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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 от 6 до 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). 

НБТ представя подробен мониторинг, представящ какво обещават партиите и 

коалициите в предизборните си програми по отношение на сектор Туризъм. 

 

Актуално към 30 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 Национален борд по туризъм 
 

 

Световен ден на туризма 

 

Скъпи членове на Национален борд по туризъм, 

Скъпи приятели, 

 

Бихме искали сърдечно да ви поздравим по случай Световния ден на туризма и 

да ви пожелаем успешен и ползотворен сезон. 

Признателни сме ви за подкрепата и сътрудничеството в Национален борд по 

туризъм, благодарение които и през тази година ще работим заедно да направим 

България по-привлекателна и конкурентоспособна дестинация. 

 

С уважение, 

Красимир Гергов, председател на УС на НБТ 

проф. Стоян Денчев, председател на КС на НБТ 

д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ 

д-р Мартин Захариев, зам.-председател на УС на НБТ 

 

Вж. Поздравителен адрес 

 

 

https://tourismboard.bg/news/svetoven-den-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/svetoven-den-na-turizma/
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ГЕРБ твърдо подкрепя визията за развитие на туристическия 

бранш 

 

Да бъде създадена туристическа камара, която да е междуведомствена и да 

обединява служители от няколко министерства. Идеята е България да бъде представена 

като туристическа дестинация с експерти на световно ниво. Интеграцията на 

регистрите на съществуващите министерства в областта на туризма, на базата на които 

да се формират адекватни политики. В момента те съществуват отделно, като те не 

служат на никого, а могат да генерират съдържание. Трябва да се създаде и цялостна 

нова концепция за рекламирането на България с нови слогани и концепция за 

маркетинг - в условията на дигитализация и конвергенция. Всички държави гледат към 

платформите, откъдето България отсъства. Трябва да има нов туристически портал, с 

резервационни системи, и с възможност за вграждане на нови системи, които да 

направя България мултифункционална, атрактивна и достъпна дестинация за туризъм. 

Всичко това може да бъде финансирано по Плана за възстановяване и 

устойчивост. 

Това казаха представители на туристическия бранш, които се срещнаха с 

ръководството на ГЕРБ. На нея присъстват лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко 

Борисов, Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията, 

Мартин Захариев, заместник-председател на Националния борд по туризъм, и други. 

ГЕРБ стои зад такъв документ, който регулира отношенията на отделните 

туристически субекти. И може да разчитате, че ще бъдем ваши представители в 

парламента, каза Борисов. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/gerb-tvardo-podkrepya-viziyata-za-razvitie-na-turisticheskiya-bransh/
https://tourismboard.bg/news/gerb-tvardo-podkrepya-viziyata-za-razvitie-na-turisticheskiya-bransh/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Мариян Беляков: Действието на мярката за 9% ДДС трябва да 

бъде удължено след края на 2022 година 

 

Една от антикризисните мерки, 

които могат да помогнат за предстоящия 

зимен сезон, е да се върне режимът за 

използване на безакцизно гориво за 

отопление на хотели и на друг вид сгради. 

Действието на мярката за 9% ДДС 

включително и за достъп до спортни 

съоръжения също трябва да бъде 

удължено след края на 2022 година, 

защото е ключова за оцеляване на сектора. Към момента не знаем какви ще бъдат 

цените на ски картите ни, но правим всичко възможно ако има ръст, той да бъде 

минимален. Това каза Мариян Беляков, изпълнителен директор на „Пампорово“ АД, в 

студиото на Bloomberg TV Bulgaria на 26 септември 2022 г. 

 

Вж. видео 

 

 

 

Мариян Беляков: Инфлацията рефлектира върху туристическия 

продукт 

 

За поредна година трябва да се 

адаптираме към нещо, което не ни се е 

случвало досега, инфлацията, 

икономическата криза ни налагат на 

всеки две седмици да преосмисляме част 

от стратегиите си и от сметките си за 

зимния туристически сезон, отбеляза в 

ефира на БНТ Мариян Беляков – 

изпълнителен директор на „Пампорово“ АД на 27 септември 2022 г. 

  

Вж. видео 

https://tourismboard.bg/news/mariyan-belyakov-dejstvieto-na-myarkata-za-9-dds-tryabva-da-bade-udalzheno-sled-kraya-na-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/mariyan-belyakov-dejstvieto-na-myarkata-za-9-dds-tryabva-da-bade-udalzheno-sled-kraya-na-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/mariyan-belyakov-inflatsiyata-reflektira-varhu-turisticheskiya-produkt/
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Ръст на потребителската удовлетвореност отчитат хотели в 

Албена в края на летния сезон 2022 

 

Увеличение в нивата на потребителската удовлетвореност отчитат в края на 

летния сезон управителите на хотели във ваканционно селище „Албена“. Оценките на 

гостите хотелиерите получават през основните канали за директна продажба и 

маркетинг на туристически услуги като платформите HolidayCheck.de в Германия, 

международните Booking.com и TripAdvisor.com, както и скандинавския туроператор 

Nordic Leisure Travel Group. 

 Най-високи резултати постига новият 5-звезден хотел „Амелия“ с 99% 

удовлетвореност в платформата HolidayCheck и оценка 5 от 5 в TripAdvisor.com. Близо 

9 от 10 са показателите на тематичния авиационен хотел в сайта Booking.com. Другият 

5-звезден хотел Paradise Blue, част от немската верига Maritim, отчита резултат 97% в 

HolidayCheck.de – при 94% в началото на сезона, 9 от 10 в Booking.com и 4,5 от 5 в 

TripAdvisor.com. Емблематичният Flamingo Grand Hotel & SPA 5* е получил съответно 

87% - при 83% в началото на сезона, 8,4 от 10 и 4 от 5. 

  

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/rast-na-potrebitelskata-udovletvorenost-otchitat-hoteli-v-albena-v-kraya-na-letniya-sezon-2022/
https://tourismboard.bg/news/rast-na-potrebitelskata-udovletvorenost-otchitat-hoteli-v-albena-v-kraya-na-letniya-sezon-2022/
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Спират автобусна линия до Златни пясъци 

 

Обслужването на автобусна линия 

209 Бърз, движеща се от Варна до курорта 

„Златни пясъци“, се преустановява. 

Промените влизат в сила от 1 октомври 

2022 г. 

До „Златни пясъци“ ще продължат 

да пътуват автобуси с номера 9, 109 и 409. 

  

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/spirat-avtobusna-liniya-do-zlatni-pyasatsi/
https://tourismboard.bg/news/spirat-avtobusna-liniya-do-zlatni-pyasatsi/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 

 

 

Министър Димитров обсъди приоритетите за следващите две 

години на ЕКТАА 

 

Министърът на туризма Илин 

Димитров се срещна с Даниела Стоева – 

заместник-председател на АБТТА и първи 

български представител в 

Изпълнителното бюро на Европейския 

комитет на туристическите агенции и 

асоциации (ЕКТАА).  

Двамата обсъдиха актуални теми 

за развитието на туризма и добри 

практики за популяризиране на дестинация България. Те акцентираха върху развитието 

на културния туризъм през цялата година, както и върху доброто взаимодействие 

между представителите на държавата и браншовите организации в сектора. 

 

Повече информация 

 

 

 

Стара Загора се очаква да се превърне в нов център на 

поклонническия туризъм 

 

Стара Загора може да се превърне в нов център на поклонническия туризъм. 

Край града е парк „Аязмото“, създаден от митрополит Методий Старозагорски "за 

слава на Бога", в града е единственият в България Музей на религиите. Това беше 

посочено на национална конференция на тема „Поклонническият туризъм в България – 

перспективи за развитие“. Дискусията се проведе в Световния ден на туризма.  

Организатор е неправителствената организация „Истината за Стара Загора“ и 

нейният лидер Янко Янков. Форумът се състоя с подкрепата на Община Стара Загора. 

„Насърчаваме инициативата за превръщането на Стара Загора в център на 

поклонническия туризъм, това разширява възможностите за нови туристи в града и 

региона“, каза в словото си Милена Желева, зам.-кмет на община Стара Загора. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-obsadi-prioritetite-za-sledvashtite-dve-godini-na-ektaa/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-obsadi-prioritetite-za-sledvashtite-dve-godini-na-ektaa/
https://tourismboard.bg/news/stara-zagora-se-ochakva-da-se-prevarne-v-nov-tsentar-na-poklonnicheskiya-turizam/
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ВТК: Все повече от бранша започват да преосмислят туризма 

 

Туристическият сектор в световен мащаб се е възстановил почти 60% от нивото 

преди пандемията. Резултатите за България са по-добри, ние сме постигнали 75% от 

това, което е било през 2019 година. Това каза Стоян Маринов, съпредседател на 

Варненската туристическа камара (ВТК). 

„Да преосмислим туризма“, това е мотото, което Световната организация по 

туризъм към ООН, избира за Световния ден на туризма, който отбелязваме на 27 

септември. Това послание не е случайно, много неща се промениха след пандемията, 

каза експертът. Все повече хотелски вериги и у нас започват да въвеждат добри 

екологични практики - премахват пластмасата, използват щадящи природата 

химически препарати, възобновяеми източници на енергия. Всичко това струва повече 

пари, но в дългосрочен план то се изплаща, подчерта Маринов. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/vtk-vse-poveche-ot-bransha-zapochvat-da-preosmislyat-turizma/
https://tourismboard.bg/news/vtk-vse-poveche-ot-bransha-zapochvat-da-preosmislyat-turizma/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

 

Илин Димитров: Ключови за туризма са 9% ДДС и таван на 

разходите 

 

По данни на НСИ заплатите в 

туризма са най-ниски. На местата, където 

туризмът е целогодишен, тези 

възнаграждения стигат. Където обаче 

сезонът е кратък, трябва да се увеличат 

заплатите или да се внесат недостигащите 

работници. Това коментира министърът 

на туризма Илин Димитров по Нова 

телевизия на 25 септември 2022 г. Той 

посочи, че на местата с целогодишен туризъм няма отлив на кадри. 

Относно цената през зимния сезон министърът посочи, че предизвикателствата 

пред хотелите са свързани с разходите. „Цялата стойност на туристическия продукт е 

свързана с много елементи - ток, заплати, газ, пелети, логистика, стойност на храна и 

напитки. Всичко това се вдига. Със сигурност ще има покачване, което ще е разумно. 

Записванията за зимния сезон вървят добре. Едно шоково поскъпване обаче би спряло 

тази тенденция“, добави Димитров. 

Ключово според министъра е да продължат компенсациите за тока за 

хотелиерите и мерките около ДДС. „За това ще трябва да се бори следващото 

правителство. Важно е 9% ДДС за ресторантьорите, ако го направим 20%, голяма част 

от тях ще фалират. Ключово важно е да се сложи и таван на енергоносителите. За да 

могат хотелиерите да изчислят колко им струва продуктът, за да го продадат. Сега 

стреляме в тъмното. Трябва 9% ДДС, ясни рамки и таван на разходите”, е мнението му. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-klyuchovi-za-turizma-sa-9-dds-i-tavan-na-razhodite/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-klyuchovi-za-turizma-sa-9-dds-i-tavan-na-razhodite/
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Нов раздел на сайта на Министерството на туризма ще 

представя статистически данни чрез инфографики 

 

Информацията е стратегически 

най-важният инструмент за развитието на 

един толкова конкурентен сектор, 

какъвто е туризмът. Предоставянето на 

актуални и лесно достъпни данни е важно 

за всички заинтересовани страни в тази 

динамично развиваща се среда. Затова 

Министерство на туризма започва 

публикуването на интерактивни 

информационни графики, чрез които да представи данни за развитието на туризма в 

страната. 

Графиките са изготвени на основната на събраните данни от Единната система 

за туристическа информация /ЕСТИ/ и по данни на НСИ. Предоставянето на актуална, 

достъпна и подходящо синтезирана информация ще отговори на нуждите на 

туристическия бизнес за по-добро планиране и позициониране на предлаганите 

продукти и услуги. 

  

Повече информация 

 

 

 

Министърът на туризма Илин Димитров откри 10-ото юбилейно 

издание на Фестивала на виното и културното наследство 

„Августиада“ 

 

„Фестивалът гради традиция и дух, като съчетава виното с богата и разнообразна 

културна програма в близост до уникални археологически обекти. Участието на 

Държавна опера Стара Загора, джаз формации от града и България и още много други 

изпълнители издигат допълнително престижа на това забележително събитие. Това е и 

причината фестивалът с неговата уникалност и неповторима атмосфера да е водещ във 

винения календар на България“, посочи министър Димитров. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nov-razdel-na-sajta-na-ministerstvoto-na-turizma-shte-predstavya-statisticheski-danni-chrez-infografiki/
https://tourismboard.bg/news/nov-razdel-na-sajta-na-ministerstvoto-na-turizma-shte-predstavya-statisticheski-danni-chrez-infografiki/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-ilin-dimitrov-otkri-10-oto-yubilejno-izdanie-na-festivala-na-vinoto-i-kulturnoto-nasledstvo-avgustiada/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-ilin-dimitrov-otkri-10-oto-yubilejno-izdanie-na-festivala-na-vinoto-i-kulturnoto-nasledstvo-avgustiada/
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Министерството на туризма ще рекламира дестинация България 

на стартовете от Световната купа по сноуборд в Банско през 2023 

година 

 

Водещият ски курорт Банско ще 

бъде домакин за трети път на Световната 

купа по сноуборд – FIS Snowboard World 

Cup и FIS Snowboard Alpine Junior World 

Championships, която се завръща у нас със 

стартове в паралелните дисциплини на 21 

и 22 януари 2023 г. За трети път под връх 

Тодорка ще мерят сили най-добрите 

сноубордисти, пет сезона след 

незабравимата победа на Радослав Янков в Световната купа по сноуборд пред родна 

публика в ски център Банско през 2017-та и 4 години след последната Световна купа по 

сноуборд, организирана от Българската федерация по ски. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Илин Димитров поздрави участниците в 

Националните хайдушки празници „Капитан Петко войвода“ 

 

Министър Илин Димитров беше гост 

на Националните хайдушки празници 

„Капитан Петко войвода“, които се 

проведоха в град Чепеларе. Той връчи 

грамота на кмета на Община Чепеларе 

Боран Хаджиев, с която отличи общината за 

принос в утвърждаването и развитието на 

зимния и климато-балнеоложкия здравен 

туризъм и принос към инициативата за популяризиране на туристическа дестинация 

България. 

Той подчерта значението на подобни инициативи, които придават неповторим 

автентичен дух, привличайки повече посетители и допринасят за устойчивото развитие 

на регионите и местните общности. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-shte-reklamira-destinatsiya-balgariya-na-startovete-ot-svetovnata-kupa-po-snoubord-v-bansko-prez-2023-godina/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-shte-reklamira-destinatsiya-balgariya-na-startovete-ot-svetovnata-kupa-po-snoubord-v-bansko-prez-2023-godina/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-pozdravi-uchastnitsite-v-natsionalnite-hajdushki-praznitsi-kapitan-petko-vojvoda/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-pozdravi-uchastnitsite-v-natsionalnite-hajdushki-praznitsi-kapitan-petko-vojvoda/
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Археологическия музей „Велики Преслав“ реализира проект 

„Новото сияние на Симеоновия Златен Век“ 

 

Цар Симеон Велики и един от 

неговите книжовници ще разказват 

историята на Златния век в преславната 

ни столица. 

Това съобщи БНР след 

пресконференцията на археологическия 

музей „Велики Преслав“ по повод 

организиран информационен ден за 

работата по проект „Новото сияние на 

Симеоновия Златен Век“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Национален 

фонд „Култура“ за близо 52 000 лв. и финансиране със собствени 13 500 лв. 

Целта на дейностите е привличането на повече посетители с помощта на новите 

технологии, тъй като двете фигури ще представляват 3D холограма, която ще може да 

се наблюдава „във въздуха“, заяви главният уредник на музея Пламен Славов на 

брифинг на 26 септември 2022 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Бърдуочинг туризмът става все по-популярен в България 

 

България е много важна 

дестинация за т.нар бърдуочинг туризъм - 

една от първите пет в Европа, 

благодарение на това, че има интересни 

видове птици, някои от които не могат да 

се видят в други европейски страни на 

запад от нас. Страната ни е с една от най-

богатите орнитофауни в Европа след 

Испания и, въпреки сравнително малката 

територия, в нашата страна се срещат повече от 420 вида птици, което е около 40% от 

всички видове птици в Европа, обяснява за БТА орнитологът д-р Петър Янков. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/arheologicheskiya-muzej-veliki-preslav-realizira-proekt-novoto-siyanie-na-simeonoviya-zlaten-vek/
https://tourismboard.bg/news/arheologicheskiya-muzej-veliki-preslav-realizira-proekt-novoto-siyanie-na-simeonoviya-zlaten-vek/
https://tourismboard.bg/news/barduoching-turizmat-stava-vse-po-populyaren-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/barduoching-turizmat-stava-vse-po-populyaren-v-balgariya/
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Минералната баня в Банкя отвори врати за посетители 

 

Минералната баня в Банкя бе открита от кмета на София Йорданка Фандъкова, 

председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев и кмета на район „Банкя“ 

Рангел Марков на 29 септември 2022 г.  

От 30 септември работното време ще бъде всеки ден от 9:00 до 20:00 часа, 

съобщи кметът Фандъкова. Тя каза, че ремонтът и реставрацията са продължили две 

години и са на стойност 8 млн. лева. Банята ще бъде управлявана временно от 

общинското дружество „Софийски имоти“, докато се намери кой да я стопанисва 

дългосрочно. Имаше обявена процедура за концесия, но не се намериха кандидати, каза 

още кметът Фандъкова. 

Банята предлага на посетителите термална зона с минерален басейн, както и 

СПА зона със солна стая, сауна и парна баня.  

Деца и ученици ползват банята с 30 процента отстъпка. За пенсионери има 50 

процента намаление от единичните цени, в делнични дни до 16:00 часа.  

Термалната зона включва басейн с 37 градуса минерална вода, минерални 

душове и масажни дюзи. 15 лв. струва посещение в термалната зона, картата за шест 

посещения е 75 лева. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/mineralnata-banya-v-bankya-otvori-vrati-za-posetiteli/
https://tourismboard.bg/news/mineralnata-banya-v-bankya-otvori-vrati-za-posetiteli/
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Банско празнува 70-годишен юбилей на музейното дело в града 

 

През 2022 г. Банско празнува 70-

годишен юбилей на музейното дело в 

града. По повод годишнината, в Дома на 

изкуствата към Музеен комплекс-Банско 

бе открита изложба „Минало 

незабравимо“, която показва с 

фотографии първите години след 

освобождението на града, първата къща-

музей в Пиринския край и развитието на 

музейното дело в Банско. 

Експозицията е част от общинската програма, посветена на 110 години от 

освобождението на Банско. Това е един изключителен юбилей, защото на 5 октомври 

1912 г. се разкриват всички възможни хоризонти за развитие на Банско – политически, 

икономически, просвещенски и т.н., каза при откриване на изложбата Светла Барякова. 

 

Повече информация 

 

 

 

Доц. Соня Алексиева: Ускорената дигитализация на туризма е 

добрата новина от пандемията 

 

„Да честитим на всички хора в индустрията, които правят възможно да запазим 

този ръст от 13% БВП, който в момента туризмът допринася“, каза в ефира на БНР по 

повод Световния ден на туризма доц. Соня Алексиева, експерт по връзките с 

обществеността в туризма. 

Тя и допълва: „Периодът на служебното правителство е твърде кратък, но те 

вече коментираха и отчетоха, че България има около 80% ръст спрямо 2021 г. Имаше 

едно по-силно лято. Оказа се, че има устойчивост на търсенето от българските 

потребители. Точно това лято с всичките тези закани, догми и притеснения, доколко 

българите отново ще тръгнат към други дестинации. Това беше едно наистина 

устойчиво туристическо лято. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/bansko-praznuva-70-godishen-yubilej-na-muzejnoto-delo-v-grada/
https://tourismboard.bg/news/bansko-praznuva-70-godishen-yubilej-na-muzejnoto-delo-v-grada/
https://tourismboard.bg/news/dots-sonya-aleksieva-uskorenata-digitalizatsiya-na-turizma-e-dobrata-novina-ot-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/dots-sonya-aleksieva-uskorenata-digitalizatsiya-na-turizma-e-dobrata-novina-ot-pandemiyata/
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Инициативата „Безплатни градски турове“ се завръща с нов 

маршрут по повод Празника на Стара Загора 

 

Нов маршрут от инициативата 

„Безплатни градски турове“, организирана 

от Община Стара Загора и Туристически 

информационен център ще зарадва 

жителите и гостите на града на 5 

октомври, от 17:00 часа. Обиколката с име 

„Парковете разказват своите истории“ ще 

бъде с водач Ива Духтева от отдел 

„Туризъм и младежки дейности“. 

Началната спирка е пред шадравана на Станционната градина. 

Цветът на нашата разходка е зеленото и целим с нея да избягаме, дори за малко, 

от сивото и забързано ежедневие. 

 

Повече информация 

 

 

 

Летният туристически сезон в Смолянско приключва с известен 

спад на туристи 

 

Приключващият летен туристически сезон в Смолянско е успешен за 

хотелиерите, но с известен спад на ваканционния поток, според данни на туристически 

сдружения. Намалението е в сравнение с миналото лято, когато родните курорти бяха 

препълнени с български туристи заради ограничените пътувания в чужбина през 

пандемичния период. 

Пешеходни маршрути, вело преходи, СПА ваканция в балнеоложки дестинации, 

уикенд пътувания за посещение на фестивални и празнични събития са предпочитаните 

от летовниците туристически продукти в планинската област.  На фона на спада в 

областта, Етнографският комплекс в Златоград е сред най-успешните дестинации и 

през това лято, отбелязвайки около 10 процента ръст на туристите.  

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/initsiativata-bezplatni-gradski-turove-se-zavrashta-s-nov-marshrut-po-povod-praznika-na-stara-zagora/
https://tourismboard.bg/news/initsiativata-bezplatni-gradski-turove-se-zavrashta-s-nov-marshrut-po-povod-praznika-na-stara-zagora/
https://tourismboard.bg/news/letniyat-turisticheski-sezon-v-smolyansko-priklyuchva-s-izvesten-spad-na-turisti/
https://tourismboard.bg/news/letniyat-turisticheski-sezon-v-smolyansko-priklyuchva-s-izvesten-spad-na-turisti/
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23% ръст на посещенията на чужденци в България през август 

2022 г. 
 

През август 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 897.3 хил.. 

Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания 

през страната са 37.3% (707.7 хил.) от всички посещения на чужденци в България. 

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

- 49.5%.  

 

Повече данни 

 

 

19% ръст на пътуванията на български граждани в чужбина 

през август 2022 г. 
 

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

чужбина през август 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 44.7%, 

следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни 

мероприятия) - 39.6%, и със служебна цел - 15.7%.  

 

Повече данни 

 

  

https://tourismboard.bg/news/23-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-avgust-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/23-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-avgust-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/19-rast-na-patuvaniyata-na-balgarski-grazhdani-v-chuzhbina-prez-avgust-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/19-rast-na-patuvaniyata-na-balgarski-grazhdani-v-chuzhbina-prez-avgust-2022-g/
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Международни новини от България и света  
 

 

Правителството на Румъния одобри споразумение с България за 

създаване на фериботен граничен пункт при Русе-Гюргево 

 

Румънското правителство одобри в четвъртък споразумение с Република 

България за откриване на фериботен граничен пункт Гюргево-Русе на румънско-

българската държавна граница. 

Споразумението между правителството на Румъния и правителството на 

Република България за откриване на международен фериботен пункт Гюргево-Русе на 

румънско-българската държавна граница бе подписано в Букурещ на 29 април 2022 г. 

Нормативният акт предвижда създаване на нов граничен контролно-

пропускателен пункт при Гюргево-Русе за превоз на превозни средства и пътници с 

ферибот. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вечер на българския туризъм в Берлин 

 

България отбеляза Световния ден 

на туризма с Вечер на българския 

туризъм в Берлин. Събитието се състоя в 

навечерието на празника, на 26 септември 

и беше открито лично от посланика на 

Република България в Германия Елена 

Шекерлетова. По инициатива на Тихомир 

Патарински, аташе по туризма в 

Германия, България беше презентирана 

като дестинация за целогодишен туризъм на германския туристически пазар. Особен 

акцент беше поставен върху алтернативните форми на туризъм: балнеология, 

пешеходни маршрути, обиколни пътувания, култура, голф и др. Черноморските 

дестинации също бяха представени с допълнителна информация за курортните 

комплекси, малките населени места и възможностите за културни маршрути в и около 

тях. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/pravitelstvoto-na-rumaniya-odobri-sporazumenie-s-balgariya-za-sazdavane-na-feriboten-granichen-punkt-pri-ruse-gyurgevo/
https://tourismboard.bg/news/pravitelstvoto-na-rumaniya-odobri-sporazumenie-s-balgariya-za-sazdavane-na-feriboten-granichen-punkt-pri-ruse-gyurgevo/
https://tourismboard.bg/news/vecher-na-balgarskiya-turizam-v-berlin/
https://tourismboard.bg/news/vecher-na-balgarskiya-turizam-v-berlin/
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Министърът на туризма Илин Димитров поздрави 

представителите на първия български ресторант с отличие във 

Великобритания 

 

Министърът на туризма д-р Илин 

Димитров поздрави представителите на 

първия български ресторант с британско 

отличие, разположен в сърцето на 

Лондон. Той стана победител в две 

категории и беше избран сред хиляди 

други за „Най-добър ресторант в Лондон“ 

и „Ресторант с най-добро обслужване в 

Англия“, след като един милион клиенти 

гласуваха на Британските награди за най-добър ресторант за 2022 година. 

Министърът поздрави управителя Иван Попов и подчерта, че за престижа на 

тези две награди допълнително допринася фактът, че българският е надделял над 

иконични за Лондон ресторанти със столетна история и традиции. 

„Британските ресторантьорски награди са признание за високите професионални 

критерии, които си поставяте и на които отговаряте, за Вашите умения да създавате 

вкусна храна, уютна атмосфера и добър екип, което стои в основата на успеха“, 

подчерта министър Димитров. 

 

Повече информация 

 

 

 

Туризмът в ЕС се доближава до нивата си от 2019 г. 
 

Секторът на туризма в Европейският съюз се възстановява от ефектите от 

пандемията от коронавирус. Това сочи най-новата оценка на европейската 

статистическа агенция Евростат, публикувана на 27 септември 2022 г. 

Общият брой нощувки, прекарани в туристически места за настаняване през 

първото полугодие на 2022 г., все пак е останал по-малък спрямо същия период на 2019 

година. 1,01 милиарда нощувки са осъществени в ЕС през първите шест месеца на 

настоящата година в сравнение с 1,18 милиарда нощувки през същите месеци на 2019 

година. 

 

Повече данни 

 

https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-ilin-dimitrov-pozdravi-predstavitelite-na-parviya-balgarski-restorant-s-otlichie-vav-velikobritaniya/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-ilin-dimitrov-pozdravi-predstavitelite-na-parviya-balgarski-restorant-s-otlichie-vav-velikobritaniya/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-v-es-se-doblizhava-do-nivata-si-ot-2019-g/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-v-es-se-doblizhava-do-nivata-si-ot-2019-g/
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Над 10 милиона туристи са посетили Истанбул от началото на 

2022 г. 
 

През август близо 1.7 милиона чуждестранни туристи са посетили Истанбул, а 

като цяло за първите 8 месеца на годината броят на чуждестранните гости на 

мегаполиса е достигнал 10.2 милиона души. 

Най-много туристи са пристигнали в Истанбул от Русия, Германия, Иран, 

Саудитска Арабия и САЩ. 

 

Повече информация 

 

 

 

Летище Истанбул отново е най-натовареното в Европа 

 

Европейската организация за безопасност на въздухоплаването 

(EUROCONTROL) обяви, че в периода 19-25 септември аерогара „Истанбул“, 

намираща се в европейската част на турския мегаполис, отново е била най-

натовареното летище в Европа. В този период са били извършени средно по 1286 

полета дневно. 

През август 2022 г. EUROCONTROL съобщи, че в периода 24-30 август летище 

„Истанбул“ е било най-натовареното летище в Европа с регистрирани по 1310 полета 

дневно. 

Изпълнителният директор на летището Кадри Самсунлу каза, че от началото на 

тази година аерогарата е обслужила 47 милиона пътници. 

 

Повече информация 

 

 

 

Летище Схипхол ще ограничава броя на пътниците поне до март 

2023 г. 
 

През последните месеци дългите опашки станаха ежедневие на летището, което 

страда от недостиг на персонал. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/nad-10-miliona-turisti-sa-posetili-istanbul-ot-nachaloto-na-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/nad-10-miliona-turisti-sa-posetili-istanbul-ot-nachaloto-na-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/letishte-istanbul-otnovo-e-naj-natovarenoto-v-evropa/
https://tourismboard.bg/news/letishte-istanbul-otnovo-e-naj-natovarenoto-v-evropa/
https://tourismboard.bg/news/letishte-shiphol-shte-ogranichava-broya-na-patnitsite-pone-do-mart-2023-g/
https://tourismboard.bg/news/letishte-shiphol-shte-ogranichava-broya-na-patnitsite-pone-do-mart-2023-g/
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Ryanair планира поскъпване на самолетните билети 

 

Средната цена на билетите за полетите с „Райънеър“ вероятно ще бъде повишена 

с между 40 и 50 евро в рамките на 5 години. 

Авиокомпанията се опитва да намали ефекта от поскъпването на петрола, като 

сключва фючърсни договори на фиксирани цени и купува евтин керосин, за да попълни 

своите запаси от самолетно гориво, но не може напълно да омекоти удара на 

повишаващите се цени на горивата. 

 

Повече информация 

 

 

 

Аерофлот възобновява полетите си от Москва до египетските 

курорти Хургада и Шарм ел Шейх 

 

Националният авиопревозвач на Русия „Аерофлот“ възобновява линиите си от 

Москва до египетските курорти на Червено море Хургада и Шарм ел Шейх от 1 

октомври, които ще се изпълняват от летище „Шереметиево“.  

Централната банка на Египет работи за свързването на разплащателна система 

МИР – руският аналог на MasterCard и Visa, с египетската мрежа Meeza. Това ще 

позволи на руснаците, посещаващи Египет, да плащат в рубли, да използват картите си 

в магазините и да извършват транзакции на банкоматите. 

 

Повече информация 

 

 

 

С над 85% се е увеличил броят на туристите в Египет през 

първата половина на 2022 г. 
 

Общо 8 милиона души от цял свят са посетили страната на Нил през миналата 

година, което пък е увеличение със 117,5% в сравнение с 2020 г., когато са 3,7 милиона.  

Общият брой на туристическите нощувки през първата половина на 2022 г. е 

достигнал 52.6 милиона, докато от началото на януари до края на юни през 2021 г. е 

бил 32,2 милиона. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/ryanair-planira-poskapvane-na-samoletnite-bileti/
https://tourismboard.bg/news/ryanair-planira-poskapvane-na-samoletnite-bileti/
https://tourismboard.bg/news/aeroflot-vazobnovyava-poletite-si-ot-moskva-do-egipetskite-kurorti-hurgada-i-sharm-el-shejh/
https://tourismboard.bg/news/aeroflot-vazobnovyava-poletite-si-ot-moskva-do-egipetskite-kurorti-hurgada-i-sharm-el-shejh/
https://tourismboard.bg/news/s-nad-85-se-e-uvelichil-broyat-na-turistite-v-egipet-prez-parvata-polovina-na-2022-g/
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Кипър успя да постигне целта си през тази година да има повече 

туристи от 2021 г. 
 

Само за първите 8 месеца Кипър успя да постигне целта си през тази година да 

има повече туристи от 2021 г. и започва подготовката си за "трудна" 2023 година. 

Над 2,1 млн. туристически пристигания в Кипър от януари до август отчете 

Статистическата служба. Броят им е повече от регистрираните почти 2 млн. посещения 

за цялата 2021 г., но все още е около 80% от нивото на най-силната за кипърския 

туризъм предпандемичната 2019 г. 

Рекорд поставя Франция, пристигналите от която в Кипър досега са двойно 

повече в сравнение с цялата 2019 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

В Болград обсъдиха възможностите за възстановяването и 

развитието на туризма в Бесарабия 

 

Актуални проблеми в 

туристическата дейност, както и 

перспективите на развитието й в 

съвременни условия, бяха обсъдени по 

време на научно-практическа 

конференция, която се проведе на 29 

септември в Болград – център на 

българската общност в Украйна. 

Разгледани бяха стратегически 

приоритети и проектни инициативи за развитието на туризма в Дунавския регион 

съвместно с учени от Измаилския държавен хуманитарен университет, както и с 

предприемачи в сферата на туристическата индустрия. Като ключов момент в 

обсъждането участниците отбелязаха търсенето на нови модели за развитие на 

икономиката на туризма в Бесарабия, а също и развитието на международния туризъм 

като фактор на конкурентоспособността на малкия бизнес в региона. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kipar-uspya-da-postigne-tselta-si-prez-tazi-godina-da-ima-poveche-turisti-ot-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/kipar-uspya-da-postigne-tselta-si-prez-tazi-godina-da-ima-poveche-turisti-ot-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/v-bolgrad-obsadiha-vazmozhnostite-za-vazstanovyavaneto-i-razvitieto-na-turizma-v-besarabiya/
https://tourismboard.bg/news/v-bolgrad-obsadiha-vazmozhnostite-za-vazstanovyavaneto-i-razvitieto-na-turizma-v-besarabiya/
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Тайван отменя задължителната ковид карантина за 

пристигащите туристи 

 

Тайван отменя от 13 октомври задължителната ковид карантина за пристигащи  

и се отваря за чужди туристи. Промяната е част от плана на острова за премахването на 

ограниченията, въведени заради пандемията от ковид. 

Тайпе запази голяма част от карантинните си правила, докато много азиатски 

държави разхлабиха ковид мерките или ги премахнаха напълно. През юни Тайван все 

пак намали броя на дните за изолация на пристигащите – от седем на три. 

Правителството смекчи ограниченията, възприемайки нов подход. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/tajvan-otmenya-zadalzhitelnata-kovid-karantina-za-pristigashtite-turisti/
https://tourismboard.bg/news/tajvan-otmenya-zadalzhitelnata-kovid-karantina-za-pristigashtite-turisti/

