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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Албена посрещна 53-тата си годишнина с празничен концерт, 

намаления и изненади за гости и приятели 

 

На 24 август 1969 година официално е открит емблематичният за българското 

Черноморие курорт Албена. През своята над половинвековна история той се развива и 

утвърждава като предпочитано място за летен, здравен и активен отдих както за 

български туристи, така и за много гости от цял свят. Ваканционното селище отбеляза 

своята 53-та годишнина с богата празнична програма, намаления и много други 

изненади за гости и приятели. 

Кулминацията на празника е концертът на звездата на българската поп музика 

Любо Киров и последващата пищна заря. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/albena-posreshtna-53-tata-si-godishnina-s-praznichen-kontsert-namaleniya-i-iznenadi-za-gosti-i-priyateli/
https://tourismboard.bg/news/albena-posreshtna-53-tata-si-godishnina-s-praznichen-kontsert-namaleniya-i-iznenadi-za-gosti-i-priyateli/
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Празници на гроздолечението, виното и СПА терапиите с грозде 

в курорта Св. св. Константин и Елена 

 

От 26 август до 2 септември в курорта Св. св. Константин и Елена ще се 

проведат традиционните празници на гроздолечението, виното и СПА терапиите с 

гроздови продукти. 

За пета поредна година първият български морски курорт ще предложи на 

своите гости да станат част от събитие, което има за цел да популяризира лечебните 

качества на винените терапии за красота, лице и тяло. Специалистите по физикална и 

рехабилационна медицина препоръчват процедурите да се правят в края на летния 

сезон. Ваните с гроздови екстракти, хидратиращите терапии за лице и тяло, масажите с 

пилинг ефект подготвят тялото за по-голяма устойчивост срещу инфекции през есенно-

зимния период, подобрят обмяната на веществата, имат антиоксидантен ефект, 

тонизират тялото и са отлични за сияйна кожа. 

Гостите на Св. св. Константин и Елена могат също да дегустират вина от 

бутикови варненски изби, а също и да спечелят в томбола Wine Beauty терапии. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/praznitsi-na-grozdolechenieto-vinoto-i-spa-terapiite-s-grozde-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena/
https://tourismboard.bg/news/praznitsi-na-grozdolechenieto-vinoto-i-spa-terapiite-s-grozde-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena/
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„България Еър“ с промоционални цени в бизнес класа през 

август и септември 

 

Националният превозвач „България Еър“ ще зарадва пътниците с 

преференциални цени за пътуване в бизнес класа. Всички, които желаят да се насладят 

на още по-приятен и комфортен полет, могат да се възползват от промоционалните 

условия за закупуване на самолетни билети в бизнес класа до 20 септември 2022г. 

Пътниците имат възможността да избират между 17 международни и 2 вътрешни 

дестинации. 

Билети могат да бъдат закупени на промоционални цени за пътувания до 31 март 

2023 г. Условията важат за пътуване от и до София, както и от/до Варна и Бургас. 

Пътниците на „България Еър“, избрали да отпътуват до мечтаните от тях 

дестинации в бизнес класа, могат да се насладят на максимален комфорт като си 

осигурят повече пространство и уединение, допълнителен регистриран багаж, 

приоритет при check-in и качване в самолета, достъп до бизнес салоните на летищата, 

изкушаващо четиристепенно меню и повече точки в програмата за лоялни клиенти FLY 

MORE. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-ear-s-promotsionalni-tseni-v-biznes-klasa-prez-avgust-i-septemvri/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-ear-s-promotsionalni-tseni-v-biznes-klasa-prez-avgust-i-septemvri/
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Албена домакинства десетото издание на Международния 

фестивал на хвърчилата 

 

Ваканционно селище „Албена“ ще бъде домакин на десетото издание на 

Международния фестивал на хвърчилата в периода 31 август – 1 септември. 

Грандиозният празник на свободния полет под мотото „По пътя на птиците“ ще 

събере на едно място едни от най-популярните въздушни артисти от България, 

Великобритания, Нидерландия, Австрия, ЮАР, Естония, Гърция и Турция. Основен 

акцент в събитието ще бъдат демонстрациите на участващите кайт клубове, които ще 

представят своите уникални модели, често достигащи впечатляващи размери.  

Програмата включва също състезания и детски работилници, по време на които най-

малките участници ще могат да сътворят собствено хвърчило. И в двата фестивални 

дни проявата ще се започне в 10:00 ч. и ще продължи до 17:00 ч. следобед на плажа 

пред хотел „Боряна“. 

Курортният комплекс ще домакинства събитие от подобен мащаб за втори път, 

след като среща в Албена ентусиастите си дадоха и през пролетта на тази година. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/albena-domakinstva-desetoto-izdanie-na-mezhdunarodniya-festival-na-hvarchilata/
https://tourismboard.bg/news/albena-domakinstva-desetoto-izdanie-na-mezhdunarodniya-festival-na-hvarchilata/
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Доц. Румен Драганов: Южното Черноморие остава любима 

дестинация на българите 

 

50% ръст на чуждестранните туристи и 15-17% на българските се очертават 

спрямо предходната година този летен сезон, съобщи в интервю за Радио Стара 

Загора директорът на Института за анализи и оценки в туризма доц. Румен Драганов. 

Той допълни, че за август и септември ръстът ще надхвърли 60%. 

По думите му въпреки инфлацията, приходите спрямо 2021г. се движат над 8%. 

Курортите по Южното Черноморие остават предпочитани за българите, допълни 

доц. Драганов. Слънчев бряг привлича младите хора, Поморие се очертава като най-

посещаван, а в Приморско нощувките надхвърлиха 100 000.. 

 

Чуй интервюто 

 

 

 

Доц. Румен Драганов: Велико Търново е сред предпочитаните 

дестинации от чужденците за туризъм в градска среда 

 

Велико Търново е сред предпочитаните дестинации у нас от чуждестранните 

туристи, които посещават страната с цел туризъм в градска среда. Те са около 20% от 

общия брой на чужденците, които избират да почиват в България. Другите градове, 

които предизвикват интерес, са София и Пловдив. Това обясни Румен Драганов, 

председател на Института за оценки и анализи в туризма за общинско радио Велико 

Търново. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-yuzhnoto-chernomorie-ostava-lyubima-destinatsiya-na-balgarite/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-yuzhnoto-chernomorie-ostava-lyubima-destinatsiya-na-balgarite/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-veliko-tarnovo-e-sred-predpochitanite-destinatsii-ot-chuzhdentsite-za-turizam-v-gradska-sreda/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-veliko-tarnovo-e-sred-predpochitanite-destinatsii-ot-chuzhdentsite-za-turizam-v-gradska-sreda/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

АТТА: Очаква се 20-30% ръст на туристите по Черноморието 

 

Повече туристи в сравнение с миналата година. Въпреки това спадът е 15-20% 

спрямо 2019 г., преди пандемията. До 1 юни е имало 1,7 млн. нощувки. Очаква се ръст 

от 20-30%. Това коментира за NovaNews Димитър Попов от Асоциацията на 

туроператорите и туристическите агенти (АТТА) на 22 август 2022 г. 

Според него нищо не може да замени руските и украинските туристи, които 

средно са реализирали между 7 и 10 нощувки на човек. „Румънците са за по 2-3 

нощувки, обикновено идват за уикенда. Поляците бяха основната ни надежда, както и 

туристите от балтийските страни, но имаме спад. Граждани на Германия, Скандинавия 

и Великобритания също намалиха посещенията си. Зимният сезон ще бъде добър, ще 

дръпнем румънци, гърци, сърби и македонци“, прогнозира Попов. 

 

Вж. видео 

 

 

 

БАВП: Близо 70 изби в България предлагат винено-кулинарен 

туризъм 

 

Виненият туризъм в България е все още непозната форма на алтернативен 

туризъм за разлика от световните тенденции, но все повече изби осъзнават имиджовия 

и икономически потенциал на тази дейност. Около 70 са избите в България, които 

предлагат дегустация. Около 15-20 от тях разполагат и с база за настаняване предимно 

на високо ниво. Това каза Ивайло Катерски, председател на Българската асоциация на 

винените професионалисти (БАВП), за Bloomberg TV Bulgaria на 21 август 2022 г. 

„Вярвам в потенциала на винено-кулинарния туризъм и се надявам да става по-

разпознаваем и предпочитан. Конкурентните предимства на България са в този вид 

туризъм, защото доста трудно можем да се състезаваме с Гърция и Турция по 

отношение на морския туризъм“, посочи Катерски. 

 

Вж. видео 

 

https://tourismboard.bg/news/atta-ochakva-se-20-30-rast-na-turistite-po-chernomorieto/
https://tourismboard.bg/news/atta-ochakva-se-20-30-rast-na-turistite-po-chernomorieto/
https://tourismboard.bg/news/bavp-blizo-70-izbi-v-balgariya-predlagat-vineno-kulinaren-turizam/
https://tourismboard.bg/news/bavp-blizo-70-izbi-v-balgariya-predlagat-vineno-kulinaren-turizam/
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БТС: Необходима е реновация на високопланинските хижи 

 

„Без помощта на държавата не можем да направим сериозна реновация и 

подготовка на високопланинските хижи, особено на тези, които се намират в парковите 

зони.“ Това заяви председателят на Български туристически съюз (БТС) Венцислав 

Венев, предаде репортер на БГНЕС. 

Като причина за това той посочи, че туристическият сезон е сравнително кратък 

в тези обекти за настаняване и групата от туристи е прекалено малка, за да може да 

изпълняват строително ремонтни работи. 

Той призова за помощ от държавните институции за реновиране на 

високопланинските хижи. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/bts-neobhodima-e-renovatsiya-na-visokoplaninskite-hizhi/
https://tourismboard.bg/news/bts-neobhodima-e-renovatsiya-na-visokoplaninskite-hizhi/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

Ваучерите за туристически услуги – най-често задаваните 

въпроси и техните отговори 

 

Министерството на туризма разясни възможностите, които предлагат ваучерите 

за туризъм. Ето кои са най-често задаваните въпроси и техните отговори. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министърът на туризма: 50% ръст в сектора спрямо 2021 не 

води до по-добри печалби 

 

Спрямо 2019-та година имаме 19% 

спад в туризма, а спрямо 2021-ва сме на 

50% ръст. Данните посочи служебният 

министър на туризма Илин Димитров в 

студиото на Нова телевизия на 24 август 

2022 г. Той обаче уточни: „По-висок брой 

туристи не значи по-добри печалби”. И 

обясни това със скока на цените, който 

изяжда печалбите.“ 

Според Илин Димитров България трябва много повече и за много повече пари да 

се рекламира пред света. „Нашият облик пред света е 2 стотни от процента БВП. Аз бих 

гонил 1 % от БВП, за да можем да изградим един добър имидж на страната ни и една 

чудесна маркетингова стратегия, защото това продава – как изглежда страната навън.“ 

Като посочи, че за туризма е важно да се говори положително, каза: „България е 

място, което трябва да акцентира върху 6,7 ключови думи – чистота, природа, слънце, 

море, СПА, винен, културен туризъм. Искаме всички протоколни подаръци да бъдат 

уеднаквени и да представяме българско вино с хубави етикети, представящи нашата 

история. И подаръци, които също представят историята и културата ни.“ 

 

Вж. видео 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vaucherite-za-turisticheski-uslugi-naj-chesto-zadavanite-vaprosi-i-tehnite-otgovori/
https://tourismboard.bg/news/vaucherite-za-turisticheski-uslugi-naj-chesto-zadavanite-vaprosi-i-tehnite-otgovori/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-50-rast-v-sektora-spryamo-2021-ne-vodi-do-po-dobri-pechalbi/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-50-rast-v-sektora-spryamo-2021-ne-vodi-do-po-dobri-pechalbi/
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Министър Димитров обсъди с вицепремиера Атанас Пеканов и 

министъра на иновациите Александър Пулев възможностите за 

кандидатстване по Плана за възстановяване в сектор туризъм 

 

Заместник министър-председателят по управление на европейските средства 

Атанас Пеканов, служебният министър на туризма д-р Илин Димитров и на иновациите 

и растежа Александър Пулев проведоха работна среща относно възможностите за 

финансиране на  туристическия бранш по Плана за възстановяване и устойчивост и 

европейските програми. 

По предложение на министъра на туризма беше прието експерти от 

Министерски съвет и от ресорните министерства да обединят усилия и в кратък период 

да подготвят разяснителна информация за възможностите и сроковете за финансиране 

по Плана за възстановяване и устойчивост и по европейските и оперативните програми.  

Всяко едно от министерствата ще излезе със свое становище. 

За улеснение на туристическия сектор Министерството на туризма ще 

разпространи информационна брошура с актуалната информация за хотелиерите 

относно активните програми, по които ще могат да кандидатстват. 

 

Повече информация 

 

 

 

Работна група на Министерство на туризма ще подпомага 

обединението на туристическия сектор 

 

Обща работна група между експерти на Министерството на туризма и 

туристическия бизнес ще разработи правна рамка за регулиране на обединението на 

сдруженията в сектор туризъм и създаването на единна браншова организация. 

В изпълнение на приоритетите, залегнали в програмата на Министерство на 

туризма и на основание Закона за туризма, обявяваме началото на записване на членове 

на работната група. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-obsadi-s-vitsepremiera-atanas-pekanov-i-ministara-na-inovatsiite-aleksandar-pulev-vazmozhnostite-za-kandidatstvane-po-plana-za-vazstanovyavane-v-sektor-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-obsadi-s-vitsepremiera-atanas-pekanov-i-ministara-na-inovatsiite-aleksandar-pulev-vazmozhnostite-za-kandidatstvane-po-plana-za-vazstanovyavane-v-sektor-turizam/
https://tourismboard.bg/news/rabotna-grupa-na-ministerstvo-na-turizma-shte-podpomaga-obedinenieto-na-turisticheskiya-sektor/
https://tourismboard.bg/news/rabotna-grupa-na-ministerstvo-na-turizma-shte-podpomaga-obedinenieto-na-turisticheskiya-sektor/
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Междуведомствена група ще работи за популяризиране на 

българския туризъм, култура и храни 

 

Обща работна група между Министерството на туризма, Министерството на 

културата и Министерството на земеделието ще обсъжда възможностите за 

популяризирането на българския туризъм, култура и земеделие у нас и в чужбина. Това 

стана ясно на среща между министрите д-р Илин Димитров, проф. Велислав Минеков и 

Явор Гечев. 

Министър Димитров изведе като приоритет необходимостта от пълна 

координация между институциите за популяризиране на Бранд България. „Убеден съм, 

че туризъм, земеделие и култура трябва да вървят ръка за ръка. Поставяме началото на 

едно хубаво сътрудничество с пътна карта за работа през следващите няколко месеца“, 

заяви министър Димитров. 

Работната група ще разглежда съвместна организация на фестивали и събития, 

свързани с култура, храна и вино. 

 

Повече информация 

 

 

 

Заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева се 

включи в годишната среща на икономическите съветници в Службите 

по търговско-икономическите въпроси 

 

България да се възприема като атрактивна туристическа дестинация със своята 

уникалност - културно наследство и природни дадености, високо качество на 

предлаганите туристически продукти и услуги, както и да се утвърди като целогодишна 

туристическа дестинация, развиваща устойчив туризъм. Така заместник-министърът на 

туризма проф. Мариела Модева описа приоритетните насоки за развитие на българския 

туризъм по време на Годишната среща на икономическите съветници в Службите по 

търговско-икономическите въпроси. 

В срещата, проведена на 23 август и чийто домакин е министърът на 

икономиката и индустрията Никола Стоянов, взе участие и министърът на иновациите 

и растежа Александър Пулев. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/mezhduvedomstvena-grupa-shte-raboti-za-populyarizirane-na-balgarskiya-turizam-kultura-i-hrani/
https://tourismboard.bg/news/mezhduvedomstvena-grupa-shte-raboti-za-populyarizirane-na-balgarskiya-turizam-kultura-i-hrani/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministarat-na-turizma-prof-mariela-modeva-se-vklyuchi-v-godishnata-sreshta-na-ikonomicheskite-savetnitsi-v-sluzhbite-po-targovsko-ikonomicheskite-vaprosi/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministarat-na-turizma-prof-mariela-modeva-se-vklyuchi-v-godishnata-sreshta-na-ikonomicheskite-savetnitsi-v-sluzhbite-po-targovsko-ikonomicheskite-vaprosi/
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Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ извърши 

1133 проверки на заведения и ресторанти през юни и юли 

 

Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) установи 150 

лица без сключени трудови договори при проверки на 1133 питейни заведения и 

ресторанти, приключени през месеците юни и юли. 

Данните показват, че при 13% от извършените проверки в рамките на 

кампанията, насочена към превенция на недекларирания труд в ресторантьорството, се 

установява най-тежката му форма - работа без трудов договор.  

Констатираните при тези проверки нарушения на трудовото законодателство са 

6333. От тях 810 са по заплащане на труда и 878 - по работното време, почивките и 

отпуските. Тези нарушения също създават предпоставки за укриване на данъци и 

осигуровки от работодатели и работещи в отрасъла. 

Резултатите от кампанията за пореден път доказват, че ресторантьорството е 

сред високорисковите отрасли по отношение използването на нерегламентирани 

практики на пазара на труда, заедно с хотелиерството, строителството и селското 

стопанство, се посочва в съобщението на ИА ГИТ. 

 

Повече информация 

 

 

 

80% от българските туристи са пътували само в страната през 

второто тримесечие на 2022 г. 
 

През второто тримесечие на 2022 г. 1 076.6 хил. български граждани са 

реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 80.0% са 

пътували само в страната, 15.7% - само в чужбина, а 4.3% са пътували както в страната, 

така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на 

пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 15.5%. 

Това показват данните на Националния статистически институт. 

През второто тримесечие на 2022 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 

390.4 хил., или 88.8% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на 

самостоятелните пътувания без резервация в страната е 93.8%, а на тези в чужбина – 

60.3%. 

 

Повече данни 

 

 

https://tourismboard.bg/news/izpalnitelnata-agentsiya-glavna-inspektsiya-po-truda-izvarshi-1133-proverki-na-zavedeniya-i-restoranti-prez-yuni-i-yuli/
https://tourismboard.bg/news/izpalnitelnata-agentsiya-glavna-inspektsiya-po-truda-izvarshi-1133-proverki-na-zavedeniya-i-restoranti-prez-yuni-i-yuli/
https://tourismboard.bg/news/80-ot-balgarskite-turisti-sa-patuvali-samo-v-stranata-prez-vtoroto-trimesechie-na-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/80-ot-balgarskite-turisti-sa-patuvali-samo-v-stranata-prez-vtoroto-trimesechie-na-2022-g/
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Посетителите на остров „Света Анастасия“ могат да се разходят 

с виртуални очила по морското дъно 

 

Лятото на остров "Света 

Анастасия" ще продължи до края на 

месец декември, с тишината, 

спокойствието, удобствата и вкусната 

морска храна, които предлага на 

посетителите, каза по БНР Бургас 

управителят на единствения действащ 

остров у нас Павлин Димитров: 

„Последните години смятаме, че 

трябва да се отворени по-дълго време за хората, за да могат те да се докоснат до 

магията и енергията на мястото. След пътуването по море всеки огладнява, насочва се 

към ресторанта и към тарама хайвера, който приготвяме на място, по наша рецепта. 

Също приготвяме рибена чорба, вкусни миди на девесил и дафинов лист. 

Посетителите на острова се впечатляват много и от интерактивния музей. Чрез 

виртуални очила могат да направят разходка по морското дъно и се потопят до V век 

пр.Хр., като могат да видят потънали кораби от древността. 

Три сватбени тържества на острова е имало с младоженци от САЩ. Има много 

българи, които идват от всяко едно кътче на света на острова и остават възхитени. 

Освен българите имаме и гости от Германия, Чехия, Полша, Словакия и Унгария.“ 

 

Чуй интервю 

 

 

 

Съчетаването на работа с почивка на каравана e все по-достъпен 

и предпочитан избор за българите, показват данни на онлайн 

платформа 

 

Съчетаването на работа с почивка на морето се превръща във все по-достъпен и 

предпочитан избор за българите това лято, тъй като все повече работодатели 

предоставят възможности на своите служители за дистанционна работа, което пък 

удължава летния сезон до края на септември. Това показват данните на най-голямата 

българска платформа за онлайн резервация на каравани у нас. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/posetitelite-na-ostrov-sveta-anastasiya-mogat-da-se-razhodyat-s-virtualni-ochila-po-morskoto-dano/
https://tourismboard.bg/news/posetitelite-na-ostrov-sveta-anastasiya-mogat-da-se-razhodyat-s-virtualni-ochila-po-morskoto-dano/
https://tourismboard.bg/news/sachetavaneto-na-rabota-s-pochivka-na-karavana-e-vse-po-dostapen-i-predpochitan-izbor-za-balgarite-pokazvat-danni-na-onlajn-platforma/
https://tourismboard.bg/news/sachetavaneto-na-rabota-s-pochivka-na-karavana-e-vse-po-dostapen-i-predpochitan-izbor-za-balgarite-pokazvat-danni-na-onlajn-platforma/


 

 

 
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 

 

 

По-слаб сезон отчитат на Северния плаж в Бургас 

 

Отливът на туристи тази година се усети доста по-сериозно, отколкото 

предходните две лета на Ковида, коментира сезона Симеон Цветков, представител на 

концесионера на Северния плаж в Бургас ред БНР. По думите му тежката ситуация на 

север в Черно море също не е допринесла за това туристите да изберат България, като 

дестинация. 

„В общи линии, не се оправда дори това, че ще бъде по-добър от 

миналогодишния. Като цяло на места се отчита някакъв ръст в оборотите, но той се 

дължи основно на повишаването на цените на всички продукти. Оборотът е една идея 

по-висок, но печалбата е две идеи по-ниска. Това, което отчитаме, като печалба е да 

няма инциденти.“ 

 

Чуй интервю 

 

 

 

Виненият туризъм и в България набира популярност 

 

Първите си стъпки модерният винен туризъм в България направи в началото на 

хилядолетието, но сериозен тласък му дадоха европейските средства, които помогнаха 

на много винари да изградят хубави дегустационни зали и места за настаняване. За 

повишаването на интереса към избите в последните години помагат и социалните 

мрежи и все по-богатият календар от винени събития в страната, пише „Капитал“. 

По общото мнение на бранша нишата има огромен потенциал, макар и да не е 

заместител на масовия туризъм - дори в най-развитите винарски страни това е нишов и 

допълващ продукт, който подкрепя продажбите. Той обаче може да помогне за 

диверсифицирането на туристическия сектор в страната, така че той да стане по-

разнообразен, по-устойчив на кризи и с по-голяма добавена стойност. Виненият 

туризъм е ключов и за селските райони и може да даде силен импулс за развитието им. 

Той е важен и за винения имидж на България и регионите извън граница, от което 

печели цялата индустрия. 

Избите все още имат да извървят дълъг път, преди виненият туризъм в страната 

да се превърне в завършен продукт. Но възходящият тренд е видим и по всичко личи, 

че вратите им ще бъдат все по-широко отворени. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/po-slab-sezon-otchitat-na-severniya-plazh-v-burgas/
https://tourismboard.bg/news/po-slab-sezon-otchitat-na-severniya-plazh-v-burgas/
https://tourismboard.bg/news/vineniyat-turizam-i-v-balgariya-nabira-populyarnost/
https://tourismboard.bg/news/vineniyat-turizam-i-v-balgariya-nabira-populyarnost/
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В Етнографския комплекс в Златоград отчитат 10% ръст на 

туристите през август спрямо същия месец миналата година 

 

Летният туристически сезон в Златоград е успешен, 10% ръст на туристи се 

отчита през август спрямо същия месец миналата година, посочи инж. Александър 

Митушев, управител на Етнографския комплекс Златоград.  

Хотелите в града са пълни през този месец, а прогнозите за септември са за 

висока заетост на местата за настаняване, резервирани за семинари, екскурзии и гости 

за Делювите празници. 

Преобладаващо български летовници са клиентите в Етнографския комплекс. 

Около 5% от туристите са чуждестранни клиенти – германци, французи, 

португалци и др., според  инж. Митушев. 

Хотелският комплекс в Стария град поддържа за поредна година вариантите за 

почивка „планина – море“, возейки туристите до плажовете на Северна Гърция. През 

септември преобладават резервациите за групи за конферентен туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/v-etnografskiya-kompleks-v-zlatograd-otchitat-10-rast-na-turistite-prez-avgust-spryamo-sashtiya-mesets-minalata-godina/
https://tourismboard.bg/news/v-etnografskiya-kompleks-v-zlatograd-otchitat-10-rast-na-turistite-prez-avgust-spryamo-sashtiya-mesets-minalata-godina/
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Община Твърдица изгражда погледно място „Потопената 

църква“ край язовир „Жребчево“ 

 

Община Твърдица изгражда погледно място „Потопената църква“ край язовир 

„Жребчево“. 

Погледното място ще се състои от три къта за отдих в района на Потопената 

църква, като към момента е завършен единият от тях. 

Ще бъде поставена туристическа табела, съгласувана с най-възрастните жители 

на село Запалня, потопеното преди години в язовира, и с директора на твърдишкия 

исторически музей. 

Ще бъдат поставени табели с джипиес координати на забележителности и къщи 

за гости в общината, както и осветление на кътовете за отдих. 

Ще бъде маркирано трасе до местността Скоковете. 

Целта е чрез Потопената църква, която е най-разпознаваемото и притегателно за 

туристи място в Твърдишко, да се насочи вниманието им към други туристически 

обекти, места за настаняване и хранене в района. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/obshtina-tvarditsa-izgrazhda-pogledno-myasto-potopenata-tsarkva-kraj-yazovir-zhrebchevo/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-tvarditsa-izgrazhda-pogledno-myasto-potopenata-tsarkva-kraj-yazovir-zhrebchevo/
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Международни новини от България и света  
 

 

 

България е против пълното премахване на визите за руски 

граждани в ЕС 

 

България подкрепя споразумението за издаване на визи, подписано между ЕС и 

Русия. Това заяви служебният зам.-външен министър Костадин Коджабашев на 

брифинг в Министерството на външните работи на 25 август 2022 г. 

Въпросното предложение ще бъде обсъдено в края на август в Прага, на 

международен форум, посветен на Украйна, с участието на външни министри. 

 

Повече информация 

 
 

 

Приходите от туризъм на Гърция през юни 2022 г. надхвърлиха 

нивата от 2019 г. 
 

Всяка Приходите от туризъм на 

Гърция през юни 2022 година 

надхвърлиха нивата от 2019 г. и засилиха 

прогнозите за рекордна година за сектора 

по отношение на приходите. 

Макар пристиганията от чужбина 

през юни да се равняват на 89% от тези 

през 2019 г., последния пълен сезон преди 

пандемията от коронавирус, приходите са 

достигнали 2,62 млрд. евро, което е повече от 2,56 млрд. евро през юни 2019 г., сочат 

данни на гръцката централна банка. 

Това означава, че разходите на турист са се увеличили, което е резултат най-вече 

от по-високите цени в световен мащаб. Гърция отчита нива на инфлация, невиждани от 

средата на 90-те години на миналия век. 

 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-e-protiv-palnoto-premahvane-na-vizite-za-ruski-grazhdani-v-es/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-e-protiv-palnoto-premahvane-na-vizite-za-ruski-grazhdani-v-es/
https://tourismboard.bg/news/prihodite-ot-turizam-na-gartsiya-prez-yuni-2022-g-nadhvarliha-nivata-ot-2019-g/
https://tourismboard.bg/news/prihodite-ot-turizam-na-gartsiya-prez-yuni-2022-g-nadhvarliha-nivata-ot-2019-g/
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Над 23 млн. чуждестранни туристи са посетили Турция от 

началото на годината, българите са 1,4 млн. 
 

Около 1,4 млн. българи са 

посетили Турция през януари-юли, сочат 

данни на Министерството на културата и 

туризма на страната. 

Над 23 милиона чуждестранни 

туристи са посетили Турция през периода 

януари-юли, което представлява сериозно 

увеличение от 128% спрямо предходната 

година, сочат данните. 

По данни на министерството германците са начело в списъка на чуждестранните 

посетители. От януари до юли 2,99 млн. германски туристи са посетили Турция, което 

представлява близо 13% от всички пристигащи чуждестранни туристи. 

 

Повече информация 

 

 

 

Чуждестранните туристи в Турция са нараснали с над 50% през 

юли 2022 г. 
 

Турското министерство на туризма съобщи за ръст от над 50 процента в броя на 

туристическите посещения в страната през юли в сравнение със същия месец на 

миналата година. 

Общо 6,66 милиона чужденци са посетили Турция през предишния месец, което 

представлява увеличение с 52,84 процента.  

Най-голям брой туристи са дошли от Германия, Русия и Великобритания. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nad-23-mln-chuzhdestranni-turisti-sa-posetili-turtsiya-ot-nachaloto-na-godinata-balgarite-sa-1-4-mln/
https://tourismboard.bg/news/nad-23-mln-chuzhdestranni-turisti-sa-posetili-turtsiya-ot-nachaloto-na-godinata-balgarite-sa-1-4-mln/
https://tourismboard.bg/news/chuzhdestrannite-turisti-v-turtsiya-sa-narasnali-s-nad-50-na-sto-prez-yuli-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/chuzhdestrannite-turisti-v-turtsiya-sa-narasnali-s-nad-50-na-sto-prez-yuli-2022-g/
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2022 – годината на цялостното възстановяване на туризма в 

Турция 

 

„Добра година“. С тези две думи може да се опише ситуацията в сферата на 

туризма в Турция през 2022 г. Туристическият сектор в страната в момента се радва на 

истинско възраждане след отпадането на ограниченията заради пандемията от КОВИД-

19.  

Министърът на туризма Мехмет Нури Ерсой обяви, че Турция планира да 

приеме 42 милиона туристи през тази година, а приходите в сферата се очаква да 

достигнат рекордните 35 милиарда долара.  

В разгара на летния туристически сезон в страната на практика напълно са заети 

местата за настаняване в хотелите, а билетите за самолетни пътувания до Турция са 

разпродадени преди месеци. Ежедневно се извършват стотици чартърни полети до 

егейските и средиземноморските курорти.  

Най-популярните за туристите дестинации си остават Истанбул и Анталия, както 

и Кападокия, егейските окръзи Мугла, Измир, Айдън, както и граничещият с България 

и Гърция окръг Одрин. 

 

Повече информация 

 

 

 

Турция ще привлича повече шопинг туристи 

 

Mиниcтepcтвoтo нa ĸyлтypaтa и 

тypизмa нa Typция щe paбoти въpxy нoви 

cтpaтeгии зa нacъpчaвaнe нa шoпинг 

тypизмa в Typция чpeз peĸлaмни 

ĸaмпaнии и пpoмoциoнaлни 

видeoĸлипoвe, нacoчeни ĸъм пpивличaнe 

нa чyждecтpaнни ĸyпyвaчи в cтpaнaтa, 

ĸaзвa Cинaн Йoнчeл, пpeдceдaтeл нa 

Acoциaциятa нa oбeдинeнитe мapĸи. 

Tъй ĸaтo вътpeшнoтo пoтpeблeниe нaмaлявa, мecтнитe тъpгoвци нa дpeбнo ce 

oбpъщaт ĸъм чyждecтpaнни ĸyпyвaчи и ce възпoлзвaт oт възcтaнoвявaнeтo нa 

мeждyнapoдния тypиcтичecĸи тpaфиĸ. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/2022-godinata-na-tsyalostnoto-vazstanovyavane-na-turizma-v-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/2022-godinata-na-tsyalostnoto-vazstanovyavane-na-turizma-v-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/turtsiya-shte-privlicha-poveche-shoping-turisti/
https://tourismboard.bg/news/turtsiya-shte-privlicha-poveche-shoping-turisti/
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Броят на посетителите, отседнали в местата за настаняване в 

Албания, се е увеличил с 25,5% на годишна база през юни 2022 г. 
 

Броят на местните и 

чуждестранните посетители, отседнали в 

хотели, хостели, къщи за гости и други 

места за настаняване в Албания, се е 

увеличил с 25,5% на годишна база през 

юни, като се отчита значително 

увеличение както на чуждестранните 

туристи, така и за местните туристи през 

този летен сезон в Албания. 

Според данни, публикувани от Националния статистически институт ИНСТАТ, 

най-много са чуждестранните посетители от Косово, Полша, Италия, Германия и 

Англия. Според ИНСТАТ двата показателя, а именно броят на местните и 

чуждестранните посетители, следват същата тенденция.. 

 

Повече информация 

 

 

 

Хотели и ресторанти в Германия продължават да изпитват 

трудности 

 

Германската хотелско-

ресторантьорска асоциация предупреди, 

че секторът е подложен на засилен натиск 

и продължава да изпитва сериозни 

проблеми, предаде ДПА. 

Растящите цени на енергията, 

намалелите потребители и заплахата от 

нови антиковид ограничения през есента 

и зимата заплашват за хвърлят сектора в 

трета поредна година на загуби. 

Ако от уравнението се извадят повишените цени за потребителите, оборотът за 

първата половина на 2022 г. е с 22,1% по-нисък от този за първата половина на 2019 г. 

Това пък означава, че все по-малко хора посещават хотели, ресторанти и барове. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/broyat-na-posetitelite-otsednali-v-mestata-za-nastanyavane-v-albaniya-se-e-uvelichil-s-25-5-na-godishna-baza-prez-yuni-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/broyat-na-posetitelite-otsednali-v-mestata-za-nastanyavane-v-albaniya-se-e-uvelichil-s-25-5-na-godishna-baza-prez-yuni-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/hoteli-i-restoranti-v-germaniya-prodalzhavat-da-izpitvat-trudnosti/
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Туризмът във Франция се е възстановил на равнището от преди 

пандемията 

 

Секторът на туризма във Франция отчете изключително добър сезон през това 

лято. Въпреки инфлацията тежко засегнатият от санитарната криза бранш почти се е 

върнал на равнището от 2019 г., заяви Дидие Арно, генерален директор на дружеството 

„Протурисм“. 

Като цяло броят на хотелските нощувки се е увеличил с 2% в сравнение с 

периода преди пандемията, а оборотът е нараснал със 17%, посочи експертът, като 

изтъкна, че тенденцията е възходящо и в къмпингите и частните квартири. 

В Париж това лято са се завърнали чужденците, най-вече американците. 

Службата по туризъм и конгреси отчита 9,9 милиона туристи, които са посетили 

френската столица от началото на юни до края на август (-3,5% спрямо 2019 г.). 

Най-предпочитани обаче остават крайморските дестинации на Средиземно море, 

в Нормандия и на Атлантичесикя океан. 

 

Повече информация 

 

 

 

Френските хотели се пълнят отново, а цените им растат 

 

Френската хотелиерска индустрия 

се облагодетелства от туристите, които се 

завръщат, а цените за настаняване в 

цялата страна се покачват средно с около 

една пета. Това сочат данни на базираната 

в Париж консултантска организация за 

хотелиерство и туризъм MKG. 

Цените за настаняване са се 

повишили средно с 21,6% в цялата страна, 

докато цените във френската столица са по-високи средно с 35%. 

Чуждестранните гости, особено тези от Съединените щати, са допринесли за 

високата заетост на хотелите. В момента те също се възползват от слабото евро, което 

прави пътуването до Европа за американците по-евтино. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/turizmat-vav-frantsiya-se-e-vazstanovil-na-ravnishteto-ot-predi-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-vav-frantsiya-se-e-vazstanovil-na-ravnishteto-ot-predi-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/frenskite-hoteli-se-palnyat-otnovo-a-tsenite-im-rastat/
https://tourismboard.bg/news/frenskite-hoteli-se-palnyat-otnovo-a-tsenite-im-rastat/
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Хотелските резервации в Испания доближават равнищата от 

преди пандемията 

 

Хотелските резервации в Испания 

през юли са били съвсем малко под 

равнищата от същия месец на 2019 г., 

което показва възстановяването на 

туризма след пандемията от КОВИД-19, 

сочат данни на Националния 

статистически институт. 

Испания, която преди пандемията 

беше втората световна туристическа 

дестинация, е имала през юли 42,3 милиона хотелски резервации. Начело на 

туристическия контингент остават британците (26,6%) и германците (17,1%), както 

преди три години. 

Чуждестранните гости са предпочели на първо място Балеарските острови в 

Средиземно море, североизточната област Каталуния и Канарските острови в 

Атлантическия океан. Барселона е градът с най-много резервации. Друг показател за 

възстановяването на туристическия сектор, един от стълбовете на испанската 

икономика, е че летищата отчитат 27 милиона пътници през юли, което е 92% от броя 

им през същия период на 2019 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Сардиния ограничава достъпа на селфи туристи до популярно 

красиво местенце 

 

Местните власти на италианския остров Сардиния са решили да ограничат 

достъпа на туристи до популярно красиво местенце - водопадче и езерце, тъй като то 

било посещавано от твърде много хора с една единствена цел – да си направят селфи. 

А освен че са много, туристите дори не спират в близките селища за по едно 

кафе, за да подкрепят местната икономика. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/hotelskite-rezervatsii-v-ispaniya-doblizhavat-ravnishtata-ot-predi-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/hotelskite-rezervatsii-v-ispaniya-doblizhavat-ravnishtata-ot-predi-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/sardiniya-ogranichava-dostapa-na-selfi-turisti-do-populyarno-krasivo-mestentse/
https://tourismboard.bg/news/sardiniya-ogranichava-dostapa-na-selfi-turisti-do-populyarno-krasivo-mestentse/
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Голям ръст на чуждестранните туристи в Куба 

 

Броят на чуждестранните туристи 

в Куба се е увеличил близо 6  пъти през 

тази година, спрямо миналата. Това става 

ясно от данните на националната 

статистика на островната държава. 

Въпреки ръста, броят на туристите остава 

под нивата от преди пандемията. 

От януари до юли над 830 000 

души са посетили Острова на свободата, 

сочат данните на националната статистика. За същия период на миналата година те са 

били малко над 141 000. 

Туризмът е вторият най-доходоносен сектор от икономиката за страната след 

постъпленията от медицински услуги. 

 

Повече информация 

 

 

 

Бритиш Еъруейз отменя 10 000 полета за следващата зима 

 

Британският национален превозвач „Бритиш Еъруейз“ (British Airways) отмени 

повече от 10 000 полета от зимния си график, като премахна почти два милиона места 

от продажба. Отмяната на полетите на къси разстояния, които трябваше да летят от 

края на октомври до края на март, цели да минимизира смущенията в трафика през 

зимата, смятат наблюдателите. В безпрецедентен ход по-рано този месец „Бритиш 

Еъруейз“ обяви временна пауза в продажбата на нови билети за полети на къси 

разстояния от летище „Хийтроу“. 

Авиокомпанията също така отменя полетите на далечни разстояния за Китай и 

Банкок, позовавайки се на ограниченията заради Ковид. Говорител на компанията каза, 

че възобновяването на полетите до Хонконг ще бъде отложено за декември, когато ще 

се осъществява по един полет на ден. 

 

Повече информация 
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