите и гостите на фести-

вала са се увеличи почти 20 пъти. Тази година се представят 

общо около 700 групи, оркестри и индивидуални творци. Спо-

ред местните музейни експерти около 50-60% от хората, сти-

чащи се за проявата, вече са я посеща-

вали. За миналата година обектите към 

Историческия музей в Котел са регист-

рирали близо 45 хил. посетители и око-

ло 80 хил. лв. приходи. Данните за пър-

вото полугодие на 2016-а очертават 

още по-добри резултати през настояща-

та година. 

Министър Ангелкова припомни, че в он-

Министър Ангелкова заедно с министъра на земеделието и храните Десис-

лава Танева и председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов по време на 

официалното откриване на фестивала. 



лайн Регистър на туристическите атракции об-

щина Котел фигурира с 25 обекта и атракции, 

които също се радват на голям интерес. В мес-

тните музеи могат да се видят лични вещи и 

творби на много видни българи, родени тук - 

Софроний Врачански, Неофит Бозвели, д-р Пе-

тър Берон, Георги Мамарчев, Георги Раковски, 

Сава Филаретов, Райно Попович, Тодор Иконо-

мов, Васил Стоянов. Котел и Жеравна са важна 

част и от една от осемте културно-исторически 

дестинации, които министерството създаде - 

„Българска архитектура и занаятчийство”. 

Международният фестивал на фолклорната 

носия се проведе от 19 до 21 август в мест-

ността Добромерица в Жеравна. Създаден е 

през 2008 г. по идея на Христо Димитров - про-

дуцент, хореограф и режисьор на Национален 

фолклорен ансамбъл „Българе". 

Снимки от посещението на министър Ангелкова на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна. 



Министър Николина Ангелкова и кметът на Царево Георги Лапчев провериха пла-

жа на Лозенец 

21 юли 2016 

Централният плаж на Лозенец е чист и добре поддържан. На 21 август той бе инспектиран 

от министъра на туризма Николина Ангелкова и кметът на община Царево Георги Лапчев. 

Плажната ивица бе проверена в края на миналата седмица (8-14 август)  и от експерти на 

Министерството на туризма и представители на Регионалната здравна инспекция и Морс-

ка администрация. 

По-късно двамата провериха как функционира и новоизграденият задържателен резерво-

ар за отпадни води. Това съоръжение не позволява в морето да попадне непречистена во-

да. Кметът Лапчев запозна министър Ангелкова как протича сезонът в общината и акцен-

тира, че морето е чисто. 

Николина Ангелкова и кметът на Царево Георги Лапчев по време на проверката на плажа на Лозенец. 



Министър Ангелкова бе гост на пос-

ледната възстановка на Беглик Таш за 

Летен сезон‘2016 

20 август 2016 

Министърът на туризма Николина Ангелко-

ва и кметът на община Приморско Дими-

тър Германов бяха гости на последната 

възстановка на местността Беглик Таш за 

този летен сезон, кояро се проведе на 20 

август. 

"Благодарение на последователните уси-

лия на общината, обектът е сред най-

добрите примери за устойчиво развитие в 

региона", подчерта министър Ангелкова. 

За миналата година той е посрещнал око-

ло 60 хил. туристи. Тази година резултати-

те са още по-добри, като само до месец 

август посетителите надхвърлят тази циф-

ра. От местната власт са създали и допъл-

нителни атракции за туристите като се де-

монстрират древни тракийски обреди и 

предания. Обектът бе включен и в инфор-

мационната кампания на Министерството 

на туризма за насърчаване на вътрешния 

туризъм и бе определен като един от 50-те 

малко познати национални туристически 

обекти. 

Импозантното мегалитно светилище 

Бегликташ е свещено пространство с 

тракийски могили, долмени и скални ол-

тари без аналог в България. То предс-

тавлява естествен скален ансамбъл от 

сиенитни блокове с различни размери и 

форма, образувани в резултат от сфе-

ричното изветряне на скалите на Росен-

ския плутон. 

Светилището, известно като 

„българския Стоунхендж“, обхваща площ 

от 6 дка и се намира на 5 км северно от 

Приморско – насред гъста широколистна 

Министърът на туризма Николина Ангелкова и кме-

тът на община Приморско Димитър Германов по вре-

ме на възстановка на местността Беглик Таш за то-

зи летен сезон. 



Министърът на туризма Николина Ангелкова и кметът на община Приморско Димитър Германов 

по време на възстановка на местността Беглик Таш за този летен сезон. 

гора на територията на някогашната 

недостъпна за „простосмъртни“ ловна 

резиденция „Перла“. Именно това е при-

чината едно от най-големите открития 

за тракийската история по Черноморие-

то и Странджа да остане неизвестно за 

учени и туристи до 2003 г. Проучванията 

на обекта започват едва през 2001 г. и са 

ръководени от българските археолози 

Цоня Дражева и Димитър Недев. Смята 

се, че именно тук е бил обслужван кул-

тът към Великата богиня майка и ней-

ния син – Слънцето. Наред с функцията 

си на храм, това място е било и кален-

дар, и часовник, за което говорят специ-

фични „стъпки“, издълбани в скалите, и 

каменна група, разделяща деня на части.  



Министерството на туризма със собствен информационен щанд на фестивала 

„София диша“ 

21 август 2016 

За първа година Министерството на туризма взе 

участие със собствен информационен щанд на мул-

тижанровия фестивал от градски тип „София диша“. 

Събитието се провежда всяка неделя от месец ав-

густ в град София и на 21 август то беше позициони-

рано на ул. „Княз Александър I”.  

Фестивалът „София диша“ е част от Културния ка-

лендар на София и от 2010 до 2014 работи в подкре-

па на кандидатурата на София и Югозападен регион 

за Европейска столица на културата 2019. Програма-

та на събитието обединява визуални и сценични из-

куства, литература, екология и спорт, социално-

образователни инициативи. Това, което фестивалът предлага на хората, е един нестан-

дартен и интригуващ начин всеки да опознае богатството от културен живот в София, къ-

дето стотиците самостоятелни български автори, различни организации и инициативи по-

лучат възможност за изява. „София Диша“ има за цел в културно, социално и икономичес-

ко отношение да реализира огромния потенциал, който София притежава. Организатори 

на събитието са Фондация София Диша и Столична Община. През първите две недели на 

август фестивалът бе позициониран на улица „Иван Денкоглу“ (7 август) и на 

„Московска“ (14 август), а на 28 август е предвиден да се състои на булевард „Александър 

Стамболийски“. 

Информационният щанд на Министерството на туризма  на мултижанровия 

фестивал от градски тип „София диша“.  



Организираните детски пътувания ще се провеждат по договор между туропе-

раторите и директорите на учебните институции, въвеждат се изисквания за 

детските лагери 

15 август 2016 

Организираните в сис-

темата на предучи-

лищното и училищното 

образование туристи-

чески пътувания ще се 

провеждат въз основа 

на сключен договор 

между туроператор и 

директор на детска 

градина, училище или 

център за подкрепа за 

личностно развитие по 

смисъла на Закона за 

предучилищното и 

училищното образова-

ние. Целта е всяко подобно пътуване да бъде организирано професионално и да се про-

верят всички компоненти, свързани с него. Това предвижда Проектът на Наредба за дет-

ските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от детските 

градини, училищата или центровете за подкрепа за личностно развитие, който беше 

публикуван за обществено обсъждане на 15 август. Документът е разработен съвместно 

между Министерството на туризма и Министерството на образованието и науката. 

В Наредбата детайлно са разписани отговорностите и задълженията на директорите и ту-

роператорите. Настаняването на децата и учениците ще се извършва само в категоризи-

рани обекти, а изхранването им само в обекти, регистрирани по реда на Закона за храни-

те. За да бъде гарантирано качеството и произхода на храната при подобни пътувания, ще 

бъде уведомявана Българската агенция по безопасност на храните за организацията на 

храненето на децата и учениците. Запазва се изискването организираните детски пътува-

ния с автобусен транспорт, да се извършват в светлата част на денонощието. 

Предвидено е броят на персонала, обслужващ пътуването, да се определя според форма-

та му, броя, възрастовия състав и специфичните нужди на децата и учениците - един въз-

растен на всеки 5 до 7 деца от детските градини и в предучилищната възраст, един въз-

растен на всеки 10 до 15 ученици от 1 до 12 клас. Участниците в пътуванията извън стра-

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/za-obshtestveno-obsuzhdane/proekt-na-naredba-za-detskite-i-uchenicheskite-putuvaniya-sC:/Users/S.Stoynev/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/za-obshtestveno-obsuzhdane/proekt-na-naredba-za-detskite-i-uchenicheskite-putuvaniya-sC:/Users/S.Stoynev/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/za-obshtestveno-obsuzhdane/proekt-na-naredba-za-detskite-i-uchenicheskite-putuvaniya-sC:/Users/S.Stoynev/Documents/Custom%20Office%20Templates


ната задължително се застраховат от туроператора според изискванията на Закона за ту-

ризма и при провеждането на пътуването задължително ще се включва и негов представи-

тел. 

За първи път се разписват конкретни изисквания за детските лагери, като се предвижда те 

да бъдат детайлизирани с бъдещите изменения в Закона за туризма, по които се работи. 

Наредбата предвижда провеждането на детски лагери в страната да се извършва в турис-

тически обекти, разположени в ограден терен, с минимум два входа, с денонощна охрана 

и пропускателен режим, осигурено видеонаблюдение, ресторант и други задължителни 

характеристики. 

Когато обектът за отдих се намира край водна площ, организаторът задължително спазва 

съответните специализирани инструкции. За осигуряване безопасността и сигурността на 

децата и учениците при посещение на плаж (открити водни площи), трябва да се спазват 

Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и Наред-

бата за управление на качеството на водите за къпане. За лагерите по морското крайбре-

жие трябва да бъде осигурен обезопасен достъп от базата до плажа. Ползването на откри-

ти водни площи от подрастващите се разрешава само при наличие на спасител/и, осигу-

рен/и от собственика/наемателя/концесионера. 

Въвеждат се и изисквания при практикуването на зимни спортове. Наредбата изисква обу-

чението по тях на деца и ученици по време на пътуването да се извършва от правоспособ-

ни ски учители, а дейностите по туризъм, водене на походи и екскурзионно летуване в 

планините, да се осигуряват от правоспособни планински водачи. 

Наредбата се приема на основание Закона за туризма. Контролът по спазването й е въз-

ложен на Комисията за защита на потребителите, Министерството на образованието и на-

уката, Регионалните управления на образованието, Регионалната здравна инспекция и 

другите компетентни органи. За нарушения на наредбата се запазват размера на санкции-

те, предвидени в Закона за туризма, Закона за храните и Закона за здравето. 

  

  

  



"КвАРТал" превръ-
ща сърцето на ста-
ра София в тридне-

вен фестивал 

22 август 2016 г. 

Нов фестивал, наречен 

"КвАРТал" ще обживи пери-

метъра между столичните бу-

леварди "Дондуков", "Левски", 

"Сливница" и "Мария Луиза" 

между 16 и 18 септември, за 

да покаже потенциала му за 

превръщане в творческо сре-

дище. Организатори са мага-

зинчета, барове, галерии и 

кина, които се помещават в 

района и ще отворят вратите 

си със специални програми. 

 

Така нареченият еврейски 

квартал е един от най-

старите в София и е част от 

историческото й сърце, но 

днес оредяващите му къщи 

все по-често отварят място 

на паркинги и нови коопера-

ции. За сметка на това ниски-

те наеми на къщите дават 

шанс на все повече млади 

организации да открият ате-

лиета, работилници, барове и 

кина.  

 

В района има 

много архи-

тектурни, а и 

културни, ре-

лигиозни па-

метници и му-

зеи - от бани-

те и джамията през красивите 

сгради на "Мария Луиза" и 

Лъвов мост, припомнят орга-

низаторите. Те готвят доку-

ментални изложби и специал-

ни турове из скритите истори-

чески, архитектурни и гурме 

забележителности на място-

то. Разходка ще има и сред 

все още незаети потенциални 

пространства за забавление и 

култура. 

 

Барове, клубове, йога центро-

ве и галерии ще отворят вра-

тите си за разнообразни 

представления, лекции и ра-

ботилници имузикална прог-

рама.  

 

В "КвАРТал" влизат организа-

циите Арт Фондация ДОМА, 

Дом на киното, Cush.be, 

French 75, 

Ателие 

Пластелин, 

Т Е З Г Я Х, 

Sito Studio, 

Фабрика Дъ-

га, The 

Muse, 

Move.bg, 

Клуб на пъ-

тешественика, Skaptobara, 

БюфетЪ, SKLADA, Tea House 

(Чай във фабриката), Flava 

House Street Dance & Culture, 

Галерия "Червена точка", Бар 

Стерлинг, Adi’s Cook-Book, 

Цукерна Савенко, р-т Салонъ, 

р-т L’Etranger, р-т Кринг, 

СОХО – Работно арт прост-

ранство за споделено ползва-

не, Rock It, Yoga Mandala, 

Книжарница Еднорог, Арт Га-

лерия Муза, Музей за история 

на София и Полският култу-

рен институт. 

 

Амбицията им е зоната да се 

оформи като квартал за из-

куство и култура по моделите 

на много западноевропейски 

градове. Това ще е пореден 

опит за София в тази част на 

града слединициативата за 

"Зона Култура".  

 

Източник:  

http://www.dnevnik.bg 

 

Снимки: Райна Тенева 

[КвАРТал]  



...Варна 
Град Варна се намира в Североизточна 

България, на брега на Черно море. Вар-

на е третият по големина град в Бълга-

рия и най-големият по Българското Чер-

номорие с население около 330 000 ду-

ши. Заради историята и икономическото 

и културното му значение често го нари-

чат „Морската столица на България”. 

Средната януарска температура във 

Варна е +1.7 °С, средната юлска +22.8 °

С, средногодишната +12.2 °С., което го 

прави много подходящ за морски вакан-

ционен туризъм в топлите месеци на го-

дината. 

Градът е основан през VI в. пр. н.е. с 

името Одесос от изселници от малоа-

зийския град Милет. За кратко време той 

се превръща в полис и едно от най-

значимите пристанища и търговски сре-

дища на Черно море. 

Няколко десетилетия Одесос е бил в гра-

ниците на Македонската империя на 

Александър Велики, но впоследствие 

възстановява независимостта си и отно-

во се издига като икономически, търговс-

ки и културен център. Градът е емитирал 

собствени монети, което свидетелства за 

икономическото му развитие. 

През 15 г. от н.е. Одесос е включен в 

пределите на Римската империя. През 

1201 г. българският цар Калоян (1197 г. – 

1207 г.) присъединява града към Бълга-

рия, а през 1366 г. Варна е преотстъпен 

на добруджанския владетел Добротица, 

като служи за негова столица. През 1398 



г. Варна е завладяна от османските 

завоеватели. По време на Възражда-

нето (ХVIII – XIX в.) се развива като 

културен и търговски център. 

Днес градът е модерен град с богат 

културен календар. Тук се намират и 

две от най-съвременните многофунк-

ционални зали в страната – Дворецът 

на културата и спорта и Фестивални-

ят и конгресен център, позволяващи 

провеждането на множество между-

народни кинофестивали, научни фо-

руми и спортни събития, сред които 

Международният театрален фести-

вал "Варненско лято", Фестивалът на 

етносите, Международният джаз фес-

тивал "Варненско лято", Международ-

ният фолклорен фестивал – Варна, 

Международният филмов фестивал 

"Любовта е лудост", Международният 

фестивал за куклено изкуство 

"Златният делфин", Международният 

фотографски салон, Фестивалът на 

българския филм "Златната роза" и 

др. 

Със своето модерно пристанище, же-

лезопътен възел и международно ле-

тище, осъществяващо връзка с 35 

държави и над 100 града в света, 

Варна е един от най-големите транс-

портни центрове в България. 

Стратегическото положение на Варна 

върху картата на Югоизточна Европа 

е превърнало града още от дълбока 

древност в едно от най-големите се-

лища по Черноморието. От този пе-

риод датират множество паметници, 

експонирани днес в градския Архео-

логически музей. Неговата впечатля-



ваща сбирка включва и находките от 

Варненския халколитен некропол – най-

старото златно съкровище в света, нами-

рано до днес, датиращо отпреди шест 

хиляди години. 

Сред останалите музеи жив интерес пре-

дизвикват Военноморският, чиято сбирка 

включва експонати, свързани с българс-

кото военно и търговско корабоплаване, 

и Етнографският музей - представящ бо-

гатото разнообразие в културата и бита 

на населението на Варненския край от 

втората половина на XIX и началото на 

XX в. 

Като културен център Варна е изградила 

една от най-големите и богати галерии 

за изящни изкуства в България. 

Експозиция от икони, рисувани в епохата 

на Възраждането, се пазят в църквата 

“Св. Атанасий”, построена през XIII век, а 

в непосредствена близост до нея се на-

мира и една от най-интересните истори-

чески забележителности на града – Рим-

ските терми - най-голямата римска баня 

на Балканския полуостров, с площ от 

7000 кв. м. Тя е четвърта по големина в 

Европа, след термите на Каракала и Ди-

оклетиан в Рим и в Тревира (Трир, Гер-

мания). Използвана е до края на ІІІ в. 

Друг туристически обект, заслужаващ 

внимание, е Аквариумът. Той е център 

за популяризиране на черноморската 

флора и фауна. Представя първата и 

единствена морска биологична експози-

ция в страната. В Делфинариума, разпо-

ложен в Приморския парк, туристите мо-

гат да се насладят на уникално Делфин 

шоу, представено по интересен начин от 

делфините и техните треньори. То се 



води на четири езика едновременно: 

български, руски, немски и английски, и 

включва множество атракции: акробати-

ка, балансировка, музика, пеене, танци и 

игри с публиката. Продължителността му 

е 40 минути. 

Недалеч от Варна, в к.к. „Св. Константин 

и Елена” се намира Университетската 

ботаническа градина – екопарк. Тя е пър-

вият екопарк в страната, съчетаващ в 

себе си изкуствени и естествени екосис-

теми. Паркът е разположен върху площ 

от 360 дка. Растителните колекции 

включват повече от 300 вида екзотични 

дървета и храсти, а тревистите растения 

са повече от 100 вида. Екопаркът пред-

лага екзотични срещи с растения от цял 

свят: морски борове, дърво-лале, двуде-

лен гинко, стеркулия, желязно дърво, 

хартиено дърво, вечнозелен дъб, мамон-

тово дърво и много други. В розариума 

на екопарка се отглеждат повече от 30 

вида рози. 

На около 14 км от Варна, по пътя за ку-

рорта Златни пясъци се намира и още 

един туристически обект, който не бива 

да остане непосетен. Това е Аладжа ма-

настир - един от малкото скални манас-

тири в България, при който са ясно разг-

раничими отделните помещения с раз-

лична функция. Скалният манастир се 

намира в централната част на Природ-

ния парк „Златни пясъци” – защитена те-

ритория с редки дървесни видове. Кра-

сивата природа наоколо в съчетание с 

историческите и християнските забеле-

жителности го правят прекрасно място 

за културен, поклоннически и екологичен 

туризъм. От 2009 г. в Аладжа манастир 

се реализира уникален аудиовизуален 



спектакъл „Легенди от Аладжа манас-

тир”, който представлява нова туристи-

ческа атракция за гостите на Варна и 

Черноморието. 

Празникът на Варна се отбелязва в Деня 

на Успение на Пресвета Богородица – 15 

август. 

Градът предлага практически неограни-

чени възможности за нощувка. Хотелите 

са многобройни и разнообразни по кате-

гория и цени. Настаняване е възможно и 

в близките курорти Златни пясъци, Св. 

Константин и Елена и Ривиера. В града 

има няколко квартирни бюра, които са 

свързани помежду си с актуален обмен 

на информация.  Възможностите за хра-

нене и забавления също са богати – 

крайбрежни ресторанти, пицарии, бист-

ра, бирарии, заведения за бързо хране-

не, клубове и дискотеки. Възползвайте 

се от факта, че в града има много ресто-

ранти, предлагащи разнообразна морска 

храна. 

Морската градина на Варна предлага 

множество възможности за забавления – 

в нея има амфитеатър, астрономически 

комплекс, обсерватория, планетариум и 

кула, много развлекателни площадки и 

малък гребен канал за деца, басейн за 

водни колела и зоопарк. Летният театър 

е център за много прояви, като най-

съществени от тях са Варненските музи-

кални дни, световноизвестният Междуна-

роден балетен конкурс и дните 

“Варненско лято” - триенале на изкуства-

та. 
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