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Новини от членове на Национален борд по туризъм 

 

 

 

„Албена“ АД завършва финансовата 2021 година с нетна печалба 

от близо 3 млн. лв. 
 

Нетна печалба от 2 922 000 лв. 

отчита за 2021 година „Албена“ АД. За 

периода дружеството е реализирало 

приходи от основна дейност в размер на 

51 892 000 лв. Активите на компанията 

възлизат на 592 510 000 лв., а собственият 

капитал e 480 601 000 лв. Днес общото 

събрание на акционерите гласува да бъде 

изплатен годишен дивидент от 0,1 лв. на 

акция. Средствата ще бъдат разпределени след двугодишно прекъсване на възприетата 

назад във времето дивидентна политика. Решението идва във време, когато 

туристическият бизнес предпазливо започна да се отърсва от икономическите 

последици на тригодишната COVID криза, но настъпилите военни действия в Украйна 

понижиха очакванията за реализирани нощувки през 2022 година до приблизително 

70% от предепидемичната 2019-а. 

 Динамика мениджмънтът на „Албена“ АД наблюдава и по отношение 

пропорционалното разпределение на генериращите приход от основната дейност 

пазари. Сравнително устойчив е интересът към ваканционното селище от държавите в 

Източна Европа, които генерират около 40% от общите продажби (37% за Румъния и 

3% за всички останали). Сред водещите в статистиката остава вътрешният пазар с 35% 

дял. Възстановяване с 2% бележи друг генеричен за „Албена“ пазар като немския, 

който през 2021 има дял от 11% (при 9% през 2020 и 19% през 2019 г.) Ръст до 4% се 

наблюдава при туристите от Франция, а тези от Бенелюкс са сравнително константни с 

1%. В годината преди войната в Украйна, притежателите на руски паспорти са 8% от 

дошлите за ваканция в курорта. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/albena-ad-zavarshva-finansovata-2021-godina-s-netna-pechalba-ot-blizo-3-mln-lv/
https://tourismboard.bg/news/albena-ad-zavarshva-finansovata-2021-godina-s-netna-pechalba-ot-blizo-3-mln-lv/
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Доц. Румен Драганов: Осигуряваме царска почивка на 

гражданите на ЕС с мизерните заплати в туризма в България 

 

Европейската статистика потвърди представата за България като евтина 

дестинация за алкохолен туризъм. Позиционирането на България като изгодна 

дестинация е за сметка на това, че работещите в сектора са лишени от възможността да 

получават нормални европейски заплати. Това пък поражда кризата за някои хотели да 

не могат да отворят, защото няма персонал. Това каза в интервю за БТА директорът на 

Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. 

Според него в перспектива първото ни място в класацията означава последно 

място на България по конкурентоспособност по отношение на намиране на кадри. 

България продължава да прави социалната политика на Европейския съюз, като за 

сметка на ниските заплати и пенсии в туризма гости от страните от Общността идват на 

почивка у нас и се чувстват като царе, коментира експертът.  

По данни на Евростат, оповестени тези дни, през 2021 г. в България са най-ниски 

равнищата на цените в група "Ресторанти и хотели", като те са 46 на сто от средното за 

ЕС, в групата "Алкохолни напитки и тютюневи изделия" - 64 на сто от средното за ЕС, 

а за група "Храни и безалкохолни напитки", с 81,1 на сто от средното за ЕС, сме в 

тройката държави заедно с Румъния (69 на сто) и Полша (72 на сто).  

България по ред причини заема между първо и трето място за най-евтина 

дестинация в Европа, било то по отделни туристически продукти, било то като 

кошница от продукти. В този смисъл, според експерта, отчетеното от Евростат не е 

изненада, защото страната ни от години по цени стои като много изгодна туристическа 

дестинация, и е сред основните обяснения за бума това лято при почивките в България 

на гости от Централна Европа и Великобритания. 

Същевременно Драганов изтъкна, че това, че сме поставени в челото на така 

наречените изгодни за почивка дестинации не е комплимент, защото това означава, че 

страната ни за усилията, които влага в един турист, получава най-малко от останалите 

държави. В същото време, извън статистиката, такова е и усещането на самите туристи. 

Когато виждаме, както това лято, такъв огромен приток на туристи от Полша, Словакия 

или Великобритания, той се дължи на реклама от уста на уста за това, че България е 

най-доброто място за почивка, съобразно техните доходи, коментира Драганов. По тази 

причина според експерта България отчита положителна тенденция като брой туристи, 

но изпитва сериозни затруднения по отношение на персонала, защото най-изгодна 

дестинация – с най-ниски цени, означава, че имаме и най-ниска заплата на заетите в 

туризма, което е причина за липсата на интерес към професията. 

 

Цялото интервю 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-osiguryavame-tsarska-pochivka-na-grazhdanite-na-es-s-mizernite-zaplati-v-turizma-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-osiguryavame-tsarska-pochivka-na-grazhdanite-na-es-s-mizernite-zaplati-v-turizma-v-balgariya/
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В „Албена" отвори врати аквапарк Aquamania 

 

Аквапарк Aquamania - №8 в 

класацията на TripAdvisor в Европа, 

отвори врати за летен сезон 2022. Водният 

атракцион, разположен върху зона, 

равняваща се на 5 футболни игрища, 

работи всеки ден от 10.00 до 18.00 часа. 

На разположение за гостите е голямо 

разнообразие от водни съоръжения – 

както за любителите на високия 

адреналин, така и за предпочитащите по-спокойните забавления сред блаженството на 

минералната вода от изворите на „Албена“. 

Цената в събота и неделя за еднодневен пакет, за лица с ръст над 120 см., е 41,00 

лв., а за такива с ръст от 91 до 120 см. – 20,00 лв. Целодневните пакети в делничните 

дни са съответно 32,00 лв. (над 120 см.) и 18,00 лв. (между 91-120 см.). 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/v-albena-otvori-vrati-akvapark-aquamania/
https://tourismboard.bg/news/v-albena-otvori-vrati-akvapark-aquamania/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

СРХР: Очакваме силен летен туристически сезон в Смолянско, 

въпреки прогнозното поскъпване с 20-30 процента на нощувките 

 

Очакванията на хотелиери от област Смолян са за силен летен туристически 

сезон, коментира Георги Пампоров, председател на Съюза на родопските хотелиери и 

ресторантьори (СРХР). 

Около 20-30 процента е прогнозното поскъпване на нощувките в планинския 

район заради инфлацията, но увеличението на цените според Пампоров не е толкова 

ограничаващ фактор за ваканционните пътувания. Въпреки или може би именно заради 

инфлационните процеси, хората не се спират да харчат пари за пътувания, ваканции, 

вместо да ги държат в банки, допълва Пампоров. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/srhr-ochakvame-silen-leten-turisticheski-sezon-v-smolyansko-vapreki-prognoznoto-poskapvane-s-20-30-protsenta-na-noshtuvkite/
https://tourismboard.bg/news/srhr-ochakvame-silen-leten-turisticheski-sezon-v-smolyansko-vapreki-prognoznoto-poskapvane-s-20-30-protsenta-na-noshtuvkite/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

 

Концесионерът на Летище София ще инвестира допълнително 

над 60 млн. лв. в първите 5 години 

 

Над 140 млн. лв. ще инвестира в 

летището в първите 5 години на 

концесията „СОФ Кънект“ при 

първоначално предвидени 43 млн. евро. 

Това стана ясно на пресконференция на 

изпълнителния директор на аерогарата 

Хесус Кабайеро. Той разказа за 

стратегията на компанията и за 

предстоящата трансформация на 

Терминал 2. Процесът предвижда увеличение на неговия капацитет, който да осигури 

обслужване на полетите, изпълнявани до момента от Терминал 1. Старият терминал ще 

запази своята автентичност на сграда с архитектурна стойност, но ще се сдобие с нова 

функционалност – ВИП и бизнес авиация. 

„Мисията ни е до 2028 г. да станем 5-звездно регионално летище. Имаме план – 

знаем как да го постигнем, необходимите инвестиции за това и екипният дух“, каза още 

Хесус Кабайеро. 

 

Повече информация 

 

 
 

Летище София с ново лого 

 

Столичното летище представя 

лого, което умело съчетава традиции и 

нови хоризонти. Стилизираното 

изображение преплита в себе си скрити 

символи с отличителни за София 

забележителности. 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/kontsesionerat-na-letishte-sofiya-shte-investira-dopalnitelno-nad-60-mln-lv-v-parvite-5-godini/
https://tourismboard.bg/news/kontsesionerat-na-letishte-sofiya-shte-investira-dopalnitelno-nad-60-mln-lv-v-parvite-5-godini/
https://tourismboard.bg/news/letishte-sofiya-s-novo-logo/
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Отчита се ръст на чартърните полети на Летище София 

 

Чартърната програма на летище 

София дава все по-добри резултати. През 

май са обслужени с 27% повече чартърни 

полети в сравнение със същия месец на 

2019 г. Ръстът на пътниците, летели с тях 

е над 17%. 

Въпреки силния чартърен месец, не 

така положителни са данните в 

останалите направления, отбелязват от столичното летище. Общият пътникопоток е по-

нисък с близо 14% спрямо май 2019 г., или 549 773 обслужени пътници. 

Спад от почти 15% се наблюдава и при вътрешните и международните редовни 

линии. За периода до Варна и Бургас са летели общо 19 932 пътници, а с международни 

полети – 500 506. 

 

Повече данни 

 

 

  

Археологът Николай Овчаров обяви, че има провал на идеята за 

културен туризъм заради спряно финансиране на археологически 

обекти 

 

С нарочно писмо Министерството 

на културата забрани на Министерството 

на финансите да преведе на съответните 

общини целевите субсидии, предвидени 

изцяло за проучване на шест места, 

обявени през 2021 г. за приоритетни 

археологически обекти от държавата от 

гледна точка на културния туризъм, 

посочи Николай Овчаров за БТА. Той отбеляза, че тези обекти са римската 

провинциална столица Рациария край Видин; късноантичният и средновековен град 

Мисионис край Търговище; праисторическият култов център “Солниците” край 

Провадия; античният град Хераклея Синтика до Петрич; археологически комплекс 

Перперикон и средновековният замък Вишеград в Източните Родопи, Кърджалийско. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/otchita-se-rast-na-chartarnite-poleti-na-letishte-sofiya/
https://tourismboard.bg/news/otchita-se-rast-na-chartarnite-poleti-na-letishte-sofiya/
https://tourismboard.bg/news/arheologat-nikolaj-ovcharov-obyavi-che-ima-proval-na-ideyata-za-kulturen-turizam-zaradi-spryano-finansirane-na-arheologicheski-obekti/
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Тридневни празници за Еньовден за посетителите в 

етнографския музей „Етър“ 

 

Тридневни празници на слънцето, 

магическата сила на билките и водата 

отбелязват в Регионален етнографския 

музей на открито „Етър“ край Габрово. На 

24, 25 и 26 юни в музея посетителите 

могат да преминат през Еньовденския 

венец, поставен на входа на комплекса, да 

се включат в играта с награди в играта 

"По Еньовден с Раздумко", да се научат 

как се свиват момини китки, как се боядисва прежда с естествени багрила, как се 

приготвя натурална козметика с билки. 

Тази година празникът Еньовден в „Етър“ се отбелязва със събития и ритуали, 

запазени от миналото, за 30-и път, посочиха от музея. 

 

Повече информация 

 

 

 

Тридневен „Биле фест“ за гостите на остров Света Анастасия 

 

Тридневен „Биле фест“ се 

провежда на остров Света Анастасия от 24 

до 26 юни. В духа на Еньовден 

посетителите на острова ще бъдат 

посрещнати с ритуали за здраве и 

плодородие, интересни гости, музикални 

изпълнения и билков базар. 

Участниците в тазгодишното 

издание на „Биле фест“ представят 

собствено производство на здравословни храни, лечебни екстракти и мехлеми. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/tridnevni-praznitsi-za-enovden-za-posetitelite-v-etnografskiya-muzej-etar/
https://tourismboard.bg/news/tridnevni-praznitsi-za-enovden-za-posetitelite-v-etnografskiya-muzej-etar/
https://tourismboard.bg/news/tridneven-bile-fest-za-gostite-na-ostrov-sveta-anastasiya/
https://tourismboard.bg/news/tridneven-bile-fest-za-gostite-na-ostrov-sveta-anastasiya/
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Забраняват джипове, АТВ и други МПС до Седемте рилски езера 

 

Движението на джипове, АТВ и 

други моторни транспортни средства за 

превозване на туристи в региона на 

Седемте рилски езера се забранява от 1 

юли до 30 септември според заповед на 

Регионалната дирекция по горите в 

Кюстендил. 

Мерки за спиране и ограничение 

на придвижването на джипове се вземат 

за втора година. 

Всяко лято по социалните мрежи се появяват фотоси, на които се виждат 

джипове по единствения път от бариерата при началната станция до 17-ия стълб на 

седалковия лифт. 

Контрол осъществяват полицията, НАП, Община Кюстендил. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/zabranyavat-dzhipove-atv-i-drugi-mps-do-sedemte-rilski-ezera/
https://tourismboard.bg/news/zabranyavat-dzhipove-atv-i-drugi-mps-do-sedemte-rilski-ezera/
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Международни новини от България и света  
 

 

Община Казанлък представи концепция за развитие на устойчив 

туризъм на международен форум в Рим 

 

Представители на Община 

Казанлък са участвали в Конференция на 

партньорството „Култура и културно 

наследство" по програма „Градски дневен 

ред" към Европейския съюз в Рим. 

Събитието се състоя на 20 и 21 юни 2022 

г. Пред специализираната аудитория беше 

представена Концепция за развитие на 

устойчив туризъм в общината за периода 

2022-2027 година. 

На международната конференция основателят и председател на фондация 

„Проект Бузлуджа" арх. Дора Иванова представи заложените мерки относно опазването 

и социализацията на монумента на връх Бузлуджа. 

 

Повече информация 

 

 

 

Интернет платформа ще представя туристическия потенциал в 

трансграничната зона България – Гърция 

 

Платформата се разработва по проекта „Интелигентни маркетингови стратегии 

за туризъм в трансграничната зона България – Гърция“, финансиран по програма 

„Интеррег V-A Гърция – България 2014 - 2020“.  В рамките на проекта се изгражда 

партньорска мрежа с участието на хотелиери, туроператори, представители на 

туристически бизнес от двете страни на границата.  

Над 3000 функциониращи обекти за настаняване и хранене, фирми, предлагащи 

различни туристически услуги и продукти, ски училища, планински водачи, 

екскурзоводи и информационни центрове от трансграничната зона са включени в 

създадената по проекта база данни. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/obshtina-kazanlak-predstavi-kontseptsiya-za-razvitie-na-ustojchiv-turizam-na-mezhdunaroden-forum-v-rim/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-kazanlak-predstavi-kontseptsiya-za-razvitie-na-ustojchiv-turizam-na-mezhdunaroden-forum-v-rim/
https://tourismboard.bg/news/srhr-internet-platforma-shte-predstavya-turisticheskiya-potentsial-v-transgranichnata-zona-balgariya-gartsiya/
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Чирпан става нова дестинация за туристите от Израел 

 

Първите израелски туристи, които 

ще посетят община Чирпан, ще дойдат от 

Българското Черноморие след дни. Това 

са обсъдили на среща в София кметът на 

Чирпан Ивайло Крачолов и посланикът на 

Държавата Израел Йорам Елрон, 

информират от пресцентъра на общината. 

Двамата са разговаряли за 

възможностите за сътрудничество, като 

акцентът бе партньорство в сферата на туризма. 

Впечатлен от природните дадености на община Чирпан, от музеите, празничните 

събития и винарните, дипломатът определи Чирпан като „лавандуловата столица“ на 

България и подчерта радостта си от визитата край лилавите плантации. 

 

Повече информация 

 

 

 

Община Хасково е домакин на бизнес-форум „Как да бъдем 

успешни на румънския пазар 

 

Двустранна търговска камара 

България – Румъния /ДТКБР/ провежда в 

Хасково на 22 юни поредната си среща с 

бизнеса в България „Как да бъдем 

успешни на румънския пазар“. Това е 

седмото събитие за Камарата, което се 

провежда съвместно с община Хасково. 

„Щастлив съм, че община Хасково 

е домакин на бизнес форум България-

Румъния. За мен лично това е подадена приятелска ръка към бизнеса в региона от 

страна на румънските предприемачи. Благодаря лично на г-н Дору Драгомир – 

председател на ДТКБР, който е основният инициатор на тази среща“, каза при 

откриването на форума заместник-кметът на община Хасково Динко Тенев. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/chirpan-stava-nova-destinatsiya-za-turistite-ot-izrael/
https://tourismboard.bg/news/chirpan-stava-nova-destinatsiya-za-turistite-ot-izrael/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-haskovo-e-domakin-na-biznes-forum-kak-da-badem-uspeshni-na-rumanskiya-pazar/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-haskovo-e-domakin-na-biznes-forum-kak-da-badem-uspeshni-na-rumanskiya-pazar/
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Над 180 участници на Международния фестивал за възстановки 

„Средновековен Търновград“ 

 

Реконструктори  от пет държави се 

събират в крепостта Царевец във Велико 

Търново за седмото издание на 

Международния фестивал на 

историческите възстановки 

„Средновековен Търновград“. Над 180 

участници от 24 до 26 юни 2022 г. 

пресъздадат ежедневието, изкуствата и 

войнските умения на България, Византия 

и Европа от периода XII-XIV век.   

Италианци, румънци, поляци, сърби и българи от клубове за историческите 

възстановки се включват в реконструкциите, чиято тема тази година в крепостта 

Царевец е „Цар Иван Александър – любов и дипломация“. 

 

Повече информация 

 

 

 

Увеличение от 207% на броя на чуждестранните туристи в 

Турция през първите 5 месеца на годината 

 

Турция е посрещнала общо 12,7 милиона посетители от чужбина през първите 

пет месеца на 2022 г. по данни на турското министерство на културата и туризма. 

От общо 12 710 431 посетители, пристигнали в страната през периода януари-

май, 11 301 602 са били чужденци, а 1 408 829 са били турски граждани, живеещи в 

чужбина. 

Германските туристи са на първо място сред чуждите туристи, посетили Турция 

през разглеждания период, отбелязвайки увеличение от 367,24 процента спрямо същия 

период на предходната година. На второ място са туристите от България, при които се 

наблюдава увеличение от 334,88 процента спрямо първите пет месеца на 2021 г. На 

трето място са били туристите от Русия, при които има увеличение от 49,40 процента, 

следвани от туристите от Иран и Великобритания. 

 

Повече данни 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nad-180-uchastnitsi-na-mezhdunarodniya-festival-za-vazstanovki-srednovekoven-tarnovgrad/
https://tourismboard.bg/news/nad-180-uchastnitsi-na-mezhdunarodniya-festival-za-vazstanovki-srednovekoven-tarnovgrad/
https://tourismboard.bg/news/uvelichenie-ot-207-na-broya-na-chuzhdestrannite-turisti-v-turtsiya-prez-parvite-5-mesetsa-na-godinata/
https://tourismboard.bg/news/uvelichenie-ot-207-na-broya-na-chuzhdestrannite-turisti-v-turtsiya-prez-parvite-5-mesetsa-na-godinata/
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Германия e втората предпочитана туристическа дестинация за 

европейците 

 

Германия e втората предпочитана туристическа дестинация за европейците с 23 

милиона пътувания през 2021 година. Страната се подрежда след Испания в 

предпочитанията на европейците, като изпреварва Италия. Това съобщават от 

Туристическия борд на Германия като отбелязват, че пандемията е повишила дела на 

ориентираните към природа почивки до 35%. Селски райони или планини са втората 

най-често споменавана почивка в Германия. Очакванията по отношение на българските 

туристи са посещенията да се доближат до нивата от преди пандемията. 

От 58 милиона пътешественици в Европа с тази цел, 7 милиона са посетили 

Германия. Страната заема 12 процентен дял от тези пътувания. На следващите места се 

подреждат Италия, Франция, Обединеното кралство, Испания и Австрия. 

Българските туристи са генерирали 280 хиляди нощувки през 2021 година, което 

е твърде малко в сравнение с годините преди пандемията, но това е заради 

рестрикциите, свързани с коронавируса. 

 

Повече информация 

 

 

 

Гърция предупреждава за висок риск от Covid-19 по островите с 

туристи 

 

Спазвайте личните предпазни 

мерки при почивка в Гърция, съветват 

лекарите поради нова силна вълна с 

Covid-19, въпреки че не са задължителни. 

Засега с висок риск са островите, където 

има струпване на туристи. 

Всеки втори тест на остров 

Миконос е положителен за Covid-19, 

съобщават от здравното министерство. 

Над 30% са заразените с вируса на островите Санторини и Милос, сочат 

резултатите от взетите проби. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/germaniya-e-vtorata-predpochitana-turisticheska-destinatsiya-za-evropejtsite/
https://tourismboard.bg/news/germaniya-e-vtorata-predpochitana-turisticheska-destinatsiya-za-evropejtsite/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-preduprezhdava-za-visok-risk-ot-covid-19-po-ostrovite-s-turisti/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-preduprezhdava-za-visok-risk-ot-covid-19-po-ostrovite-s-turisti/
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„Дисни“ предлага обиколка на 12 парка с частен самолет за 110 

хиляди долара 

 

Не можете да решите кой 

тематичен парк на Дисни да посетите 

следващото лято? Лидерът в забавленията 

за деца предлага иновативна идея: 

обиколка на всички 12 парка в света със 

частен самолет за скромната сума от 110 

000 долара на човек, като няма отстъпки 

за деца. 

Под името „Паркове Дисни – 

приключение с частен самолет“, пътуването, организирано от Дисни, предлага да 

заведе 75 фенове на обиколка им парковете в Калифорния, Токио, Шанхай, Хонконг, 

Париж и Флорида през юли 2023 г. 

Пътуването ще продължи общо 24 дни ще бъде придружено от посещения на 

мащабни туристически обекти като Тадж Махал в Агра, Индия, или египетските 

пирамиди в Гиза. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/disni-predlaga-obikolka-na-12-parka-s-chasten-samolet-za-110-000-dolara/
https://tourismboard.bg/news/disni-predlaga-obikolka-na-12-parka-s-chasten-samolet-za-110-000-dolara/

