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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

„Хотели Лион“ ЕООД с нов собственик 

Компанията „Лавс“ ООД купи хотелите „Лион“ в София, Слънчев бряг, Боровец 

и Банско. 

Това обяви за TravelNews Вангел Иванов, управител и съдружник във фирмата, в 

която 75% участие има депутатът от „Продължаваме промяната“ от Благоевград 

Владимир Табутов. Сделката е реализирана между фирма „Хотели Лион“ ЕООД 

(досегашен собственик на хотелите) и „Лавс” ООД. Цена на сделката не беше обявена, 

но капиталът на „Хотели Лион“ ЕООД е в размер на 17.7 млн. лв. 

Самият Иванов от 6 години управлява хотелите и има добри наблюдения над 

групата. 

Едноличен собственик на капитала на „Хотели Лион“ ЕООД беше 

„Транскапитал” ЕООД, която притежава най-големия логистичен парк в София и е част 

от „Андреев инвестмънт груп“ на Винсент Андреев.  

Владимир Табутов навлезе в хотелиерския бизнес още през 2016 г., когато 

придоби „Катарино СПА хотел“ до Разлог от тогавашната СИБАНК.  

  

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/hoteli-lion-eood-s-nov-sobstvenik/
https://tourismboard.bg/news/hoteli-lion-eood-s-nov-sobstvenik/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 

 

 

БРТК с почетен плакет и грамота на Министерството на туризма 

по повод 30 години от създаването си 

 

Министърът на туризма д-р Илин 

Димитров отличи Бургаската регионална 

туристическа камара (БРТК) с почетен 

плакет и грамота на Министерството на 

туризма по повод 30-годишнината от 

създаването на организацията на 19 

октомври 2022 г. 

Отличията са за цялостен принос в 

устойчивото развитие на региона като 

целогодишна дестинация за морски и специализиран туризъм и съпричастност към 

инициативата за позициониране и популяризиране на Бранд България. Министър 

Димитров взе участие в тържествено събитие, посветено на рождения ден на камарата, 

което се състоя тази вечер в Бургас. 

В поздравителните си думи той подчерта, че 30 години в служба на каузата 

български туризъм никак не са малко. „Поздравявам ви, защото освен да защитавате 

интересите и да подпомагате развитието на своите членове, 3 десетилетия вие правите 

много повече от това. БРТК винаги е работила в съзвучие с институциите и бизнеса, със 

стремежа да подобри жизнената среда и инфраструктурата, за опазване на околната 

среда с изграждането на пречиствателни станции по дестинации и по цялостното 

изграждане на единна екосистема в туризма.“ С тези думи министърът се обърна към 

домакините. 

Бургаска регионална туристическа камара стартира с едва 38 членове, а към 

момента те наброяват официално 105. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/brtk-s-pocheten-plaket-i-gramota-na-ministerstvoto-na-turizma-po-povod-30-godini-ot-sazdavaneto-si/
https://tourismboard.bg/news/brtk-s-pocheten-plaket-i-gramota-na-ministerstvoto-na-turizma-po-povod-30-godini-ot-sazdavaneto-si/
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Нов културно-исторически маршрут на София разкрива най-

интересните мозайки от Античността и съвремието 

 

Нов културно-исторически маршрут на София разкрива най-интересните 

мозайки от Античността и съвремието. Това разказа Иван Василев - един от 

основателите и председател на фондация „Балканско наследство“, българска 

организация, която работи в сферата на опазването, проучването, комуникацията, 

утилизацията и управлението на културното наследство в Югоизточна Европа. 

В Регионалния исторически музей в София бяха представени маршрутът заедно 

със интернет сайта на бранда и постерна изложба, разположена в градинката пред 

Народния театър „Иван Вазов“. 

Този проект е втора инициатива в посока мозайки за „Балканско наследство“. 

Първият мозаечен тур, който правят миналата година е в Пловдив. Настоящия 

реализират благодарение на подкрепата на програма „Култура“ на Столична община. 

Софийският маршрут включва 13 обекта с много мозайки - над 60 различни 

произведения на изкуството. Това не са всички мозаечни творби в столицата, но те са 

едни от най-интересните от Античността и съвремието. Има произведения от ХХ в., 

които красят предимно църкви или обществени сгради - Съдебна палата или Летище - 

Терминал 1. НДК заслужава един собствен тур, свързан не само с мозаечното изкуство, 

каза още той.. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/nov-kulturno-istoricheski-marshrut-na-sofiya-razkriva-naj-interesnite-mozajki-ot-antichnostta-i-savremieto/
https://tourismboard.bg/news/nov-kulturno-istoricheski-marshrut-na-sofiya-razkriva-naj-interesnite-mozajki-ot-antichnostta-i-savremieto/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

 

Министерският съвет одобри ново плащане от над 8,4 млн. лева 

за хотелиерите, настанили украински бежанци 

 

Министерският съвет прие решение за одобряване на помощ на допълнително 

одобрени кандидати по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от 

Украйна с предоставена временна закрила в Република България” и Постановление на 

Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерство на туризма за 2022 г. за финансиране на разходи по „Програма за 

хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна 

закрила в Република България”, приета с Решение № 317 от 2022 г., изменена и 

допълнена с Решение № 535 от 2022 г. и Решение № 665 от 2022 г. на Министерския 

съвет. 

Плащането по Програмата обхваща периода от 01.06.2022 г. до 31.08.2022 г. за 

допълнително верифицирани за финансиране кандидати по Програмата в общ размер 

на 8 448 114,85 лв. С приемането на настоящия акт ще бъде изплатена помощ по общо 

486 броя подадени заявления от лица, предоставили хуманитарна помощ, изразяваща се 

в 691 486 нощувки, включително в някои места на настаняване и предоставяне на 

изхранвания (закуска, обяд и вечеря) на лица с временна закрила. Това са плащанията 

за безспорните суми за месеците юни, юли и август. 

Изпълнението на Програмата е администрирано чрез използване на информация 

от Националния туристически регистър, създадения за целите на Програмата Регистър 

за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за 

управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с 

данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ 

при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите. 

  

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerskiyat-savet-odobri-novo-plashtane-ot-nad-8-4-mln-leva-za-hotelierite-nastanili-ukrainski-bezhantsi/
https://tourismboard.bg/news/ministerskiyat-savet-odobri-novo-plashtane-ot-nad-8-4-mln-leva-za-hotelierite-nastanili-ukrainski-bezhantsi/
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Фирмите от туристическия сектор могат да кандидатстват с 

проекти за внедряване на иновации и енергийна ефективност 

 

Фирмите от туристическия сектор могат да кандидатстват с проекти за 

внедряване на иновации и осигуряване на енергийна ефективност, както и за оборотни 

средства. Това обявиха министрите на туризма и на иновациите и растежа д-р Илин 

Димитров и Александър Пулев на среща с туристическия бранш във Варна. 

Министерството на туризма и на иновациите и растежа представиха 

възможностите за финансиране на туристическия бизнес по Плана за възстановяване и 

устойчивост (ПВУ) и по европейски фондове. Домакин на срещата беше Икономически 

университет – Варна. 

В ПВУ секторът е включен индиректно и е важно популяризирането на 

възможностите за финансиране. Сред акцентите е дигитализация на туристическия 

бизнес. 

Министър Пулев заяви, че има пари за иновации, енергийна ефективност и 

оборотни средства за туристическия бизнес по линия на Министерството на 

иновациите и растежа. Той обяви, че днес е отворена процедура по ПВУ с бюджет 30,6 

млн. лв. за киберсигурност и ИКТ решения. Това е втората процедура, която 

Министерството на иновациите и растежа (МИР) стартира по Плана за възстановяване. 

Насочена е към малките и средните предприятия, включително в сектор туризъм. По 

процедурата за ИТ решения българските компании могат да получат грантове от 3000 

лв. до 20 000 лв., като няма да се налага съфинансиране. 

По ПВУ, освен за ИКТ решения и киберсигурност, фирмите от туристическия 

бранш ще могат да кандидатстват до края на годината и по предстоящата процедура за 

ВЕИ за собствено производство и съхранение на енергия, с бюджет от 200 млн. лв. Те 

ще могат да се възползват и от гаранционни инструменти за над 290 млн. лв. за растеж 

и за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Така средствата през ПВУ по 

линия на МИР за туризма са близо 550 млн. лв. само до края на годината. 

По линия на одобрената на 3 октомври в Брюксел Програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) 

туристическият бизнес ще може да кандидатства за още близо 550 млн. лв. по различни 

процедури, свързани с  разработване и внедряване на иновации. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/firmite-ot-turisticheskiya-sektor-mogat-da-kandidatstvat-s-proekti-za-vnedryavane-na-inovatsii-i-energijna-efektivnost/
https://tourismboard.bg/news/firmite-ot-turisticheskiya-sektor-mogat-da-kandidatstvat-s-proekti-za-vnedryavane-na-inovatsii-i-energijna-efektivnost/
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МРРБ има 6 проекта по НПВУ, вкл. сектор Туризъм 

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) има 

шест проекта по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това каза 

изпълнителният директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за 

регионално развитие“ към МРРБ Ангелина Бонева по време на информационен ден за 

презентиране на предстоящата процедура „Подкрепа за устойчиво и енергийно 

обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и 

сгради от сектор туризъм“ от НПВУ, организиран от „Аутомотив Клъстер България“ в 

София Тех Парк на 20 октомври 2022 г. По думите й основните проекти, които 

предизвикват интерес, са свързани с енергийната ефективност.  

Три са видовете инвестиционни програми, които планират МРРБ. Допълнително 

има един „фиш“, който се казва „Зелена мобилност“, допълни Бонева. 

 

Повече информация 

 

 

 

Териториална програма за проучване паметниците на културата 

ще актуализира списъка им в страната 

 

Националният институт за недвижимото културно наследство (НИНКН) започва 

териториална програма за проучване и актуализация на паметниците на културата в 

страната. Това съобщи Алиса Исмаилова, експерт към института по време на дискусия 

за опазване на паметниците и културния туризъм по време на фестивала „Врата към 

Враца“. 

Исмаилова допълни, че такава програма отдавна не е изпълнявана в страната. 

Нейната цел е да се обходят населени места, наситени с недвижими паметници на 

културата, да се провери тяхното състояние и да се направи актуализация на списъците. 

Без да създадем адекватна основа - с какво разполагаме като културно наследство и в 

какво състояние е то, няма как да говорим за неговото опазване и няма какво да 

предложим като обект за социализация и туризъм, допълни Алиса Исмаилова. Засега 

целта е до края на годината да бъде извършен обход от експертите на НИНКН на пет-

шест селища със значително културно наследство, като няма да бъдат внасяни 

корекции в списъците като бъдат премахвани паметници на културата от тях. 

 

Повече информация 

  

 

https://tourismboard.bg/news/mrrb-ima-6-proekta-po-npvu-vkl-sektor-turizam/
https://tourismboard.bg/news/mrrb-ima-6-proekta-po-npvu-vkl-sektor-turizam/
https://tourismboard.bg/news/teritorialna-programa-za-prouchvane-pametnitsite-na-kulturata-shte-aktualizira-spisaka-im-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/teritorialna-programa-za-prouchvane-pametnitsite-na-kulturata-shte-aktualizira-spisaka-im-v-stranata/
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През тази година над половината от туристите у нас са били 

българи, каза служебният министър на туризма Илин Димитров 

 

От началото на годината до края на септември 54 на сто от туристите в страната 

са били българи, каза във Варна министърът на туризма от служебното правителство 

Илин Димитров. По думите му почиващите са отсядали както по морето, така и във 

вътрешността на страната. 

Резултатите за летния сезон са значително по-добри от първоначалните 

очаквания, допълни Димитров. Според него броят на летовниците е с малко под 13 

процента в сравнение с 2019 година, която беше най-силната за родния туризъм. 

Показателно е, че българите продължават да почиват по Черноморието, което означава, 

че продуктът, който предлагаме, е достатъчно качествен, каза още министърът. 

Димитров посочи, че има стабилизиране на броя на гостите от Обединеното 

кралство, Израел и Полша. По думите му проблем е, че няма възстановяване на 

германския пазар. 

 

Повече информация 

 

 

 

Регионалният исторически музей в Разград изпраща силен 

туристически сезон 

 

Регионалният исторически музей в Разград изпраща силен туристически сезон, 

каза за БТА директорът на културната институция Таня Тодорова. Статистиката към 18 

октомври 2022 г. сочи, че археологическият резерват Абритус и експозициите на музея 

са били разгледани от около 7000 души от всички краища на страната и от чужбина. 

Според директора на музея това са строго отчетени посетители, като през годината 

резерватът е бил посещаван и от много граждани, дошли просто да се поразходят, да 

разгледат откритите експозиции и археологически обекти, да се качат на кулата, за да 

гледат обекта и околността. 

Интерес сред ученици и граждани са предизвикали и различните културни 

събития и инициативи в къщите музеи. Приходите на РИМ-Разград от продажба на 

билети и изнесени беседи пред туристи досега възлизат на 29 000 лева. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/prez-tazi-godina-nad-polovinata-ot-turistite-u-nas-sa-bili-balgari-kaza-sluzhebniyat-ministar-na-turizma-ilin-dimitrov/
https://tourismboard.bg/news/prez-tazi-godina-nad-polovinata-ot-turistite-u-nas-sa-bili-balgari-kaza-sluzhebniyat-ministar-na-turizma-ilin-dimitrov/
https://tourismboard.bg/news/regionalniyat-istoricheski-muzej-v-razgrad-izprashta-silen-turisticheski-sezon/
https://tourismboard.bg/news/regionalniyat-istoricheski-muzej-v-razgrad-izprashta-silen-turisticheski-sezon/
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Хотелиер: По 400 бежанци на ден пристигат в Слънчев бряг 

 

Нова вълна от бежанци от Украйна залива курортния комплекс Слънчев бряг. По 

данни на хотелиери, близо по 400 души на ден пристигат с автобуси, след последното 

развитие на военните действия там. Повечето от хората са от Запорожие, каза за БНР – 

Бургас Елена Андонова на 18 октомври 2022 г., която е управител на шест хотела в 

комплекса. В момента в тях има настанени над 1300 украински граждани. По думите й 

бежанците се извозват от украински туроператорски фирми с автобуси. 

Пред полицията в Слънчев бряг за получаване на временно убежище е пълно с 

народ. Хората споделят, че от около седмица вече е напълно невъзможно да живеят по 

домовете си. 

 

Повече информация 

 

 

 

Хотелиер: Ако не ни бъдат изплатени средствата за бежанците, 

ще съдим Министерството на туризма 

 

Над 53 хиляди са бежанците от Украйна, които се намират на територията на 

България. 87% от тях, на които България е предоставила защита са жени и деца. На 

този фон неспиращите военни действия и ракетните удари от Русия към Украйна 

станаха повод за нова вълна на мигранти.  

„Ние не се притесняваме от нова вълна от мигранти от Украйна. Ние бихме се 

радвали да помагаме и да ги настаняваме, тъй като бежанските лагери са в окаяно 

състояние, а тези хора трябва да продължават да живеят нормално, защото са предимно 

жени с деца. Проблемът е следният – ние настанявахме хора от самото начало, 

помогнахме на държавата, грижихме се за тях и останахме разочаровани за това, че 

Министерството на туризма не успя да ни изплати до ден днешен сумите, които ни 

дължи“, каза собственикът на хотел Стоил Далевски в ефира на Bulgaria ON AIR на 17 

октомври 2022 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/hotelier-po-400-bezhantsi-na-den-pristigat-v-slanchev-bryag/
https://tourismboard.bg/news/hotelier-po-400-bezhantsi-na-den-pristigat-v-slanchev-bryag/
https://tourismboard.bg/news/hotelier-ako-ne-ni-badat-izplateni-sredstvata-za-bezhantsite-shte-sadim-ministerstvoto-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/hotelier-ako-ne-ni-badat-izplateni-sredstvata-za-bezhantsite-shte-sadim-ministerstvoto-na-turizma/
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Дългосрочното паркиране е на по-ниски цени на летище София 

 

Запазването на паркомясто на 

летище София вече е възможно онлайн 

през сайта на летището. Новата 

функционалност цели да подобри 

пътническото преживяване за гостите на 

аерогарата като им осигури паркомясто 

предварително и им предложи отстъпка 

при резервация онлайн за по-дълъг 

период. 

На разположение на пътуващите са два паркинга, като услугата предлага 

възможност да оставите автомобила си в близост до сградата на Терминал 1 или в 

покрития паркинг с топла връзка със салоните за заминаване на Терминал 2. 

След запазване на паркомясто онлайн, новата автоматизирана система на 

паркинга, ще разпознае вашия регистрационен номер и автоматично ще ви допусне в 

паркинга. Там може да паркирате на всяко свободно място. 

 

Повече информация 

 

 

 

Над 300 изложители на храни и занаяти ще покажат своята 

продукция на празника на еленския бут 

 

Над 300 изложители на храни и занаяти ще покажат своята продукция на 

празника на еленския бут, който ще се състои от 21 до 23 октомври. След двегодишно 

прекъсване заради пандемичните мерки, в края на седмицата балканската община 

Елена очаква гости от близо и далеч за емблематичния празник, каза за БТА кметът 

Дилян Млъзев. 

Регистрираните в Българската агенция за безопасност на храните производители 

на местния деликатес - еленски бут, са петима, каза за БТА Стелиан Димитров, 

председател на Управителния съвет на Местния съвет по туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dalgosrochnoto-parkirane-e-na-po-niski-tseni-na-letishte-sofiya/
https://tourismboard.bg/news/dalgosrochnoto-parkirane-e-na-po-niski-tseni-na-letishte-sofiya/
https://tourismboard.bg/news/nad-300-izlozhiteli-na-hrani-i-zanayati-shte-pokazhat-svoyata-produktsiya-na-praznika-na-elenskiya-but/
https://tourismboard.bg/news/nad-300-izlozhiteli-na-hrani-i-zanayati-shte-pokazhat-svoyata-produktsiya-na-praznika-na-elenskiya-but/
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Ремонтират велоалеята от Разград до местността „Пчелина“ 

 

Заместник-кметът на Община 

Разград Добрин Добрев извърши оглед на 

дейностите по обществена поръчка 

„Инженеринг – проектиране, изпълнение 

на СМР и упражняване на авторски 

надзор, на обект „Ремонт на алея с трайна 

настилка за пешеходци, велосипедисти и 

хора с увредена мобилност Разград - 

Пчелина“. 

Дейностите се извършват от „Пътно строителство“АД, които спечелиха 

обществената поръчка с ценово предложение от 230 000 лв. 

По-голямата част от асфалтирането на велоалеята е извършено – установиха 

заместник-кметът Добрин Добрев и началникът на отдел „Инвестиционни дейности“ в 

Община Разград Мирослав Йорданов. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/remontirat-veloaleyata-ot-razgrad-do-mestnostta-pchelina/
https://tourismboard.bg/news/remontirat-veloaleyata-ot-razgrad-do-mestnostta-pchelina/
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Международни новини от България и света  
 

 

Зам.-министърът по туризма Модева: Предвиждаме да 

продължим съвместното споразумение между България и Гърция 

 

Предвиждаме да продължим съвместното споразумение между България и 

Гърция, защото то изтича в края на 2022 г., да рестартираме нашето добро Черноморско 

икономическо сътрудничество в рамките на европейската комисия по туризъм и 

Световната организация по туризъм. Това каза зам.-министърът по туризма Мариела 

Модева на събитие, организирано от гръцкото посолство у нас.  

По думите й отношенията между България и Гърция в областта на туризма са 

изключително позитивни.  

Данните за тази година показват ръст на туристите от България за Гърция, но не 

виждаме и интерес на гръцките туристи към България, отбеляза Модева. 

 

Повече информация 

 

 

 

Близо 20% ръст на българските туристи в Гърция за половин 

година 

 

Посолството на Гърция в София 

проведе събитие за гръцкия туризъм с 

акцент регион Епир. То е насочено към 

туроператори за представяне на 

възможностите за пътувания в тази част 

на Гърция, която е малко позната за 

българските туристи. 

472 000 гръцки граждани са 

посетили страната ни с цел туризъм от 

началото на годината до края на август. В същото време 818 000 българи са посетили 

Гърция с цел туризъм, сочат данните на Министерството на туризма. 

Александра Аграфиотиот един от големите туроператори, който води в Гърция 

туристи от България, заяви, че през тази година цените на гръцките хотели са били 

много добри, което е позволило отново много българи да посетят гръцките курорти. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/zam-ministarat-po-turizma-modeva-predvizhdame-da-prodalzhim-savmestnoto-sporazumenie-mezhdu-balgariya-i-gartsiya/
https://tourismboard.bg/news/zam-ministarat-po-turizma-modeva-predvizhdame-da-prodalzhim-savmestnoto-sporazumenie-mezhdu-balgariya-i-gartsiya/
https://tourismboard.bg/news/blizo-20-rast-na-balgarskite-turisti-v-gartsiya-za-polovin-godina/


 

 

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Седалище: гр. София 1504 

ул. „Оборище“ 19 

Офис: гр. София 1113 

ул. „Николай Хайтов“ 2, вх. Д, ет. 2 

e-mail: office@nationaltourismboard.bg 

T +359 2 9714461 M +359 888 515325 

www.tourismboard.bg 

 

 

13 

 

Турция очаква да надмине целите, които си е поставила в 

туризма за 2022 година 

 

Турция вероятно ще привлече повече чуждестранни туристи и ще генерира 

повече приходи от туризъм, отколкото е предвидено в преразгледаните цели, 

определени за 2022 г., каза министърът на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой. 

„От края на септември досега сезонът е много добър. Резервациите за октомври 

в цялата страна вървят много добре. Предвиждам, че броят на туристите и 

генерираните приходи ще надхвърлят поставените цели“, посочи министърът. 

Министърът припомни, че преразгледаните цели за 2022 г. предвиждат 47 млн. 

чуждестранни туристи и 37 млрд. долара приходи от туризъм. 

 

Повече информация 

  

 

 

Румъния инвестира над 100 милиона евро в програмата 

„Привлекателна Румъния“ 

 

Договорите за финансиране със 

над 100 милиона евро на три 

туристически и културни маршрута, 

обхващащи 225 цели, включени в 

Компонент 11 – Туризъм и култура от 

НПВУ бяха подписани от 

Министерството на инвестициите и 

европейските проекти. Финансирането ще 

бъде насочено към маршрута на Кастра, 

маршрута на замъците и маршрута на крепостите, включени в програмата 

„Привлекателна Румъния“. 

Целта на тази инвестиция е да повиши привлекателността на избраните 

туристически дестинации чрез разработването на 12 тематични туристически/културни 

маршрута в пренебрегвани селски райони на Румъния. 

Маршрутът на замъците например, за който са отпуснати 22,25 млн. евро, 

обединява отново най-представителните замъци в Румъния и има за цел да пресъздаде 

историческата атмосфера чрез използването на технология за виртуална реалност, 

както и допринесе за възстановяването на 5 замъка: Телеки, Урманци, Корвин, Белди и 

Калноки (окръг Ковасна). 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/turtsiya-ochakva-da-nadmine-tselite-koito-si-e-postavila-v-turizma-za-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/turtsiya-ochakva-da-nadmine-tselite-koito-si-e-postavila-v-turizma-za-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/rumaniya-investira-nad-100-miliona-evro-v-programata-privlekatelna-rumaniya/
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„Луфтханза“ и „Фрапорт“ създават съвместно предприятие 

 

Германският авиопревозвач "Луфтханза" (Lufthansa)  и операторът на 

франкфуртското летище "Фрапорт" (Fraport) са обявили, че създават съвместно 

предприятие с името "ФраАлайънс" (FraAlliance). 

Основната цел на съвместното предприятие е да подобри качеството на 

продуктите и услугите на франкфуртското летище. 

В новата структура всяка компания ще има дял от 50 на сто, със съвместно 

управление и служители. Съвместното предприятие ще бъде управлявано от Дирк 

Шусджара от "Фрапорт" и Йорг Харниш от "Луфтханза". 

Новото партньорство във франкфуртския транспортен център ще прибави 

значителна добавена стойност за клиентите, прилагайки иновативни, насочени към 

бъдещето мерки, обявиха двете компании. 

 

Повече информация 

 

 

 

Lufthansa удвои прогнозата за печалбата си през 2022 г. 

благодарение на ръста на резервациите 

 

Печалбата за цялата година на 

Lufthansa ще бъде два пъти по-висока от 

очакванията, след като по-високите цени 

на билетите и възстановяването на 

търсенето са ускорили възстановяването 

от коронавирусната криза, съобщи 

авиокомпанията. 

Германският национален 

авиопревозвач очаква коригирана печалба 

за 2022 г. преди лихви и данъци от над 1 млрд. евро, съобщи компанията в комюнике. 

Предишните очаквания бяха за печалба от над 500 млн. евро. 

Най-голямата авиокомпания в Европа следва компанията-майка на British 

Airways IAG, която също обяви ръст на печалбата след силното лято. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/lufthanza-i-fraport-sazdavat-savmestno-predpriyatie/
https://tourismboard.bg/news/lufthanza-i-fraport-sazdavat-savmestno-predpriyatie/
https://tourismboard.bg/news/lufthansa-udvoi-prognozata-za-pechalbata-si-prez-2022-g-blagodarenie-na-rasta-na-rezervatsiite/
https://tourismboard.bg/news/lufthansa-udvoi-prognozata-za-pechalbata-si-prez-2022-g-blagodarenie-na-rasta-na-rezervatsiite/

