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Ексклузивен мониторинг (ОБНОВЕН) 
 

 

 

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 23 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“. 
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БСП: 

БСП публикува предизборна програма като за туризъм се споменава в следните 

точки: 

 

към „V. КУЛТУРА 

6. Работа с финансовите инструменти на ЕС и ЮНЕСКО. Включване на повече 

обекти по приоритетите „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Устойчиво 

развитие на туризма“ в Оперативна програма „Регионално развитие“;“ 

 

към „XII. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

11.Подкрепа за регионални туристически продукти и подобряване на достъпа до 

туристическите обекти;“ 

 

към „XIII. ВЪНШНА ПОЛИТИКА 

4. Противодействие на тенденциите за милитаризиране на Черно море и 

запазване на възможностите за разширяване на взаимодействие между страните от 

Черноморския регион в сфери като търговията, транспорта, туризма и енергетиката 

след края на военния конфликт. Нормализиране на дипломатическите отношения и 

поддържане на конструктивен диалог с Руската федерация.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

БВ: 

БВ няма публикувана предизборна програма. 
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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. 

 

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; 
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-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.); 

 

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.“ 
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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. 

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 
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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. 

 

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. 
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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 

 

 

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. 
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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 членове на Национален борд по туризъм 
 

 

Специалисти от 11 държави дискутираха в Албена бъдещето на 

Европа 

Ваканционно селище „Албена“ домакинства XXII-то издание на традиционния 

регионален форум на Института за икономическа политика, преминал под надслов 

„Бъдещи сценарии за Централна и Източна Европа във времена на несигурност“. 

Летният семинар събра на едно място 32 млади държавни служители и експерти 

в областта на публичните политики от общо 11 държави, сред които Албания, Босна и 

Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Черна гора, Северна 

Македония, Полша, Румъния, Сърбия и Украйна. 

Сред лекторите се откроиха Атанас Пеканов – служебен заместник министър-

председател по управление на европейските средства на Република България, Андраш 

Инотай – почетен председател на Института за икономическа политика, Себастиан 

Шефер - Управляващ директор на Института за Дунавския регион и Централна Европа, 

Тибо Мюзерг - Директор на регионалната програма за Европа и Евро-

средиземноморския регион към Международен републикански институт, Велина 

Чакърова - Ръководител на Австрийския институт за европейска политика и политика 

на сигурност, и др. 

  

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/spetsialisti-ot-11-darzhavi-diskutiraha-v-albena-badeshteto-na-evropa/
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Ранните записвания за зимния сезон в Пампорово бележат ръст, 

лифт картите са на миналогодишни цени до 20 ноември 

 

Ръст на ранните записвания за зимния сезон в Пампорово се наблюдава както по 

отношение на българските туристи, така и при чуждестранните, заяви за БТА Мариан 

Беляков, изпълнителен директор на „Пампорово“ АД. 

Според него  повишеният интерес от туроператори и индивидуално резервиращи 

туристи опровергава прогнозите за предполагаемо изчакване при планирането на 

ваканционните пътувания в период на непредсказуема инфлация. От „Пампорово“ 

пускат от утре  в продажба лифт карти на миналогодишните цени, като 

промоционалният период важи до 20 ноември. Новата ски карта “Select”, която е 

предложена за ранна продажба е с отворени дати за ползване през зимния сезон, като са 

възможни опции от полудневна до 7 последователни дни. 

От курорта отчитат рязко повишение на интереса от страна на туроператорите за 

записвания за зимния сезон.  Според хотелиери ръстът при ранните резервации се 

дължи на запазените засега цени на услугите, близки до миналогодишните.  Предимно 

български туристи, както и ваканционни групи от съседните балкански държави, 

Великобритания и Ирландия се очертават като основен контингент за  предстоящия ски 

сезон в Пампорово.  

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/rannite-zapisvaniya-za-zimniya-sezon-v-pamporovo-belezhat-rast-lift-kartite-sa-na-minalogodishni-tseni-do-20-noemvri/
https://tourismboard.bg/news/rannite-zapisvaniya-za-zimniya-sezon-v-pamporovo-belezhat-rast-lift-kartite-sa-na-minalogodishni-tseni-do-20-noemvri/
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Обучават служители на Албена по немските стандарти на 

веригата Maritim 

 

Едноседмично обучение по стандартите на немската верига хотели Maritim се 

проведе в хотел Paradise Blue 5* във ваканционно селище „Албена“, работещ под 

едноименния бранд. 

През курса за повишаване на професионалната квалификация преминаха 

служители от всички нива на работната субординация – генерални мениджъри, 

мениджъри на средно управленско ниво, администратори, гест релейшъни, бармани, 

сервитьори, готвачи, камериери, спасители. 

Тренингът проведе Даниела Шулц, директор Корпоративни обучения в 

компанията, притежаваща над 25-годишен опит в областта на туристическите услуги, 

придобит в Европа, Средния Изток и Азия. 

В рамките на семинара участниците се запознаха с корпоративната култура на 

веригата Maritim и с 5-звездните стандарти за управление на персонала, комуникацията 

с гости, ръководството на ресторантската и барова част, поддържането и подредбата на 

помещенията за настаняване, предоставянето на SPA & Wellness услуги. 

  

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/obuchavat-sluzhiteli-na-albena-po-nemskite-standarti-na-verigata-maritim/
https://tourismboard.bg/news/obuchavat-sluzhiteli-na-albena-po-nemskite-standarti-na-verigata-maritim/
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Победителите в 5-тата лекоатлетическа обиколка в курорта Св. 

Св. Константин и Елена 

 

С рекорден брой състезатели на различни възрасти се проведе 5-тата 

Лекоатлетическа обиколка на курорта Св. св. Константин и Елена. В щафетното бягане 

днес се включиха над 120 представители на лекоатлетически школи от Варна и 

региона, възпитаници на Международен френски лицей – Варна, както и индивидуални 

участници. За първи път тази година състезателите мериха сили в смесена щафета с 

дистанция 3х400 метра. 

Наградите за победителите бяха предметни отличия от Община Варна, Спортен 

клуб „Супер Спорт“, безплатни посещения във водна и термална зона на Аквахаус 

Термал & Бийч и СПА уикенди в Хотел Приморски. Събитието бе част от 

Европейската седмица на спорта. 

  

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/pobeditelite-v-5-tata-lekoatleticheska-obikolka-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena/
https://tourismboard.bg/news/pobeditelite-v-5-tata-lekoatleticheska-obikolka-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

 

Слънчев бряг АД отчита с над половин милион лева повече 

приходи в края на август на годишна база 

 

„Слънчев бряг“ АД отчита с над половин милион лева повече приходи от 

началото на годината до края на август в сравнение със същия период на 2021-а. Това 

съобщиха от акционерното дружество. 

През първите осем месеца на годината са повишени приходите от наеми и 

ползване на транспортната инфраструктура с над 330 000 лв. "Това се дължи главно на 

по-големия интерес от страна на бизнес оператори в комплекса към наем на площи и 

приходи от пропускателен режим, както и в по-малка степен на повишените цени в 

следствие на инфлацията", смята изпълнителният директор на "Слънчев бряг" АД 

Златко Димитров.   

Приходите от тротоарно право са се повишили над два пъти, а от пропускателен 

режим с над 60 на сто. 

През втората половина на септември комплексът отчита повишен брой туристи в 

сравнение с предходната година. Това са предимно чуждестранни посетители от 

Великобритания и Полша. 

Реализираните инвестиции от страна на дружеството само в поддръжка на 

инфраструктурата са в размер на над милион лева за този сезон.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/slanchev-bryag-ad-otchita-s-nad-polovin-milion-leva-poveche-prihodi-v-kraya-na-avgust-na-godishna-baza/
https://tourismboard.bg/news/slanchev-bryag-ad-otchita-s-nad-polovin-milion-leva-poveche-prihodi-v-kraya-na-avgust-na-godishna-baza/
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Нови указателни средства водят незрящите сред историята и 

археологията на Акве калиде 

По посетителските пасарелки в археологическата зона на открито в 

Туристически комплекс „Акве калиде“ (ТК-Акве калиде) са поставени специални 

пътеки и табели за незрящи хора. Пътеката от тактилни плочи точно насочва 

посетителя в определен маршрут, започващ от сградата на музей „Банята на Сюлейман 

Великолепни“ през пасарелките над откритата зона с разкопките до новата сграда на 

Експозиционния и демонстрационен център. 

На специално обозначени точки от зоната хората могат да открият 

информационни табели. Те са изработени с релефни надписи и изображения, като 

информацията е поднесена на български и английски език, както и изписана на брайл. 

От табелите не само незрящите, но и всички посетители ще получат интересна 

информация за устройството на римските терми, за състава и лечебните свойства на 

минералната вода, за видовете римски градежи и използвани в древността строителни 

материали за структурите, които ги заобикалят. 

Новите указателни пътеки и табели са осъществени от ОП „Туризъм“ на Община 

Бургас по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна 

архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“. 

  

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/novi-ukazatelni-sredstva-vodyat-nezryashtite-sred-istoriyata-i-arheologiyata-na-akve-kalide/
https://tourismboard.bg/news/novi-ukazatelni-sredstva-vodyat-nezryashtite-sred-istoriyata-i-arheologiyata-na-akve-kalide/
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Международни новини от България и света  
 

 

Министерството на туризма проведе редица двустранни срещи в 

рамките на Шестата глобална конференция за винен туризъм на СОТ 

към ООН 

 

Делегация на Министерството на туризма, водена от министър Илин Димитров, 

участва в Шестата глобална конференция за винен туризъм на Световната организация 

по туризъм към ООН в Алба, Италия. Министър Димитров взе участие в централната 

дискусия - „Бъдеще на винения туризъм“, на която изрази готовността на България да е 

домакин на една от следващите винени конференции на Световната организация по 

туризъм. 

 По време на дискусията в рамките на форума той представи визията си за 

развитие на винения туризъм на България пред делегатите на форума и 

високопоставените политически фигури от утвърдени винени дестинации като Италия, 

Португалия, Грузия, Сан Марино, Молдова и Гърция, с които бяха заедно на сцената. 

Министър Димитров изрази готовността на страната ни да представи най-добрите 

практики и продукти на нашия винен туризъм и да покаже големия си потенциал в тази 

ниша. България отдава голямо значение на тази проява, която е първостепенна 
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възможност за представяне на възможностите ни за туризъм на най-високо равнище в 

рамките на Европа. 

 „България е в уникална позиция“, посочи министър Димитров - „тук всяка от 

представените в панела държави има свое достойнство, но ние съчетаваме почти всичко 

това - имаме море, красиви планини, хубаво вино и още много прекрасни неща в 

близост, които биха могли да привлекат много туристи и са добра причина да ни 

дойдете на гости“, подчерта министърът. Това, че мнозина не познават предимствата и 

предпоставките за развитие на добър винен туризъм в България, е само една чудесна 

възможност да ви изненадаме, каза министър Димитров. 

 По време на разговорите основният фокус бе поставен върху факта, че 

развитието на винения туризъм внася добавена стойност и допринася за устойчивото 

развитие на регионите и общностите, като дава отражение върху всички процеси и 

елементите от веригата. Той е и форма на социална комуникация. 

По време на форума министър Димитров обсъди възможностите за по-активно 

сътрудничество в туризма и със сръбския си колега Татяна Матич, като акцентът бе 

поставен върху трансграничното сътрудничество. Двамата изразиха задоволство от 

отличното взаимодействие между София и Белград. Преди това българският заместник-

министър проф. Мариела Модева, която е част от делегацията в конференцията, 

проведе официална среща със сръбския министър на търговията, туризма и 

телекомуникациите Татяна Матич. 

Друга ключова среща бе тази на министър Димитров с представителите на 

Гърция и заместник-министъра София Захараки. 

В неформалната атмосфера на форума министър Димитров проведе срещи и с 

колегите си, които отговарят за туризма, в Португалия, Грузия и Сан Марино, както и с 

министъра на културата на Молдова. Част от тях се отзоваха на поканата на министър 

Димитров да посетят България за планираната в края на октомври конференция на тема 

дигитализацията в туризма. 

Министър Илин Димитров даде специално интервю за италианската телевизия. 

По думите му България има древни традиции в производството на вино, но за мнозина 

остава изненада и затова има още много работа по промотирането на този вид туризъм 

у нас, за да заеме страната ни мястото, което й се полага. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-provede-reditsa-dvustranni-sreshti-v-ramkite-na-shestata-globalna-konferentsiya-za-vinen-turizam-na-sot-kam-oon/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-provede-reditsa-dvustranni-sreshti-v-ramkite-na-shestata-globalna-konferentsiya-za-vinen-turizam-na-sot-kam-oon/
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Министър Илин Димитров проведе работна среща с Н. Пр. 

Желко Йович, посланик на Сърбия в България 

 

Министърът на туризма Илин Димитров се срещна с Н. Пр. Желко Йович, 

посланик на Република Сърбия у нас. 

Министър Димитров отправи официална покана към сръбския министър на 

търговията, туризма и телекомуникациите Татяна Матич да посети България за участие 

в конференция на тема дигиталната трансформация в туризма. Форумът е планиран да 

се проведе в края на октомври.  

„Сърбите много харесват българските курорти и знаят, че България предлага 

изключително атрактивен продукт като цена и качество. Надявам се повече от моите 

сънародници да се запознаят възможностите за почивка“, подчерта Н. Пр. Желко 

Йович. Той отбеляза, че е важно между двата народа да се държи близък контакт.       

На срещата беше обсъдена възможността за обмяна на опит и съвместна работа в 

сферата на популяризирането на двете дестинации и общите инициативи между 

страните в контекста на региона. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-provede-rabotna-sreshta-s-n-pr-zhelko-jovich-poslanik-na-sarbiya-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-provede-rabotna-sreshta-s-n-pr-zhelko-jovich-poslanik-na-sarbiya-v-balgariya/
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Кметът на Варна се срещна с посланиците на Египет и на 

Саудитска Арабия 

Кметът на Варна Иван Портних се срещна с посланиците на Арабска Република 

Египет – Н. Пр. Халид Емара, и на Кралство Саудитска Арабия – Н. Пр. Халид Факих. 

Срещата бе организирана по инициатива на Николина Ангелкова, министър на туризма 

в периода 2014-2020 г.  

Кметът Иван Портних подчерта, че Варна се развива като Град на Знанието, а 

туризмът е важен приоритет, който общината се стреми да развива през 4-те сезона. 

Благоприятни условия за това дават множеството минерални извори, които могат да 

бъдат използвани за спа туризъм. Той припомни, че летището във Варна поддържа над 

30 въздушни линии с цял свят, което създава отлични предпоставки за бизнес и 

туризъм. 

Н. Пр. Халид Факих заяви, че скоро е провел среща с министъра на 

икономиката, на която е договорено развитие на двустранното сътрудничество между 

България и Саудитска Арабия в сферите на хотелиерството и инфраструктурата.  

Н. Пр. Халид Емара, от своя страна, сподели, че се радва, че Варна е град, който 

привлича много студенти от Египет. Той подчерта, че може да се търсят възможности 

за развитие на двустранните взаимоотношения в областите образование, зелена 

енергия, умни градове, туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kmetat-na-varna-se-sreshtna-s-poslanitsite-na-egipet-i-na-sauditska-arabiya/
https://tourismboard.bg/news/kmetat-na-varna-se-sreshtna-s-poslanitsite-na-egipet-i-na-sauditska-arabiya/
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Литва, Латвия, Естония и Полша въвеждат нови ограничения 

срещу руските граждани с шенгенски визи 

 

Литва, Латвия, Естония и Полша съвместно въведоха от днес допълнителни 

ограничения за руските граждани, които искат да влязат на тяхна територия. 

И четирите страни няма да разрешават на руски граждани с шенгенски визи за 

туризъм, бизнес, спорт или културни цели да преминават границите им. 

Въпреки това ще се прилагат някои изключения, включително за руснаци, които 

вече пребивават в някоя от страните, и за политически дисиденти, както и по 

хуманитарни причини. 

 

Повече информация 

 

 

 

Гърция отбелязва скок на пристигащите туристи от САЩ през 

2022 година 

 

Увеличаването на редовните 

полети, предлагани от американските 

авиокомпании до Атина и Солун, 

спомогна за значително увеличаване на 

туристическите потоци от САЩ, предаде 

специално за БТА гръцката агенция АНА-

МПА, позовавайки се на изявление в 

петък на Американското дружество на 

туристическите агенции (ASTA) за 

региона на Гърция. 

Гръцкият филиал на ASTA бе отличен за втора година като най-бързо 

развиващия се в международен план. 

Споразумението, постигнато с американските авиокомпании за 63 директни 

полета седмично от САЩ до международното летище "Елевтериос Венизелос" в Атина, 

доведе в Гърция много пътници с "високи разходи". Според статистиката бюджетът за 

пътуване на средния американец достига 2000 долара на човек на седмица, от които 

25% се харчат за настаняване и 15% за храна. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/litva-latviya-estoniya-i-polsha-vavezhdat-novi-ogranicheniya-sreshtu-ruskite-grazhdani-s-shengenski-vizi/
https://tourismboard.bg/news/litva-latviya-estoniya-i-polsha-vavezhdat-novi-ogranicheniya-sreshtu-ruskite-grazhdani-s-shengenski-vizi/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-otbelyazva-skok-na-pristigashtite-turisti-ot-sasht-prez-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-otbelyazva-skok-na-pristigashtite-turisti-ot-sasht-prez-2022-godina/
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Истанбул е на първо място в Европа сред най-привлекателните 

за туристите градове през лято 2022 

 

Истанбул е на първо място сред градовете в Европа това лято като главна 

дестинация за туризъм, съобщава „Хюриет дейли нюз“, позовавайки се на ForwardKeys, 

компания за анализ на пътнически данни. 

Истанбул е регистрирал ръст на чуждестранните посетители от два процента в 

сравнение с нивата от преди ковид пандемията. Турският град е следван от гръцката 

столица Атина, където се наблюдава спад от 7 процента, и от исландската столица 

Рейкявик и португалския град Порто, при които се отчита свиване от 8 процента 

спрямо периода преди пандемията. 

Турция е надминала предпандемичните нива на посещенията със самолетен 

полет от чужбина с девет на сто, а Гърция - с две на сто, показват още данните на 

компанията. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/istanbul-e-na-parvo-myasto-v-evropa-sred-naj-privlekatelnite-za-turistite-gradove-prez-lyato-2022/
https://tourismboard.bg/news/istanbul-e-na-parvo-myasto-v-evropa-sred-naj-privlekatelnite-za-turistite-gradove-prez-lyato-2022/
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Икономиката на Кипър ще отбележи растеж тази година от 5.5% 

заради туризма 

 

Икономиката на Кипър се очаква 

да отбележи растеж от 5,5 процента през 

2022 г. поради надминалия очакванията 

брой на пристигащите туристи, въпреки 

че перспективите са смекчени от 

сътресенията на енергийния пазар, които 

ще подкопаят търсенето по-късно през 

годината, заяви централната банка на 

републиката. 

Актуализираните прогнози за икономическото производство са с 2,8 базисни 

пункта по-високи от предишните прогнози, направени през юни, обяви централната 

банка в тримесечния си доклад. 

Централната банка заяви, че въздействието на войната в Украйна не е оказало 

значително въздействие върху икономическата активност в Кипър през първите шест 

месеца на годината. 

 

Повече информация 

 

 

 

Туристическият сезон в Черна гора е много успешен 

 

Туристическият сезон бе много 

успешен, отчете министърът на 

икономическото развитие и туризма Горан 

Джурович, като акцентира върху 

чувствителното увеличение на 

туристическия поток в северните общини 

на Черна гора. 

От януари до юли 2022 г. във 

всички видове места за настаняване са 

отседнали 1,14 млн. туристи, което е с 44,7% повече спрямо същия период на миналата 

година. Регистрирани са общо 6,13 милиона нощувки, което е 38% повече спрямо 

миналата година. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/ikonomikata-na-kipar-shte-otbelezhi-rastezh-tazi-godina-ot-5-5-zaradi-turizma/
https://tourismboard.bg/news/ikonomikata-na-kipar-shte-otbelezhi-rastezh-tazi-godina-ot-5-5-zaradi-turizma/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-sezon-v-cherna-gora-e-mnogo-uspeshen/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-sezon-v-cherna-gora-e-mnogo-uspeshen/
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Китай планира да облекчи мерките за влизане в страната за 

някои чуждестранни туристи 

 

На 19 септември 2022 г. правителството на Китай днес издаде процедурен 

правилник, който има за цел да улесни някои чужденци при влизане в Китай и 

територията по границата в случай, че пътуващите искат да посетят туристически 

обекти. 

Туристически групи, организирани от туристически агенции в граничните 

китайски райони, могат да избират „гъвкаво“ на кое пристанище да влязат в страната 

или да излязат от нея, казаха от министерството на културата и туризма. Те обаче не 

посочиха подробности за това кога новите правила ще влязат в сила. 

Китай затвори границите си за чуждестранни туристи заради ковид огнища през 

2020 г. Само специфични групи чужденци имаха разрешение да влизат в страната, 

както и тези, които притежават определен вид работна виза. 

През последните месеци правилата постепенно бяха смекчени - от 

възобновяване на повече директни полети между Китай и някои страни до допускане на 

влизане на чуждестранни студенти с валидни разрешения за пребиваване в Китай. 

Карантината за пристигащите чужденци също бе намалена. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kitaj-planira-da-oblekchi-merkite-za-vlizane-v-stranata-za-nyakoi-chuzhdestranni-turisti/
https://tourismboard.bg/news/kitaj-planira-da-oblekchi-merkite-za-vlizane-v-stranata-za-nyakoi-chuzhdestranni-turisti/

