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Новини от Национален борд по туризъм 
 

 

Д-р Полина Карастоянова: Туризмът е най-уязвим при 

политическа нестабилност 

 

 

Туристическият бранш е най-

уязвимият в условия на политическа 

нестабилност. Заради конфликта в 

Украйна над 400 хиляди пътувания не са 

се осъществили. Това коментира 

изпълнителният директор на Национален 

борд по туризъм д-р Полина 

Карастоянова в интервю за „Дивидент". 

Лято 2022 премина под знака на 

войната, непрекъснато покачващите се цени на електроенергията и липсата на 

правителство в България. Последният летен сезон от туристическия сектор определят 

като много труден. 

„Липсата на стабилно правителство се отразява много неблагоприятно на 

туристическия бранш, защото общата политическа нестабилност създава един модел на 

поведение, в който виждаме отказ от взимане на решение. От един министър се 

изискват няколко прости неща: той да е достатъчно грамотен и подготвен за мястото, 

което заема; да има много ясен план какво ще свърши и той да действа по неговото 

изпълнение. За съжаление не се намираме в такава ситуация вече от доста време. Ние 

от Националния борд по туризъм сме в добра комуникация с Министерството на 

туризма. Ние сме на мнение, че само силното партньорство между бизнеса и 

централната администрация води до добър резултат“, каза д-р Карастоянова. 

Геополитическите сътресения, свързани с войната в Украйна са хвърлили голяма 

сянка върху икономическите отношения, а туризмът се явява най-чувствителният на 

всяка промяна. Въпреки това туристическият бранш определя, че се е справил по-скоро 

добре в условията на криза. 

„Най-доброто в тази трудна ситуация през последните две години е, че 

българските туристи откриха Черноморието, вътрешността на страната, прекрасните 

къщи за гости. В комплекси, в които от години можехме да чуем само чужда реч, сега 

се чува и българска“, каза тя. 

 

Вж. видео 

 

  

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-turizmat-e-naj-uyazvim-pri-politicheska-nestabilnost/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-turizmat-e-naj-uyazvim-pri-politicheska-nestabilnost/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

Неповторима 5-звездна Нова Година в Албена 

 

С незабравима 4-дневна шоу 

програма ваканционно селище „Албена“ 

посреща Новата 2023 година! Специално 

за празника край морето ще пристигнат 

едни от най-големите звезди на 

музикалната сцена от България и 

Румъния. 

Старт ще даде изпълнителят от 

северната ни съседка Михай Трайстариу, 

представил родината си на Евровизия 

през 2006 г. 

В най-бляскавата вечер гостите на 

хотел Maritim Paradise Blue ще се 

насладят на изпълненията на Вера 

Шандел – една от трите съвременни 

български суинг певици, заедно с 

музикалния съпровод на Ангел Заберски 

трио и балет Нова, а за доброто им 

настроение ще се погрижат царете на 

комедията Камен Воденичаров и Георги 

Мамалев. 

По същото време на сцената в 

хотел Flamingo Grand ще се качат 

емблемата на българската поп-фолк 

музика Таня Боева, румънецът Михай Трайстариу и актьорът Боян Стоянов. 

Своеобразен връх в програмата за двата хотела ще бъде концертът на Васил Найденов, 

предвиден за 1 януари. 

Всички гости на ваканционното селище ще се потопят в отпускащите и 

възстановителни процедури на СПА комплексите Elements SPA и Senses SPA, 

захранвани с лековитата минерална вода от изворите на Албена, разполагащи с 

басейни, сауна, парна баня, фитнес, релакс зона и др.  

  

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/nepovtorima-5-zvezdna-nova-godina-v-albena/
https://tourismboard.bg/news/nepovtorima-5-zvezdna-nova-godina-v-albena/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 

 

 

АБТТА: Туроператорите имат необходимост от засилена връзка 

с общинските администрации 

 

Културно-историческият туризъм за организираните групи от чужбина се 

възстановява най-бавно след пандемията от корона вирус и е достигнал едва 30 – 40  на 

сто от нивата през 2019 година. Това заяви за БНР Димитрина Горанова, която е 

председател на Асоциация на български туроператори и туристически агенти (АБТТА), 

на 14 октомври 2022 г. 

Организацията проведе осмата си работна среща между туристическия бизнес и 

местната власт в Стара Загора, където стана ясно още, че българските туристи 

проявяват засилен интерес към страната и културно историческите обекти. Добри са 

новините и за индивидуалния градски туризъм, които доближават нивата от преди 

пандемията. Засилен интерес се наблюдава и при събитийния туризъм. Туристическите 

посещения на чуждестранните туристи общо са на 70 % от нивото преди пандемията. 

Туроператорите имат необходимост от засилена връзка с общинските 

администрации, свързани с туризма с цел по-добро планиране и предлагане на 

туристическия продукт, посочи Димитрина Горанова. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/abtta-turoperatorite-imat-neobhodimost-ot-zasilena-vrazka-s-obshtinskite-administratsii/
https://tourismboard.bg/news/abtta-turoperatorite-imat-neobhodimost-ot-zasilena-vrazka-s-obshtinskite-administratsii/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

 

Министърът на туризма за рекламата: Трябва да влезем в 

телефоните на европейците с банери, клипове, послания 

 

Дигиталната реклама на българския туризъм в социалните мрежи да се извършва 

без процедура за обществените поръчки. Това предвижда проектозакон, който 

министърът на туризма Илин Димитров публикува за обществено обсъждане.  

„Идеята е България да се рекламира в дигиталните медии, ще можем да бъдем 

гъвкави без процедура за обществени поръчки. Турция днес има пуснати 570 реклами 

във Фейсбук и в Инстаграм. От нас имаме 30. Процедурата е тромава, оскъпява се 

ненужно. Трябва да сме гъвкави, когато рекламираме. Основна задача е да влезем в 

телефоните на европейците с банери, клипове, послания“, каза министърът за БНР. 

 

Чуй интервю 

 

 

 

Нова украинска вълна се насочва към Слънчев бряг 

 

Нова украинска вълна се насочва към Слънчев бряг. За това предупреждават 

хотелиери от курортния комплекс и очакват яснота от държавата ще бъде ли удължена 

програма, по която в момента пребивават бежанци в базите им.  

За засилен интерес от украинци, които търсят настаняване в Слънчев бряг, 

съобщи в предаването за туризъм на БНР-Бургас „Виа понтика“ хотелиерът Елена 

Андонова: 

„Имаме абсолютна шок новина за много усложнена обстановка в Украйна, 

прииждат украински бежанци. От вчера имам конкретни данни - 20 автобуса влизат в 

България и се насочват към Слънчев бряг. Това са крайно нуждаещи се хора, които са 

от Запорожка област, от Киев. Мога да кажа, че това е втора вълна, която имам 

усещането, че ще е по-голям и от първата.“ 

Слънчев бряг има капацитетът да посрещне и тази вълна, отбелязва хотелиерът. 

  

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-za-reklamata-tryabva-da-vlezem-v-telefonite-na-evropejtsite-s-baneri-klipove-poslaniya/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-za-reklamata-tryabva-da-vlezem-v-telefonite-na-evropejtsite-s-baneri-klipove-poslaniya/
https://tourismboard.bg/news/nova-ukrainska-valna-se-nasochva-kam-slanchev-bryag/
https://tourismboard.bg/news/nova-ukrainska-valna-se-nasochva-kam-slanchev-bryag/
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Проект „Подкрепа по линия на сближаването за справяне с 

миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от 

страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в 

Р България, чрез мярка, прилагана от МТ 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Добро управление“ 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.   

Общата му стойност е 40 000 000 лева, от които 85 % (34 000 000 лв.) европейско 

и 15 % (6 000 000 лв.) национално съфинансиране, като се възстановяват разходи за  1 

000 000 нощувки с включена закуска и топъл обяд на бежанец. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Проект BG16RFOP002-7.001-0001 „Подкрепа за покриване на 

основните нужди на бежанците от Украйна“ по ОПИК 2014-2020 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   

Общата му стойност е 62 889 120 лева, от които 100 % (62 889 120 лв.) 

европейско и 0 % (0,00 лв.) национално съфинансиране, като се възстановяват разходи 

за 1 572 228 нощувки с включена закуска и топъл обяд на бежанец. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/proekt-podkrepa-po-liniya-na-sblizhavaneto-za-spravyane-s-migratsionnite-predizvikatelstva-porodeni-ot-voennata-agresiya-ot-strana-na-ruskata-federatsiya-v-ukrajna-za-bezhantsite-pristignali-v-r-balga/
https://tourismboard.bg/news/proekt-podkrepa-po-liniya-na-sblizhavaneto-za-spravyane-s-migratsionnite-predizvikatelstva-porodeni-ot-voennata-agresiya-ot-strana-na-ruskata-federatsiya-v-ukrajna-za-bezhantsite-pristignali-v-r-balga/
https://tourismboard.bg/news/proekt-bg16rfop002-7-001-0001-podkrepa-za-pokrivane-na-osnovnite-nuzhdi-na-bezhantsite-ot-ukrajna-po-opik-2014-2020/
https://tourismboard.bg/news/proekt-bg16rfop002-7-001-0001-podkrepa-za-pokrivane-na-osnovnite-nuzhdi-na-bezhantsite-ot-ukrajna-po-opik-2014-2020/
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Проект „Подкрепа за покриване на основните нужди на 

бежанците от Украйна“ по ОПОС 2014-2020 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Околна среда“ 2014-2020 (ОПОС), съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).   

Общата му стойност е 30 588 236,53 лева, от които 85 % (26 000 001,05 лв.) 

европейско и 15 % (4 588 235, 48 лв.) национално съфинансиране, като се възстановяват 

разходи за 764 705 нощувки с включена закуска и топъл обяд на бежанец. 

 

Повече информация 

 

 

 

Информационен ден в МТ за старта на проекти ОПИК, ОПДУ и 

ОПОС 

 

В Министерство на туризма се 

проведе информационен ден на 14 

октомври 2022 г., посветен на стартиране 

изпълнението на 3 проекта за 

безвъзмездна финансова помощ на 

ведомството по оперативни програми на 

ЕС за периода 2014-2020 г. Те са 

насочени към финансиране на вече 

извършени разходи за настаняване и 

изхранване на разселени вследствие войната в Украйна лица. 

Модератор на събитието беше заместник-министър Ирена Георгиева, която 

представи основните цели и очакваните резултати от проектите. За участие в събитието 

бяха поканени заместник-министър Мариела Модева, експерти, представители на 

управляващите органи по съответните оперативни програми, областни информационни 

центрове (ОИЦ) и други заинтересовани страни. 

Замeстник-министър Георгиева запозна в резюме гостите на събитието с процеса 

на отпускане на средства по двете програми за хуманитарна помощ, администрирани от 

Министерството на туризма. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/proekt-podkrepa-za-pokrivane-na-osnovnite-nuzhdi-na-bezhantsite-ot-ukrajna-po-opos-2014-2020/
https://tourismboard.bg/news/proekt-podkrepa-za-pokrivane-na-osnovnite-nuzhdi-na-bezhantsite-ot-ukrajna-po-opos-2014-2020/
https://tourismboard.bg/news/informatsionen-den-v-mt-za-starta-na-proekti-opik-opdu-i-opos/
https://tourismboard.bg/news/informatsionen-den-v-mt-za-starta-na-proekti-opik-opdu-i-opos/
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15% ръст на нощувките в България през август 2022 г. 
 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през август 2022 г. 

е 6 152.8 хил., или с 14.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. 

Чуждите граждани са реализирали 3 841.5 хил. нощувки, а българските – 2 311.3 

хиляди. 

През август 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76.4% от общия 

брой нощувки на чужди и 40.1% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 

звезди са осъществени 16.6% от нощувките на чужди и 25.4% - на български граждани, 

докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.0 и 34.5%. 

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2022 г. се 

увеличава с 11.9% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 1 483.2 хиляди. 

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2022 г., са 695.2 

хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки. Чуждите граждани са 788.0 хил. и са 

реализирали средно по 4.9 нощувки, като 74.0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 

звезди. 

Приходите от нощувки през август 2022 г. се увеличават с 26.3% в сравнение с 

август 2021 г. и достигат 451.2 млн. лв., като 318.0 млн. лв. са от чужди граждани, а 

133.2 млн. лв. - от български граждани. 

 

Повече данни 

 

 

 

90% ръст на чуждестранните туристи в София за година 

 

90% е ръстът на чуждестранните туристи в София и 26 % на българските 

туристи спрямо 2021 година, съобщи за БНР директорът на столичното общинско 

предприятие по туризъм Иво Маринов. 

Туризмът в София се възстановява, каза Иво Маринов, като посочи, че средният 

престой на чуждестранните туристи е почти три дни, а на българите – 2,3 дни. Най-

голям е броят на посетителите от Германия, Израел, Румъния, Италия, Великобритания.  

Маринов сподели и какво, според него, може да помогне за пълното 

възстановяване на интереса към туризма в столицата?: „Това е да се възстановят в 

пълен обем самолетните връзки с останалите пазари. Второто нещо е, че тъй като се 

измени търсенето на самите туристи, да предложим продукти, които са по-специфични 

и които не изискват специално връзка с туроператор, да правим такива продукти-

маршрути.“ 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/15-rast-na-noshtuvkite-v-balgariya-prez-avgust-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/15-rast-na-noshtuvkite-v-balgariya-prez-avgust-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/90-rast-na-chuzhdestrannite-turisti-v-sofiya-za-godina/
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Броят на пътниците на летището в София е все още под нивата 

от 2019 г. 
 

Летището в София все още се 

възстановява от последиците от 

пандемията от COVID-19, съобщават от 

аеропорта, цитирайки данни за 

пътникопотока през първите девет месеца 

на 2022 година. Почти 1 милион пътници 

по-малко в сравнение с 2019 г. са 

обслужени от януари до септември тази 

година. Статистиката показва, че за 

периода пасажерите са 4 457 749. 

Летните месеци са традиционно по-силни, но през септември пътниците 

започват да намаляват, напомнят от летище София. Общо 600 668 души са преминали 

през столичния аеропорт през деветия месец на годината. Това е с 3,5% по-малко от 

пътувалите през същия период на 2019 година. Международни редовни полети са 

използвали 531 565 души, което е с около 6 на сто по-малко спрямо 2019 година. 

Пътувалите по вътрешни линии са 22 928 на брой, което е спад от почти 18 процента. 

Добри са данните за чартърните полети – през септември тази година те са с 48 

процента повече в сравнение с периода преди пандемията.  

Излетелите и кацнали самолети през септември са 5087, което е с 8% по-малко в 

сравнение с предпандемичната 2019 г., когато са били 5532, показват данните на 

летището. 

 

Повече информация 

 

 

 

Изграждат Туристически-информационен център в Черноморец 

 

На 10 октомври 2022 г. официално бе направена първата копка за изграждането 

на новата автоспирка в град Черноморец. 

Проектът на новата сграда предлага изграждането на модерна едноетажна 

сграда. В нея ще са разположени Билетен и Туристически-информационен център. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/broyat-na-patnitsite-na-letishteto-v-sofiya-e-vse-oshte-pod-nivata-ot-2019-g/
https://tourismboard.bg/news/broyat-na-patnitsite-na-letishteto-v-sofiya-e-vse-oshte-pod-nivata-ot-2019-g/
https://tourismboard.bg/news/izgrazhdat-turisticheski-informatsionen-tsentar-v-chernomorets/
https://tourismboard.bg/news/izgrazhdat-turisticheski-informatsionen-tsentar-v-chernomorets/
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С 30 нови табла в Пловдив приключи втория етап от проекта за 

пешеходна навигация за туристи 

 

След като новата туристическа карта на град Пловдиве вече в услуга на гостите 

на града, по идея и със съдействието на отдел „Туризъм“ на Община Пловдив, се 

финализира и втория етап от проекта за туристическа пешеходна навигация. За целта са 

използвани съществуващите информационни табла, монтирани в различни точки на 

града, които са основно в централната градска част, пред централна ЖП гара, 

автогарите, Гребната база и на Летище Пловдив. 

От двете страни на всяко табло е разположена графична информация. Общият 

брой на изработените карти е 30 и всяка представя текущото местоположение на 

таблото с реален обхват на територията от 1200 м на 1200 м. Мащабът на основната 

карта е 1:1500. На всяка от тях има изобразен кръг, представляващ приблизителното 

разстояние, което може да се обхване за около 5 минути ходене пеш от мястото, където 

се намираме (отбелязано в неговия център). 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/s-30-novi-tabla-v-plovdiv-priklyuchi-vtoriya-etap-ot-proekta-za-peshehodna-navigatsiya-za-turisti/
https://tourismboard.bg/news/s-30-novi-tabla-v-plovdiv-priklyuchi-vtoriya-etap-ot-proekta-za-peshehodna-navigatsiya-za-turisti/
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Финализирани са дейностите по проекта за развитие на минния 

туризъм в Община Мадан 

Реализираните дейности и положителните резултати от изпълнението на проект 

„Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в 

трансграничния регион”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 

“ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България” 2014-2020 г.“, бяха представени на 13 октомври 

2022 г. пред местните и националните медии в Мадан и региона.  

Основната цел на проекта е валоризирането на мини и кариери в гръцко-

българския трансграничния район и превръщането им от места на традиционните 

занаяти и професионална дейност в атрактивни и действащи места за посещение, както 

за местното население, така и за посетители. 

Закритата минна изработка в град Мадан е трансформирана и обособена в 

подземен минен музей „Сполука“. 

Проектът е уникален в сферата на минния туризъм, заяви кметът на Община 

Мадан Фахри Молайсенов. По думите му, подземният минен музей „Сполука“ е 

единствен на Балканите. Цялото трасе е направено с релсов път, за да се използва 

рудничен транспорт за достигане до експонатите. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/finalizirani-sa-dejnostite-po-proekta-za-razvitie-na-minniya-turizam-v-obshtina-madan/
https://tourismboard.bg/news/finalizirani-sa-dejnostite-po-proekta-za-razvitie-na-minniya-turizam-v-obshtina-madan/
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Празник на балканските ритми и кухня в Златоград 

 

Празник на музиката и кухнята на 

балканските страни „Скариада“ предстои 

на 15 октомври 2022 г. в Етнографския 

комплекс в Златоград (ЕКЗ), съобщиха от 

Общинския консултативен съвет по 

туризъм. Ежегодният фестивал на 

балканските ритми и вкусове се провежда 

за 14-та година. 

Дегустация на българска, сръбска, 

турска и гръцка скара е предвидена за гостите на празника. Етнографският комплекс ще 

бъде сцена на фолклорна музика и танци на Балканите. 

Концертната програма на „Скариада“ е с участието на „Виво Монтана“, 

гайдарски състав „Дельо Хайдутин“, оркестър „Родопско настроение“ и бузуки състав 

от Гърция.  

Пищният празничен календар в Етнографския комплекс привлича целогодишно 

туристи в Златоград, коментира Александър Митушев, управител на комплекса. 

Хотелиерите в града отчитат 10 процента ръст на туристи през приключващия летен 

сезон. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/praznik-na-balkanskite-ritmi-i-kuhnya-v-zlatograd/
https://tourismboard.bg/news/praznik-na-balkanskite-ritmi-i-kuhnya-v-zlatograd/
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Международни новини от България и света  
 

 

България е държава гост на Фестивала на нациите в Севиля 

 

България е държава гост на XXVIII издание на Фестивала на нациите в Севиля 

2022. От 23 до 30 октомври жителите и гостите на андалуската столица могат да се 

докоснат до различни аспекти на българското – песни и танци, кулинарни специалитети 

и вина, работилници за българско кисело мляко и баница, театър, възможности за 

туризъм в България и много други.   

Страната ни вече е по рекламни плакати, брошури и дори по трамваите на града. 

Акцентът в представянето ще бъде от 21 до 23 октомври с прояви на фолклорни групи 

от България, както и на представители на българската общност в Испания. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-e-darzhava-gost-na-festivala-na-natsiite-v-sevilya/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-e-darzhava-gost-na-festivala-na-natsiite-v-sevilya/
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Велико Търново и южнокорейският туристически град КьонДжу 

с интерес за партньорство 

 

Велико Търново и 

южнокорейският град КьонДжу да 

развиват двустранно партньорство в 

различни сфери – образование, култура и 

туризъм, иновации и инвестиции. Това 

обсъдиха кметът Даниел Панов и 

посланикът на Южна Корея в България Н. 

Пр. Ли Хо-шик на работна среща, 

състояла се на 13 октомври 2022 г.  

И Велико Търново, и Кьонджу са туристически центрове с богато минало и 

културно-историческо наследство. В тази си роля те са и част от Лигата на 

историческите градове. 

След отпадането на ковид-ограниченията туристите от азиатската държава се 

завърнаха в България и във Велико Търново отново се увеличават. Тенденцията ще 

стане още по-явна, когато бъде възстановена директната авиолиния между Сеул и 

Букурещ. 

 

Повече информация 

 

 

Посланикът на Япония Хироши Нарахира гостува в Кърджали 

 

Извънредният и пълномощен 

посланик на Япония в България Н. Пр. 

Хироши Нарахира гостува в община 

Кърджали, придружаван от Аои 

Ямагиши, първи секретар по 

политическите въпроси в Посолството на 

Япония в София, на 12 октомври 2022 г. 

Той проведе среща с кмета на общината 

д-р инж. Хасан Азис и екипа му. 

Кметът сподели идеята за реализиране на общ проект „Пътят на коприната“, 

който ще обсъди с колегите си кметове на Казанлък, Хасково, Комотини и 

Александруполис. Този общ маршрут може да спомогне за привличане на  чужди 

туристи, включително и от Япония. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/veliko-tarnovo-i-yuzhnokorejskiya-turisticheski-grad-kondzhu-s-interes-za-partnorstvo/
https://tourismboard.bg/news/veliko-tarnovo-i-yuzhnokorejskiya-turisticheski-grad-kondzhu-s-interes-za-partnorstvo/
https://tourismboard.bg/news/poslanikat-na-yaponiya-hiroshi-narahira-gostuva-v-kardzhali/
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Заместник-министър Модева участва в 11-ти Форум за промоция 

на туризма в Полша 

 

Проф. Мариела Модева взе участие 

в 11-я Форум за промоция на туризма в 

град Радом, Полша, който се проведе на 

12 октомври 2022 година. Тя участва в 

дебат на тема „Лято, лято и след лятото – 

как да удължим туристическия сезон“. 

Министерството на туризма 

участва като "златен" партньор на 

събитието и присъстваше активно с 

рекламни клипове и материали. 

„Удължаването на туристическия сезон е изключително важно за страната ни. 

Това е единственият начин да задържим квалифицираните кадри в туризма“, заяви 

заместник-министър Модева. 

 

Повече информация 

 

 

 

Видеото „Гърция ИМА зима“ е кандидат за най-добър 

туристически филм в света 

 

Видеото „Гърция ИМА зима“, 

продуцирано за кампанията „Посетете 

Гърция“ на Гръцката туристическа 

организация, е кандидат за отличието 

„най-добър туристически филм в света“ 

на наградите на публиката за 2022 г. на 

Международния комитет на 

туристическите филмови фестивали, 

съобщи АНА-МПА специално за БТА. 

„Много съм горд от тази кампания! За първи път се прави такава инициатива за 

промотиране на зимния туризъм. Целта ни е Гърция да започне да навлиза в палитрата 

на европейските зимни дестинации. Искаме да покажем, че Гърция има и зима и си 

заслужава да се пътува тук и да се преживее това усещане“, каза генералният секретар 

на Гръцката туристическа организация Димитрис Фрагакис. 

 

Вж. видео 

https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-uchastva-v-11-ti-forum-za-promotsiya-na-turizma-v-polsha/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-uchastva-v-11-ti-forum-za-promotsiya-na-turizma-v-polsha/
https://tourismboard.bg/news/videoto-gartsiya-ima-zima-e-kandidat-za-naj-dobar-turisticheski-film-v-sveta/
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Туризмът в Средиземноморието се възстановява 

 

Въпреки че броят на туристите в Европа все още не е достигнал 

предпандемичните нива, европейските страни от района на Средиземноморието 

отбелязват края на един успешен сезон, а високата инфлация в този случай е с 

положителен знак, тъй като сериозно е повишила приходите на сектора, пише Ройтерс. 

Положителната тенденция в сектора е особено важна за силно задлъжнелите 

икономики в региона, докато те се борят със скока в цените на енергията, който засяга 

както потребителите, така и бизнеса. 

 

Повече информация 

 

 

 

Форум за Адриатическо море за круизния туризъм се проведе в 

Бари 

 

Нарастващият брой на круизните 

пътувания в Адриатическо море, с които 

от началото на годината са пътували 

близо 3,3 млн. души, прогнозите за по-

нататъшното развитие на круизния 

туризъм, проектите, програмите и 

въпросите за постигане на нови и по-

амбициозни резултати бяха във фокуса на 

петото издание на Форума за 

Адриатическо море, който се проведе в Бари, Италия, съобщи специално за БТА 

албанската агенция АТА. 

Пристанище Дуръс бе представено от управителя на Албанската агенция за 

развитие на морските пристанища Ерлис Херени, който представи визията на 

албанското правителство за структурирано развитие на морския туризъм, посочвайки 

като най-голяма инвестиция превръщането на пристанище Дуръс в елитно 

туристическо пристанище. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/turizmat-v-sredizemnomorieto-se-vazstanovyava/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-v-sredizemnomorieto-se-vazstanovyava/
https://tourismboard.bg/news/forum-za-adriatichesko-more-za-kruizniya-turizam-se-provede-v-bari/
https://tourismboard.bg/news/forum-za-adriatichesko-more-za-kruizniya-turizam-se-provede-v-bari/
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Франкфуртското летище с печалба през септември 2022 

благодарение на ваканционните пътувания 

 

Пътникопотокът на 

франкфуртското летище, основният 

транспортен център в Германия, е 

продължил силния си растеж и през 

септември заради устойчиво високото 

търсене на ваканционни дестинации. 

Пътникопотокът е нараснал с 58% 

до 4,9 милиона души  спрямо същия 

месец на миналата година, който е бил 

силно повлиян от пандемията, обяви във Франкфурт операторът на летището Fraport. 

От Франкфурт дестинации най-вече в Гърция и Турция са били много търсени и 

са надвишили равнищата от предпандемичната 2019 година, според оператора. 

През първите девет месеца броят на пътниците се е увеличил със 127 на сто на 

годишна основа до 35,9 милиона души. 

Спрямо 2019 г. това обаче е спад с една трета, уточни операторът. 

 

Повече информация 

 

 

 

„Хийтроу“ си върна короната на най-натоварено европейско 

летище 

 

Лондонското летище „Хийтроу“ върна статута си на най-натоварено европейско 

летище, предаде ДПА. През септември през него са преминали 5,8 милиона пътници. 

През март забраните бяха отменени и „Хийтроу“ се похвали, че от юли до 

септември през летището са преминавали повече пътници, от което и да е друго в 

Европа. 

Потокът обаче все още е с около 15 на сто под предпандемичните нива, а 

„Хийтроу“ отчита, че бъдещето „остава несигурно“ поради „нарастващите 

икономически проблеми, новата вълна на ковид и ескалиращата война в Украйна“. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/frankfurtskoto-letishte-s-pechalba-prez-septemvri-2022-blagodarenie-na-vakantsionnite-patuvaniya/
https://tourismboard.bg/news/frankfurtskoto-letishte-s-pechalba-prez-septemvri-2022-blagodarenie-na-vakantsionnite-patuvaniya/
https://tourismboard.bg/news/hijtrou-si-varna-koronata-na-naj-natovareno-evropejsko-letishte/
https://tourismboard.bg/news/hijtrou-si-varna-koronata-na-naj-natovareno-evropejsko-letishte/
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Хонконг подарява 500 000 самолетни билета 

Xoнĸoнг пoдapявa 500 000 caмoлeтни билeтa, oцeнeни нa cтoйнocт 2 милиapдa 

xoнĸoнгcĸи дoлapa (254,8 милиoнa дoлapa), в oпит дa пoдпoмoгнe paзбитaтa cи 

тypиcтичecĸa индycтpия. Typиcтичecĸият пoтoĸ в Xoнĸoнг се cpинa cлeд гoдини нa 

пoлитичecĸи пpoтecти, ĸaĸтo и гoдинитe нa cтpoги мeждyнapoдни oгpaничeния зa 

пътyвaнe cpeщy СОVІD-19. 

Πpeз пocлeднитe няĸoлĸo ceдмици пpaвитeлcтвoтo пpeмaxнa изиcĸвaниятa зa 

ĸapaнтинa пpи влизaнe в cтpaнaтa в oпит дa cтимyлиpa зaвpъщaнeтo нa пътyвaниятa. 

Ocвeн тoвa гpaдът e зaдeлил oĸoлo 100 12,7 милиoнa дoлapa, зa дa пpивлeчe пoceтитeли 

oт цял cвят, ĸaтo се фoĸycиpa пъpвo въpxy тeзи oт Югoизтoчнa Aзия и пoлeтитe нa 

ĸpaтĸи paзcтoяния. 

Πpoгpaмaтa c бeзплaтнитe билeти e cлeдвaщaтa гoлямa cтъпĸa ĸъм 

възcтaнoвявaнe и щe зaпoчнe пpeз 2023 г., cлeд ĸaтo пpaвитeлcтвoтo пpeмaxнe вcичĸи 

ocтaвaщи oгpaничeния зa пътyвaнe. 

Билeтитe щe се paзпpocтpaнявaт oт лeтищнитe влacти нa Xoнĸoнг и щe ca 

двyпocoчни. Билeтитe вcъщнocт ca зaĸyпeни oт aвиoĸoмпaниитe Саthау Расіfіс и Ноng 

Коng пpeз 2020 г. oт мecтнитe лeтищни влacти ĸaтo пpeвaнтивнa мяpĸa зa cтимyлиpaнe 

нa тypизмa, cлeд ĸaтo oгpaничeниятa oтпaднaт. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/honkong-podaryava-500-000-samoletni-bileta/
https://tourismboard.bg/news/honkong-podaryava-500-000-samoletni-bileta/
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18% спад на туристите в Китай 

 

По данни на правителството през 

седмичния празник на Китай - 

Националния празник, започнал на 1 

октомври, са регистрирани 422 млн. 

туристически пътувания, което е с 18,2% 

по-малко от миналогодишния празничен 

сезон. 

Броят на пътуванията е бил 60,7% 

от нивото преди COVID, съобщи 

държавната телевизия CCTV, като се позова на данни от Министерството на културата 

и туризма на Китай, предаде Ройтерс. 

Приходите от вътрешен туризъм, възлизащи на 287,2 млрд. юана (40,37 млрд. 

долара), са намалели с 26,2 % на годишна база и са едва 44,2 % от равнището им преди 

пандемията през 2019 г., сочат данните. 

 

Повече информация 

 

 

 

Туристите се завръщат в Тайван след облекчаване на КОВИД 

ограниченията за влизане 

 

Тайван премахна всички 

ограничения за влизане, свързани с 

КОВИД-19, от 13 октомври 2022 г., 

предаде Асошиейтед прес. 

От посетителите на Тайван вече не 

се изисква карантина при пристигане и 

Пи Си Ар тестове. Вместо това, от тях се 

иска отрицателен резултат от бърз 

антигенен тест при пристигането им и 

следене на здравословното състояние за период от една седмица след това. 

Вече няма и ограничения за влизане на острова за граждани от определени 

националности. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/18-spad-na-turistite-v-kitaj/
https://tourismboard.bg/news/18-spad-na-turistite-v-kitaj/
https://tourismboard.bg/news/turistite-se-zavrashtat-v-tajvan-sled-oblekchavane-na-kovid-ogranicheniyata-za-vlizane/
https://tourismboard.bg/news/turistite-se-zavrashtat-v-tajvan-sled-oblekchavane-na-kovid-ogranicheniyata-za-vlizane/
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Япония опитва отново да привлича милиони туристи 

 

Япония отваря вратите си за 

посетители от чужбина тази седмица след 

повече от две години на пандемична 

изолация. Но надеждите за туристически 

бум се сблъскват с тежки препятствия 

заради затворените магазини и недостига 

на работници в сферата на услугите. 

От 11 октомври 2022 г. Япония 

възстановява безвизовия режим за десетки 

държави, като прекратява някои от най-строгите гранични проверки в света, наложени 

за да се забави разпространението на COVID-19. 

Министър-председателят Фумио Кишида разчита, че туризмът ще помогне за 

съживяване на икономиката и ще донесе ползи йената, чийто спад достигна 24-

годишно дъно. 

 

Повече информация 

 

 

 

През август 2022 г. туризмът в Германия е достигнал 

предпандемичните си нива 

 

Според предварителни изчисления броят на чуждите туристи се е покачил със 

75,7 на сто спрямо август 2021 г. до 8,9 милиона, което все още е далеч от 

предпандемичната 2019 г. Чуждите туристи през август 2022 г. са били със 17,5 на сто 

по-малко от тези през август 2019 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/yaponiya-opitva-otnovo-da-privlicha-milioni-turisti/
https://tourismboard.bg/news/yaponiya-opitva-otnovo-da-privlicha-milioni-turisti/
https://tourismboard.bg/news/prez-avgust-2022-g-turizmat-v-germaniya-e-dostignal-predpandemichnite-si-niva/
https://tourismboard.bg/news/prez-avgust-2022-g-turizmat-v-germaniya-e-dostignal-predpandemichnite-si-niva/

