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Ексклузивен мониторинг 
 

 

 

Мониторинг на сектор Туризъм в предизоборните програми на 

водещите политически партии и коалиции за Парламентарни избори 

октомври 2022 г. 

 

Според социологическите проучвания общо 7-8 партии и коалиции може влязат 

в народното събрание след провеждането на предсрочните парламентарни избори на 2 

октомври 2022 г. Това са ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“ (ПП), Движение за 

права и свободи (ДПС), „БСП за България“ (БСП), „Възраждане“, „Демократична 

България“ (ДБ), „Български възход“ (БВ) и „Има такъв народ“ (ИТН). 

Поради тази причина НБТ реши да провери какво предлагат по отношение на 

сектор Туризъм партиите и коалициите в предизборните си програми. 

 

Актуално към 9 септември 2022 г.; предстои обновяване. 

Източници: официални сайтове 
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ГЕРБ-СДС: 

Към момента са публикувани подробно само 2 части от предизборната им 

програма, а именно Спешни антикризисни мерки и Съдебна реформа. 

Предстои официално представяне на пълната им програма. 

 

 

 

ПП: 

Няма публикувана програма на ПП, а са изброени основните им приоритети. 

„Приоритет №15: Пазим българската природа, извор на здраве и основа за 

развитието на природосъобразен туризъм.“ 

 

 

 

ДПС: 

Публикувата програмата на партията е изключително подробна, насочена 

основно към сектор Земеделие ио никъде не се среща думата „туризъм“. 

 

 

 

БСП: 

Очаква се БСП скоро да публикува актуална програма, като в момента са 

посочени политиките им от последните избори през 2021 г. 

 

„ТУРИЗЪМ 

• Актуализиране на законодателството в областта на туризма. 

• Създаване на публичен регистър, включващ всички туристически обекти, 

които са държавна собственост. 

• Изработване на стратегия за развитие на планинския туризъм в България във 

всичките му форми: екологичен, спортен, спа и културен.“ 

 

 

 

БВ: 

Посочили са, че ще имат политика за туризма, но освен съдържание на 

програмата по сектори, няма публикуван текст все още. 
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ДБ: 

Програмата е актуална от 4 септември 2022 г. 

 

„Демократична България си поставя следните цели в областта на туризма: 

Да разработи изцяло нова стратегия за развитие на сектора, като се съблюдават 

ресурсите и капацитетът на експлоатация с цел опазването им; 

Да интегрира всички български региони в стратегията за развитие на комплексен 

продукт; 

Да създаде регистър за инвестиции с пълна карта на територията ни; 

Да развие здравен туризъм въз основа на наличието на над 3600 минерални 

извора на територията на страната; 

Да създаде стратегия за комплексни преживявания на територията ни, следвайки 

европейското и световно търсене; 

Да развива конгресен и събитиен туризъм за защита на съществуващата база; 

Да повиши професионалните изисквания към заетите лица с оглед гарантиране 

качеството на услугата; 

Да създаде солидарен гаранционен фонд за справяне с кризи в целия бранш. 

 

Демократична България ще работи за:  

1. Създаване на национална програма за устойчив и социално отговорен 

туризъм, която да включва: 

-мерки за опазване на природните ресурси и за повишаване на ангажираността 

на туристическите предприятия и посетителите, с оглед опазването на околната среда; 

оказването на подкрепа за запазване на природните зони, хабитати и дивата природа, 

свеждането до минимум на щетите върху тях и възстановяването на вече нанесените 

такива; завишен контрол над употребата на редки и невъзобновяеми ресурси в 

развитието и експлоатацията на туристически съоръжения и услуги; контрол над 

замърсяването на въздуха, водата, почвата и произвеждането на отпадъци от 

туристическите предприятия и от посетителите; 

-проекти за възстановяване на културно-историческото наследство, 

възобновяване на автентичните култури, традиции и особености; 

-насърчаване на велосипедния, еко-, агро-, кулинарния, винения и фестивалния 

туризъм, както и подобряване на селската инфраструктура, включително и с 

високоскоростен интернет; 

-осигуряване и поддръжка на по-добро качество на живот в местните общности, 

включително социални структури и достъп до ресурси, удобства и поддържащи 

системи; 

-местен контрол – въвличане и овластяване на местните общности в планирането 

и вземането на решения за управлението и бъдещото развитие на туризма в техния 

регион в диалог с другите заинтересовани страни; 
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-насочване на европейски фондове към микро- и малките предприятия в туризма 

– в къщи за гости, семейни хотели, апартаменти и стаи за гости в града, отдавани 

краткосрочно, и др.; 

-актуални образователни програми и курсове, които да подготвят частни 

предприемачи за микро- и малките предприятия в туризма; 

-увеличаване на броя и качеството на работните места сред местната общност, 

създадени и поддържани от туризма. Това включва насърчаване на микро- и семейното 

предприемачество в туризма и увеличаване на нивото на възнаграждение. 

 

2. Преосмисляне на целите и задачите на Министерство на туризма с цел по-

ефективно подпомагане на сектора, като:  

-пълноценно координира усилията на всички заинтересовани страни – 

министерства, агенции, местна власт, частен сектор; 

-създаде възможности за участие в проекти на публично-частни партньорства; 

-осъществи междуведомствена координация по въпросите на туризма; 

-привлече чуждестранни инвестиции. 

 

3. Облекчаване на режима за сезонно наемане на чужденци от трети страни 

(Украйна, Северна Македония и т.н.); 

 

4. Ефективна реклама и маркетинг на България като дестинация за устойчив 

туризъм, привличаща по-високобюджетни туристи от чужбина, включително под 

формата на публично-частни партньорства; 

 

5. Създаване на апликация, която да осигури комплексното развитие на 

дестинациите и туристическите райони.“ 

 

 

 

 

Възраждане: 

Програмата им за българския туризъм еобновена и разширена спрямо 

посоченото преди предишните парламентарни избори. 

 

„Какво предлагаме: 

1. Да се изготви и осигури финансово държавна стратегия за национална 

реклама на туризма. 

2. Регионална политика за развитие на туризма – МРРБ да осигури необходимата 

инфраструктура – водоснабдителна, канализационна, електроснабдителна и 

транспортна. Съобразно статута на обектите – с национално, регионално или местно 
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значение да бъде изградена съответната инфраструктура, приоритетно с бюджетни 

средства, с частична бюджетна субсидия или чрез данъчно стимулиране. 

3. Да се развиват всички видове туризъм, за които имаме условия: културен, 

планински, селски, винен, спа, бизнес, голф и т. н, като постоянно се опитваме да 

привлечем туристи от по-висок клас. 

4. Културният туризъм трябва да бъде специално държавно стимулиран и 

рекламиран, тъй като допринася за имиджа на България, българите и българските 

продукти. В това отношение ние имаме отличен потенциал, но не го реализираме 

поради липсата на адекватни политики, административен капацитет и инфраструктура. 

5. Да се разработи нормативна база за курортните комплекси. Да се приемат 

адекватни нормативи за застрояване и да не се допуска презастрояване. 

6. Да се възстановят професионалните средни училища, обучаващи кадри за 

туризма, както и да се създадат школи за квалификация и преквалифициране на кадри 

за туризма и да се възстановят връзките на образованието с бизнеса. 

7. Приоритетно да се насочи държавен ресурс в проектирането за 

туристическите селища както на цялостни устройствени планове, така и на 

инфраструктурни проекти и да се подпомогнат с консултации общините – центрове на 

туризъм за подготовката на тези проекти. 

8. Да се разгледа въпросът за административна самостоятелност на някои от 

националните ни курорти. Да се преразгледат на сделките за приватизация на 

инфраструктура (както транспортна, така и инженерна) на курортните комплекси и 

възможностите тази инфраструктура да стане публична. 

9. Да се развие цялостна програма за подкрепа, популяризиране и презентиране 

на възможностите на минералната вода и на българския СПА туризъм. Да се разработи 

система за държавна подкрепа на основата на преференциално използване на 

минералната вода за курортни и лечебни цели. 

 

 

 

 

ИТН: 

Програмата е актуална от текущата седмица. 

 

„Програма сектор Туризъм: 

 

Първите 5 неща, които ще направим: 

1. Обособяване на 5 стратегически ресора в рамките на Министерство на 

туризма: Морски туризъм, Планински туризъм, Балнео, Уелнес & СПА туризъм, 

Конгресен туризъм, Културен и друг туризъм. 
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Замяна на настоящата „Политика в областта на устойчиво развитие на туризма“ 

със специализирани комисии, имащи собствен план за действие, цели и бюджет чрез 

допълнителна браншова експертиза, в т.ч. мониторинг и контрол от тях. 

 

2. Ребрандиране на „Дестинация България“ и адаптиране на цялостна концепция 

за маркетинг и брандинг спрямо новите технологии и глобални тенденции. Промяна на 

настоящото лого и послание. Създаване и утвърждаване на вдъхновяващ брандинг, 

който отличава страната ни от конкурентните дестинации, допълнен с пет основни 

подкатегории туризъм с индивидуално лого и послание. 

 

3. Репозициониране на туристическия продукт и развитието му според 

капацитета на туристическите ресурси, стимулиране на туристически услуги с по-

висока добавена стойност. Изваждане на страната ни от съзнанието на туристите като 

дестинация, която се свързва с изгодни оферти за море и планина и асоциирането ѝ с 

природа, богато културно наследство, здравен, конферентен и конгресен туризъм. 

 

4. Рекламна и дигитална трансформация чрез цялостен редизайн на национален 

туристически портал с маркетингова насоченост, промотиране на отделни целеви 

видове туризъм както като част от дестинацията, така и независимо и поотделно. 

Активна дигитална стратегия с поставени реални цели за достижимост, трафик и 

конверсии, редуциране на национална масова радио и телевизионна реклама и 

заменянето ѝ с конкретни и точни послания, отчитайки спецификите на всеки регион, 

вид туризъм и туристи. 

 

5. Приоритизиране значението на българския турист в дългосрочен план с цел 

устойчиво развитие на сектора и създаване на условия за неговото първоначално и 

последващо привличане чрез извеждане на конкретни послания и предимства за всяка 

отделна дестинация. 

 

 

Какво ще направим: 

„По-висок приход чрез по-малък обем“ - позициониране на България като 

дестинация за конферентен, конгресен и инсентив туризъм. 

Как: Водеща роля на Министерство на Туризма като свързващо звено между 

конгресно бюро, общини, хотели и гарант за българския продукт пред международни 

партньори. 

Кога: 2 години 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 

 

 

8 

 

 

Какво ще направим: 

Развитие на оригиналния български Балнео, Уелнес & СПА туристически 

продукт и позиционирането му в международен план. 

Как: Специализирани рекламни кампании, обезпечаване и развитие на кадрите, 

подобряване достъпността на обектите. 

Кога: 2-4 години 

 

Какво ще направим: 

Цялостна продуктова концепция с конкурентни предимства и добавена стойност 

за българския културно-исторически туризъм. 

Как: Приоритизиране обекти на база: качество и автентичност на 

преживяването, стойност на забавлението, ниво на търговска насоченост. 

Кога: 2 години 

 

Какво ще направим: 

Създаване на работни места, възпиране на миграционните процеси и 

подобряване на социално-икономическото благосъстояние на населението в Дунавския 

регион. 

Как: Изготвяне на маркетингова и рекламна стратегия за развитие на Дунавския 

регион като туристически, част от общ продукт със страните от поречието на р. Дунав – 

Унгария, Румъния, Р. Сърбия, Словакия, Австрия. 

Кога: 2-4 години 

 

Какво ще направим: 

Подобряване на имиджа на туристическия бранш в качеството му на 

работодател, повишаване доходите и квалификацията на заетите в сектора. 

Как: Последователна политика и контрол, насочен към компаниите в сектора, 

прекратяване на хищническото използване на природните ресурси, развитие на дуално 

обучение. 

Кога: 4 години 
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Новини от Национален борд по туризъм 
 

 

Първо заседание на работната група за създаването на единна 

браншова организация в туризма 

 

На 7 септември 2022 г. се проведе първото заседание на работната група между 

експерти на Министерството на туризма и представители на туристическия бизнес за 

изработване на закон за единна браншова организация. Заместник-министърът на 

туризма проф. Мариела Модева, която председателстваше заседанието, постави акцент 

върху воденето на конструктивен диалог в работата за създаването на национално 

представителна организация, която да консолидира бранша.  

От името на Националния борд по туризъм, най-голямата работодателска 

организация в сектор Туризъм, присъстваха председателя на УС Красимир Гергов, 

изпълнителния директор д-р Полина Карастоянова и зам.-председателят на УС на НБТ 

д-р Мартин Захариев. 

Заместник-министърът изказа благодарност към НБТ за предоставените 

документи от съвместния ни проект с МТ по оперативна програма „Добро управление“: 

„Повишаване на участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и 

мониторинг на политики в законодателството в сектор „Туризъм“, изготвен със 
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съдействието на екипа на адв. Янита Тончева, които биха могли да послужат при 

работването на модела. 

Г-н Красимир Гергов изрази принципната подкрепа на Националния борд по 

туризъм за обединението на бранша в единна организация, което ще донесе позитиви 

както за бизнеса, така и за страната. 

„През годините са правени опити за създаването на единна браншова 

организация и винаги е търсено партньорството на сектора. Идеята е да се създадат 

предпоставки за нормативен акт, който да бъде внесен в бъдещото Народно събрание“, 

заяви заместник-министърът. 

До края на септември трябва да бъде изготвен закон за единна браншова 

организация, който да бъде внесен до свикването на Народното събрание и да се търси 

подкрепа от политическите партии. 

 

Повече информация 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/parvo-zasedanie-na-rabotnata-grupa-za-sazdavaneto-na-edinna-branshova-organizatsiya-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/parvo-zasedanie-na-rabotnata-grupa-za-sazdavaneto-na-edinna-branshova-organizatsiya-v-turizma/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Доц. Румен Драганов: В края на август сме достигнали 86% от 

туризма през 2019-а 

 

„Предпандемичната 2019 г. е мерилото кога ще възстановим обемите на 

туризма, каквито са били тогава. В края на август сме достигнали 86% от това, което е 

било през 2019-а. Тогава са били над 9,2 млн. посещения, а сега - за същия период - 7,9 

млн. посещения в туризма“. 

Това каза пред БНР доц. Румен Драганов, директор на Института за анализи и 

оценки в туризма. 

По думите му данните за туристическите посещения в България на Националния 

статистически институт са изкривени: 

„Има гигантско разминаване в данните на НСИ и на системата на 

Министерството на туризма (МТ). НСИ дава 3200 места за настаняване, а Единната 

система за туристически настанявания на системата на МТ - 23 хил. места“. 

Доц. Драганов подчерта, че дефиницията за "турист" е сбъркана в Закона за 

туризма, но от години на това не се обръща внимания от управляващите. 

„По Черноморието огромната част от посетителите са българи. Много туристи 

идват от Румъния, но те са с много кратък престой. Тези, които остават над 7-8 

нощувки, са туристи от Великобритания, от източноевропейските и 

централноевропейските страни. Имаме намаление на туристите от Германия, което 

означава, че трябва да работим по-усилено на немския пазар за следващата година“. 

 

Чуй интервю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-v-kraya-na-avgust-sme-dostignali-86-ot-turizma-prez-2019-a/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-v-kraya-na-avgust-sme-dostignali-86-ot-turizma-prez-2019-a/
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Ричард Алибегов: Преди COVID кризата служителите в 

заведенията масово отказваха да плащат високи осигуровки 

 

Преди началото на COVID кризата 

служителите в ресторантьорството и 

хотелиерството масово отказвали да 

плащат високи осигуровки. Ако даден 

работодател поставял това като условие, 

офертата му била отказвана. Това заяви 

председателят на Българската асоциация 

на заведенията Ричард Алибегов в ефира 

на Нова телевизия на 4 септември 2022 г. 

Той подчерта, че противно на очакванията, това лято е било по-слабо от 

миналогодишното за туристическия бранш. За сметка на това разходите на хората в 

този бизнес са скочили с 2,5 – 3 пъти. 

„В момента просто оцеляваме, няма печалби, инвестициите в каквото и да било 

са спрели. След COVID банките не искат и да чуят за туризъм, тъй като се води 

несигурен сектор“, каза още Алибегов. 

„Няма никакви мерки в подкрепа на бизнеса, потреблението е с над 40% по-

ниско, а разходите – повече от два пъти по-високи. Като цяло бизнесът не е 

конструиран да живее от компенсации от държавата, а от печалби”, заключи Алибегов. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-predi-covid-krizata-sluzhitelite-v-zavedeniyata-masovo-otkazvaha-da-plashtat-visoki-osigurovki/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-predi-covid-krizata-sluzhitelite-v-zavedeniyata-masovo-otkazvaha-da-plashtat-visoki-osigurovki/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

 

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе работна 

среща с главния управител на ГБИТК 

 

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе работна среща с главния 

управител на Германо-Българската индустриално–търговска камара (ГБИТК) д-р 

Митко Василев. Тя е в продължение на политиките, водени от Министерството на 

туризма и създадените добри контакти с Германия. Двамата обсъдиха досегашното 

сътрудничество на камарата с представители на държавните институции, както и 

бъдещи съвместни инициативи. 

Министър Димитров и Митко Василев, който е и представител на Бавария в 

България, направиха анализ на посещението в Берлин през май на българска делегация, 

в която участва и д-р Илин Димитров в качеството си тогава на председател на 

постоянната парламентарна Комисия по туризъм. На срещата двамата обсъдиха 

последващи дейности и инициативи, като отправената през пролетта покана към 

представители на германския Бундестаг за визита в България и конкретно към 

председателя на германската Комисия по туризъм Яна Шимке за есента, както и 

посещения на немски туроператори и представители на туристическите организации в 

България.    

Друг важен акцент бе поставен върху националната реклама и промотирането на 

страната ни като желана дестинация. ГБИТК изпрати официално писмо до служебния 

министър на туризма с конкретни предложения за рекламиране на България на пазар 

Германия, главно в сферата на здравния туризъм и съвместната работа с германските 

здравни каси. 

Митко Василев оцени високо и активното сътрудничество на бизнеса на място – 

с туристическото аташе на България в Берлин и заяви намерение това да продължи.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-d-r-ilin-dimitrov-provede-rabotna-sreshta-s-glavniya-upravitel-na-gbitk/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-d-r-ilin-dimitrov-provede-rabotna-sreshta-s-glavniya-upravitel-na-gbitk/
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Министърът на туризма Илин Димитров проведе среща за 

популяризиране на инициативата „Син флаг“ 

 

Министърът на туризма Илин Димитров проведе работна среща с председателя 

на УС на Българско движение „Син флаг“ Станимир Георгиев с цел популяризиране на 

инициативата и увеличаване на плажовете с гарантирана чистота и безупречни условия 

за туризъм. 18 български плажове и едно яхтено пристанище носят престижния знак. 

„Това е дългосрочно действие, което можем да инициираме още сега и да 

започнем с малки стъпки, въпреки ограничения хоризонт на служебния кабинет. Целта 

ни е да удвоим броя на българските плажове със син флаг, тъй като това ще издигне 

престижа на българския туристически продукт и ще гарантира сигурността и здравето 

на плажуващите,“ подчерта министър Димитров. 

Като напълно постижима цел определи удвояването на този брой представителят 

на международната организация за България Станимир Георгиев. 

Чистотата, сигурността и главно качеството на водата е най-важното условие за 

кандидатстване и се доказва чрез изследвания на акредитирани частни лаборатории или 

РЗИ по Черноморието. 

Наградата „Син флаг” е най-утвърденият еко-етикет и стандарт в туризма с 35-

годишна история, с който са удостоени най-добрите световни 5042 плажове, яхтени 

пристанища и туристически плавателни съдове, сред които и тези на изявени български 

курорти. 

Станимир Георгиев съобщи, че през последните години заради нарасналата 

конкуренция повече сини флагове се веят на плажове по Южното Черноморие. 

Министър Димитров изтъкна необходимостта тази гаранция за чистота и качество да 

получат повече плажове и по северното крайбрежие. 

Като пълноправен член и представител за България на международната 

Фондация за екологично образование /FEE/ – най-голямата световна екологична 

организация с членове от над 75 страни, Българско движение „Син флаг“ популяризира 

и по-малко известната програма „Зелен ключ“. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-ilin-dimitrov-provede-sreshta-za-populyarizirane-na-initsiativata-sin-flag/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-ilin-dimitrov-provede-sreshta-za-populyarizirane-na-initsiativata-sin-flag/
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Бузлуджа посреща туристи за пръв път от 30 години 

 

Монументът Бузлуджа ще отвори за посетители за пръв път от над 30 години 

насам, съобщиха от фондация „Проект Бузлуджа“, чиято цел е опазването на 

паметника. 

В последните няколко години фондацията, носеща името на паметника, работи 

по запазването на мозайките и превръщането му в достъпен за туристи обект. 

Билети за обиколка с екскурзовод ще се закупуват от инфо павилион. Турът се 

провежда по изградени за целта обезопасени посетителски пътеки. В основната зала се 

намира стабилизираната куполна мозайка. 

Обиколка на всички мозайки ще бъде предлагана в специализирани турове. На 

финала посетителите ще се насладят на изключителната природна панорама, 

разгръщаща се от центъра на България. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/buzludzha-posreshta-turisti-za-prav-pat-ot-30-godini/
https://tourismboard.bg/news/buzludzha-posreshta-turisti-za-prav-pat-ot-30-godini/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

 

Над 5 млн. лева ще получат кандидати по Програма за 

хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с 

предоставена временна закрила 

 

Министерството на туризма ще изплати нови 5 159 762,70 лева помощ по 

„Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена 

временна закрила в Република България“. Разплащането на тези средства ще бъде 

извършено до дни, след като днес Министерският съвет прие решение за отпускане на 

помощта, както и постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета 

на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи. 

Получатели на помощта са хотелиери и лица, упражняващи дейност в обекти 

държавна и общинска собственост, настанили и изхранвали или само настанили лица от 

Украйна, получили  временна закрила. Приетите актове на Министерски съвет 

обхващат заявления на заинтересованите лица в периода от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 

г. По второто поред плащане по Програмата за посочения период са верифицирани 435 

323 броя нощувки на стойност 4 756 200,00 лева без ДДС, респективно 5 159 762,70 

лева с включен ДДС.  

Ще бъде изплатена помощ по 264 броя заявления на лица, представили 

настаняване и изхранване или само настаняване, по „Програма за хуманитарно 

подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в 

Република България“. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nad-5-mln-leva-shte-poluchat-kandidati-po-programa-za-humanitarno-podpomagane-na-razseleni-litsa-ot-ukrajna-s-predostavena-vremenna-zakrila/
https://tourismboard.bg/news/nad-5-mln-leva-shte-poluchat-kandidati-po-programa-za-humanitarno-podpomagane-na-razseleni-litsa-ot-ukrajna-s-predostavena-vremenna-zakrila/
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Министерството на туризма отличи БНТ – РТВЦ Варна за 

принос в устойчивото развитие на българския туризъм, министърът 

обсъди нови съвместни инициативи с обществената медия 

 

Служебният министър на туризма д-р Илин Димитров отличи Регионалния 

радио и телевизионен център Варна на Българска национална телевизия по случай 

половинвековния юбилей от създаването му. На тържествена церемония в морската 

столица министър Димитров връчи на директора на РТВЦ Варна Маргарита Бобева 

плакет и грамота „за цялостен принос в устойчивото развитие и утвърждаване на 

авторитетна и силна регионална медия, качествена телевизионна журналистика и 

съпричастност към инициативата за позициониране и популяризиране на Бранд 

България“. 

Министър Илин Димитров изрази благодарност, че вече 50 години журналистите 

от регионалния център на обществената медия представят града като прекрасно място 

за туризъм и са стожер на истината, на професионализма в журналистиката и на 

достоверната информация във времена на фалшиви новини и инфодемия. Той подчерта, 

че предаването "№1 Туризмът" е станало основа дори за написването на учебници по 

туризъм с практичния си подход при представянето на спецификите на туризма. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-otlichi-bnt-rtvts-varna-za-prinos-v-ustojchivoto-razvitie-na-balgarskiya-turizam-ministarat-obsadi-novi-savmestni-initsiativi-s-obshtestvenata-mediya/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-otlichi-bnt-rtvts-varna-za-prinos-v-ustojchivoto-razvitie-na-balgarskiya-turizam-ministarat-obsadi-novi-savmestni-initsiativi-s-obshtestvenata-mediya/
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Летище София със сертификат за безопасна здравна зона 

 

Летище София потвърждава 

ангажимента си към пътници и 

посетители да предлага обслужване 

съгласно последните хигиенни и здравни 

норми. След лятото на пандемичната 2021 

г. това е  вторият път, в който столичното 

летище е сертифицирано като безопасна 

за здравето среда от Международния 

съвет на летищата (ACI). Сертификатът е 

базиран на процедури на авторитетни международни организации като ICAO и EASA, 

като взима предвид също и добрите практики на здравни организации в Европейския 

съюз. 

Сертификацията признава усилията на летище София в прилагането на хигиенни 

и организационни практики, които да гарантират здравето и безопасността на пътници, 

гости и служители. Дейности като почистване и дезинфекция, осигуряване на социална 

дистанция, здравен контрол, активна комуникация на прилаганите мерки сред 

заинтересованите страни са само част от летищните практики, които са влезли в 

обхвата на оценъчния процес. 

  

Повече информация 

 

 

 

Вече 85 години Летище София е вратата на България към света 

 

С прожекция на документалната поредица „ЕЛА! На летище София“, която 

представя историята на българската гражданска авиация от четиридесетте години на 

миналия век досега, столичният аеропорт отбеляза 85-годишнината от своето 

създаване. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/letishte-sofiya-sas-sertifikat-za-bezopasna-zdravna-zona/
https://tourismboard.bg/news/letishte-sofiya-sas-sertifikat-za-bezopasna-zdravna-zona/
https://tourismboard.bg/news/veche-85-godini-letishte-sofiya-e-vratata-na-balgariya-kam-sveta/
https://tourismboard.bg/news/veche-85-godini-letishte-sofiya-e-vratata-na-balgariya-kam-sveta/
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Разплащаме се с ваучери за храна и по време на почивка в 

България 

 

Ваучерите за храна влизат в обращение и в туризма. Те ще са приложими както 

за основните услуги – настаняване, храна и транспорт, така и за допълнителните услуги 

– като атракциони, спа и уелнес, пътувания, различни прояви с културен и 

опознавателен характер, конкресни, спортно-анимационни, здравни и т.н. 

Тези ваучери, предоставяни от работодателите на техните служители 

подпомагат покупателната способност. Изгодни са и за работодателите, защото са 

освободени от данъци и осигуровки в размер до 200 лв. на месец на работник. 

Първите договори сключени от доставчици на туристически услуги с оператор 

на ваучери са от края на юли и началото на август, като интересът се увеличава. Това 

каза за Радио Варна експертът в ресорното министерство Венелина Червенкова. 

Ваучерите ще са приложими и в зимните курорти. 

 

Повече информация 

 

 

 

Равносметката на хотелиерите в Слънчев бряг: силен сезон, 

слаба печалба 

 

Много туристи, нулева печалба. Това накратко посочват като краен резултат от 

силния туристически сезон хотелиери и търговци в най-големия курорт по българското 

Черноморие Слънчев бряг пред БНР. С 20% са понижени цените за туристическите 

пакети за септември в курортния комплекс. Последният чартър за сезона е планиран за 

31 октомври, по данни на Бургаското летище. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/razplashtame-se-s-vaucheri-za-hrana-i-po-vreme-na-pochivka-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/razplashtame-se-s-vaucheri-za-hrana-i-po-vreme-na-pochivka-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/ravnosmetkata-na-hotelierite-v-slanchev-bryag-silen-sezon-slaba-pechalba/
https://tourismboard.bg/news/ravnosmetkata-na-hotelierite-v-slanchev-bryag-silen-sezon-slaba-pechalba/
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Двойно повече пътници са минали през летище Варна през 2022 

година 

 

До края на годината се очаква пътниците на летище Варна да достигнат до 1,4 

милиона души, 48 % повече са те досега, в сравнение с миналата година, но в сравнение 

с пред пандемичната 2019-а година, те са едва 60 процента. Това съобщи за Радио 

Варна Димитър Костадинов-директор на аеропорта. Спад от 3% на пътниците отчита 

летището през август, посочи още Костадинов. Като основна причина за това той 

посочи отсъствието на руските и украинските туристи. 

 

Повече информация 

 

 

 

Недобър сезон Лято 2022 за Двореца – Балчик 

 

Приключваме един недобър сезон. Така определи пред БНР посещаемостта на 

бившата лятна румънска резиденция в Балчик това лято директорът на културен център 

„Двореца“ в Балчик Жени Михайлова. 

 

Повече информация 

 

 

 

Целогодишно доста туристи посещават Панорама „Плевенска 

епопея 1877 г.“ 

 

Най-важното нещо за гостите на града и панорамата е да разберат защо музея се 

намира там, какво е значението на парк „Скобелев“, какво е значението на боевете за 

града. Идеята на целия музей е да ни пренесе по време на една от важните битки не 

само за Плевен, но и за България", каза за БНР Богомил Стоев, екскурзовод в 

Панорамата „Плевенска епопея 1877 г.“ 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dvojno-poveche-patnitsi-sa-minali-prez-letishte-varna-prez-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/dvojno-poveche-patnitsi-sa-minali-prez-letishte-varna-prez-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/nedobar-sezon-lyato-2022-za-dvoretsa-balchik/
https://tourismboard.bg/news/nedobar-sezon-lyato-2022-za-dvoretsa-balchik/
https://tourismboard.bg/news/tselogodishno-dosta-turisti-poseshtavat-panorama-plevenska-epopeya-1877-g/
https://tourismboard.bg/news/tselogodishno-dosta-turisti-poseshtavat-panorama-plevenska-epopeya-1877-g/
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Една от най-предпочитаните туристическа дестинация през 

лятото в Северозападна България е Белоградчик 

 

Една от най-предпочитаните туристическа дестинация през лятото в 

Северозападна България е Белоградчик. Това показва официална справка за броя на 

туристите посетили Белоградчишката крепост, пещерата „Магурата“ и другите 

туристически обекти в община Белоградчик, каза за БТА заместник-кметът Росен 

Младенов. През най-активните за туризъм летни месеци – юли и август, 

туристическите обекти са били посетени от над 30 200 български и чуждестранни 

туристи. А от началото на годината до края на август техния броя е над 71 000.  

Първенството сред най-посещаваните обекти в района държи Белоградчишката 

крепост, която е един от 100-те национални туристически обекта, и за осемте месеца на 

годината е посетена от над 50 000 туристи, като само през август техния брой е бил 

11,400. 

Близо 20 000 са посетителите на пещерата „Магурата“ от началото на годината, 

от които 5000 са само за месец август. 

 

Повече информация 

 

 

 

Пещерата Бисерна в Природния парк „Шуменско плато“ ще 

бъде отворена за посещения 

 

Пещерата „Бисерна“ – най-дългата 

и най-красива пещера в Природния парк 

„Шуменско плато“, ще бъде отворена за 

туристи от 10 септември до началото на 

ноември, съобщиха от дирекцията на 

парка.  

Влизането в пещерата ще става 

само след предварително записване на 

телефон 054800765, при минимум 8 и 

максимум 12 посетители. Часовете за достъп през почивните дни са 10:00, 11:30, 13:00 

и 15:00, а през работните дни, без понеделник и вторник - 10:00, 11:30 и 13:00 часа. 

Дължината на маршрута в пещерата е около 800 метра в едната посока, а температурата 

в нея е около 10 градуса. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/edna-ot-naj-predpochitanite-turisticheska-destinatsiya-prez-lyatoto-v-severozapadna-balgariya-e-belogradchik/
https://tourismboard.bg/news/edna-ot-naj-predpochitanite-turisticheska-destinatsiya-prez-lyatoto-v-severozapadna-balgariya-e-belogradchik/
https://tourismboard.bg/news/peshterata-biserna-v-prirodniya-park-shumensko-plato-shte-bade-otvorena-za-poseshteniya/
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Първият геопарк в България „Искър-Панега“ предлага причудливи 

скални образования, чисти води и съхранени местни видове 

 

Луковитският регион – малко известна допреди години дестинация, става все по-

интересен за туристите. Наред с пещера „Проходна“ и Националния пещерен дом, с 

неговите 250 отделни пещери, първият в България геопарк „Искър-Панега“, е след 

забележителностите и атракциите, които могат да се видят в централната част на 

Северна България. Потокът от туристи се увеличава ежедневно, особено по време на 

пандемията. Геопаркът предлага спокойствие, прохлада и приятни преживявания. 

Изграден е с европейско финансиране през 2005-2006 г. по инициатива на Българската 

асоциация за селски екотуризъм, разказа за БТА един от инициаторите на проекта - 

инж. Владимир Даскалов от Луковит. 

В геопарка туристите могат да се разходят по суша и по вода. Пешеходната част 

на екопътеката е дълга 1500 метра в едната посока. Минава се през няколко мостчета, 

дървена алея, прикрепена към скалите, пещера „Темна дупка“, места за отдих и се стига 

до края на екопътеката – цял комплекс за почивка с маси, пейки, барбекю и красиви 

панорами. 

Основна атракция за туристите е разходка с лодки. 

 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/parviyat-geopark-v-balgariya-iskar-panega-predlaga-prichudlivi-skalni-obrazovaniya-chisti-vodi-i-sahraneni-mestni-vidove/
https://tourismboard.bg/news/parviyat-geopark-v-balgariya-iskar-panega-predlaga-prichudlivi-skalni-obrazovaniya-chisti-vodi-i-sahraneni-mestni-vidove/
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Международни новини от България и света  
 

 

ЕС отменя облекчения визов режим с Русия 

 

Съветът на ЕС подкрепи предложението на Европейската комисия за отмяна на 

облекчения визов режим с Русия. Предвижда се промяната да влезе в сила от 12 

септември, се посочва в съобщение на Съвета от 9 септември 2022 г. 

По силата на решението руските граждани вече ще плащат по 85 евро за виза, 

вместо по 30, както досега. Занапред издаването на виза за руски граждани ще бъде по-

скъпо, по-трудно и по-бавно. 

Облекченият визов режим между ЕС и Русия бе в сила от 2007 година. Към 1 

септември 2022 г. около 963 000 руснаци са притежавали валидни визи за Шенгенското 

пространство, съобщи по-рано тази седмица ЕК. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Илин Димитров проведе работна среща с Н. Пр. Байа 

Бенсмаил, посланик на Алжир в България 

 

Министърът на туризма Илин Димитров се срещна с Н. Пр. Байа Бенсмаил, 

посланик на Алжирска демократична и народна република у нас. 

„България и Алжир са в много добри отношения. Тази година честваме 60 

години дипломатически отношения между двете държави. По последни данни 

стокообменът между нас е нараснал с над 55% на годишна база, което показва, че двете 

страни поддържат все по-активни отношения помежду си“, заяви министър Димитров. 

Той отбеляза приоритетните сфери на сътрудничество в културно-историческия, 

балнео и СПА туризма и очерта основни параметри на съвместната работа. Министър 

Димитров подчерта, че България е втора по брой на минералните извори след Исландия 

в Европа и предлага висококачествен комбиниран туристически продукт. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/es-otmenya-oblekcheniya-vizov-rezhim-s-rusiya/
https://tourismboard.bg/news/es-otmenya-oblekcheniya-vizov-rezhim-s-rusiya/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-provede-rabotna-sreshta-s-n-pr-baja-bensmail-poslanik-na-alzhir-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-provede-rabotna-sreshta-s-n-pr-baja-bensmail-poslanik-na-alzhir-v-balgariya/
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Пътуване без паспорти: Българи се стичат в граничния град 

Одрин 

 

Камбоджа е призната за „Водещата азиатска културна дестинация“ и за „Водеща 

дестинация за младежки пътувания в Азия“ през 2022 г. в рамките на програмата 

„Световни награди за пътуване“, предаде АКП за БТА. 

Церемонията по награждаването се проведе на Международното туристическо 

изложение 2022 в град Хошимин, Виетнам, на 7 септември. Над 2 милиона туристи от 

цял свят гласуваха и избраха Камбоджа, според Тонг Ратасак, генерален директор за 

развитието на туризма и международно сътрудничество към министерството на 

туризма, който представляваше кралското правителство и народа на Камбоджа и който 

получи наградите на изложението. 

 

Повече информация 
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