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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Доц. Румен Драганов: Изпращаме успешен летен сезон, с 30% 

повече са туристите у нас 

 

Бpoят нa чyждecтpaннитe тypиcти 

в Бългapия се e yвeличил c 24% нa 

гoдишнa бaзa през юли, дocтигaйĸи 1,53 

милиoнa. Oт тяx 35% ca транзитно 

минаващи, cъoбщиxa oт Hационалния 

статистически институт в нoв дoĸлaд.  

„Очевидно изпращаме успешен 

летен сезон. Ние имаме повече туристи от 

миналата година. Над 30% повече са тези, 

които са влезли в страната от миналата година, което означава, че от данните през 

август ще надхвърлим 2 млн. чуждестранни посещения. От началото на годината се 

движим с около 14% спад спрямо най-силната 2019 година“, каза директорът на 

Института за анализи и оценки в туризма доц. Румен Драганов пред Bulgaria ON AIR на 

2 септември 2022 г. 

Той коментира, че има много доволни туристи. По думите му през юли и август 

имаме много малък брой оплаквания по отношение на обслужването. Директорът на 

Института по анализи съобщи, че най-много туристи имаме от съседните страни, но 

също така тази година от Полша и се увеличава броят от Близкия и Средния изток, 

както и от САЩ и Канада. 

„Войната в Украйна оказва влияние. Тези 14% се дължат на липсата на тези 

туристи. Ако ние имахме туристи от Русия и Украйна в обемите, в които сме имали във 

върховите години, може би щяхме да сме достигнали нивата на 2019 година.“ 

Според него спирането на туристическите визи на руските граждани в ЕС ще 

повлияе отрицателно - по-малко приходи и повече проблеми със заплати и персонал. 

Той обърна внимание, че ако войната продължи и има по-голям брой украинци, които 

се нуждаят от специален статут, ЕС ще продължи да плаща и да обеднява. 

 

Вж. видео 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-izprashtame-uspeshen-leten-sezon-s-30-poveche-sa-turistite-u-nas/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-izprashtame-uspeshen-leten-sezon-s-30-poveche-sa-turistite-u-nas/
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Споделено работно място на плажа събира служители от цял 

свят в Албена 

 

Нов офис на открито край брега на ваканционно селище „Албена“ събира 

служители от цял свят за работа сред свежестта на морския бриз, с панорамна гледка 

към обширната плажна ивица на курорта. Новата услуга е разработена съвместно с 

Трифон Михайлов, доказан специалист в управлението на бизнес пространства, и 

създател на най-голямата верига от споделени офиси в България. 

„Албена Бизнес“ е както за хората, които желаят да разнообразят служебния си 

живот със смяна на обстановката, така и за техните семейства, които междувременно 

могат да се възползват от богатата ни културна, спортна и анимационна програма. 

Освен локацията на първа линия, предлагаме също така помещения на закрито в един 

от 5-звездните ни хотели, включително с 24-часово обслужване и използване на 

конферентна зала“, споделя Велина Гюмова, старши мениджър „Продажби“ в „Албена“ 

АД. „Друго наше уникално конкурентно предимство е зала „Перуника“, в която 700 

души могат едновременно да практикуват своята професия дистанционно“, допълва тя. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/spodeleno-rabotno-myasto-na-plazha-sabira-sluzhiteli-ot-tsyal-svyat-v-albena/
https://tourismboard.bg/news/spodeleno-rabotno-myasto-na-plazha-sabira-sluzhiteli-ot-tsyal-svyat-v-albena/
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Свалят цените за аквапарк Aquamania в Албена от 1 септември 

 

От началото на м. септември влизат в сила нови, по-ниски цени за аквапарк 

Aquamania във ваканционно селище „Албена“. Водният атракцион, разположен върху 

зона, равняваща се на 5 футболни игрища, ще работи всеки ден от 10.00 до 18.00 ч. 

Посетители с височина между 90 и 120 см. ще заплащат целодневна входна 

такса в размер на 18,00 лв. от понеделник до петък, и 20,00 лв. през почивните дни. 

Тези, високи над 120 см., ще бъдат таксувани съответно 32,00 лв. в работни дни и 41,00 

лв. в събота и неделя. Налични са и полудневни билети – от 14:00 до 18:00 ч., на цени 

от 16,00 лв. при височина между 90 и 120 см., и 30,00 лв. за височина над 120 см. 

Входът за посетители под 90 см. е безплатен, като цената включва използване на 

водните съоръжения в парка, рингове, съблекални, душове, чадъри и шезлонги при 

наличност. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/svalyat-tsenite-za-akvapark-aquamania-v-albena-ot-1-septemvri/
https://tourismboard.bg/news/svalyat-tsenite-za-akvapark-aquamania-v-albena-ot-1-septemvri/
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Фолклорни състави от цяла България си дават среща в Албена 

през септември 

 

Фолклорни състави и любители на народните музика и танци от цяла България 

ще си дадат среща във ваканционно селище „Албена“ за Петата морска фолклорна 

ваканция. В рамките на проявата, предвидена за периода 4-11 септември 2022 г., 

участниците ще имат възможност да се включат в редица танцови работилници, по 

време на които изявени преподаватели ще споделят тънкостите на движенията в 

родните ритми. Сред имената се открояват тези на проф. д-р Антон Андонов, Богдан 

Донев – ръководител на ФТТ "Найден Киров" и ТШ "Играорци" гр. Русе, Илиян 

Нейков – ръководител на НТ „Хоп Троп“ гр. Велико Търново, Цветен Димитров – 

ръководител на КНТ „Веселяци“ гр. Плевен, Валентин Ангелов – ръководител на ТК 

„Тракийци“ гр. Казанлък и Десислав Михайлов – ръководител на представителния 

ансамбъл на въоръжените сили.  Организаторите от фондация „Оротека Седянка“ са 

предвидили също ежедневни хоротеки на открито и в тренировъчни зали, концерти, 

вариететна вечер, DJ партита и плажни забавления. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/folklorni-sastavi-ot-tsyala-balgariya-si-davat-sreshta-v-albena-prez-septemvri/
https://tourismboard.bg/news/folklorni-sastavi-ot-tsyala-balgariya-si-davat-sreshta-v-albena-prez-septemvri/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

Как различните поколения възприемат нововъзникващите 

тенденции в туризма? 

 

Различните поколения и начинът, по който те виждат пътуването си, оказват 

влияние върху променящата се и динамична среда в индустрията. Това е един от 

изводите от втората част от проучването "Бъдещето на туризма" на Мария Коланева, 

младши сътрудник в Центъра "Международно икономическо сътрудничество" на 

Българската стопанска камара (БСК), публикувано на интернет страницата на 

Камарата. 

Туристическата индустрия преминава през период на спад и големи 

предизвикателства, отбелязва авторът. С времето всички опасения и страхове ще бъдат 

разрешени и за нула време хората ще пътуват до различни дестинации по света. 

Технологиите ще направят пътуването по-лесно и удобно. 

Според Мария Коланева иновациите ще подобрят ваканционното ни 

преживяване. Ходенето на различни места и срещите с хора увеличават нашата визия и 

перспективи. Любознателността на хората да търсят знания никога няма да свърши. 

 

Повече информация 

 

 

 

БТС трябва да придобие статут на национално представена 

организация за социален туризъм, каза неговият председател 

 

„Надявам се скоро да се похвалим, че най-старата и мащабна неправителствена 

организация в България, каквато е Българският туристически съюз, ще придобие статут 

за национално представена организация в областта на социалния туризъм в България“, 

заяви Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз (БТС). 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kak-razlichnite-pokoleniya-vazpriemat-novovaznikvashtite-tendentsii-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/kak-razlichnite-pokoleniya-vazpriemat-novovaznikvashtite-tendentsii-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/bts-tryabva-da-pridobie-statut-na-natsionalno-predstavena-organizatsiya-za-sotsialen-turizam-kaza-negoviyat-predsedatel/
https://tourismboard.bg/news/bts-tryabva-da-pridobie-statut-na-natsionalno-predstavena-organizatsiya-za-sotsialen-turizam-kaza-negoviyat-predsedatel/
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Основателят на веломаршрута Дунав Ултра Борис Бегъмов: 

Това е уникално по рода си преживяване 

 

„Два дни Видин живее под знака на най-популярния веломаршрут на Балканите 

„Дунав Ултра“. Първите велосипедисти от България и Румъния вече пристигнаха в 

дунавския град, където от рано в съботния ден започна регистрацията на участниците“, 

каза за БТА Борис Бегъмов, основател на „Дунав Ултра“.  

Той уточни, че деветото издание на велопохода, който няма състезателен 

характер, се провежда под наслов „Реката, Добруджа и морето 2022“, а близо 160-те 

участника ще преминат по 700 километров маршрут, 110 населени места от Видин, по 

поречието на река Дунав, през Добруджа до крайната точка - с. Дуранкулак. 

Бегъмов допълни, че мащабното начинание тази година са подкрепили рекорден 

брой общини - 12. „Пътешестването по маршрута „Дунав Ултра“ с велосипед е 

уникално по рода си преживяване“, заяви още Борис Бегъмов. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/osnovatelyat-na-velomarshruta-dunav-ultra-boris-begamov-tova-e-unikalno-po-roda-si-prezhivyavane/
https://tourismboard.bg/news/osnovatelyat-na-velomarshruta-dunav-ultra-boris-begamov-tova-e-unikalno-po-roda-si-prezhivyavane/
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Туроператори от Турция са посетили част от забележителностите 

на Стара Загора 

 

Представители на туроператорски фирми, членки на Асоциацията на 

туроператорите от европейската част на Турция, са били на тридневно посещение в 

Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Търговско промишлена палата-Стара 

Загора (ТПП), която е съорганизатор на срещата. Групата, водена от председателя на 

асоциацията Орхан Чеби, е включвала 14 специалисти в туристическия бранш и двама 

журналисти. 

„Целта на посещението на турските специалисти е те да се запознаят на място и 

да получат преки впечатления от възможностите, които Стара Загора и регионът 

предлагат за туризъм“, посочва председателят на ТПП-Стара Загора Олег Стоилов. 

По време на посещението са проведени разговори с директора на Държавна 

опера Стара Загора Огнян Драганов и е взето решение Операта да популяризира по-

активно своите бъдещи представления, като предоставя информация и на турски език. 

 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/turoperatori-ot-turtsiya-sa-posetili-chast-ot-zabelezhitelnostite-na-stara-zagora/
https://tourismboard.bg/news/turoperatori-ot-turtsiya-sa-posetili-chast-ot-zabelezhitelnostite-na-stara-zagora/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

 

Министър Илин Димитров: Основната ни цел е да задържим 9% 

ДДС за целия туристически сектор 

 

„Основната ни цел е да задържим 9% ДДС за ресторантьори, туроператори, за 

целия сектор и да бъде за постоянно.“ Това заяви министърът на туризма Илин 

Димитров в ефира на Радио „Фокус“ на 30 август 2022 г. Тази мярка е важна защото 

подпомага бизнеса и реално изкарва и ресторантьорския бизнес на светло, уточни 

министърът. 

„Ние работим за изсветляване на този сектор. Това е едно от нещата, които 

можем да направим. Другото е да се стартира, отново да се попита дали може да 

стъпим в тая програма 35 евро на седалка за чартърите. Това беше много добра 

програма, която подпомагаше туроператорите. Относно хотелиерите – те много биха 

искали да се даде възможност в началото и в края на сезона да се обучават 

служителите, т.е. да ги задържат. Това също е подобен тип мярка. Мярката с бежанците 

също е подобен тип мярка, който може да задържи служителите. Мярка, която би била 

много полезна, е да се махне акциза на специален вид нафта, защото има много 

нафтови стопанства в хотелите, които се отопляват по тоя начин, за да бъде намален 

разхода. Но всичко това, което го казвам, зависи от финансовите възможности на 

държавата, които както днес разбрахме, не са никак добри“, посочи министърът. 

Този летен сезон е различен от всеки един, който сме имали, защото виждаме 

ясна промяна на поведението на потребителите, каза още министър Димитров. Той 

уточни, че от една страна имаме възстановяване, от друга страна имаме намаляване на 

платежоспособността на обикновения клиент. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-osnovnata-ni-tsel-e-da-zadarzhim-9-dds-za-tseliya-turisticheski-sektor/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-osnovnata-ni-tsel-e-da-zadarzhim-9-dds-za-tseliya-turisticheski-sektor/
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Илин Димитров: Евентуалното решение на ЕС да преустанови 

действието на споразумението с Русия за облекчен визов режим ще 

навреди на българския туризъм 

 

Евентуалното решение ЕС да преустанови действието на споразумението с 

Русия за облекчен визов режим ще навреди на българския туризъм, каза в интервю за 

БТА служебният министър на туризма д-р Илин Димитров по повод днешната 

неформална среща на министрите на външните работи на Европейския съюз. На 

форума ще бъде обсъдено Общността да преустанови действието на този режим, като 

се очаква България да подкрепи суспендиране на споразумението, но не и пълната му 

забрана. Министър Димитров изтъкна, че от началото на годината досега има близо 

четири пъти и половина спад на посещенията на руски граждани в България спрямо 

същия период на добрата година за българския туризъм – 2019 г. 

България е член на ЕС и НАТО, това трябва да е ясно, но България има също 

така силен туризъм и силни връзки с Русия. Към момента има споразумения, които 

позволяват визата за руски граждани да струва 35 евро, а не 80 евро, каквато е 

официалната позиция на ЕС, коментира министър Димитров. Той допълни, че трябва да 

се подходи много внимателно при вземането на решение за евентуално прекратяване на 

това споразумение. Евентуално положително решение на ЕС по визовия режим с Русия 

ще облагодетелства туризма в Турция, както и в момента се случва, смята министър 

Димитров. Това е политическо решение, а комбинацията между политика и туризъм в 

повечето случаи не е добра, изтъкна той. 

Димитров напомни, че в момента има затруднения с издаването на визи заради 

намаления брой на консулските служби във връзка с изгонването на български 

дипломати от Русия в отговор на подобна мярка от българска страна. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-eventualnoto-reshenie-na-es-da-preustanovi-dejstvieto-na-sporazumenieto-s-rusiya-za-oblekchen-vizov-rezhim-shte-navredi-na-balgarskiya-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-eventualnoto-reshenie-na-es-da-preustanovi-dejstvieto-na-sporazumenieto-s-rusiya-za-oblekchen-vizov-rezhim-shte-navredi-na-balgarskiya-turizam/
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Министрите на туризма и на образованието обсъдиха на работна 

среща оптимизиране на учебните стажове в гимназиите по туризъм и 

разширяване на програмата „Отново заедно“ 

 

Подобряване на графика на учебните стажове в професионалните гимназии и 

специализираните паралелки по туризъм обсъдиха на работна среща министърът на 

туризма д-р Илин Димитров и министърът на образованието и науката проф. д-р Сашо 

Пенов. 

 Министър Димитров посочи, че графикът може да стане по-полезен за 

учениците при придобиването на повече практически познания и умения, както и да 

бъде по-оптимално съобразен с туристическия сезон и с работния график на 

ресторантите и хотелите. 

  

Повече информация 

 

 

 

В Министерството на туризма се проведе среща с представители 

на хотелиерите в Слънчев бряг във връзка с проблеми по отчетността 

на средствата по програмата в помощ на бежанците 

 

Екип на министерството на 

туризма, воден от министър Илин 

Димитров и заместник-министър Ирена 

Георгиева, проведоха спешна среща с 

представители на хотелиерите от к.к. 

Слънчев бряг, за да ги запознаят в 

детайли с проблемите по отчетността на 

програмата. Елена Андонова и Силвана 

Павлова поставиха въпроса със 

забавянето на средствата за хотелиерите, както и с разминаванията между помощите, 

които мнозина собственици на места за настаняване са очаквали, спрямо по-малката 

сума, която са получили. 

„Когато има проблем, е добре той да бъде поставен на масата, да бъде посочен 

отчетливо, ясно и открито и след това да се очертаят конкретните стъпки за бързото му 

разрешаване,“ подчерта министърът на туризма д-р Илин Димитров пред 

представителите на хотелиерския бизнес. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/ministrite-na-turizma-i-na-obrazovanieto-obsadiha-na-rabotna-sreshta-optimizirane-na-uchebnite-stazhove-v-gimnaziite-po-turizam-i-razshiryavane-na-programata-otnovo-zaedno/
https://tourismboard.bg/news/ministrite-na-turizma-i-na-obrazovanieto-obsadiha-na-rabotna-sreshta-optimizirane-na-uchebnite-stazhove-v-gimnaziite-po-turizam-i-razshiryavane-na-programata-otnovo-zaedno/
https://tourismboard.bg/news/v-ministerstvoto-na-turizma-se-provede-sreshta-s-predstaviteli-na-hotelierite-v-slanchev-bryag-vav-vrazka-s-problemi-po-otchetnostta-na-sredstvata-po-programata-v-pomosht-na-bezhantsite/
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Заместник-министър Мариела Модева посети „КООП Фест 

Банкя 2022“ и подкрепи каузата за създаване на по-достъпна среда за 

хора с увреждания 

 

Заместник-министърът на туризма 

проф. Мариела Модева и д-р Пламена 

Заячка, съветник на министъра на туризма 

участваха в „КООП Фест Банкя“, чиято 

основна цел е да включи и хората с 

увреждания в обществения живот като 

туристи и граждани. Фестивалът, който се 

провежда от 1 до 4 септември, се 

организира за втора поредна година с 

подкрепата на Район „Банкя“ и Столична община. Организаторите се заемат с мисията 

за създаването на благоприятна среда за изява на хора с увреждания и активното им 

участие в обществения живот.  

Посетителите имат удоволствието да се запознаят и сдобият с уникалните 

изложени в шатри продукти, сътворени от кооперации, в които работят хора с 

увреждания. Организаторите на фестивала са подготвили и редица спектакли, 

концерти, рецитали и други интересни атракции за своите гости.. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерството на туризма кани западни журналисти и 

инфлуенсъри да се уверят, че тук е хубаво и спокойно 

 

Прогнозите са за топъл септември. Министерството на туризма ще покани 

журналисти, инфлуенсъри, блогъри и влогъри от Европа да се уверят, че тук е хубаво, 

спокойно, чисто и красиво. Това съобщи в интервю за БНР служебният министър на 

туризма Илин Димитров на 31 август 2022 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-mariela-modeva-poseti-koop-fest-bankya-2022-i-podkrepi-kauzata-za-sazdavane-na-po-dostapna-sreda-za-hora-s-uvrezhdaniya/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-mariela-modeva-poseti-koop-fest-bankya-2022-i-podkrepi-kauzata-za-sazdavane-na-po-dostapna-sreda-za-hora-s-uvrezhdaniya/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-kani-zapadni-zhurnalisti-i-influensari-da-se-uveryat-che-tuk-e-hubavo-i-spokojno/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-kani-zapadni-zhurnalisti-i-influensari-da-se-uveryat-che-tuk-e-hubavo-i-spokojno/
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Министърът на туризма отличи с плакет и грамота Фондация 

Аполония за цялостен принос в развитието на културния туризъм 

 

Служебният министър д-р Илин 

Димитров участва в официалното 

откриване на 38-то издание на Празниците 

на изкуствата Аполония в Созопол, чийто 

старт беше даден с празнична церемония в 

неделя вечерта, 28 август. В словото си 

той подчерта, че всяка година Аполония 

придава неповторимо очарование на 

отиващото си лято и превръща за десет 

дни Созопол в морска културна столица на България. 

„Созопол, Амфитеатър „Аполония“, Археологически музей, читалище „Отец 

Паисий“, Художествената галерия, Лятно кино… още докато изброяваме локациите, 

където в следващите дни ще се случват събитията, си даваме сметка, че говорим не 

само за съвременно изкуство, но и за богатите пластове време, наситени с векове 

история и култура, говорим преди всичко и за туризъм“, заяви министър Илин 

Димитров. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министърът на туризма връчи грамота на университет „Проф. 

Асен Златаров“ в Бургас 

 

Министърът на туризма Илин Димитров връчи грамота за цялостен принос в 

развитието и модернизацията на системите за професионална квалификация на кадри в 

сферата на туризма и за популяризиране на Бранд България на целия научен екип, 

обслужващ професионално направление „Туризъм” в Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров” – Бургас. Грамотата бе приета от ректора на Университета, проф. Магдалена 

Миткова и от директора на Колежа, проф. Братой Копринаров. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-otlichi-s-plaket-i-gramota-fondatsiya-apoloniya-za-tsyalosten-prinos-v-razvitieto-na-kulturniya-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-otlichi-s-plaket-i-gramota-fondatsiya-apoloniya-za-tsyalosten-prinos-v-razvitieto-na-kulturniya-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-vrachi-gramota-na-universitet-prof-asen-zlatarov-v-burgas/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-vrachi-gramota-na-universitet-prof-asen-zlatarov-v-burgas/
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24% ръст на посещенията на чужденци в България през юли 

2022 г. 
 

През юли 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 533.5 хил. или с 

24.2% повече в сравнение с юли 2021 година. 

Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните 

преминавания през страната са 35.1% (538.5 хил.) от всички посещения на чужденци в 

България. 

През юли 2022 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 

49.2%, следвани от посещенията с други цели - 43.9%, и със служебна цел – 6.9%. 

Най-много посещения в България през юли 2022 г. са реализирали гражданите 

от  Румъния – 208.1 хил. и Турция – 200.1 хил. 

 

Повече данни 

 

 

 

19% ръст на пътуванията на български граждани в чужбина 

през юли 2022 г. 
 

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2022 г. са 731.7 хил. 

или с 19.4% над регистрираните през юли 2021 година. 

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в 

чужбина през юли 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия – 44.5%. 

 

Повече данни 

 

 

 

1,1 млн. чуждестранни туристи са преминали през летище Бургас 

този сезон 

 

1,1 млн. са чуждестранните туристи, преминали през летище Бургас този сезон. 

Отрасълът постепенно се възстановява, като спадът в сравнение с базовата 2019 г., 

преди пандемията, е само с 20%. 

Единствено застой се наблюдава на германския пазар този сезон. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/24-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-yuli-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/24-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-yuli-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/19-rast-na-patuvaniyata-na-balgarski-grazhdani-v-chuzhbina-prez-yuli-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/19-rast-na-patuvaniyata-na-balgarski-grazhdani-v-chuzhbina-prez-yuli-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/1-1-mln-chuzhdestranni-turisti-sa-preminali-prez-letishte-burgas-tozi-sezon/
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Хотели на юг очакват добра заетост през септември 

 

Хотелските бази по Южното Черноморие очакват добра заетост и през 

септември. Резервациите са предплатени, а в бранша се надяват на хубаво време.  

„Очакваме сезонът да продължи, естествено не на 100% заетост на базите, но се 

надяваме на хубаво време, спокойно море и поне до 10-15 септември да има добра 

заетост на базите. Резервациите са предплатени, но всичко зависи от това колко 

стабилно ще бъде и времето“, каза за БНР Елена Груева, мениджър на хотел в Обзор. 

Цените през септември там ще са с около 20% по-ниски спрямо тези в пик 

сезона. В Приморско също чакат още летовници, казва кметът Димитър Германов. 

Средната продължителност на почивката тази година е била 6 дни. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/hoteli-na-yug-ochakvat-dobra-zaetost-prez-septemvri/
https://tourismboard.bg/news/hoteli-na-yug-ochakvat-dobra-zaetost-prez-septemvri/


 

 

 
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 

 

 

16 

 

 

4 нови маршрута очакват пловдивчани в есенния етап на 

„Духовни маршрути в Пловдив 2022“ 

 

„Духовни маршрути в Пловдив 2022“ се провежда на два етапа – през юни, и 

сега – през септември и октомври. 

Проектът е своеобразно продължение на „Литературни пътешествия в Пловдив“, 

които през 2019 г. бяха част от програмата на Пловдив – Европейска столица на 

културата, а през 2020 г., 2021 г. и 2022 г., издателство „Летера“ ги продължи и доразви 

тематично под заглавие „Духовни маршрути в Пловдив“. Проектът е финансиран от 

Община Пловдив и е част от Културния календар на града. 

Темите на маршрутите са „Литература, театър и музика“, „Изобразително 

изкуство“, „Литература и история“ и „История“. 

 

Повече информация 

 

 

 

Стартира реставрацията на Небет тепе в Пловдив 

 

Кметът Здравко Димитров и зам.-

кметът по строителство Пламен Райчев, 

заедно със зам.-кмета по култура Пламен 

Панов и кмета на район „Централен“ 

Георги Стаменов, дадоха старт на 

проекта „По крепостните стени на 

Филипопол“. 

Общата стойност на проекта е 8 

012 201,89 лв. от които 6 009 151,89 лв. са 

безвъзмездна финансова помощ, а съфинансирането е 2 003 050,00 лв., осигурено чрез 

Фонда за устойчиви градове. Срокът на изпълнение е 24 месеца.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/chetiri-novi-marshruta-ochakvat-plovdivchani-v-esenniya-etap-na-duhovni-marshruti-v-plovdiv-2022/
https://tourismboard.bg/news/chetiri-novi-marshruta-ochakvat-plovdivchani-v-esenniya-etap-na-duhovni-marshruti-v-plovdiv-2022/
https://tourismboard.bg/news/startira-restavratsiyata-na-nebet-tepe-v-plovdiv/
https://tourismboard.bg/news/startira-restavratsiyata-na-nebet-tepe-v-plovdiv/
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Стартира реставрацията и консервацията на Източната порта по 

проекта „По крепостните стени на Филипопол“ 

 

Зам.-кметът Пламен Райчев и кметът на район „Централен“ в Пловдив дадоха 

старт реставрацията и консервацията на Източната порта. 

Обектът част от проекта „По крепостните стени на Филипопол“, финансиран по 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ и Фонда за устойчиви градове. 

„Повече от 15 г. усилия са вложени тук – проучвания, проектиране, за да 

стигнем до днес. Това е един от ключовите обекти в Пловдив и благодаря на Община 

Пловдив за трайната политика, която води в областта на културното наследство. 

Убеден съм, че след упорита работа ще се похвали с още един възстановен паметник на 

културата“, заяви кметът на район „Централен“ Георги Стаменов. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/startira-restavratsiyata-i-konservatsiyata-na-iztochnata-porta-po-proekta-po-krepostnite-steni-na-filipopol/
https://tourismboard.bg/news/startira-restavratsiyata-i-konservatsiyata-na-iztochnata-porta-po-proekta-po-krepostnite-steni-na-filipopol/


 

 

 
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 

 

 

18 

 

 

Международни новини от България и света  
 

 

 

България и Обединените арабски емирства ще си сътрудничат в 

туризма 

 

За първи път ще бъде създадена нормативна рамка за сътрудничество в областта 

на туризма между България и Обединените арабски емирства. Това предвижда одобрен 

от правителството проект на меморандум за разбирателство между Министерството на 

туризма на Република България и Министерството на икономиката на Обединените 

арабски емирства. 

Документът отразява готовността на двете държави да създадат най-

благоприятни условия за взаимноизгодно партньорство в сектора. Те ще насърчават 

инвестициите в него и ще участват в международни туристически и инвестиционни 

изложения, организирани на тяхна територия. Меморандумът поставя фокус и върху 

стимулиране на инициативите за популяризиране на културно-историческите 

паметници с цел двустранно развитие на културния туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

Приключения, екстремни спортове, вкусът на хубавата храна 

повеждат туристите по нови маршрути в трансгранична Добруджа 

 

Природни и културни забележителности, приключения, екстремни спортове, 

вкусът на хубавата храна повеждат туристите по четири нови маршрута в 

трансгранична Добруджа. Новата карта на забавленията е създадена по партньорски 

проект на община Добричка и румънската Хършова, съобщиха от двете администрации 

на пресконференция днес. Инициативата ползва финансов ресурс от 1 410 770 евро по 

Програма „Interreg - V-A Румъния-България 2014-2020 г.“. 

За гидове по четирите маршрута, сред които са и „Религиозна Добруджа“, 

„Местна храна и музика“, „Културно-етнически маршрут“, са обучени 20 българи и 

румънци. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-i-obedinenite-arabski-emirstva-shte-si-satrudnichat-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-i-obedinenite-arabski-emirstva-shte-si-satrudnichat-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/priklyucheniya-ekstremni-sportove-vkusat-na-hubavata-hrana-povezhdat-turistite-po-novi-marshruti-v-transgranichna-dobrudzha/
https://tourismboard.bg/news/priklyucheniya-ekstremni-sportove-vkusat-na-hubavata-hrana-povezhdat-turistite-po-novi-marshruti-v-transgranichna-dobrudzha/
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Пътуване без паспорти: Българи се стичат в граничния град 

Одрин 

 

Улиците и търговските алеи на 

северозападния турски град Одрин са 

пълни с посетители от другата страна на 

границата, месец след като влезе в сила 

регламент, позволяващ на българските 

граждани да влизат без паспорт. Това се 

казва в репортаж на „Дейли сабах“. 

Известни като чести посетители на 

Одрин, туристите и купувачите от 

България се отправят през границата почти всеки ден, за да задоволят много от своите 

нужди и да се възползват от конкурентните цени и висококачествените стоки на 

Турция. 

 

Повече информация 

 

 

 

Българите – спасителен пояс за икономиката на Одрин, в града 

очакват около 3 млн. българи до края на тази година 

 

Значително е нараснал броят на българските граждани, посещаващи град Одрин 

през уикендите, след като Турция с указ на президента Реджеп Тайип Ердоган в края на 

миналия месец разреши на българските граждани да пътуват в Турция само с лични 

карти. 

„По около 20 хиляди български туристи посещават град Одрин в почивните дни. 

Преди публикуването на президентския указ броят им варираше между 12 и 16 хиляди 

седмично. Те допринасят в голяма степен за развитието на града от икономическа 

гледна точка.“ Това заяви председателят на търговско-промишлената палата в града 

Реджеп Зъпкънкурт пред журналисти. 

Увеличен е и броят на еднодневните туристи, които идват сутрин в града за 

покупки и се връщат вечерта, отчитат от палата. 

Българите харчат средно между 100 и 150 евро на човек за покупки и храна в 

града. Допълнително те правят разходи за нощувки и забавления. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/patuvane-bez-pasporti-balgari-se-stichat-v-granichniya-grad-odrin/
https://tourismboard.bg/news/patuvane-bez-pasporti-balgari-se-stichat-v-granichniya-grad-odrin/
https://tourismboard.bg/news/balgarite-spasitelen-poyas-za-ikonomikata-na-odrin-v-grada-ochakvat-okolo-3-mln-balgari-do-kraya-na-tazi-godina/
https://tourismboard.bg/news/balgarite-spasitelen-poyas-za-ikonomikata-na-odrin-v-grada-ochakvat-okolo-3-mln-balgari-do-kraya-na-tazi-godina/
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Европейците са разединени дали да затворят вратите си за 

туристи от Русия 

 

Да се забрани руски туристи да влизат в Европа или рязко да се ограничи 

достъпът за тях като наказание за войната в Украйна - дебати по въпроса внасят 

напрежение в новия политически сезон в ЕС заради различните мнения по повод 

санкцията, искана от Киев. 

Темата намира място в дискусиите на срещата на европейските външни 

министри, започваща в Прага. Най-нападателно настроените държави (балтийските 

страни, Полша и Финландия) настояват за обща позиция на 27-те членки на ЕС относно 

тази мярка, безпрецедентна в историята на общността.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

ЕС преустановява облекчаването на визи за руснаци, но не 

налага пълна забрана за влизане 

 

ЕС преустановява действието на споразумението за облекчаване на визовия 

режим с Русия, но не и цялостна визова забрана. Това съобщи унгарският министър на 

външните работи Петер Сиярто. 

„Европейският съюз ще преустанови действието на споразумението с Русия, 

което облекчава издаването на визи, но няма да бъде наложена обща забрана за 

издаване на визи, тъй като по този въпрос няма единодушие“, заяви Сиярто във 

Facebook. 

Унгария, заедно с няколко други държави-членки, се е противопоставила на 

руската визова забрана на срещата на министрите на ЕС в Прага.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/evropejtsite-sa-razedineni-dali-da-zatvoryat-vratite-si-za-turisti-ot-rusiya/
https://tourismboard.bg/news/evropejtsite-sa-razedineni-dali-da-zatvoryat-vratite-si-za-turisti-ot-rusiya/
https://tourismboard.bg/news/turtsiya-shte-privlicha-poveche-shoping-turisti/
https://tourismboard.bg/news/turtsiya-shte-privlicha-poveche-shoping-turisti/


 

 

 
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 

 

 

21 

 

 

16 къщи от Саскиз, Клоащерф са добавени към маршрута на 

селата с традиционна архитектура в Муреш, Румъния 

 

16 къщи в окръг Муреш - осем в 

село Саскиз и осем в село Клоащерф - са 

избрани да бъдат включени в маршрута 

на селата с традиционна архитектура, 

чието възстановяване се финансира по 

Националния план за възстановяване и 

устойчивост на Румъния (НПВУ), съобщи 

специално за БТА агенция Аджерпрес. 

Директорът на дирекция „Култура“ 

в окръг Муреш Николае Бачут заяви, че всяка къща, включена в проекта, ще получи 60 

000 евро за ремонт и че неговата дирекция, която е част от специализиран съвет, ще 

приеме използването само на традиционни материали, така че да не бъде засегната 

архитектурната стойност на сградите. 

 

Повече информация 

 

 

 

Нарастват приходите от туризъм в Кипър 

 

Значително нарастват приходите от туризъм в Кипър, съобщи в понеделник 

Статистическата служба. От туристическата индустрия изразяват задоволство от хода 

на активния сезон досега, но вече прогнозират по-трудна за сектора 2023 г. 

Над 835 млн. евро са приходите от туризъм в Кипър през първите шест месеца 

на тази година, което е увеличение с повече от 320% в сравнение със същия период на 

2021 г., показват обявените от статистиката данни. 

Тези постъпления са само с близо 17% по-ниски от рекордните постижения през 

2019 г., най-добрата досега за кипърския туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/16-kashti-ot-saskiz-kloashterf-sa-dobaveni-kam-marshruta-na-selata-s-traditsionna-arhitektura-v-muresh-rumaniya/
https://tourismboard.bg/news/16-kashti-ot-saskiz-kloashterf-sa-dobaveni-kam-marshruta-na-selata-s-traditsionna-arhitektura-v-muresh-rumaniya/
https://tourismboard.bg/news/narastvat-prihodite-ot-turizam-v-kipar/
https://tourismboard.bg/news/narastvat-prihodite-ot-turizam-v-kipar/
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Броят на чуждестранните туристи в Португалия през юли 2022 г. 

е надвишил предпандемичните равнища 

 

Броят на чуждестранните туристи, посетили Португалия през юли, е надвишил 

леко предпандемичните равнища за пръв път от края на ограниченията за КОВИД-19. 

Това се посочва в данните на Националния статистически институт (INE). 

На 1,8 милиона чужденци са отсядали в португалски хотели миналия месец, 

което е повишение спрямо около 600 000 преди година, когато в страната все още 

действаха някои ограничения и е малко над 1,78-те милиона посетители през юли 2019 

г., която бе рекордна за туризма. 

 

Повече информация 

 

 

 

Инвеститори купуват хотели 

 

Инвеститорите в САЩ се насочват 

към хотелите, пише „Уолстрийт 

Джърнъл". Много инвеститори, които 

разполагат със значителни свободни 

средства и търсят подходящи обекти за 

покупка, считат хотелите за не толкова 

надценени, колкото акциите и 

облигациите. Освен това инвеститорите 

смятат, че хотелите бързо ще се 

възстановят след пандемията, защо хората имат голямо желание да пътуват. 

Разходите на хотелите за наемане на персонал се увеличават. Но те са сред 

имотите, които най-лесно може да се приспособят към инфлацията, защото могат да 

променят цените на стая всеки ден, за разлика от други имоти, които се дават под наем 

с дългосрочни договори. 

Цените на хотелите е нараснала с 18% за година, показват данни на американска 

консултантска компания. Хотелите поскъпват по-бързо от ръста на печалбата им, което 

означава, че инвеститорите са оптимисти за бъдещото търсене от страна на туристите. 

Растящите заплати и спестявания позволяват на повече американци да харчат за 

пътувания. Това увеличава приходите на хотелите в градове като Маями, Орландо и 

Нешвил, което привлича инвеститорите. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/broyat-na-chuzhdestrannite-turisti-v-portugaliya-prez-yuli-2022-g-e-nadvishil-predpandemichnite-ravnishta/
https://tourismboard.bg/news/broyat-na-chuzhdestrannite-turisti-v-portugaliya-prez-yuli-2022-g-e-nadvishil-predpandemichnite-ravnishta/
https://tourismboard.bg/news/investitori-kupuvat-hoteli/
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Над 500 хотела и къщи за гости в Камбоджа отвориха отново 

врати 

 

Около 520 хотела и къщи за гости 

в Камбоджа отново отвориха врати на 

фона на подобряването на ситуацията с 

КОВИД-19 в страната, предаде АКП за 

БТА, позовавайки се на министерството 

на туризма на Камбоджа. 

Към 31 юли 2022 г. Камбоджа е 

регистрирала общо 739 хотела и къщи за 

гости. Освен повторно отворените хотели 

и къщи за гости, 190 от тях продължават временно да не работят, докато други 29 бяха 

затворени поради неблагоприятното въздействие на коронавируса върху тях. 

От общо 2529 ресторанта в Камбоджа, 2166 отново отварят врати. 363 

ресторанта временно не работят, а останалите са затворени. 

 

Повече информация 

 

 

 

Япония вдига дневния си таван на пристигащите в страната до 

50 хиляди от 7 септември 2022 г. 
 

Япония ще вдигне от 7 септември дневния си таван на пристигащите в страната 

до 50 000 души от сегашните 20 000 - по-нататъшно смекчаване на строгия граничен 

контрол заради КОВИД-19, заяви премиерът Фумио Кишида. 

Тъй като страната изостава в сравнение с другите големи икономики при 

отварянето си за чуждестранни туристи, вече няма да бъде нужно те да обикалят с 

екскурзовод, каза Кишида на пресконференция. 

„Видяхме, че международният обмен набира сила в различни части на света. 

Повишаваме дневния таван за новопристигащи до 50 000 от 7 септември, за да се 

впишем в тенденцията и да сме сигурни, че ще се усетят ползите от слабата йена“, 

допълни японският премиер. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nad-500-hotela-i-kashti-za-gosti-v-kambodzha-otvoriha-otnovo-vrati/
https://tourismboard.bg/news/nad-500-hotela-i-kashti-za-gosti-v-kambodzha-otvoriha-otnovo-vrati/
https://tourismboard.bg/news/yaponiya-vdiga-dnevniya-si-tavan-na-pristigashtite-v-stranata-do-50-hilyadi-ot-7-septemvri-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/yaponiya-vdiga-dnevniya-si-tavan-na-pristigashtite-v-stranata-do-50-hilyadi-ot-7-septemvri-2022-g/
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Куба очаква с нетърпение завръщането на руските туристи 

 

БОтношенията между Куба и 

Русия не изглеждат особено засегнати от 

украинския конфликт. И докато броят на 

чуждестранните туристи на острова 

остава под равнището от периода преди 

КОВИД-19, властите в Хавана с 

нетърпение очакват завръщането на 

руските туристи. 

Освен по времето на бившия 

СССР, когато връзките на Москва с комунистическия остров бяха изключително 

близки, през 2020 и 2021 г. Русия изпревари Канада като най-голям източник на 

чуждестранни туристи в Куба. 

Данните на Националната статистическа служба обаче сочат, че тази година 

канадците отново са били най-многобройните чуждестранни посетители в страната – 

общо 258 896 между януари и юли.  

Целта е 2,5 милиона туристи, благодарение на руснаците. 

 

Повече информация 

 

 

 

Ryanair отбеляза четвърти пореден месец с рекорден брой 

пътници 

 

Ирландската нискотарифна авиокомпания Ryanair отбеляза през август четвърти 

пореден месец, в който отчита рекорден брой пътници, избрали нейните услуги. 

Авиопревозвачът, който бе един от малкото, положили усилия да запазят 

работния график на своите пилоти и кабинен екипаж по време на пандемията от 

коронавирус, е превозил 16,9 млн. души през осмия месец на годината. 

 

Повече информация 
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