
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР-12-35 
03.04.2015 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНА СРЕЩА С МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА И 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ И МЕСТНАТА ВЛАСТ. 

 
   
 Днес, 03.04.2015 г. от 12:00 часа в зала „Пресцентър” на Областна 
администрация Добрич, се проведе работна среща с Министъра на туризма 
Николина Ангелкова и представители на туристическия бранш и местната 
власт. Срещата бе председателствана от Областния управител д-р Маргарита 
Новоселска. 
 На срещата присъстваха още: 

1. Ирена Георгиева – Заместник - министър на туризма; 
2. Мария Иванова – Директор на Дирекция „Туристическа политика“ в 

Министерство на туризма; 
3. Милан Мартинов – Директор на Дирекция „Връзки с обществеността“ в 

Министерство на туризма; 
4. Ивайло Манушев – Заместник областен управител; 
5. Надежда Петкова – Заместник - кмет на община Добрич; 
6. Даниела Милкова – Директор на Дирекция „Икономическо развитие и 

европейски фондове“ в община Добрич; 
7. Илдъз Юнус – Заместник - кмет на община Добричка; 
8. Райна Бърдарева – Кмет на община Шабла; 
9. Ивелина Илиева – Заместник - кмет на община Генерал Тошево; 
10. Ивелина Грозева – Председател на Съвета на директорите на „Албена“ 

АД; 
11. Митко Димитров – Управител на сдружение „Браншова асоциация на 

хотелиерите и ресторантьорите – Североизточна България“; 
12. доц. Д-р Тодор Радев – Ректор на Висше училище „Международен 

колеж“; 
13. Нели Апостолова – Помощник директор в ПГ по туризъм „П. К. Яворов“ 
14. Петър Малджиев – Хотелиер. 

 
 Министър Ангелкова запозна присъстващите с инициативите, предприети 
от Министерството на туризма за четирите месеца, откакто е сформирано. 
Сред акцентите бяха организирането на туристически панаир пред „Пале Роял“ 
в Париж по време на изложбата на тракийските ни златни съкровища. Проявата 
във френската столица се планира за последната седмица на месец май и ще 
се състои в рамките на няколко дни на открито. Анимираната програма ще 
представи културата на страната ни, характерните й храни, ястия и 
винопроизводство, както и разнообразните възможности за целогодишен 
туризъм, включително културно-исторически маршрути. 
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 Започнала е кампания за добрия пример. Проучва се легловата база и 
министерството има амбицията да я извади на светло. Планира се от 2016 г. 
концесиите на плажовете да преминат от Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството към Министерство на туризма, обсъжда се и 
отпадането на таксите. Г-жа Ирена Георгиева добави, че стартира единна 
система за информация. 
 Представителите на бранша поставиха проблемите преди старта на 
сезона. Oбсъдено бе състоянието и подготовката на летния туристически сезон 
и това, което министерството е предприело в тази посока. Според информация 
на министерството, в област Добрич има 37 туристически атракции, 12 от които 
са в областния град. „Това заедно с уникалната природа и близостта на морето, 
е предпоставка за още по-динамично развитие на туристическия отрасъл в 
региона", каза министър Ангелкова. Тя цитира данни на НСИ, че през 2014 г. в 
областта са реализирани близо 1.8 млн. нощувки, от които над 1.3 млн. на 
чуждестранни граждани, а приходите от тях са за общо над 87 млн. лв. 
(включително над 65 млн. лв. от чужденци). 
 Г-жа Ивелина Грозева /председател на Съвета на директорите на 
„Албена“ АД/ отправи няколко въпроса към министър Ангелкова, относно 
пречиствателната станция в комплекс Албена, лошото състояние на пътя 
Албена - Балчик, корекцията на р. Батовска, информация за легловата база, с 
която разполага страната ни. 
 Пречиствателната станция в Албена ще бъде рехабилитирана, стана 
ясно в разговора. Проектът е на стойност 32,4 млн. лева и ще бъде финансиран 
по ОП „Околна среда". Министър Ангелкова отговори, че е запозната 
/включително и от Областния управител на Добрич/ с проблема относно 
корекцията на коритото на р. Батовска в района на Албена, както и с лошото 
състояние на пътя Албена-Балчик, който пропада. Тя се ангажира да потърси 
съдействие в други министерства за разрешаването на тези проблеми, особено 
важни за туризма в района. По повод на информация за легловата база, 
министър Ангелкова информира, че е стартирана единна система за 
туристическа информация. Амбицията на министерството е в тази система да 
влезе цялата информация за туризма, включително за легловата база, и всичко 
да е достъпно он-лайн. Това може да се случи, ако всички в бранша подават 
информация коректно. 
 Отправен бе и въпросът за нискобюджетните компании. Министър 
Ангелкова отговори, че няма определени субсидии, те са част от чартърната 
програма. 
 Г-жа Райна Бърдарева /кмет на община Шабла/ засегна няколко 
проблема, засягащи община Шабла: дългата 22 км плажна ивица, за която няма 
желаещи наематели; почистването на плажа, което е изцяло финансирано от 
общината; развитие на къмпингов туризъм. Предвид природните дадености - 
море, тузла и минерални извори, има идея за изграждане на лечебен център 
 Обсъдени бяха възможностите за развитието на къмпинговия туризъм на 
територията на община Шабла, където има голям потенциал за това. Ще бъдат 
инициирани законодателни промени, за да се регламентира този вид туризъм. 
Областният управител д-р Маргарита Новоселска допълни, че на територията 
на област Добрич има само два категоризирани къмпинги- Космос в община 
Шабла и в „Албена“ АД. Министър Ангелкова приветства идеята за лечебен 
център и информира, че ще съдейства за изграждането му. 
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 Г-н Митко Димитров /управител на сдружение „Браншова асоциация на 
хотелиерите и ресторантьорите регион – Североизточна България“/ засегна 
въпроса с кадрите в туристическия сектор. Отбеляза, че след ремонтирането на 
пътищата от границата ни с Румъния през с. Кардам и с. Дуранкулак са се 
увеличили румънските туристи с 25 % и 35 %. Засегна и проблема, относно 
предложението за изменение в Кодекса на труда, за отпадане на планирането 
на годишните отпуски. Предвид този факт, се наблюдава масово изтегляне на 
предварителни резервации на българи. 
 Въпросът с недостига на добре подготвени кадри бе посочен от 
министъра, като много важен и основен фактор за повишаване качеството на 
туристическия продукт. 
 Г-н Петър Малджиев /хотелиер/ повдигна въпроса за визите и 
възможностите за улесняване на транзитното преминаване на деца от Русия и 
Украйна, които почиват в лагерите в Кранево. 
 Министър Ангелкова отговори, че е запозната с проблема и ще 
съдейства.  
 Г-н Тодор Радев /ректор на висше училище „Международен колеж“/ 
отбеляза, като вид възможност за транспортна достъпност на туристи, да се 
помисли за международен железопътен транспорт. 
 Г-жа Нели Апостолова уведоми, че  ПГ по туризъм е единственото 
училище в България, което вече 50 години поддържа непрекъснат контакт и 
съвместно сътрудничество с „Албена“ АД. Тя отбеляза като проблем забраната 
за работа на 15 годишните деца. Има голямо желание от тяхна страна  да 
работят и практикуват. 
 Г-жа Надежда Петкова /зам. кмет на община Добрич/ благодари за 
организираната среща, отбеляза, че регионът има потенциал и изрази надежда 
за много добро сътрудничество с министерството. 
 Министър Ангелкова благодари на всички присъстващи за участието и 
посочи, че могат да разчитат на министерството и целия екип за съдействие. 
 Д-р Новоселска също благодари на присъстващите и им пожела 
ползотворен ден. 
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