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Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 

НБТ с писмо до президента: Готови сме да помогнем с програма 

и кадри за решаване на проблемите в сектора 

 

От Националния борд по туризъм (НБТ), съвместно с Българско конгресно 

бюро, Българска туристическа камара, Българска асоциация на заведенията, Сдружение 

на заведенията в България, Сдружение на Туроператори и туристически агенти 

"Обединение Бъдеще за Туризма", Сдружение Туризъм и Българска асоциация на 

туристическите агенции се обърнахме с общо писмо към Президента на България г-н 

Румен Радев, в което призоваваме секторът и държавата да обединят усилия за 

решаване на проблемите на най-засегнатия от кризите бранш. 

В писмото посочваме, че служебен кабинет е все по-сигурен и предлагат да 

помогнат както с краткосрочна програма, така и със съдействие при съставянето на 

политическия кабинет на Министерството на туризма.  

Една от основните цели на програмата, която сме подготвили, е чрез 

съвместните ни обединени усилия и експертиза да осигурим условия за устойчиво 

развитие на туризма и предлагане на конкурентоспособен национален туристически 

продукт. Също така имаме готовност да Ви представим персонални номинации, които 

притежават както необходимите етични и морални качества, така и компетентност, 

професионализъм, екипност и диалогичност, доказани през годините в съвместната ни 

работа.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nbt-s-pismo-do-prezidenta-gotovi-sme-da-pomognem-s-programa-i-kadri-za-reshavane-na-problemite-v-sektora/
https://tourismboard.bg/news/nbt-s-pismo-do-prezidenta-gotovi-sme-da-pomognem-s-programa-i-kadri-za-reshavane-na-problemite-v-sektora/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Доц. Румен Драганов: Почивката у нас е скъпа и ще става все по-

скъпа 

 

Почивката на море у нас тази година е по-скъпа. И ще става по-скъпа. Това заяви 

в студиото на Нова телевизия директорът на Института за анализи и оценки в туризма 

доц. Румен Драганов на 23 юли 2022 г. 

„Разликите в цените се забелязват най-вече в напитките. За супата и основното 

ястие – винаги може да се намали грамажът, за да се запази цената. Но когато си 

поръчвате напитки – не гледате менюто. И после, като дойде сметката – се вижда, че 

напитките са по-скъпи“, подчерта той. 

По думите му „уикенд туризмът” все още съществува. „Нямам впечатление, че 

заради поскъпналия бензин – хората пътуват по-малко. Сега в края на юли и през 

август – даже очаквам и големи задръствания по пътищата, защото движението става 

по-натоварено“.. 

 

Вж. видео 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-pochivkata-u-nas-e-skapa-i-shte-stava-vse-po-skapa/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-pochivkata-u-nas-e-skapa-i-shte-stava-vse-po-skapa/
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 В Албена започна приемането на плащания с ваучери за храна 

 

От 26 юли 2022 г. ваканционно селище „Албена“ приема разплащания за 

хранене и настаняване посредством ваучери за храна, издадени от фирмите „Томбоу“ и 

„Кауфланд Сървис“. Платежните документи са валидни за обектите, оперирани от 

„Албена“ АД, и по-специално хотели, бюфетни и à la carte ресторанти.  

Задължително условиe е авансовото плащане при резервация да бъде направено 

посредством банкова карта, PayPal, bitpay или банков превод. Остатъкът от дължимата 

сума се заплаща на място при настаняване в съответния хотел – с ваучер за храна, с 

банкова карта, в брой или смесено плащане. В случай, че гостите желаят да заплатят с 

ваучер за храна сметка в бюфетен или à la carte ресторант, могат да го направят 

директно на място, като уведомят съответния управител или обслужващ сервитьор. 

 

Повече информация 

 

 

 

4 безплатни концерта ще огласят откритата сцена в „Албена“ 

през август 

 

Четири безплатни концерта ще огласят откритата сцена до хотел „Добруджа“ 

във ваканционно селище „Албена“ през м. август 2022 г. Музикалните прояви са част 

от лятната културна програма на курорта. 

На 6 август своеобразен старт на мелодичния маратон ще даде румънската 

звезда Mihai Traistariu, представил родината си на песенния конкурс Евровизия през 

2006 година в Атина. 

Специален трибют на легендарната група Scorpions ще направи на 13 август 

варненска рок банда Mister Hard. 

Реверанс към местната общност ваканционно селище „Албена“ прави с концерта 

на групата от Каварна DO SHO BAND, предвиден за 20 август. 

Програмата ще завърши на 27 август с изпълненията на обичаната от поколения 

българи Таня Боева. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/v-albena-zapochna-priemaneto-na-plashtaniya-s-vaucheri-za-hrana/
https://tourismboard.bg/news/v-albena-zapochna-priemaneto-na-plashtaniya-s-vaucheri-za-hrana/
https://tourismboard.bg/news/4-bezplatni-kontserta-shte-oglasyat-otkritata-stsena-v-albena-prez-avgust/
https://tourismboard.bg/news/4-bezplatni-kontserta-shte-oglasyat-otkritata-stsena-v-albena-prez-avgust/


 

 

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Седалище: гр. София 1504 

ул. „Оборище“ 19 

Офис: гр. София 1113 

ул. „Николай Хайтов“ 2, вх. Д, ет. 2 

e-mail: office@nationaltourismboard.bg 

T +359 2 9714461 M +359 888 515325 

www.tourismboard.bg 

 

 

5 

 

 

 

Безплатни дерматологични прегледи в Албена на 30 юли 2022 г. 
 

Мобилна лаборатория ще бъде позиционирана на паркинга на хотел „Арабела“, 

като на място лекар специалист и дерматолози ще правят проверка за съмнителни 

образувания на кожата. 

Инициативата цели да повиши информираността на обществото относно 

злокачествените новообразувания, възможността за предпазване от развитието им, 

както и ползата от ранното и навременно откриване на рака на кожата. 

На място всеки от посетителите ще има възможност да получи също 

индивидуална консултация и съвети. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/bezplatni-dermatologichni-pregledi-v-albena-na-30-yuli/
https://tourismboard.bg/news/bezplatni-dermatologichni-pregledi-v-albena-na-30-yuli/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

ГБИТК: Медикъл и СПА центрове у нас посрещат туристи от 

Германия 

 

6 медикъл и СПА центрове у нас посрещнаха първите за това лято туристи от 

Германия, чиито възстановителни и рехабилитационни процедури в България се 

заплащат от германските здравно- осигурителни каси. Сред туристите има български 

граждани, които работят и се осигуряват в Германия. Това съобщи за БНР Митко 

Василев, главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара 

(ГБИТК). 

Германската национална асоциация на здравноосигурителните каси разшири 

през септември 2019-та година списъка с 14 държави, в които признава предоставянето 

на медицински и амбулаторни услуги за профилактика. Сега има необходимост от 

целева кампания за популяризиране на информацията за възможностите за 

профилактика в България, подчерта Митко Василев. 

 

Повече информация 

 

 

 

ОБТ: Слаб е интересът на клиентите да заплащат екскурзии с 

ваучери за храна 

 

„В момента интересът от страна на клиентите на туроператорите да заплащат 

екскурзии и почивки с ваучери за храна е слаб. Туроператорите, за които през летните 

месеци работата е изключително натоварена също не проявяват активност“, каза 

Павлина Илиева, председател на Обединение „Бъдеще за туризъм“ (ОБТ). 

Има необходимост от популяризиране на възможността хората да използват 

ваучерите за храна за заплащане на услуги в туризма, каза тя за БНР. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/gbitk-medikal-i-spa-tsentrove-u-nas-posreshtat-turisti-ot-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/gbitk-medikal-i-spa-tsentrove-u-nas-posreshtat-turisti-ot-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/obt-slab-e-interesat-na-klientite-da-zaplashtat-ekskurzii-s-vaucheri-za-hrana/
https://tourismboard.bg/news/obt-slab-e-interesat-na-klientite-da-zaplashtat-ekskurzii-s-vaucheri-za-hrana/
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Роботизацията в туризма навлиза у нас, но човешкият фактор 

остава водещ 

 

Резултатите от научно изследване по отношение на предпочитанията на 

туристите за това да бъдат ли използвани повече роботи в хотели и ресторанти, или да 

остане водещ човешкият фактор... представи проф. Станислав Иванов, заместник-

ректор по НИД във Висшето училище по мениджмънт във Варна. 

Научното изследване е с широк обхват, с над 1500 респонденти от цял свят, 

включително и българи. 

Все още включването на роботите изисква време, макар че в София вече има 

хотел до летището, който предлага робот за румсървис. 

Роботите не са екстремна новост, хората с времето ще свикват с тях и ще ги 

приемат, смята проф. Иванов. 

Международна конференция „Цифрови технологии за туризъм, основан на 

преживяванията“ се проведе във висшето училище на 27 юли 2022 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/robotizatsiyata-v-turizma-navliza-u-nas-no-choveshkiyat-faktor-ostava-vodesht/
https://tourismboard.bg/news/robotizatsiyata-v-turizma-navliza-u-nas-no-choveshkiyat-faktor-ostava-vodesht/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

Ирена Георгиева: Удължихме до края на септември програмата 

за бежанците 

 

Действащата програмата за настаняване на бежанци от Украйна приключва на 

31 август. Какво ще се случи с настанените около 26 000 души след този период? 

„Голяма част от хотелиерите са получили плащането по програмата, която 

приключи на 31 май за хуманитарна помощ, нейната първа фаза. Вчера на заседанието 

си Министерският съвет прие решение, с което ще могат да бъдат разплатени и 

средствата за месец юни. Това е първият месец от сега действащата програма във фаза 

2. Сега сме в период, в който започваме да разплащаме 7,4 млн. за настанените 

украински бежанци в периода от 1 юни до 30 юни“, заяви зам.-министърът на туризма 

Ирена Георгиева в студиото на Bulgaria On Air на 29 юли 2022 г. 

Тя твърди, че няма да има ощетени хотелиери и че всеки един случай, в който те 

пишат, че са очаквали различни суми от тези, които са получили, се проверява 

конкретно. 

 

Вж. видео 

 

https://tourismboard.bg/news/irena-georgieva-udalzhihme-do-kraya-na-septemvri-programata-za-bezhantsite/
https://tourismboard.bg/news/irena-georgieva-udalzhihme-do-kraya-na-septemvri-programata-za-bezhantsite/
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МОСВ обяви 5 нови защитени територии 

 

На 27 юли 2022 г. министърът на околната среда и водите Борислав Сандов 

подписа заповеди за обявяване на пет нови защитени територии: защитените местности 

„Миладиница“, „Остров Тимок“, „Река Белица“, „Поречие на река Ботуня“ и 

природната забележителност „Бабу́“. 

Под защита е и местността „Остров Тимок“ от над 6 декара (в землището на с. 

Връв, община Брегово) за опазване местообитания на застрашени, редки и уязвими 

водолюбиви и водоплаващи птици, които гнездят по Дунавските острови. Това са голям 

корморан (Phalacrocorax carbo), малък корморан (Microcarbo pygmeus), сива чапла 

(Ardea cinerea), малка бяла чапла (Egretta garzetta) и лопатарка (Platalea leucorodia). 

Територията е с характерен речен ландшафт, вкл. заливни гори, които са подходящо 

място за почивка на консервационно значими видове птици и потенциално място за 

тяхно гнездене. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/mosv-obyavi-5-novi-zashtiteni-teritorii/
https://tourismboard.bg/news/mosv-obyavi-5-novi-zashtiteni-teritorii/
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Туризмът в страната се оживява, но едва ли и този сезон ще 

достигне нивата от 2019 г. 
 

Туризмът в страната се оживява, но едва ли и този сезон ще достигне нивата от 

2019 г., показа проверка на кореспондентите на БТА в страната сред представители на 

бранша. 

Като фактори за възстановяването на интереса на туристите се посочват 

смекчаването на ковид мерките и богатият културен календар на някои от областите. 

Притеснителен е фактът, че отново се заговори за нова ковид вълна и връщане на 

маските, коментират работещите в туристическия сектор. 

 

Повече информаци по области 

 

 

  

В Добричка област в началото на сезона са отворени с близо 45 

на сто повече почивни бази спрямо година по-рано 

 

Броят на хотели, мотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване, 

отворени през май в Добричка област, нарастват с 44.6 на сто в сравнение с година по-

рано, съобщават от Териториалното статистическо бюро-Североизток. Леглата във 

функциониралите 94 обекта също се увеличават - с 95.8 на сто - до 14 400, според 

статистическите данни. 

През месеца са регистрирани общо 54 300 нощувки, от които 28 900 са 

реализирани от чуждестранни летовници. Туристите, пребивавали в почивните бази, 

достигат 23 900. Българите, които за май наброяват 13 100, са платили средно за 1.9 

нощувки. Чуждите туристи са 10 800 със средно по 2.7 нощувки, посочват от 

статистическото бюро. 

 

Повече данни 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/turizmat-v-stranata-se-ozhivyava-no-edva-li-i-tozi-sezon-shte-dostigne-nivata-ot-2019-g/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-v-stranata-se-ozhivyava-no-edva-li-i-tozi-sezon-shte-dostigne-nivata-ot-2019-g/
https://tourismboard.bg/news/v-dobrichka-oblast-v-nachaloto-na-sezona-sa-otvoreni-s-blizo-45-na-sto-poveche-pochivni-bazi-spryamo-godina-po-rano/
https://tourismboard.bg/news/v-dobrichka-oblast-v-nachaloto-na-sezona-sa-otvoreni-s-blizo-45-na-sto-poveche-pochivni-bazi-spryamo-godina-po-rano/
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Българите все повече избират почивка на каравана през летния 

сезон на Черноморието 

 

Българите все повече избират почивка на каравана през летния сезон на 

Черноморието. Това показват данни на най-голямата българска платформа за бърза, 

лесна и сигурна онлайн резервация на каравани у нас Karavani.bg. 

Интересът към наемането на каравани е значително повишен – с 3.5 пъти спрямо 

миналия сезон. 

Най-търсените места за наемане на каравани този сезон са къмпингите 

„Гардения“, „Градина“ и „Якото място“, показват данните им. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgarite-vse-poveche-izbirat-pochivka-na-karavana-prez-letniya-sezon-na-chernomorieto/
https://tourismboard.bg/news/balgarite-vse-poveche-izbirat-pochivka-na-karavana-prez-letniya-sezon-na-chernomorieto/
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Около 20 000 туристи са посетили остров Света Анастасия от 

началото на летния сезон 2022 

 

Около 20 000 туристи са посетили остров Света Анастасия от началото на 

летния сезон. Това каза за БТА управителят на острова Павлин Димитров. През тази 

година българите преобладават, но не са малко и чуждестранните туристи - чехи, 

поляци, гости от Словакия и от други страни. 

Междувременно остров Света Анастасия се готви да посрещне своя празник в 

средата на август. Вероятно тогава ще има и допълнителни курсове на кораба, който 

пътува до туристическия атракцион, добави за БТА Димитров. 

На острова Света Анастасия има музей със седем изложбени зали, старинна 

църква. Храмът „Света Анастасия Фармаколитрия“ е единствената островна обител в 

България, запазена до наши дни. На острова има още лекарна, ресторант, къща за гости. 

Туристите могат да опитат чайове от ароматни редки билки и екопродукти в лекарната, 

а след това да похапнат пресни морски дарове в ресторанта „100 години назад“. 

Блюдата от морски специалитети са подбрани по стари бургаски рецепти.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/okolo-20-000-turisti-sa-posetili-ostrov-sveta-anastasiya-ot-nachaloto-na-letniya-sezon-2022/
https://tourismboard.bg/news/okolo-20-000-turisti-sa-posetili-ostrov-sveta-anastasiya-ot-nachaloto-na-letniya-sezon-2022/
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На голям туристически интерес от българи и чужденци се радва 

Ловешката средновековна крепост 

 

Ловеч – градът на люляците, е известен с най-големия паметник на Васил 

Левски, с покрития си мост, със стария квартал „Вароша“, с втората по големина в 

страната зоологическа градина. След най-посещаваните туристически обекти е и 

ловешката средновековна крепост, издигаща се от хълма „Хисаря“. Тя е паметник с 

национално значение, обявена за музеен и туристически резерват. Още на влизане в 

Ловеч откъм Троян погледът ни се спира на красивите гледки над града, сред които 

величествено се открояват крепостните стени, а до тях е 14-метровият паметник на 

Апостола. 

През 2021 година крепостта са разгледали над 14 хиляди туристи. Те са от 

всички краища на страната, а също и от Румъния, Германия, Франция, доскоро и от 

Русия. Има и ученически групи, на които се изнасят специализирани беседи, каза за 

БТА екскурзоводът Яна Ангелова. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/na-golyam-turisticheski-interes-ot-balgari-i-chuzhdentsi-se-radva-loveshkata-srednovekovna-krepost/
https://tourismboard.bg/news/na-golyam-turisticheski-interes-ot-balgari-i-chuzhdentsi-se-radva-loveshkata-srednovekovna-krepost/


 

 

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Седалище: гр. София 1504 

ул. „Оборище“ 19 

Офис: гр. София 1113 

ул. „Николай Хайтов“ 2, вх. Д, ет. 2 

e-mail: office@nationaltourismboard.bg 

T +359 2 9714461 M +359 888 515325 

www.tourismboard.bg 

 

 

14 

 

 

 

И в Бяла атракционно влакче вози туристи 

 

От 25 юли 2022 г. в Бяла се движи атракционно влакче, съобщиха от община 

Бяла. 

Началната спирка на влакчето е площад „Европа“, а двата маршрута отвеждат 

посетителите на града до Централен плаж или до Рибарско пристанище „Чайка“ 

Пътувайки с влакчето по Линия № 1, можете да се запознаете с централната част 

на града. Маршрутът преминава през централната алея на града (улица „Черноморка“) 

покрай Луна парка, стадиона и новия парк, междинна спирка е паркинга на плаж 

„Водна пързалка“ (ул. „Цар Ивайло“) и продължава към детската площадка до 

Централния плаж. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/i-v-byala-atraktsionno-vlakche-vozi-turisti/
https://tourismboard.bg/news/i-v-byala-atraktsionno-vlakche-vozi-turisti/
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Община Враца може да не стопанисва пещерата Леденика и 

развлекателния комплекс около нея заради изтекъл срок за 

предоставянето им за ползване 

 

Община Враца може вече да не стопанисва пещерата "Леденика" и изградения 

около нея развлекателен комплекс, тъй като е изтекъл 10-годишният срок за 

предоставяне за ползването им от държавата.  

Това съобщи заместник-кметът Александър Владимиров в отговор на въпрос на 

общинския съветник Ирина Иванова на заседание на Общинския съвет на 26 юли. Тя 

поиска повече информация заради обсъждането сред хората, че общината повече няма 

да стопанисва най-емблематичния туристически обект във Врачанския балкан, че 

областната администрация си иска обратно имотите, за да ги предаде за управление на 

други държавни структури към Министерството на земеделието и храните. 

Община Враца е предприела необходимите стъпки, за да получи отново 

възможността да ползва държавните имоти. Досега няма отговор, а наскоро е получено 

писмо от областния управител с искане общината да освободи обекта, според 

заместник-кмета Александър Владимиров. 

 

Повече информация 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/obshtina-vratsa-mozhe-da-ne-stopanisva-peshterata-ledenika-i-razvlekatelniya-kompleks-okolo-neya-zaradi-iztekal-srok-za-predostavyaneto-im-za-polzvane/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-vratsa-mozhe-da-ne-stopanisva-peshterata-ledenika-i-razvlekatelniya-kompleks-okolo-neya-zaradi-iztekal-srok-za-predostavyaneto-im-za-polzvane/
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Международни новини от България и света  
 

 

Българските туристи ще могат да пътуват само с лична карта в 

Турция 

 

С декрет на президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, 

обнародван в Държавен вестник от 27.07.2022 г., българските граждани, които 

притежават лични карти, издадени от Република България, ще имат възможност да 

пътуват безвизово до Република Турция 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, 

с цел туризъм или транзит. 

Решението е взето в съответствие с чл. 18 на Закон № 6458 за чужденците и 

международната закрила. 

 

Повече информация 

 

 

 

МВнР: Предстоят уточнения с Турция за пътуването с лични 

карти 

 

Предстои да бъдат уточнени допълнителните указания за начина на преминаване 

на ГКПП с лични карти, издадени от Република България, както и конкретният срок за 

влизане в сила на новия режим на преминаване на границата за българските граждани, 

се посочва в официална позиция на Министерството на външните работи. 

 

Повече информация 

 

 
 

Защо Турция улеснява пътуванията на българските граждани в 

страната? 

 

Анализ от БТА. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/balgarskite-turisti-shte-mogat-da-patuvat-samo-s-lichna-karta-v-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/balgarskite-turisti-shte-mogat-da-patuvat-samo-s-lichna-karta-v-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/mvnr-predstoyat-utochneniya-s-turtsiya-za-patuvaneto-s-lichni-karti/
https://tourismboard.bg/news/mvnr-predstoyat-utochneniya-s-turtsiya-za-patuvaneto-s-lichni-karti/
https://tourismboard.bg/news/zashto-turtsiya-ulesnyava-patuvaniyata-na-balgarskite-grazhdani-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/zashto-turtsiya-ulesnyava-patuvaniyata-na-balgarskite-grazhdani-v-stranata/
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Български туристи изпълниха Одрин след решението за 

пътуване с лични карти в Турция, посочва турска телевизия 

 

Поток от туристи изпълни турския град Одрин след съобщението, че 

българските граждани ще могат да влизат вече без паспорти в Турция, съобщава 

турската телевизия НТВ на 29 юли 2022 г. 

Български граждани се насочиха към Одрин с автобуси и частни автомобили, за 

да напазаруват, което доведе до образуването на опашка на границата, отбелязва 

телевизионният канал. 

Телевизионният канал отбелязва още, че по улиците на Одрин буквално "няма 

къде да се стъпи" от хора, които покриват много от нуждите си в града – от храни до 

облекло, от домашни потреби до препарати за почистване. 

Туристи от България споделят пред телевизията, че са много доволни от 

решението за пътувания без паспорти, а местни търговци изразяват задоволство от 

създалото се оживление. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgarski-turisti-izpalniha-odrin-sled-reshenieto-za-patuvane-s-lichni-karti-v-turtsiya-posochva-turska-televiziya/
https://tourismboard.bg/news/balgarski-turisti-izpalniha-odrin-sled-reshenieto-za-patuvane-s-lichni-karti-v-turtsiya-posochva-turska-televiziya/
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Над 6,5 милиона души са посетили „Света София“ през втората 

година от откриването й като джамия 

 

Историческият храм „Света София“ в Истанбул е бил посетен от над 6,5 

милиона души през втората година от възобновяването на дейността му като джамия, 

съобщи заместник-мюфтията на Истанбул Ахмет Актюркоглу. 

„Подобно на много други свещени места по света, „Света София“ е залята от 

посетители. Тя привлича огромно внимание от страна на местни и чуждестранни 

туристи, особено след като отново беше отворена за поклонение. През втората година 

от откриването й джамията е посрещнала над 6,5 милиона посетители“, заяви той. 

По думите му джамията е била посещавана от над 120 000 души всеки ден по 

време на деветдневния празник Курбан Байрам. 

„Наблюдаваме и все по-голям брой посетители, особено през уикендите. Хора от 

цяла Турция идват тук, за да присъстват на сутрешната молитва. Много социални и 

културни организации също организират различни събития и обиколки на паметника. 

Това ни прави изключително щастливи“, подчерта той. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nad-6-5-miliona-dushi-sa-posetili-sveta-sofiya-prez-vtorata-godina-ot-otkrivaneto-j-kato-dzhamiya/
https://tourismboard.bg/news/nad-6-5-miliona-dushi-sa-posetili-sveta-sofiya-prez-vtorata-godina-ot-otkrivaneto-j-kato-dzhamiya/
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Над 16 милиона чуждестранни туристи са посетили Турция от 

началото на годината 

 

През първите шест месеца Турция са посетили 16,365 милиона туристи, което е 

със 185.72 процента повече от аналогичния период на миналата година, се посочва в 

съобщение на министерството на туризма. 

Най-голям брой туристи са пристигнали в Турция от Германия – над 2 милиона 

души, което с 293 процента повече от предишната година. На второ място е Русия с 

1,455 милиона туристи – с почти 100 процента повече. Третата позиция е за 

Великобритания с 1,264 милиона туристи – с 464 процента повече. 

 

Повече информация 

 

 

 

Евростат: През 2021 г. 43% от туристическите нощувки са 

реализирани през юли и август 

 

Сезонността винаги е имала голямо влияние върху сектора на туризма. През 

2021 г. обичайните сезонни данни за нощувки, прекарани в местата за туристическо 

настаняване в Европейския съюз, макар да се повишават в годишно сравнение, остават 

под резултатите от предпандемичната 2019 г. Това сочат най-новите данни на 

европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й. 

Ефектите от пандемията от коронавирус причиниха драстични сезонни 

отклонения през 2020 година - по-малко от 3 на сто от общия брой нощувки през 

годината бяха реализирани през април и май, докато 24 на сто от общия брой нощувки 

са били реализирани през август – пиковия туристически месец. 

През миналогодишните юли и август са реализирани 782 милиона нощувки в 

ЕС. Това е увеличение с 28 на сто спрямо 2020 г., когато нощувките бяха 610 милиона. 

Въпреки това показателя остана с 16 на сто под равнището си от 2019 г., когато 

бяха регистрирани 926 милиона нощувки. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nad-16-miliona-chuzhdestranni-turisti-sa-posetili-turtsiya-ot-nachaloto-na-godinata/
https://tourismboard.bg/news/nad-16-miliona-chuzhdestranni-turisti-sa-posetili-turtsiya-ot-nachaloto-na-godinata/
https://tourismboard.bg/news/evrostat-prez-2021-g-43-ot-turisticheskite-noshtuvki-sa-realizirani-prez-yuli-i-avgust/
https://tourismboard.bg/news/evrostat-prez-2021-g-43-ot-turisticheskite-noshtuvki-sa-realizirani-prez-yuli-i-avgust/
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Тази година туристическият сезон в Гърция ще продължи до 

декември, прогнозира Кикилиас 

 

„Според изчисленията 5,7 милиона 

пътници ще дойдат в Атина със самолет 

през втората половина на 2022 г.“, каза 

министърът на туризма Василис 

Кикилиас. 

Кикилиас обаче подчерта, че въз 

основа на стратегията и плана, който се 

изпълнява, въпросът не е в броя на 

пътуващите, а в приходите от туризъм в 

икономиката на страната тази година и в бюджета на средното гръцко семейство, както 

и в разпространението на туристическия продукт, така че да се подсилят местните 

общности във възможно най-много области, които, макар и да не са с популярна марка, 

са със същата красота като други известни дестинации. 

 

Повече информация 

 

 

 

Гърция очаква по-високи приходи от туризъм спрямо 

рекордната 2019 година 

 

Гръцкият министър на туризма Василис Кикилиас прогнозира, че тази година 

приходите ще са по-високи от рекордната 2019 година. Вече се търсят пакети за 

зимните месеци. 

Изчерпани са туристическите пакети за август в Гърция на европейския 

турстически пазар, съобщават туроператорите. 

Германски и френски туроператори търсят вече ваучери за ноември и декември, 

информира министърът. 

На Миконос, Санторини и Родос няма места до края на септември. 

Туристическият поток към гръцките острови е нараснал средно с 30%. Само за 

месец юли туристопотокът към Гърция е около 4 милиона души. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/tazi-godina-turisticheskiyat-sezon-v-gartsiya-shte-prodalzhi-do-dekemvri-prognozira-kikilias/
https://tourismboard.bg/news/tazi-godina-turisticheskiyat-sezon-v-gartsiya-shte-prodalzhi-do-dekemvri-prognozira-kikilias/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-ochakva-po-visoki-prihodi-ot-turizam-spryamo-rekordnata-2019-godina/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-ochakva-po-visoki-prihodi-ot-turizam-spryamo-rekordnata-2019-godina/
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Експерти от четири държави търсят баланса между виртуалната 

и реалната действителност в туризма 

 

Експерти от четири държави – Армения, Грузия, Гърция и България, търсят 

баланса между виртуалната и истинската реалност в туризма и създаването на нови 

преживявания за гостите в Черноморския регион. Това каза за БТА Цветелина Генова, 

ръководител на проект, финансиран по програмата „Черноморски басейн“. Партньор от 

българска страна е Висшето училище по мениджмънт във Варна. 

Проучване в рамките на проекта показа, че хората в активна възраст искат 

почивките им да бъдат запомнящо се преживяване, пасивното ходене на плаж вече не 

ги привлича, посочи Генова. По думите й гостите искат да опознават места извън 

стандартните пътеводители и най-вече желаят да се запознават с местни хора, които 

имат същите интереси като тях. 

Допреди няколко години технологиите в туризма бяха преди всичко средство за 

организиране на почивки, пътуване, наемане на автомобил, допълни експертът. По 

думите й през последните две години нещата са се променили и много от хотелите и 

ресторантите са въвели автоматизиране на услугите, особено от гледна точка на 

сигурността на здравето на гостите. 

 

Повече информация 

 

 

 

Първо издание на международния фестивал на „Динята и 

Пъпеша“ в с. Флорентин 

 

Тази година на 30 и 31 юли за пръв 

път ще се проведе международният 

фестивал на „Динята и Пъпеша“ в с. 

Флорентин, община Ново Село. 

Събитието е организирано от Народно 

читалище "Пробуда-1925", 

Организационен комитет и областния 

управител на област Видин Любен 

Иванов. 

За развлекателната програма са предвидени участници от България и Румъния.  

Поканени са и местни производители на вино, мед, дини и пъпеши. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/eksperti-ot-chetiri-darzhavi-tarsyat-balansa-mezhdu-virtualnata-i-realnata-dejstvitelnost-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/eksperti-ot-chetiri-darzhavi-tarsyat-balansa-mezhdu-virtualnata-i-realnata-dejstvitelnost-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/parvo-izdanie-na-mezhdunarodniya-festival-na-dinyata-i-papesha-v-s-florentin/
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Туристическият сезон в Албания надхвърля нивото отпреди 

пандемията 

 

Албанският статистически институт ИНСТАТ обяви, че през юни 2022 г. на 

територията на Албания са влезли  876 056 чуждестранни туристи. Това е с 45,0% 

повече в сравнение с юни 2021 г. 

Според статистиката през юни 2022 г. в Албания са пристигнали 1 359 501 

албански и чуждестранни граждани. Ръстът през юни 2022 г. на този показател е 44,6% 

спрямо юни 2021 г. 

За първите 6 месеца на 2022 г. най-много посетители в Албания са влезли от 

Гърция, като увеличението е 5,1 пъти спрямо същия период на 2021 г. Увеличението на 

броя на пристигналите от Косово е най-ниско - 12,6% спрямо полугодието на 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Киргизстан привлича туристи с кобилешко мляко 

 

Интересен и здравословен начин за 

привличане на туристи прилагат в 

Киргизстан. Там предлагат кобилешко 

мляко – прясно и ферментирало. То може 

да се консумира в заведения по западен 

образец и в традционните за киргизите 

юрти. 

Киргизстан намира начин да 

привлече повече туристи. 

Централноазиатската страна предлага напитка, добре известна сред планинците. Става 

дума за кобилешкото мляко, наречено още кумис. Според местните хора, то е уникален 

начин за подсилване на имунната система. 

Прясното и ферментиралото кобилешко мляко се радват на интерес и от страна 

на чужденци в Киргизстан. 

Важността на млечната напитка може да се види и в името на столицата Бишкек. 

Градът е кръстен на гребло, използвано за разбиване на ферментиралото мляко. 

Кумисът е свързан с историята на Киргизстан, ношите предци са го пиели не 

само с лечебна цел, а ежедневно, обяснява служител в курортно селище. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-sezon-v-albaniya-nadhvarlya-nivoto-otpredi-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-sezon-v-albaniya-nadhvarlya-nivoto-otpredi-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/kirgizstan-privlicha-turisti-s-kobileshko-mlyako/
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10-те джебчийски забележителности на Европа 

 

Британската преса състави 10 места в Европа, където туристите са най-

застрашени да станат жертва на джебчии. 

Първото място зае Рамбла, оживена пешеходна улица в центъра на Барселона. 

Второто място е основната атракция на френската столица Айфеловата кула. Между 

другото, Париж се споменава в челната десетка по-често от други градове: на пето 

място е базиликата Сакре-Кьор, на осмо Лувъра, а на девето катедралата Нотр Дам. 

Рим се споменава в списъка два пъти: третият ред на "антирейтинга" отиде за 

фонтана Треви, а шестият за Колизеума 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/10-te-dzhebchijski-zabelezhitelnosti-na-evropa/
https://tourismboard.bg/news/10-te-dzhebchijski-zabelezhitelnosti-na-evropa/

