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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 16 септември 2022 г. 

Източници: официални сайтове 
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ГЕРБ-СДС: 

В обявената актуална предизборна програма на коалицията „ГЕРБ-СДС“, 

озаглавена „България след кризите - план за възстановяване“ за сектор Туризъм е 

записано следното: 

„ТУРИЗЪМ 

България - място за завръщане 

Възстановяване на индустрията до показателите от 2019 година и постигане на 

качествен скок в туризма за 24 месеца 

 

Изправени пред тежката задача да компенсираме комбинацията от двете години 

на Ковид19, ефектът от руската инвазия в Украйна и близо две години управленски 

хаос и липса на целенасочена политика в туризма, в резюме предлагаме следните 24 

мерки: 

1. Толерантна и адаптивна административна и данъчна политика към сектора, 

като запазваме 9% ДДС за отрасъла и намаляване на ставките на ДДС за храни и 

напитки – с цел да се сведат до минимум фалитите в сектор ресторантьорство и 

туризъм за следващите 24 месеца. 

2. Улеснена достъпност до всички финансови инструменти и програми на 

Европейския съюз за подкрепа на сектора, съпроводена от постоянни разяснителни 

кампании (Актуалната към момента BG-RRP-4.021 е почти непозната за бранша!). 

3. Улеснена процедура за почасова заетост на лица между 16 и 18 години в 

сектора – с цел привличане на нови кадри в бранша, както и създаване на трудово – 

социални умения в подрастващите. Мярката е с придружаващ контрол от държавните 

органи и при гарантирана защита правата на подрастващите. 

4. Прилагане на заетост “допълнителна малка работа” и с данъчно стимулиране 

за служителите, с цел да бъдат привлечени нови кадри, и насърчаване на допълнителна 

заетост от основната професия. 

5. Насърчаване, финансиране и прилагане, съвместно с Министерство на 

образованието и науката, на допълнителна квалификация за мениджъри и 

новопостъпили кадри, заради големия отлив на обучени кадри в бранша, което създава 

риск за качеството и съответно устойчивостта на сектора. 

6. Достъпност и държавно подпомагане на системи от енергоспестяващи 

технологии и оборудване с приоритет сектор „Туризъм“. 

7. Нов гъвкав механизъм на публично-частно партньорство в секторите културен 

и балнеотуризъм. 

8. Нова стратегия „умно зелено“ за съвместно използване на защитени 

територии при опростени и ясни механизми на взаимодействие с контролните органи и 

МОСВ. За 24 месеца ще сложим край на „зеления рекет“. 
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9. Ще прегледаме реда за издаване на всички разрешения в сектора и ще 

направим максималното за отстраняване на субективния фактор, за дигитализация и 

съкращаване на сроковете. 

10. Ще насърчаваме процесите на самоуправление в сектора с хоризонт – 

създаване на единна туристическа камара, към която да се прехвърлят повечето 

държавни функции по сертифициране, категоризация и контрол на качеството в 

индустрията. 

11. Специална програма за насърчаване на общините, развиващи селски, 

културен и балнеотуризъм. 

12. Максимално ограничаване употребата на пластмаси в сектора. Национална 

програма „Море без пластмаса“, съвместно с МОСВ. 

13. Създаване на Клъстер „Българско Черноморие“( Bulgarian Black Sea Allianc ) 

с цел: обединяване на усилията в черноморския туризъм, по-добро общо планиране и 

интелигентно управление на туристическите потоци. 

14. Създаване на Национален туристически информационно-комуникационен 

център, управляващ технологична платформа, свързваща Единната система за 

туристическа информация, Туристическите информационни центрове и организациите 

за управление на туристическите райони. 

15. Ваучер за дигитализация на бизнеса, като част от национална програма за 

стимулиране на дигитализацията на сектора - грантова програма за технологични 

проекти на стойност 50 хил. лв. на компания. 

16. Еднократно ще финансираме нововъзникнали иновативни компании (Start 

up), предлагащи решения в сектора, основани на използването на изкуствен интелект. 

17. Ще продължим антикризисната програма „25 евро / седалка“ и ще 

насърчаваме побързото възстановяване на въздушния транспорт чрез по-гъвкави форми 

на публично-частно партньорство. 

18. Ще създадем национална програма, свързана с перспективите пред 

климатичната миграция и насърчаваща трайното заселване на граждани от страните-

членки на ЕС. 

19. Ще положим специални усилия за развитие и популяризиране извън 

България на секторни туризми (ловен, колоездачен, приключенски), като подпомогнем 

членството в международните организации и за 24 месеца дотираме обмена на опит в 

тези сфери. 

20. Ще работим с 24-месечен хоризонт за създаване на изцяло нов бранд 

„България“ и под-бранд „България място за завръщане“, насочен както към туристите, 

така и към българите, които последните 30 години избраха да живеят и работят в 

чужбина. 

21. Ще създадем ефективен гаранционен фонд за защита и компенсиране 

правата на гражданите, ползващи туристически услуги в България и в чужбина, когато 

са предоставени от български туроператори. За първите 24 месеца ще гарантираме 

държавна финансова помощ за създаването на общ застрахователен и гаранционен 

фонд. 
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22. Ще насърчим застрахователната индустрия да разработи иновативни и нови 

продукти в сектор „Туризъм“. 

23. Съвместно с браншовите камари ще създадем ефективен механизъм за 

прогнозиране и управление на кризи в туризма и ще финансираме за 24 месеца 

изчерпателни научни проучвания за климатични, индустриални и социални рискове по 

области. 

24. Ще се стремим към увеличение на средствата от държавния бюджет за 

сектор туризъм за следващите 24 месеца.“ 

 

 

В други точки от програмата допълнително е посочено: 

 

към Селско стопанство: „Прилагане на децентрализиран териториален подход и 

мерки за икономическа диверсификация в селските райони за намаляване на 

съществуващите дисбаланси в развитието на градските и селските общини (местна 

инфраструктура, социални и здравни услуги, алтернативен туризъм, образование).“ 

 

към Гори: „Здравето на гражданите, чрез подобряване на средата за живот, 

разширяване на възможностите за туризъм, рекреация и спорт през всички сезони. 

По-нататъшна диверсификация на приходите в горската система, основана на 

развитие на производството на биопродукти, развитие на планински спорт и видове 

туризъм, като относителният дял нарасне със 50% до 2026 година.“ 

 

към иновативни „мерки в зелено“: „Зелени туристически маршрути, ремонт и 

реновация на високопланинските хижи в България, създаване на еко-туристически 

продукти, развитие на еко-туризъм.“ 
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ПП: 

В обявената предизборна програма на ПП „Да си довършим работата“ е 

посочено: 

„Съвременен и конкурентен туризъм 

 

Подобрена достъпност чрез инвестиции в транспортни коридори и въздушна 

свързаност. Активно участие на България в развитие на европейското законодателство 

за въвеждането на електронни визи; 

 

Развитие на модерна и иновативна визия за българския туристически продукт и 

разработване и рекламиране на туристически пакети предлагащи целогодишно микс от 

изживявания свързани с морски, планински, приключенски, културен, кулинарен, 

винен, селски, медицински и спа туризъм; 

 

Създаване на национален план за развитие и подпомагане на кадрите в туризма; 

 

Развитие на туристическото предлагане в духа на устойчивия и природощадящ 

туризъм и защита на българските културни и природни ценности от прекомерен 

туристически натиск.“ 

 

 

 

 

 

ДПС: 

Публикувата програмата на партията е изключително подробна, насочена 

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

 

 

 

 

 

 

БВ: 

БВ няма публикувана предизборна програма. 
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БСП: 

БСП няма публикувана предизборна програма като цяло, а в различни изявление 

за разни точки от програмата им никога не споменават думата „туризъм“. 

В момента са посочени политиките им от последните избори на 14 ноември 2021 

г. в документа „Предложения на БСП за мерки през първите 100 дни на управление“, а 

именно: 

„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.“ 

 

 

 

 

ДБ: 

В своята актуална презиборна програма ДБ посочва следното за сектор Туризъм: 

„България има уникални природни дадености и богато културно-историческо 

наследство, които обуславят потенциала ѝ да развива всички видове туризъм – зимен, 

морски, еко- и селски туризъм, здравен туризъм, конгресен и фестивален туризъм и др. 

За Демократична България туризмът е важен фактор за подем на регионите, тъй като 

създава заетост, икономически растеж и напредък на селските, периферните и по-слабо 

развитите райони, както и поради влиянието, което оказва върху социалната област и 

околната среда. Устойчивото развитие на туризма включва опазването и подобряването 

на културното и природното наследство и запазването на биологичното разнообразие. 

 

„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. 
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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; 

-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.); 
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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: 

В своята „Платформа за управление на Възраждане – 2021“ се посочва: 

 

„Туризмът в България е отрасъл с голям принос в брутния национален продукт – 

както директен, така и индиректен. В последните 10-15 години българския туризъм 

претърпя много сериозно развитие в изграждането на материалната си база. Изградиха 

се качествени хотели с необходимите им по европейските стандарти оборудване и 

услуги. За съжаление инфраструктурата – транспортна, енергийна, водоснабдителна, 

канализационна, както и необходимото цялостно благоустройство, фатално изостанаха 

и сега са основната пречка и проблем за качеството и нормалната реализация на 

туристическия ни продукт. 

 

Бе разбита и системата на професионално образование в областта на туризма, 

което доведе до сериозен дефицит от подготвени кадри, способни да осигуряват 

търсената качествена туристическа услуга. Не беше развита система от допълнителни 

услуги за туристите, както и практически не се използва ресурса ни за културен, еко и 

селски туризъм. Това стесни силно профила на потенциалните ни клиенти както като 

качество, така и като платежоспособност. 

 

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 

значение да бъде изградена съответната инфраструктура, приоритетно с бюджетни 

средства, с частична бюджетна субсидия или чрез данъчно стимулиране. 
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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: 

В програмата на ИТН за сектор Туризъм е написано: 

 

„Приоритети: 

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. 

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. 
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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 

 

 

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 
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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 
 

 

Д-р Полина Карастоянова: Бързото издаване на визи за влизане 

в България на туристи от Турция остава проблем 

 

„Турските туристи от години обичат да посещават Пампорово, Банско и Боровец 

през зимния сезон. Потенциалът е много голям, защото идват със собствените си 

автомобили, но проблем остава бързото издаване на визи за влизане в България“. 

Така коментира за TravelNews д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор 

на Националния борд по туризъм, относно предложението на служебния министър на 

туризма Илин Димитров да имаме ново туристическо аташе, което ще бъде 

разположено в Истанбул. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-barzoto-izdavane-na-vizi-za-vlizane-v-balgariya-na-turisti-ot-turtsiya-ostava-problem/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-barzoto-izdavane-na-vizi-za-vlizane-v-balgariya-na-turisti-ot-turtsiya-ostava-problem/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Доц. Румен Драганов: Програмата за хуманитарно подпомагане 

беше финансова инжекция за хотелиерите 

 

Парите по програмата за 

хуманитарно подпомагане на бежанците с 

временна закрила са драстично орязани, 

твърдят хотелиери по добруджанското 

Черноморие. Основната причина според 

тях е тромавата процедура и липсата на 

добра комуникация с министерството. 

По думите на доц. Румен Драганов 

от Института за анализи и оценки в туризма пред NovaNews има усилия от страна на 

министерството, за да бъде изрядно. „Програмата беше финансова инжекция за 

хотелиерите. Много е добре, че беше продължена“, смята той. 

 

Вж. видео 

 

 

 

Доц. Румен Драганов: Българският летен сезон е успешен, 

включително и заради подобрено качество на услугите 

 

„България ще посрещне пак между 

15 и 20% по-малко туристи в сравнение с 

2019 година, тоест около 1,2 млн. 

чуждестранни туристи ще влязат през 

декември, януари, февруари и март в 

България с цел туризъм.“ 

Това каза Румен Драганов, 

Институт за анализи и оценки в туризма, 

в ефира на Bloomberg TV Bulgaria на 13 

септември 2022 г. 

  

Вж. видео 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-programata-za-humanitarno-podpomagane-beshe-finansova-inzhektsiya-za-hotelierite/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-programata-za-humanitarno-podpomagane-beshe-finansova-inzhektsiya-za-hotelierite/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-balgarskiyat-leten-sezon-e-uspeshen-vklyuchitelno-i-zaradi-podobreno-kachestvo-na-uslugite/
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Немски журналисти: Албена има огромен потенциал за повече 

гости от Германия 

 

Ваканционно селище „Албена“ все 

още не е толкова добре познато сред 

немските туристи, търсещи дестинация за 

лятна, СПА или спортна ваканция. Затова 

със своите природни дадености, доброто 

си управление и отношение към гостите, 

курортът има огромен потенциал за 

разширяване на позициите си на родния 

ни пазар. Около това становище се 

обединиха група журналисти от Германия, които посетиха вчера Албена като част от 

своя информационна обиколка, организирана от Министерството на туризма. 

„Идвам в Албена за втори път и за мен това е истински оазис. Тук, освен да се 

излегнеш на широкия, чист и изключително приятен плаж, можеш да се разходиш сред 

зеленината и прохладата на Балтата, да спортуваш активно, да се забавляваш със 

семейство, да опитваш разнообразна, вкусна и висококачествена храна, или да се 

погрижиш за своето здраве в някой от SPA & Wellness центровете. Подобно изобилие 

не се среща на много други места по света“, каза в края на обиколката Гералд Юбершер 

от берлинското издание Reise Travel. Той допълни, че като германец оценява високо 

стройната организация на работа, която мениджмънтът е успял да запази през годините 

и доказателство за това е фактът, че единият от хотелите оперира под марката Maritim. 

  

Повече информация 

 

 

 

От 12 септември по-евтин паркинг в Албена 

 

От 12 септември влизат в сила нови, по-ниски цени за паркиране и престой на 

автомобили във ваканционно селище „Албена“. Сумата от 5,00 лв. за 24 часа ще 

заплатят желаещите да оставят превозните си средства на паркинг „Автогара“. От 20,00 

на 10,00 лв. пада цената за паркиране в най-близката до морето „Зелена зона“, а тази за 

междинната „Синя зона“ се запазва на 10,00 лв. за денонощие. Първите 30 мин. от 

престоя са безплатни. 

  

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/nemski-zhurnalisti-albena-ima-ogromen-potentsial-za-poveche-gosti-ot-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/nemski-zhurnalisti-albena-ima-ogromen-potentsial-za-poveche-gosti-ot-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/ot-12-septemvri-po-evtin-parking-v-albena/
https://tourismboard.bg/news/ot-12-septemvri-po-evtin-parking-v-albena/
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Безплатен аквапарк в Албена за всички първокласници 

 

Ваканционно селище „Албена“ 

осигурява безплатен вход за аквапарк 

„Аквамания“ за всички първокласници по 

случай старта на новата учебна година. 

Специалният подарък е валиден в 

периода от 15 до 18 септември 

включително, като желаещите да посетят 

водния атракцион свободно трябва да 

навършват 7 години в календарната 2022 

г. На място те ще могат да се включат в завладяваща надпревара по водната пързалка 

„Про Рейсър“ или да се спуснат по въртеливото „Торнадо“. Тръпката от рафтинга 

децата ще усетят на 183-метровия „Мамут“, а най-смелите ще се спуснат отвесно по 

пързалката „Free Fall“. В Аквамания работят също специална детска зона, „мързелива“ 

и „дива“ река, както и снек бар за почивките от адреналина. 

  

Повече информация 

 

 

Щафетно бягане в курорта Св. св. Константин и Елена за 

европейската седмица на спорта 

 

На 17 септември 2022 г., събота, в 

курорта Св. св. Константин и Елена ще се 

проведе 5-тата Лекоатлетическа обиколка 

на първия български морски курорт. 

За победителите и класиралите се 

на второ и трето място са осигурени 

предметни награди, ваучери за 

посещения във Водна и Термална зона на 

Аквахаус Термал & Бийч, а също и 

уикенди в Хотел Приморски. 5-тата лекоатлетическа обиколка се организира със 

съдействието на Дирекция „Спорт“ на Община Варна, Спортен клуб „Супер спорт“ и 

курорта Св. св. Константин и Елена чрез инициативата „Уелнес фонд“. Състезанието е 

част от Европейската седмица на спорта. 

  

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/bezplaten-akvapark-v-albena-za-vsichki-parvoklasnitsi/
https://tourismboard.bg/news/bezplaten-akvapark-v-albena-za-vsichki-parvoklasnitsi/
https://tourismboard.bg/news/shtafetno-byagane-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-za-evropejskata-sedmitsa-na-sporta/
https://tourismboard.bg/news/shtafetno-byagane-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-za-evropejskata-sedmitsa-na-sporta/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

 

Министър Илин Димитров обсъди с БСК основни проблеми и 

политики в сектор туризъм 

 

Министърът на туризма д-р Илин 

Димитров беше гост на Българска 

стопанска камара (БСК) на 16 септември, 

за да обсъди с представители на бизнеса 

основни проблеми и политики на 

служебния кабинет в сектор туризъм. Той 

очерта най-острите проблеми, с които се е 

заел – първият, забавянето на плащанията 

към хотелиерите, настанили украински 

бежанци. Той подробно разясни причините за това и механизма при верифициране на 

данните, за да се пристъпи към плащане. 

Като втори остър проблем при встъпването си в длъжност служебният министър 

посочи забавените категоризации и отчете, че се върви към решаване на въпроса. Друг 

разрешен проблем на този етап са мерките срещу COVID-19 и облекчаването им, а 

министър Димитров подчерта доброто сътрудничество с министъра на 

здравеопазването, от което печели туризмът. 

Друг акцент от работата бе рекламата – засилването на присъствието на 

България на близките и средните пазари, необходимостта от промяна в механизмите, за 

да постъпват значително повече средства, тъй като за национална реклама се отделят 

едва 0,02% от БВП, при положение, че секторът допринася към БВП с най-малко 7%. 

Националният борд по туризъм е член на БСК и като представител на срещата 

присъстваше зам.-председателят на УС на НБТ д-р Мартин Захариев. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-obsadi-s-bsk-osnovni-problemi-i-politiki-v-sektor-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-obsadi-s-bsk-osnovni-problemi-i-politiki-v-sektor-turizam/
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Министърът на туризма д-р Илин Димитров участва в IX 

годишен конгрес на БСБСПА 

 

Министърът на туризма д-р Илин 

Димитров участва в откриването на IX 

годишен конгрес на Българския съюз по 

балнеология и СПА туризъм (БСБСПА), 

който се провежда в Сапарева баня на 13-

14 семпември - в града с единствения 

гейзер у нас и с най-горещите минерални 

води в Европа - вече 104 градуса по 

последните измервания през май. 

Министърът поздрави съюза, който по думите му вече 16 години работи активно 

и последователно за утвърждаване на имиджа на България като целогодишна и 

привлекателна дестинация, която предлага продукти и услуги с изключително високо 

качество, развивайки този сегмент в туризма. 

Събитието се определя като най-важното за Медикъл-СПА и СПА сектора в 

България. 

 

Повече информация 

 

 

 

ОБТ и АБТТА с различни оценки за летния сезон 2022 

 

„Нивата от преди пандемията все още не сме ги достигнали. Единични случаи 

може би има, но в цялост бих казала, че все поще сме далече от тях“, каза за БНР 

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

„В някои отношения в момента секторът успява не само да достигне нивата, но и 

ги надвишава, но това в никакъв случай не трябва да бъде показател за възстановяване 

на бранша“, обяви Димитрина Горанова, председател на УС на Асоциацията на 

българските туроператори и туристически агенти (АБТТА). 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-d-r-ilin-dimitrov-uchastva-v-ix-godishen-kongres-na-bsbspa/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-d-r-ilin-dimitrov-uchastva-v-ix-godishen-kongres-na-bsbspa/
https://tourismboard.bg/news/obt-i-abtta-s-razlichni-otsenki-za-letniya-sezon-2022/
https://tourismboard.bg/news/obt-i-abtta-s-razlichni-otsenki-za-letniya-sezon-2022/
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ВАРХ: Туристи от далечни дестинации във Варна през лято 2022 

 

Освен от традиционните пазари за българския летен туризъм, тази година във 

Варна има посещения и от туристи от далечни дестинации като Япония и САЩ. Това 

каза за БНР Павлин Косев, председател на Варненска Асоциация на ресторантьорите и 

хотелиерите (ВАРХ). 

 

Повече информация 

 

 

 

АКМП: 5 лв. за чадър ще е неизгодна цена догодина 

 

„Нормален летен сезон без големи амплитуди, положителни или отрицателни. 

Такава равносметка направи концесионерът на варненските плажове „Офицерски-

изток“ и „Панорама-юг“ Дирон Ръсовски, който е част и от Асоциацията на 

концесионерите на морски плажове (АКМП). 

„Тази година работихме при 5 лв. за чадър и 5 лв. за шезлонг, непроменени от 10 

г. Но може би тези нива бяха за последна година, защото повече няма да има 

икономически смисъл да поддържаме тези равнища на цените. Концесията ни е за 15 г., 

това е една дългосрочна инвестиция и е трудно за един или два сезона да се излезе на 

печалба, но се надяваме да влезем в нормите, които сме очаквали“, коментира още 

концесионерът за Радио Варна на 12 септември 2022 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/varh-turisti-ot-dalechni-destinatsii-vav-varna-prez-lyato-2022/
https://tourismboard.bg/news/varh-turisti-ot-dalechni-destinatsii-vav-varna-prez-lyato-2022/
https://tourismboard.bg/news/akmp-5-lv-za-chadar-shte-e-neizgodna-tsena-dogodina/
https://tourismboard.bg/news/akmp-5-lv-za-chadar-shte-e-neizgodna-tsena-dogodina/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

 

Ново звено в МТ улеснява бизнеса при кандидатстването по 

програмите на Плана за възстановяване 

 

В Министерството на туризма стартира работата си звено, което ще се занимава 

с възможностите за кандидатстване на бизнеса от сектор туризъм по програмите на 

Плана за възстановяване и устойчивост. 

За улеснение, повече яснота и достъпност е подготвена и брошура, която ще 

запознава хотелиерите и всички туристически предприятия с възможностите да 

участват по-активно в усвояването на европейските средства по този уникален 

механизъм за подкрепа. 

 

Повече информация 

 

 

 

Илин Димитров: Удължаваме програмата за настаняването на 

украинските бежанци до 31 октомври 

 

„Мярката за настаняването на 

украинските бежанци в хотели се 

продължава до 31 октомври на тази 

стойност, която е в момента, така ще 

може да се организира нова програма“, 

заяви по БНТ Илин Димитров, служебен 

министър на туризма, на 14 септември 

2022 г. 

По думите му трудно може да бъде 

планиран сезонът за догодина и затова се залагат буфери. 

 

Вж. видео 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/novo-zveno-v-mt-ulesnyava-biznesa-pri-kandidatstvaneto-po-programite-na-plana-za-vazstanovyavane/
https://tourismboard.bg/news/novo-zveno-v-mt-ulesnyava-biznesa-pri-kandidatstvaneto-po-programite-na-plana-za-vazstanovyavane/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-udalzhavame-programata-za-nastanyavaneto-na-ukrainskite-bezhantsi-do-31-oktomvri/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-udalzhavame-programata-za-nastanyavaneto-na-ukrainskite-bezhantsi-do-31-oktomvri/
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Министър Димитров обсъди летния сезон и поддръжката на 

плажовете на работна среща с местната администрация, концесионери 

и наематели на плажове 

 

Министър Димитров проведе работна среща с концесионерите и наемателите на 

плажове по българското Черноморие. На срещата в к.к. „Слънчев ден“ присъстваха и 

заместник-областните управители на Варна, Добрич и Бургас. Те обсъдиха актуални 

теми и проблеми от изминалия активен летен сезон, както и пътищата за подобряване 

на имиджа на дестинацията чрез повишаване качеството на туристическата услуга и 

увеличаване броя на плажовете с гарантирана чистота и безупречни условия за 

туризъм. Министър Димитров отчете, че това лято Министерството на туризма 

извърши интензивни и по-строги проверки по плажовете и представи визията си за 

следващия летен сезон, която включва увеличаване на броя на плажовете с еко-етикета 

„Син флаг“. „Вие сте лицето на летния туризъм, когато отиваш по крайбрежието, то е 

главно заради плажа и морето“, подчерта служебният министър. 

  

Повече информация 

 

 

 

 

Министър Димитров: Туризмът ни е в сигурни ръце 

 

„Тук са целите, тук са стремежите, тук е енергията. Много е важно те да 

попаднат в добра среда, а гимназията по туризъм във Варна е най-подходящото място. 

Щастлив съм от всички това, което видях и съм сигурен, че туризмът ни е в сигурни 

ръце“, каза служебният министър Димитров при откриването на новата учебна година в 

Професионалната гимназия по туризъм „Проф. Асен Златаров“ във Варна. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-obsadi-letniya-sezon-i-poddrazhkata-na-plazhovete-na-rabotna-sreshta-s-mestnata-administratsiya-kontsesioneri-i-naemateli-na-plazhove/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-obsadi-letniya-sezon-i-poddrazhkata-na-plazhovete-na-rabotna-sreshta-s-mestnata-administratsiya-kontsesioneri-i-naemateli-na-plazhove/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-turizmat-ni-e-v-sigurni-ratse/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-turizmat-ni-e-v-sigurni-ratse/
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Заместник-министър Модева участва в кръгла маса, посветена 

на осигуряването на квалифицирани кадри в областта на опазването 

на недвижимото културно наследство 

 

Заместник-министър Мариела Модева и Пламена Заячка, съветник на министъра 

на туризма, участваха в кръгла маса на тема „Проблемите при прилагането на 

законодателството и осигуряването на квалифицирани кадри в областта на опазването 

на недвижимото културно наследство“. Събитието беше организирано със 

съдействието на Община Брацигово, Камара на архитектите в България, Регионална 

колегия София Област и Камара на строителите в България. 

На срещата бяха обсъдени важни теми, отнасящи се до перипетиите, през които 

се налага да преминават институциите в желанието си да съхранят културно-

историческите забележителности в страната ни. Експертите обсъдиха и редица начини 

за решаването им. 

 

Повече информация 

 

 

 

Повече видимост на българските винени дестинации и нови идеи 

за райониране в сектора 

 

Инициативи за повече видимост на българските винени дестинации и нови идеи 

за райониране в сектора бяха обсъдени в Министерството на земеделието (МЗем) на 

работна среща, ръководена от заместник-министър Георги Събев с участието на 

заместник-министър Тодор Джиков. 

България има 52 защитени наименования за произход за вина, но не всички от 

тях се използват. Страната е защитила две Защитени географски указания – Тракийска 

низина и Дунавска равнина, които, от своя страна, обхващат региони, които не попадат 

в тези географски области. Разглеждането на сегашните очертания на райониране на 

географските означения става по предложение на Георги Събев, в рамката на 

стартираната през 2021 г. „Програма за местни традиционни регионални продукти“. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-uchastva-v-kragla-masa-posvetena-na-osiguryavaneto-na-kvalifitsirani-kadri-v-oblastta-na-opazvaneto-na-nedvizhimoto-kulturno-nasledstvo/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-uchastva-v-kragla-masa-posvetena-na-osiguryavaneto-na-kvalifitsirani-kadri-v-oblastta-na-opazvaneto-na-nedvizhimoto-kulturno-nasledstvo/
https://tourismboard.bg/news/poveche-vidimost-na-balgarskite-vineni-destinatsii-i-novi-idei-za-rajonirane-v-sektora/
https://tourismboard.bg/news/poveche-vidimost-na-balgarskite-vineni-destinatsii-i-novi-idei-za-rajonirane-v-sektora/
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Летище София стана на 85 години 

 

На 16 септември 2022 г. най-голямото международно летище в България 

отбелязва своята 85 годишнина. Превърнало се в символ на столицата, то съхранява 

авиационните традиции от зората на българската авиация, през периоди на развитие, 

трудности и промени, до успехите и многото поводи за гордост. 

„85 години ни задължават да помним пионерите на гражданската авиация, да 

познаваме историята и славните традиции на въздухоплаването на България, като 

даваме всичко от себе си, за да се движим уверено напред“, това каза Хесус Кабайеро 

по повод празника. 

Историята на летище София започва на 16 септември 1939 г., когато указ на Цар 

Борис III определя терен за построяване на летището край село Враждебна. 

Към момента от двата пътнически терминала на летище София 27 авиокомпании 

изпълняват директни полети до над 80 международни дестинации. Конкурентните 

летищни такси и атрактивната стимулиращата маркетингова програма са част от 

механизмите за подобряване на въздушната свързаност на летище София и за 

повишаване на популярността на дестинацията. Това, както и активните мерки, 

насочени към намаляване на въглеродните емисии, са гаранция за устойчиво развитие 

на столичното летище и за реализиране на икономически и социални ползи за 

общността и региона. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/letishte-sofiya-stana-na-85-godini/
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Силен туристически сезон изпращат в резервата „Сребърна“ 

 

Силен туристически сезон изпращат в Природния резерват „Сребърна“. За БТА 

директорът на местния Природонаучен музей Елена Илиева разказа, че, за разлика от 

предишните две години, през това лято потокът от туристи не е спирал. 

„Всеки ден от сутрин до вечер при нас имаше посетители. Можем да се похвали 

с един много добър туристически сезон и се надяваме той да не свърши през септември, 

а в края на октомври. Хората, които искат да ни видят и да се наслаждават на езерото 

Сребърна, могат да го направят. В края на сезона могат да видят чаплите. Есента е 

времето, през което по централния път „Via Pontica“ преминават много ята и езерото се 

изпълва с птици“, разказа Илиева. 

Запазена марка за резервата и основна атракция за туристите е колонията от 

къдроглави пеликани. Според експерта на РИСОВ - Русе Момчил Петров тази година  

птиците са построили гнездата си върху изградените за тях дървени плаващи 

платформи. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/silen-turisticheski-sezon-izprashtat-v-rezervata-srebarna/
https://tourismboard.bg/news/silen-turisticheski-sezon-izprashtat-v-rezervata-srebarna/
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Международни новини от България и света  
 

 

Заместник-министър Ирена Георгиева участва в среща на Борда 

на директорите на Европейската туристическа комисия 

 

Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева участва в 105-та среща на 

Борда на директорите на Европейската туристическа комисия (ЕТК). Събитието се 

състоя в Рим, Италия. Като част от Борда на директорите, с мандат до края на 2023 г., 

България ще взема участие в решаването на важни за индустрията теми, въпроси и 

проблеми, приемане на нови членове, одобряване на програмата за действие и на 

бюджета. 

Основна тема на дискусията по време на срещата беше възстановяването на 

туристическия сектор в Европа, като мотото беше „Резултати лято 2022“. Всяка 

държава сподели позитивните резултати от сезона. Заместник-министър Георгиева 

изтъкна, че усилията на Министерството на туризма са насочени към използването на 

всички възможности за възстановяването на българския туризъм, като то е в постоянен 

контакт с всички заинтересовани страни за постигане на сътрудничество между 

институции и бизнес. 

 

Повече информация 

 

 

 

Възможност за самолетна линия Брашов-Бургас обсъдиха 

българският и румънският бизнес 

 

Споразумението за партньорство между Бургас и Брашов от 2017 г. да се 

изпълни с конкретно съдържание. За това се договорина среща в Брашов посланикът на 

България в Румъния Радко Влайков с префекта /областният управител/ на Брашов 

Михай Каталин Въсий и неговия заместник Лучиан Пътрашку, проведена на 15 

септември 2022 г. Обсъдени бяха конкретни идеи за партньорство в туризма, бизнеса, 

културата, между университети и училища. 

Специално място в разговора бе отделено на усилената работа за превръщане на 

летище Брашов в международно през 2023 г. Договорено бе да се проучат 

възможностите за сезонна връзка между Бургас и Брашов, която ще стимулира 

допълнително туристическите потоци в двете посоки. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-irena-georgieva-uchastva-v-sreshta-na-borda-na-direktorite-na-evropejskata-turisticheska-komisiya/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-irena-georgieva-uchastva-v-sreshta-na-borda-na-direktorite-na-evropejskata-turisticheska-komisiya/
https://tourismboard.bg/news/vazmozhnost-za-samoletna-liniya-brashov-burgas-obsadiha-balgarskiyat-i-rumanskiyat-biznes/
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Сътрудничество на Университета по туризъм и мениджмънт-

Скопие с Висшето училище по телекомуникации и пощи в София 

 

По повод началото на учебната 2022/2023 г. делегация на Университета по 

туризъм и мениджмънт-Скопие участва в церемония, организирана от Висшето 

училище по телекомуникации и пощи в София, с което тази година подписаха 

Меморандум за сътрудничество. 

Ректорът на Университета по туризъм и мениджмънт проф. д-р Аце 

Миленковски бе удостоен с плакет в знак на признателност за установеното 

сътрудничество между двата университета, а почетен гост на церемонията беше и 

президентът на България Румен Радев, предаде специално за БТА агенция МИА. 

Университетът по туризъм и мениджмънт в Скопие е насочен към създаването 

на работници за туристическия сектор, икономисти и финансови експерти, мениджъри 

по човешки ресурси и софтуерни инженери. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/satrudnichestvo-na-universiteta-po-turizam-i-menidzhmant-skopie-s-vissheto-uchilishte-po-telekomunikatsii-i-poshti-v-sofiya/
https://tourismboard.bg/news/satrudnichestvo-na-universiteta-po-turizam-i-menidzhmant-skopie-s-vissheto-uchilishte-po-telekomunikatsii-i-poshti-v-sofiya/
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Гърция, Турция и Египет ще се състезават за привличане на 

европейските пенсионери за ваканция през зимата 

 

Тази зима три популярни плажни държави – Гърция, Турция и Египет, ще се 

състезават за привличане на европейските пенсионери за ваканция. Това съобщиха от 

руската Асоциация на туроператорите. 

„На фона на спирането на доставките на руски газ за Европейския съюз, тези 

страни обявиха амбициите си да се превърнат в „зимен дом“ за европейците, които 

искат да се преместят в по-топъл климат, за да спестят пари. На първо място „ловът“ е 

за пенсионерите, които в ЕС са около 150 милиона“, казаха от министерството. 

 

Повече информация 

 

 

 

Рекордни 1,13 млрд. евро приходи от туризма през първото 

полугодие на 2022 година в Албания 

 

Албания регистрира исторически 

най-добрата си година в туризма заради 

увеличен поток от чуждестранни туристи, 

предаде АТА. 

Банката на Албания публикува 

доклад за платежния баланс, от който 

става ясно, че разходите на чужденците в 

Албания за първите шест месеца на 

годината са достигнали 1,13 милиарда 

евро, което бележи увеличение от 64 процента в сравнение със същия период на 

миналата година. 

По данни на банката през този период са се увеличили и приходите от 

чуждестранните парични потоци с 32 процента. 

„Първите шест месеца на 2022 г. отбелязаха най-високото историческо ниво от 

началото на докладите на Банката на Албания във връзка с тези данни. Очаква се 

тенденцията да продължи, тъй като данните на Албанския институт по статистика 

ИНСТАТ показват, че посещенията на чужденци са достигнали връх през летните 

месеци. От юг до север, чуждестранните туристи са били многобройни този сезон“, 

информират от банката. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/gartsiya-turtsiya-i-egipet-shte-se-sastezavat-za-privlichane-na-evropejskite-pensioneri-za-vakantsiya-prez-zimata/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-turtsiya-i-egipet-shte-se-sastezavat-za-privlichane-na-evropejskite-pensioneri-za-vakantsiya-prez-zimata/
https://tourismboard.bg/news/rekordni-1-13-mlrd-evro-prihodi-ot-turizma-prez-parvoto-polugodie-na-2022-godina-v-albaniya/
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Индонезия се стреми да привлече повече "дигитални номади" на 

своя територия 

 

Индонезия се опитва да привлече повече от т. нар. "дигитални номади" на своя 

територия, като предлага по-гъвкави схеми за издаването на визи. 

През последните години към някои азиатски ваканционни дестинации се 

наблюдава приток на дигитални номади или дългосрочни посетители от чужбина, 

които комбинират отдих с дистанционна работа. 

Министърът на туризма Сандиага Уно написа в Инстаграм, че дигиталните 

номади вече могат да посещават Индонезия и да работят там до шест месеца, като 

използват социално-културна виза. "Все повече съм убеден, че броят на 

чуждестранните туристи, които биха искали да останат в Индонезия ще се увеличава, и 

това автоматично ще окаже влияние върху икономическото възобновяване", написа 

той. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/indoneziya-se-stremi-da-privleche-poveche-digitalni-nomadi-na-svoya-teritoriya/
https://tourismboard.bg/news/indoneziya-se-stremi-da-privleche-poveche-digitalni-nomadi-na-svoya-teritoriya/
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Туризмът, изкуството и културата ще допринесат с 4 милиарда 

долара за икономиката на Гана до 2024 г. 
 

Ганайското правителството 

планира до 2024 г. да спечели четири 

милиарда долара от туристическия 

отрасъл на Гана, предаде специално за 

БТА ганайската агенция ГНА. 

Това ще превърне туризма в 

фактор номер едно за националния БВП 

на Гана. 

Правителството има за цел два 

милиона туристи да посещават Гана годишно и това ще бъде постигнато чрез 

популяризиране на богатата култура на страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

Подготовка за Световния фестивал на близнаците през 2022 г. в 

Игбура, Нигерия 

 

Губернаторът на нигерийския щат 

Ойо – Сейи Макинде, и много 

чуждестранни туристи се очаква да 

уважат Световния фестивал на 

близнаците през 2022 г. в Игбура, щата 

Ойо, предаде за БТА нигерийската 

агенция НАН. 

Агенцията цитира съобщение, 

подписано от инициаторите на „Туризъм 

за близнаци“ (Twins Tourism), Тайво и Кехинде Огунтойе, в което се казва, че 

фестивалът има за цел да отбележи уникалността на многоплодното раждане. 

Агенция НАН съобщава, че темата на фестивал за 2022 г. е „Побратимяване за 

световно икономическо възстановяване“. Неговата цел да отбележи уникалността и 

митовете около многоплодните раждания в нигерийската култура. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/turizmat-izkustvoto-i-kulturata-shte-doprinesat-s-4-miliarda-dolara-za-ikonomikata-na-gana-do-2024-g/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-izkustvoto-i-kulturata-shte-doprinesat-s-4-miliarda-dolara-za-ikonomikata-na-gana-do-2024-g/
https://tourismboard.bg/news/podgotovka-za-svetovniya-festival-na-bliznatsite-prez-2022-g-v-igbura-nigeriya/
https://tourismboard.bg/news/podgotovka-za-svetovniya-festival-na-bliznatsite-prez-2022-g-v-igbura-nigeriya/

