
 

 

 
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 

 

 

1 

 

 

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 
 

Брой 258 / 2022 г. 
 

за периода 22 – 28 октомври, 2022 г. 
 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 
 

 

Новини от Национален борд по туризъм .......................... стр.   2 

 

Новини от членове на НБТ .................................................. стр.   4 

 

Новини от други НПО сектор Туризъм ............................ стр.   9 

 

Местни новини ....................................................................... стр. 12 

 

Международни новини от България и света ................... стр. 21 
 

 

 

 

Редактор: Иван Атанасов 

  



 

 

 
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 

 

 

2 

 

Новини от Национален борд по туризъм 
 

 

Д-р Полина Карастоянова: 8 хиляди лева за новогодишен пакет е 

отлична новина за България 

 

„Цената в туристическия бизнес е среща на търсенето и предлагането. И ако ние 

имаме среща във Велинград между собственик и организационен екип, който създава 

оферта и продукт на тази стойност, и имаме клиенти, които са готови да платят този 

пакет, това вече е една отлична новина за България и за българския туристически 

продукт, защото тя е аналогична с куверта в Айфеловата кула, с новогодишния куверт в 

Лас Вегас, на панорамните етажи в Дубай и където и да е другаде по света.“ Така 

Полина Карастоянова, изп. директор на Сдружение „Национален борд по туризъм“, 

коментира в студиото на Euronews Bulgaria ценовите рекорди при офертите в туризма – 

8 хиляди лева за новогодишни пакети във Велинград. 

„В професионалния и в глобалния прочит на туризма цената не е производна и 

не е пряка проекция на остойностяване на някакви продукти, които консумираме – 

легло, обслужване, храна, напитки и т.н. Цената в туризма, неговата добавена стойност, 

е в преживяването. А преживяването е личен избор, лично усещане за това къде се 

чувстваш щастлив, къде се чувстваш най-добре.“ 

 

Вж. видео 

 

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-8-hilyadi-leva-za-novogodishen-paket-e-otlichna-novina-za-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-8-hilyadi-leva-za-novogodishen-paket-e-otlichna-novina-za-balgariya/
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Полина Карастоянова: Ролята на министъра на туризма е да 

аргументира убедително необходимостта от допълнителен финансов 

ресурс 

 

“В последните две години, от гледна точка на нестабилността както на 

процесите в туризма, така и в авиацията, и в транспорта, все повече от хората, от 

клиентите, от потребителите се научиха и са много внимателни към елемента на 

гаранцията, на застраховката. Т.е. в този смисъл трябва да бъдем внимателни в две 

посоки. Едната, разбира се, е свързана с цялата информация, която можем да 

придобием, а тя е широкодостъпна, за избора, който правим – хотела, ресторанта, 

репутацията му, организациите, в които членува, начина, по който клиентите го 

оценяват, дори ако щете информационните носители, с които се представя, уебсайта, 

начина, по който комуникира с външния свят. Всичко това показва нещо много важно – 

че когато екипът на собствениците или на управителите се е постарал да има 

професионално ниво на комуникация, няма как продуктът да не е добър. Разбира се, 

това е като всяка стока, в която са вложени средства в нейната опаковка, когато са 

вложени средства в начина, по който тя се презентира, в нейната рекламна или 

брандинг с стратегия, няма как продуктът да не е качествен, защото няма нито една 

причина, няма логика да вложиш средства в рекламата на продукт, който всъщност не 

отговаря и много бързо би разочаровал публиката или клиентите си. Вторият елемент, 

разбира се, е много прагматичен, много логичен и той е с елемента на застраховката. 

Мисля, че в това отношение трябва да бъдем вече подготвени, към всеки избор за 

пътуване ние да доплащаме онази несъществена по своя размер, но много съществена 

от гледна точка на нейната смисленост и функционалност такса за застраховка, защото 

по този начин, ако настъпят обстоятелства, които променят плановете ни, поне във 

финансов план да не бъдем разочаровани или излъгани.“ 

Това заяви изпълнителният директор на Националния борд по туризъм д-р 

Полина Карастоянова в интервю за радио „Фокус“ на 24 октомври 2022 г. 

 

Цялото интервю 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/polina-karastoyanova-rolyata-na-ministara-na-turizma-e-da-argumentira-ubeditelno-neobhodimostta-ot-dopalnitelen-finansov-resurs/
https://tourismboard.bg/news/polina-karastoyanova-rolyata-na-ministara-na-turizma-e-da-argumentira-ubeditelno-neobhodimostta-ot-dopalnitelen-finansov-resurs/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

Hyatt Regency Sofia е най-добрият MICE хотел в България 

 

Hyatt Regency Sofia получи поредно международно признание в туристическия 

бранш – отличието „Най-добър MICE хотел в България“ на Световните MICE награди 

за 2022 година. 

Хотелът разполага с 10 многофункционални зали с обща площ от 1468 кв.м. и 

модерен дизайн, подходящ за мероприятия от всякакъв мащаб. Със своите 533 кв.м 

бална зала „Васил Левски“ е една от най-големите зали в София и е идеалното място за 

сватби, конференции и изложения. Тя може да бъде разделена на три части и да 

посрещне до 600 гости. Зала „Ботев“ на партерното ниво е изключително подходяща за 

по-малки срещи и събития, разполага с големи прозорци, осигуряващи много 

естествена светлина и директен достъп до зеления вътрешен двор. The Loft е 

ексклузивното пространство за събития на покрива на хотела, което предлага три 

уникални по рода си помещения, включително панорамна тераса с невероятна гледка 

към Витоша и златните куполи на храм-паметник „Св. Александър Невски". 

  

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/hyatt-regency-sofia-e-naj-dobriyat-mice-hotel-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/hyatt-regency-sofia-e-naj-dobriyat-mice-hotel-v-balgariya/
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„България Еър“ с допълнителни услуги онлайн 

 

Националният превозвач „България Еър“ въвежда допълнителни услуги онлайн, 

които дават възможност на всеки пътник да добави предпочитана услуга към 

резервацията си чрез сайта или мобилното приложение. Това е поредната крачка, която 

авиокомпанията прави в унисон с мисията си да се грижи за пътниците, предлагайки им 

най-високо качество на обслужване и осигурявайки спокойно пътуване на всички, 

избрали да посетят мечтаната от тях дестинация. 

Най-продаваните услуги по редовните полети на „България Еър“ – избор на 

място в самолета, добавяне на допълнителен регистриран багаж, превоз на спортна 

екипировка и др., вече са достъпни по всяко време на денонощието при закупуване на 

билет онлайн през сайта или мобилното приложение. 

Менюто на борда на националния превозвач става още по-разнообразно. Заедно 

с безплатния кетъринг по всички международни линии авиокомпанията въвежда и 

възможността за избор на изкушаващи менюта срещу заплащане. Така пътниците на 

„България Еър“ ще могат да избират между стандартния топъл сандвич, включен в 

цената на билета, или някое от четирите вкусни предложения на борда на самолета 

спрямо собствените си предпочитания. 

  

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-ear-s-dopalnitelni-uslugi-onlajn/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-ear-s-dopalnitelni-uslugi-onlajn/
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България Еър с по-ниски цени през целия зимен сезон 

 

Националният превозвач посреща пътниците си на борда с по-ниски цени през 

целия зимен сезон. 

При закупуване на самолетни билети минимум 21 дни преди отпътуване към 

желана дестинация всички клиенти могат да се възползват от преференциални цени за 

полети по международни линии на авиокомпанията. 

Промоционалната кампания ще продължи до 31 март 2023 г. и важи за 

пътувания от София и Варна, които са започнали до тази дата. 

 

Повече информация 

  

 

Повече британски, ирландски, турски и гръцки туристи очакват 

в Пампорово 

 

Ръст на британски, ирландски, 

български, турски и гръцки туристи се 

очертава за зимния сезон в Пампорово, на 

фона на цялата несигурност на пазара, 

заяви пред БТА Татяна Маринова, 

маркетинг директор на „Пампорово“ АД. 

До 20 ноември се продават онлайн лифт 

карти и резервации за ски сезона на 

цените от миналата зима. Въведената от 

тази година нова лифт карта ”Select” дотогава е на досегашните цени – 45 лева за 1 ден 

за деца (от 7 до 11 години), 59 лева за младежи (от 12 до 17 години) и лица над 65 

години, както и 75 лева за възрастни (от 18 до 64 години). Новото при нея е, че може да 

се купи за половин ден, еднодневна до седем последователни дни за сезона, без 

фиксирани дати. На преференциални цени до 20 ноември са и сезонните лифт карти – 

само за делнични дни или сезонна без ограничения. 

На миналогодишните цени са ранните записвания и за хотелите на „Пампорово“ 

АД, които също важат до 20 ноември. Дотогава са в сила отстъпки за настаняване, 

достигащи до 40 процента. 

 

Повече информация 

 

 
  

https://tourismboard.bg/news/balgariya-ear-s-po-niski-tseni-prez-tseliya-zimen-sezon/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-ear-s-po-niski-tseni-prez-tseliya-zimen-sezon/
https://tourismboard.bg/news/poveche-britanski-irlandski-turski-i-gratski-turisti-ochakvat-v-pamporovo/
https://tourismboard.bg/news/poveche-britanski-irlandski-turski-i-gratski-turisti-ochakvat-v-pamporovo/
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Доц. Румен Драганов: Туризмът бавно догонва нивата отпреди 

пандемията 

 

Зимният туристически сезон ще бъде толкова успешен колкото летния. 

Очакваме да се върнат английските туристи, както и много други, които ги нямаше по 

време на пандемията.  

„Ние до голяма степен възстановихме обемите от предходните години. Визирам 

2019 г., като се движим с около 15% и ще достигнем тези нива изцяло през 2024 г.“, 

посочва за БНР директорът на Института за анализи и оценки в туризма доц. д-р Румен 

Драганов на 27 октомври 2022 г. 

Зимният сезон ще бъде повторение на летния от гледна точка на тази 

интензивност, която е свързана с възстановяването на чартърни полети, които бяха 

прекъснати през 2020-2021 г. Изцяло се възстановяват полетите от Великобритания, 

като се очакват около 22 000 туристи, които ще дойдат да карат ски. Това индикира 

цялостно завръщане към нивата от 2019 г. по отношение на английските туристи. 

Очакват се интензивни пътувания от Турция и Израел, както и от Гърция, Северна 

Македония, Сърбия и Румъния. 

 

Повече информация 

  

 

 

Доц. Румен Драганов: Туристическият бранш очаква добър 

зимен сезон, близък до нивата от 2019 г. 
 

Туристическият бранш очаква този зимен сезон да се доближи до нивата на една 

от най-добрите години за туризма в България – 2019 г., каза в интервю за БТА 

директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Той напомни, 

че през зимния сезон в годините 2018/2019 г. около 1,600-1,650 млн. са били 

чуждестранните посетители в периода от средата на декември до средата на април. 

Експертът уточни, че това не са само туристи, избрали да почиват в зимните ни 

курорти, а и такива, които са предпочели страната ни заради балнео, спа, културен, 

винен и медицински туризъм или са имали бизнес пътувания до България. 

Директорът на Института за анализи и оценки в туризма прогнозира, че за този 

зимен сезон се очаква България до голяма степен да се приближи до нивата на 2019 г., 

което означа да достигнем и надминем бройката 400 000 или общо над 1.2 млн. 

посещения за периода декември – 22 март. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-turizmat-bavno-dogonva-nivata-otpredi-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-turizmat-bavno-dogonva-nivata-otpredi-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-turisticheskiyat-bransh-ochakva-dobar-zimen-sezon-blizak-do-nivata-ot-2019-g/
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Доц. Румен Драганов: Комплект от предложени закони в туризма 

се очаква да балансира социално-икономическото развитие на 

регионите и общините в България 

 

Комплект от предложени закони в туризма се очаква да укрепи авторитета и 

мястото на бранша в общините и държавата, да подобри управлението и контрола и да 

стимулира инвестициите в туризма във високотехнологични производства на стоки и 

услуги, да доведе до балансирано социално-икономическо развитие на регионите и 

общините. Изводът е от публикация на директора на Института за анализи и прогнози в 

туризма доц. д-р инж. Румен Драганов, която е поместена под рубриката "Мнението на 

специалиста" в последния информационен бюлетин на Министерството на туризма, 

оповестен на интернет страницата на ведомството. 

Като цяло се е оформило виждането за изработване на шест самостоятелни 

закона и закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за туризма, който да 

обедини и направи връзката между тях. 

За обсъждане в работната група са били предложени: Закон за Националната 

туристическа организация (ЗНТО), Закон за туристическите паркове, места и точки 

(ЗТПМТ), Закон за Националната камара на хотелиерите и ресторантьорите, Закон за 

Националната камара на самостоятелните заведения за хранене и развлечения, Закон за 

Националната камара на туроператорите и туристическите агенции и Закон за 

Националната камара на екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите. 

Предложените закони са взаимосвързани. 

 

Повече информация 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-komplekt-ot-predlozheni-zakoni-v-turizma-se-ochakva-da-balansira-sotsialno-ikonomicheskoto-razvitie-na-regionite-i-obshtinite-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-komplekt-ot-predlozheni-zakoni-v-turizma-se-ochakva-da-balansira-sotsialno-ikonomicheskoto-razvitie-na-regionite-i-obshtinite-v-balgariya/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 

 

 

 

Алианс Българско Черноморие иска да удвои дяла на 

българския туризъм на полския пазар 

 

За 5 дни до 28 октомври България се представя чрез т.нар. „роуд шоу“ в Полша. 

Инициативата е на Алианс Българско Черноморие, с подкрепата на Министерство на 

туризма и в сътрудничество с авторитетната маркетингова агенция AVIAREPS. 

В поредица от срещи, представители на българския туризъм разговарят с техни 

партньори във Вроцлав, Катовице, Краков и Варшава. Целта е установяване и 

разширяване на съществуващите бизнес контакти. 

 

Повече информация 

 

 

 

Константин Занков: 20% по-скъп зимен сезон 

 

Още през лятото от Института за оценки и анализи в туризма прогнозираха, че 

услугите в сектор туризъм ще скочат до 18 процента през зимата. И прогнозите са 

напът да се оправдаят, дори преизпълнят. На този фон в навечерието на зимния сезон 

хотелиерите отново поискаха държавни компенсаци. Доколко оправдани обаче са 

техните искания, попита БНР: 

„Не мисля, че исиканията за продължаване на настаняване на бежанците в 

хотелите е оправдано, това по-скоро вече отмина. Това са граждани със специален 

статут в тежка ситуация, но целта е да им дадем шанс да могат да намерят работа. И 

като погледнем картината колко украинци са в страната и колко работят, ще видим, че 

може би мотивацията трябва да е друга. Има малко населени места, къщи, които могат 

да се позлват от бежанците, а не да използват хотелската инфраструктура“, каза 

Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/alians-balgarsko-chernomorie-iska-da-udvoi-dyala-na-balgarskiya-turizam-na-polskiya-pazar/
https://tourismboard.bg/news/alians-balgarsko-chernomorie-iska-da-udvoi-dyala-na-balgarskiya-turizam-na-polskiya-pazar/
https://tourismboard.bg/news/konstantin-zankov-20-po-skap-zimen-sezon/
https://tourismboard.bg/news/konstantin-zankov-20-po-skap-zimen-sezon/
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БСК в подкрепа на секторите Търговия и Туризъм относно 

процедурите по НПВУ за подобряване на енергийната ефективност 

 

По повод общественото обсъждане на Проект на насоки по Процедура 

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, 

търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“, в Българската стопанска 

камара (БСК) постъпиха сигнали и предложения от браншови организации. Те засягат 

специфичните особености на сектори „Туризъм“ и „Търговия“ като потенциални 

бенефициери по схемата, особено в светлината на затрудненията в икономическото 

развитие през последните няколко години. 

В тази връзка, БСК изпрати писмо до министрите на регионалното развитие и 

благоустройството, и на туризма с искане за среща, в рамките на която да бъдат 

представени съображенията и предложенията на засегнатите икономически сектори и 

да се потърси приемливо решение. 

В писмото се посочва, че въвеждането на висок минимален брой точки по 

предложените критерии силно ограничава кръга на потенциалните кандидати и 

възможностите за успешно реализиране на проектите. „Въвеждането на точкова 

система за оценка, без оглед на индустрията, в която дружествата оперират, поставя 

дружествата в областта на туризма и търговията в неравностойно положение спрямо 

другите сектори, в които текуща инвестиция в модернизиране на сградите не е 

наложителна и не е правена“, се казва в писмото. Според БСК, по-справедлив критерий 

за оценка може да бъде реалното спестяване на определено количество потребявана 

енергия за всеки вложен по програмата лев. Вариант за премахване на ограниченията 

пред потенциалните кандидати е и съществено намаление на прага за минимален брой 

точки. 

БСК излага и аргументи срещу краткия срок за изпълнение и постигане на 

определено ниво на енергийна ефективност. За целта Камарата предлага увеличение на 

срока на изпълнение от 24 на 36 месеца и при наличие и доказана невъзможност за 

изпълнение, поради форсмажорни обстоятелства, да се предвиди възможност за 

еднократно удължаване на срока на изпълнение с до 6 месеца без загуба на 

финансиране. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/bsk-v-podkrepa-na-sektorite-targoviya-i-turizam-otnosno-protsedurite-po-npvu-za-podobryavane-na-energijnata-efektivnost/
https://tourismboard.bg/news/bsk-v-podkrepa-na-sektorite-targoviya-i-turizam-otnosno-protsedurite-po-npvu-za-podobryavane-na-energijnata-efektivnost/
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БТС: Планинският туризъм може да е приоритетно направление 

за икономиката 

 

„В планината няма лошо време, а слаба екипировка“, гласи известна максима, 

която напомня на всеки планинар да се подготви добре за преход. Но и в хубаво, и в 

лошо време, а най-вече за гостоприемство, туристите разчитат на хижарите, които 

стопанисват обектите за подслон в планината. 

Около 130-140 от тях – хижи, заслони, туристически сплани, са под 

управлението на Българския туристически съюз (БТС) - пряко или като собственост на 

туристически дружества, които са членове на съюза. За това как се отдават под наем, 

какво е състоянието им, какво е необходимо, за да се поддържат и обновяват, БТА 

разговаря с председателя на БТС Венцислав Венев. 

„Без помощта на държавата и държавна политика в това отношение туризмът, 

особено високопланинският, бавно и тъжно си отива“, каза той и апелира това да не се 

случи. 

По думите му чисто статистически миналата година е била по-силна в 

планинския туризъм, отколкото тази. „Отдавам го на това, че отвориха границите и 

голяма част от българските почитатели на планината решиха да я посетят и в чужбина, 

и въобще да пътуват навън. Но като цяло планинският туризъм върви много добре и в 

много добра посока. Ако имаме такава политика, която да развива този туризъм, 

смятам, че това е едно от приоритетните направления за българската икономика“, 

посочи Венев. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/bts-planinskiyat-turizam-mozhe-da-e-prioritetno-napravlenie-za-ikonomikata/
https://tourismboard.bg/news/bts-planinskiyat-turizam-mozhe-da-e-prioritetno-napravlenie-za-ikonomikata/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

 

Цончо Ганев е избран за председател на Комисията по туризъм 

 

Цончо Ганев от политическа 

партия „Възраждане“ беше избран за 

председател на Комисията по туризъм в 

парламента на 27 октомври 2022 г. 

Заместник-председатели са Любен 

Дилов от ГЕРБ-СДС, Снежана 

Апостолова от „Продължаваме 

Промяната“, Небие Кабак от ДПС и 

Христо Проданов от „БСП за България“. 

 

Прочети биография 

 

 

 

Министър Илин Димитров: Свършват средствата по 

европрограми за настаняване на украинските бежанци у нас 

 

Средствата по европейски програми за настаняване на украинските бежанци у 

нас вече привършват. До момента са платени само за настаняване и изхранване над 183 

млн. лв, а общо са платени над 523 млн. За настаняване и изхранване са основно по 

европейски програми, но лимитът ни се изчерпва. Това каза в ефира на БНТ 

министърът на туризма Илин Димитров на 27 октомври 2022 г. 

В момента у нас има настанени над 20 000 души. 

Министерство на туризма само администрира мярката. Решението какво ще се 

случи след 31 октомври, когато програмата приключи, ще бъде взето от 

междуведомствена група, която ще го предложи на МС. Димитров е убеден, че ще бъде 

взето държавническо решение. 

 

Вж. видео 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/tsoncho-ganev-e-izbran-za-predsedatel-na-komisiyata-po-turizam/
https://tourismboard.bg/news/tsoncho-ganev-e-izbran-za-predsedatel-na-komisiyata-po-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-svarshvat-sredstvata-po-evroprogrami-za-nastanyavane-na-ukrainskite-bezhantsi-u-nas/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-svarshvat-sredstvata-po-evroprogrami-za-nastanyavane-na-ukrainskite-bezhantsi-u-nas/
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Общи действия за популяризиране на Бранд България и 

създаването на единен дигитален пътеводител на дестинация 

България обсъдиха министрите на туризма, на културата и на 

земеделието 

 

За създаването на обща стратегия и обща платформа за утвърждаване на Бранд 

България се договориха министрите на туризма д-р Илин Димитров, на културата проф. 

Велислав Минеков и на земеделието Явор Гечев на работна среща, чийто домакин бе 

министърът на културата. В разговора се включиха заместник-министрите на културата 

Пламен Славов и на земеделието Георги Събев. 

 Като част от непосредствената работа по обединените действия на трите 

министерства е и създаването на единен дигитален пътеводител, който ще посреща 

всеки, влязъл в пределите на страната ни – електронна карта на България. Тя ще 

обединява различни елементи на туристическата услуга и продукт – като културни и 

винени маршрути, фермерски пазари, развиващи местните общности, значими 

природни обекти и знакови забележителности от културно-историческото ни 

наследство, които представляват интерес за всеки гост на дестинацията. 

Министрите на туризма, на културата и на земеделието Илин Димитров, проф. 

Минеков и Явор Гечев обсъдиха начините как чрез картата дестинация България да 

бъде представена по най-добрия, ефективен и атрактивен начин. 

  

Повече информация 

 

 

БНР и МТ ще си сътрудничат в утвърждаването на дестинация и 

бранд България чрез съвместни проекти 

 

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе работна среща с генералния 

директор на Българското национално радио Милен Митев на 22 октомври, за да 

обсъдят бъдещо сътрудничество с обществената медия за промотиране на 

туристическия продукт на България на вътрешния и външния пазар. БНР в 

партньорство с Министерството на туризма ще работят заедно по създаването на аудио 

и видео подкасти, както и предавания за туризъм, които ще могат да намерят своята 

аудитория на 11 езика чрез програмите на Радио България.  

 Двамата коментираха възможността с помощта на Националното радио и 

другите обществени медии, както и с участието на други министерства и институции да 

се върви към иновации и да се дигитализира ударно туристическия сектор. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/obshti-dejstviya-za-populyarizirane-na-brand-balgariya-i-sazdavaneto-na-edinen-digitalen-patevoditel-na-destinatsiya-balgariya-obsadiha-ministrite-na-turizma-na-kulturata-i-na-zemedelieto/
https://tourismboard.bg/news/obshti-dejstviya-za-populyarizirane-na-brand-balgariya-i-sazdavaneto-na-edinen-digitalen-patevoditel-na-destinatsiya-balgariya-obsadiha-ministrite-na-turizma-na-kulturata-i-na-zemedelieto/
https://tourismboard.bg/news/bnr-i-mt-shte-si-satrudnichat-v-utvarzhdavaneto-na-destinatsiya-i-brand-balgariya-chrez-savmestni-proekti/
https://tourismboard.bg/news/bnr-i-mt-shte-si-satrudnichat-v-utvarzhdavaneto-na-destinatsiya-i-brand-balgariya-chrez-savmestni-proekti/
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МТ отличи с грамота Националния археологически музей по 

повод 130-годишнината от създаването му 

 

Заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева участва в 

официалното честване на 130 години от създаването на Националния археологически 

музей на 25 октомври 2022 г. В сградата на музея по повод годишнината беше открита 

изложба, която представя дългия път на най-стария научен институт в България от 

неговото създаване до днес. 

 При откриването проф. Модева връчи грамота за принос в устойчивото 

развитие на туризма, популяризирането на културно-историческото и археологическото 

наследство и съпричастност към инициативата за позиционирането и утвърждаването 

на Бранд България на Националния археологически музей. 

 

Повече информация 

 

 

 

С нов туристически бранд и визия за развитие Радомир ще 

промотира скритите съкровища на общината 

 

По инициатива на община 

Радомир беше проведено проучване и 

анализ на туристическия потенциал на 

региона и възможностите за развитие, 

като атрактивна туристическа 

дестинация. Проучването е осъществено 

от екип, който разработи стратегия и 

план за развитие на туристическия 

продукт, регионална запазена марка за 

качество в туризма и цялостен туристически бранд на дестинацията. 

Развитието на туризма е свързано с подобряване на достъпността и 

функционирането на туристическите обекти на територията на общината, 

актуализиране културния календар на общината и съдържанието на традиционно 

честваните фестивали, както и дейности по съхраняване на природата, но също така 

туристическа интерпретация и осигуряване на условия за посрещане на туристите, така 

че община Радомир да бъде конкурентна на утвърдени близки туристически 

дестинации. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/mt-otlichi-s-gramota-natsionalniya-arheologicheski-muzej-po-povod-130-godishninata-ot-sazdavaneto-mu/
https://tourismboard.bg/news/mt-otlichi-s-gramota-natsionalniya-arheologicheski-muzej-po-povod-130-godishninata-ot-sazdavaneto-mu/
https://tourismboard.bg/news/s-nov-turisticheski-brand-i-viziya-za-razvitie-radomir-shte-promotira-skritite-sakrovishta-na-obshtinata/
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Фестивалът „Дефиле на младото вино“ в Пловдив предлага за 

дегустации над 300 вида вино 

 

Фестивалът „Дефиле на младото вино“ в Пловдив предлага за дегустации над 

300 вида вино. Той се организира за 14-а година от Съвет по туризъм - Пловдив и 

Община Пловдив и по традиция ще се проведе по калдъръмените улички и във 

възрожденските къщи на Стария град през последния уикенд на ноември. Това съобщи 

Ваня Аргирова, организатор на събитието.  

По думите й програмата включва дегустации на млади български вина, културни 

събития, вкусна храна и много забавления. Откриването на „Дефиле на младото вино“ 

ще бъде на 25 ноември 2022 г. 

Дегустацията на вино по време на фестивала се осъществява с жетони, като за 

истинските ценители на виното ще бъдат предлагани брандирани стъклени чаши за 

професионална дегустация. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/festivalat-defile-na-mladoto-vino-v-plovdiv-predlaga-za-degustatsii-nad-300-vida-vino/
https://tourismboard.bg/news/festivalat-defile-na-mladoto-vino-v-plovdiv-predlaga-za-degustatsii-nad-300-vida-vino/
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Чорбанов: Приходите на хотелите през лято 2022 надминаха 1 

млрд. лв. 
 

Може би все още е рано, но вече са налични данни, които позволяват да се 

направи оценка на летния туристически сезон през 2022 г. За целта разглеждам данните 

от Националния статистически институт за месеците юни, юли и август, пише 

финансистът Димитър Чорбанов за в-к „Труд“ на 24 октомври 2022 г. 

Според данните от основните показатели е налице растеж. Основният фактор за 

това е възстановяването на самолетните полети, което се дължи на подобряването на 

ситуацията във връзка с COVID-19. Макар и при ниски темпове на ваксинация вече 

значителна част от населението е преминала през това заболяване и броят на тежките 

случаи и натискът върху здравната система са относително по-малки. Освен това 

поради обективни причини през летния сезон заболеваемостта е по-ниска. Така че този 

фактор, който създаде огромен шок през 2020 г. и повлия силно на 2021 г., вече не е 

толкова значим. 

Възможно е да се твърди дори, че той създава предпоставки за предпочитания 

към местните курорти спрямо чуждестранните, тъй като за българските туристи тук на 

практика не са изисквани тестове и документи, удостоверяващи ваксинация, които 

оскъпяват почивките извън страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

44% ръст на посещенията на чужденци в България през 

септември 2022 г. 
 

През септември 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 112.7 хил. , 

или с 44.0% повече в сравнение със септември 2021 година. 

Транзитните преминавания през страната са 35.9% (399.2 хил.) от всички 

посещения на чужденци в България. 

Най-много посещения в България през септември 2022 г. са реализирали 

гражданите от: Турция - 186.3 хил., Румъния - 175.9 хил. и Украйна - 98.0 хил. 

През септември 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 47.4%, 

следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 40.4%. 

 

Повече данни 

 

 

https://tourismboard.bg/news/chorbanov-prihodite-na-hotelite-prez-lyato-2022-nadminaha-1-mlrd-lv/
https://tourismboard.bg/news/chorbanov-prihodite-na-hotelite-prez-lyato-2022-nadminaha-1-mlrd-lv/
https://tourismboard.bg/news/44-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-septemvri-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/44-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-septemvri-2022-g/
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Туризмът в София се възстановява 

 

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. Той посочи, че до 1 септември 56 % е общият 

ръст на туристите спрямо 2021 година, но все още не могат да бъдат достигнати нивата 

от преди пандемията. Най-голям интерес има към културно-историческото наследство 

на столицата. 

Ръстът на нощувките е 65%. От началото на годината пренощувалите в София 

туристи бележат ръст от 99%, реализираните нощувки от българи са с 25 % повече. 

Отчита се почти двойно нарастване на реализираните нощувки от чужденци, като 

предпочитани за отсядане са хотели с 4 и 5 звезди. 

 

Повече данни 

 

 

 

 

11% ръст на пътуванията на български граждани в чужбина 

през септември 2022 г. 
 

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2022 г. са 643.7 

хил., или с 11.1% над регистрираните през септември 2021 година. 

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

чужбина през септември 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия – 

42.3%. 

Най-много български граждани през месец септември 2022 г. са пътували с цел 

почивка и екскурзия към Гърция (99.4 хил.), Турция (45.2 хил.), Германия (19.3 хил.), 

Сърбия (18.4 хил.) и Италия (13.3 хил.). 

 

Повече данни 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/turizmat-v-sofiya-se-vazstanovyava/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-v-sofiya-se-vazstanovyava/
https://tourismboard.bg/news/11-rast-na-patuvaniyata-na-balgarski-grazhdani-v-chuzhbina-prez-septemvri-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/11-rast-na-patuvaniyata-na-balgarski-grazhdani-v-chuzhbina-prez-septemvri-2022-g/


 

 

 
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 

 

 

18 

 

 

За момента не се предвиждат ценови промени в Банско 

 

Промяна в цените през този зимен сезон в Банско за момента не се предвижда, 

но това ще стане ясно в началото на декември, тъй като ситуацията е динамична, а 

зависим изцяло от цените на горивата и енергоносителите, коментира на БТА 

маркетинг директорът на концесионера на ски зоната „ЮЛЕН“ АД Иван Обрейков.  

Банско запазва миналогодишните цени на сезонните карти за лифтовете, 

закупени в периода до 10 декември. Сезонната карта за възрастни е 1500 лева, за 

студенти/ученици от 13 до 19 години и пенсионери до 75 години цената е 1400 лева, за 

деца от 7 до 12 години е 700, а за деца до седем години и пенсионери от 76 години е 100 

лева. След 10 декември е възможна актуализация на цените на сезонните карти, в 

зависимост от икономическата обстановка в страната и региона, посочват от ски зоната 

и допълват, че от години ски курортът не е променял стойността на сезонните карти, 

въпреки растящите цени на енергоизточниците.  

 

Повече информация 

 

 

 

Повече резервации за предстоящия сезон отчитат в един от най-

големите хотели в Боровец 

 

Има увеличение на резервациите на туристите за предстоящия зимен сезон в 

един от най-големите хотели в Боровец – хотел „Рила“, разказа за БТА Михаил Сяров, 

директор "Продажби и маркетинг" в хотела и на дружеството Bt Collection Development 

Services, чийто собственик е „Бороспорт“. По думите му миналият зимен сезон е бил 

по-добър от този през 2019 г. „За момента сме доста радостни със записванията, които 

имаме“, добави той. 

Хотел „Рила“ е позициониран през зимния сезон най-вече на английския пазар, 

откъдето са и повечето туристи. От управата са много горди, че следващите по брой 

туристи са българите. По време на пандемията българите са били най-многобройни, 

следвани от туристите на страни, които имат възможност да стигнат с кола до Боровец - 

Румъния, Сърбия, Република Северна Македония, Косово, Гърция. 

Има увеличение в цените на нощувките през този сезон, което според Сяров е 

предизвикано от инфлацията. По думите му на крайния клиент не се отразява цялото 

повишение, а е намален маржът на печалбата, с цел да останат лоялните гости, а новите 

клиенти да станат постоянни.  

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/za-momenta-ne-se-predvizhdat-tsenovi-promeni-v-bansko/
https://tourismboard.bg/news/za-momenta-ne-se-predvizhdat-tsenovi-promeni-v-bansko/
https://tourismboard.bg/news/poveche-rezervatsii-za-predstoyashtiya-sezon-otchitat-v-edin-ot-naj-golemite-hoteli-v-borovets/
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Остров „Света Анастасия“ привлича туристи и през есента 

 

Остров „Света Анастасия“ продължава да посреща туристи. Мястото се оказва 

притегателна дестинация през есента главно за чуждестранни туристи, които си 

организират туристически пътувания до Бургас с продължаващите полети до летището 

в Сарафово.  

Туристическият обект ще остане отворен до края на декември, като в зависимост 

от времето ще се осъществяват пътувания до Острова, съобщи  управителят му Павлин 

Димитров: 

„След много силния летен сезон много се радваме, че посрещаме гости и през 

есента. Октомври е много слънчев, а морето спокойно и това дава възможност за 

посещения при нас. От чуждестранните туристи преобладават поляци и австрийци, има 

и българи, които са по работа в Бургас и отделят време и за отмора. Всеки ден правим 

курсове с поне 15 човека. С кораб „Бургус“ ще може да се пътува и в по-студента част 

на годината, за това при запитвания и групи ще се осъществяват пътувания до острова.“ 

За 2023 година вече има заявки за сватбени тържества и фирмени партита.  

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ostrov-sveta-anastasiya-privlicha-turisti-i-prez-esenta/
https://tourismboard.bg/news/ostrov-sveta-anastasiya-privlicha-turisti-i-prez-esenta/
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Повече българи са нощували в Търговищка област през август 

2022 г. 
 

Повече българи, отколкото чужденци, са нощували в Търговищка област през 

август. Местата за настаняване в региона отчитат и ръст в приходите от нощувки. През 

месеца те са 233 100 лева, което е с 22,5 на сто повече в сравнение с август 2021 г., 

съобщават от Териториалното статистическо бюро - Североизток.  

Данните статистиката обобщава от функциониралите в областта 14 места за 

настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно 

настаняване. Броят на стаите в тях е 273, а на леглата – 525. 

Общият брой на нощувките, регистрирани през август тази година, е 3455. Това 

е с 3,4 процента повече в сравнение със същия месец на миналата година. 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата 

за настаняване в областта е Турция – 59 процента.  

 

Повече данни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/poveche-balgari-sa-noshtuvali-v-targovishtka-oblast-prez-avgust-2022/
https://tourismboard.bg/news/poveche-balgari-sa-noshtuvali-v-targovishtka-oblast-prez-avgust-2022/


 

 

 
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 

 

 

21 

 

 

Международни новини от България и света  
 

 

 

България получи награда за солидарност в качеството си на 

основна държава гост на XXVIII издание на Фестивала на нациите в 

Севиля 

 

В периода 23 септември – 30 

октомври т.г. България за първи път беше 

основна държава гост на XXVIII издание 

на Фестивала на нациите в гр. Севиля. 

В продължение на близо 40 дена 

жителите и гостите на андалуската 

столица имаха възможност да се докоснат 

до различни аспекти на българското, като 

песни и танци, кулинарни специалитети и вина, работилници за българско кисело 

мляко и баница, театър и възможности за туризъм в България.  

Акцент в представянето бяха Дните на България от 21 до 23 октомври, когато 

беше предложена разнообразна културна програма на български фолклорни групи, 

музиканти и певци от Алмерия, Мадрид, Малага и Сеговия. Поканени бяха също 

изтъкнати представители на културата сред българската общност в Испания. Гости 

имаше дори от Оряхово, сред които и кметът на града. 

Кулминация на събитието беше официалната церемония на 26 октомври, по 

време на която посланик Алексей Андреев, в качеството си на представител на 

държавата гост за 2022 г., получи награда за солидарност за участието на страната ни 

като основна държава гост на XXVIII издание на Фестивала на нациите в Севиля. 

Връчването на тези награди е едно от най-значимите събития в Севиля и на него 

присъства и кметът на града г-н Антонио Муньос. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-poluchi-nagrada-za-solidarnost-v-kachestvoto-si-na-osnovna-darzhava-gost-na-xxviii-izdanie-na-festivala-na-natsiite-v-sevilya/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-poluchi-nagrada-za-solidarnost-v-kachestvoto-si-na-osnovna-darzhava-gost-na-xxviii-izdanie-na-festivala-na-natsiite-v-sevilya/
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Експерти от 8 държави споделят опит на конференция за 

дигитална трансформация в туризма в София 

 

В София се провежда 

международна конференция за дигитална 

трансформация в туризма, под патронажа 

на президента Румен Радев. Участници от 

8 държави споделят опит за добрите 

практики в цифровизацията на сектора и 

бъдещия туристически продукт на 

Балканите и държавите от Дунавския 

регион. 

 „Дигитализирането на туризма е необратим процес на модернизацията на 

сектора. Имаме визията, идеите, специалистите и иновациите, за които ни вдъхновяват 

представителите на научната общност. Тези идеи ще бъдат успешно приложени от 

туристическия бизнес, в услуга на потребителите“, обърна се министърът на туризма 

Илин Димитров към участниците във форума. По думите на министъра 

дигитализацията може да намери отлична проява в държавите от Дунавския регион и 

Балканите. 

 Министър Димитров посочи сред приоритетните задачи в областта на 

иновациите в туризма, които да направят страната ни целогодишно атрактивна 

туристическа дестинация, разработването на единен дигитален пътеводител, който да 

посреща всеки турист, посетил България. 

Тази виртуална карта на България ще обединява различни елементи на 

туристическата услуга и продукт – като културни и винени маршрути и фестивали; 

фермерски пазари, развиващи местните общности; значими природни обекти и знакови 

забележителности от културно-историческото ни наследство, които представляват 

интерес за всеки гост на дестинацията. 

В приветствие от президента Румен Радев, прочетено по време на форума, 

държавният глава изразява твърдата си увереност, че дигиталната трансформация във 

всички отрасли трябва да бъде ускорена, като същевременно засилим устойчивостта на 

икономиката ни. По думите му страната ни следва да се възползва от цифровизацията, 

за да подобрява своята оперативност и конкурентоспособност. Дигиталните технологии 

ще допринесат за позиционирането на България като конкурентоспособна дестинация, 

заявява още той. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/eksperti-ot-8-darzhavi-spodelyat-opit-na-konferentsiya-za-digitalna-transformatsiya-v-turizma-v-sofiya/
https://tourismboard.bg/news/eksperti-ot-8-darzhavi-spodelyat-opit-na-konferentsiya-za-digitalna-transformatsiya-v-turizma-v-sofiya/
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Заместник-министър Мариела Модева участва в XIV-та 

Международна конференция за консервация на мозайки в Пловдив 

 

Проф. Модева участва в 

Международна конференция, 

организирана от Международния комитет 

за консервация на мозайки (ICCM) и 

Община Пловдив на 24 октомври 2022 г. 

България е първата страна без излаз на 

Средиземно море, в която се реализира 

мащабното събитие. 

Основните цели на конференцията 

бяха да се обменят добри практики в реставрацията и консервацията на мозайки, както 

и популяризирането на мозаечното изкуство в България. Основният фокус на събитието 

беше Епископската базилика на Филипопол, която е най-голямата раннохристиянска 

култова сграда, открита в Тракийските земи. 

Проф. Модева поздрави организаторите и участниците във форума, като заяви, 

че подобни конференции предразполагат към обмяна на ценен опит в сферата на 

опазването и социализацията на културно-историческите ценности. България 

притежава значително богатство от история и забележителности, привличащи туристи 

от цял свят. Реставрацията и поддържането им са важни за туристическия сектор, 

защото по този начин те придават безценна добавена стойност към комбинирания 

туристически продукт на дестинация България. „Страната ни има нужда не само от по-

добра таргетирана реклама, но и от нов имидж, който може да бъде постигнат чрез 

комбинация от инвестиции в кадрите, маркетинга и адекватната грижа за 

забележителностите“, подчерта професорът. Пловдив е най-древният жив град в Европа 

и е сред примерите за прилагане на добрите практики, свързани с опазването и 

популяризирането на културно-историческите дестинации в България. 

Туристическият сектор у нас има нужда от повече такива примери и добри 

практики, свързани с популяризирането на бранд България и утвърждаване на имиджа 

на страната ни като привлекателна, разпознаваема и предпочитана туристическа 

дестинация през цялата година. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-mariela-modeva-uchastva-v-xiv-ta-mezhdunarodna-konferentsiya-za-konservatsiya-na-mozajki-v-plovdiv/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-mariela-modeva-uchastva-v-xiv-ta-mezhdunarodna-konferentsiya-za-konservatsiya-na-mozajki-v-plovdiv/
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Министерството на туризма участва в конференция по повод 

Международния ден на мавруда – 26 октомври 

 

Заместник-министърът на туризма 

проф. Мариела Модева взе участие в 

откриването на конференция по повод 

Международния ден на мавруда – 26 

октомври. Събитието е организирано от 

Българска асоциация на винените 

професионалисти под егидата на 

Министерство на туризма и 

Министерство на земеделието на 

Република България. В международната конференция и последвалите дискусии, които 

се проведоха в Регионалния център за съвременни изкуства – Топлоцентрала, се 

включиха и експерти от Министерството на туризма. 

Организирането на подобен тип събития е в унисон с усилията на 

Министерството на туризма да популяризира българската традиционна национална 

кухня и инициативите, допринасящи за развитието на кулинарния, винения и 

културния туризъм у нас. 

 

Повече информация 

 

 

 

Модева: Виненият туризъм е част от стратегията ни за 

утвърждаване на България като устойчива дестинация и 

разпознаваем бранд 

 

„От нас зависи да запазим старите български сортове грозде така, както пазим 

националните си традиции и обичаи. Важно е да се създадат благоприятни 

възможности за разгръщане на потенциала на лозарството и винарството, което ще 

донесе добавена стойност за развитието на градските и селските райони в страната. 

Затова в Министерството на земеделието инициирахме проучване на нагласите на 

винопроизводителите за ревизиране на районите със защитено географско указание и 

защитено наименование за произход. Българските вина се отличават с регионални 

белези, които разкриват характерните местни вкусове и аромати“, се казва в 

приветствието си заместник-министърът на туризма проф. Модева. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-uchastva-v-konferentsiya-po-povod-mezhdunarodniya-den-na-mavruda-26-oktomvri/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-uchastva-v-konferentsiya-po-povod-mezhdunarodniya-den-na-mavruda-26-oktomvri/
https://tourismboard.bg/news/modeva-vineniyat-turizam-e-chast-ot-strategiyata-ni-za-utvarzhdavane-na-balgariya-kato-ustojchiva-destinatsiya-i-razpoznavaem-brand/
https://tourismboard.bg/news/modeva-vineniyat-turizam-e-chast-ot-strategiyata-ni-za-utvarzhdavane-na-balgariya-kato-ustojchiva-destinatsiya-i-razpoznavaem-brand/
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Виненият туризъм обединява потенциала на няколко сфери в 

икономиката, смята зам.-министър Георги Събев 

 

Районирането е икономическа 

мярка, насочена към стабилността на 

лозарските стопанства и 

винопроизводителите. То не е самоцел, а 

има идея да създаде механизъм за 

добавена стойност върху продукта. Това 

каза Ивана Мурджева, юрист и член на 

Българска асоциация на винените 

професионалисти, на дискусия относно 

районирането в контекста на винопроизводството и лозарството в България по време на 

международната професионална конференция „Международен ден на мавруда“, която 

се проведе в София на 26 октомври 2022 г. 

"Инициативата, посветена на един от най-ценените и стари български сортове, а 

именно "Международен ден на мавруда", е повод и за равносметка на това какво 

правим и можем да направим за развитието на българското лозарство и 

винопроизводство с хилядолетна традиции", каза в обръщение, прочетено от Ирина 

Лазарова от Министерство на земеделието, зам.-министър Георги Събев. По думите му 

развитието на сектора като приоритетен и емблематичен за страната зависи не само от 

действията на гроздо- и винопроизводителите, но и от водената национална политика. 

 

Повече информация 

 

 

 

ЕК е отворена за оценка на съфинансирането на Дунав мост 3 и 

Фаза 2 на проекта за осигуряване на целогодишна плаваемост на 

Дунав 

 

ЕК е готова да направи оценка на  предложенията за съфинансиране на 

проектирането и изграждането на трети мост на река Дунав при Русе и Гюргево и 

втората фаза на проекта за подобряване на корабоплаването на Дунав, стана ясно по 

време на видеоконферентен разговор между комисаря по транспорт Адина Вълян и 

заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на 

транспорта и съобщенията Христо Алексиев. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/vineniyat-turizam-obedinyava-potentsiala-na-nyakolko-sferi-v-ikonomikata-smyata-zam-ministar-georgi-sabev/
https://tourismboard.bg/news/vineniyat-turizam-obedinyava-potentsiala-na-nyakolko-sferi-v-ikonomikata-smyata-zam-ministar-georgi-sabev/
https://tourismboard.bg/news/ek-e-otvorena-za-otsenka-na-safinansiraneto-na-dunav-most-3-i-faza-2-na-proekta-za-osiguryavane-na-tselogodishna-plavaemost-na-dunav/
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Министерството на туризма проведе поредица от работни 

двустранни бизнес срещи в Полша 

 

Заместник-министърът на туризма 

Ирена Георгиева участва през седмицата в 

серия двустранни срещи на туристическия 

бизнес в Полша. В периода 24-27 

октомври 2022 г., делегация, ръководена 

от заместник-министър Георгиева и 

съставена от представители на българския 

туристически сектор, проведе двустранни 

българо-полски бизнес срещи в градовете 

Вроцлав, Катовице, Краков и столицата Варшава. 

След успешния летен сезон 2022 за българо-полския туризъм и след проведени 

разговори с представители на браншови организации в сектор туризъм, 

Министерството на туризма взе решение да организира серията от срещи в Полша. В 

инициативата активно се включи и Алианс Българско Черноморие с неговия 

председател Франк Кванте, който бе част от делегацията. 

Целта на тези срещи бе извеждане на бизнес отношенията в туристическия 

сектор между България и Полша на следващото ниво и укрепване и развитие на 

връзките между представителите на бизнеса от двете страни. 

 

Повече информация 

 

 

 

Директни полети между България и Кралство Саудитска Арабия 

стартират в началото на 2023 г. 
 

Предстои стартирането на директни полети между България и Кралство 

Саудитска Арабия. Първата спогодба в областта на транспорта между Република 

България и Кралство Саудитска Арабия бе подписана на 27 октомври 2022 г. в Рияд от 

заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията Христо 

Алексиев и министъра на транспорта и логистичните услуги на Кралство Саудитска 

Арабия Салех ал Джасер. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-provede-poreditsa-ot-rabotni-dvustranni-biznes-sreshti-v-polsha/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-provede-poreditsa-ot-rabotni-dvustranni-biznes-sreshti-v-polsha/
https://tourismboard.bg/news/direktni-poleti-mezhdu-balgariya-i-kralstvo-sauditska-arabiya-startirat-v-nachaloto-na-2023-g/
https://tourismboard.bg/news/direktni-poleti-mezhdu-balgariya-i-kralstvo-sauditska-arabiya-startirat-v-nachaloto-na-2023-g/
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„Родопско – Егейско приключение“ с планински маршрути и 

разходки с яхта се създава по българо-гръцки проект 

 

Съвместен българо-гръцки туристически продукт се създава по проекта 

„Решения, базирани на споделена икономика в трансграничния устойчив туризъм“, 

съобщи на пресконференция днес Миряна Найденова от екипа на проекта. С 

финансиране по проекта ще се закупи круизна яхта, с която планинските маршрути ще 

бъдат допълнени с морски. Проектът ще се финансира от програмата за трансгранично 

сътрудничество Interreg Гърция – България. 

Плановете са продуктът да разшири досегашните експортни пазари на 

туристическия регион, привличайки туристи от ЕС, САЩ, Азия.  

Общият бюджет на проекта възлиза на над 460 хил. евро. 

 

Повече информация 

 

 

 

Туризмът в Гърция бележи ръст 

 

Според официалната статистика броят на чуждестранните туристи, посетили 

Гърция, се е увеличил рязко през тази година въпреки рязкото покачване на 

инфлацията и войната в Украйна. 

Но цифрите остават под рекордните нива отпреди пандемията през 2019 г., 

които помогнаха за съживяването на зависимата от туризма икономика на страната 

след години на криза. 

От януари до края на август 19,12 млн. чуждестранни туристи се в 

южноевропейска държава, за да разгледат забележителности като Акропола в Атина 

или островите в Егейско море, съобщи Банката на Гърция. 

Това представлява 121-процентно увеличение спрямо същия период на 2021 г., 

когато ограниченията за пътуване и социалните ограничения на Covid-19 натежаха 

върху туристическия сектор. 

Туризмът представлява една четвърт от годишния икономически продукт на 

Гърция, но бъдещето на сектора е под въпрос. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/rodopsko-egejsko-priklyuchenie-s-planinski-marshruti-i-razhodki-s-yahta-se-sazdava-po-balgaro-gratski-proekt/
https://tourismboard.bg/news/rodopsko-egejsko-priklyuchenie-s-planinski-marshruti-i-razhodki-s-yahta-se-sazdava-po-balgaro-gratski-proekt/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-v-gartsiya-belezhi-rast/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-v-gartsiya-belezhi-rast/
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Модернизираното яхтено пристанище в Ларнака отваря за 

посетители 

 

Модернизираното яхтено 

пристанище в Ларнака се откри за 

обществеността на 28 октомври 2022 г. То 

е част от проекта за интегрирано развитие 

на пристанищния район, който е най-

голямата инфраструктурна инвестиция, 

правена някога в Кипър. 

В частта от новото яхтено 

пристанище, която се отваря за 

посетители, са разположени модерен рибен ресторант, кафене, детска площадка, 

магазини. Монтирани са 9 дървени беседки, които ще предлагат храна и напитки, а в 

предстоящия празничен сезон ще се превърнат в коледно селище. Обновена е и 

пешеходната зона в района. 

Проектът за интегрирано развитие на пристанището и яхтеното пристанище в 

Ларнака е на стойност 1,2 млрд. евро и е най-мащабната инвестиция в Кипър. 

Той ще бъде реализиран в четири фази в продължение на 12 години. 

 

Повече информация 

 

 

 

Анталия предлага на европейските пенсионери да прекарат 

евтино зимата в хотел вместо да плащат скъпи сметки в родните си 

страни 

 

Турски хотелиери подеха кампания за привличане на европейци, затруднени да 

плащат сметките си през зимния сезон. 

В Анталия например европейските туристи ще имат възможност да прекарат по-

евтино зимата срещу 21 евро на ден. 

Програмата е насочена преди всичко към пенсионерите на Стария континент, 

които се сблъскват със скок на цените на бензина, природния газ, електричеството и 

храната. Според оценки разходите за енергия и храна на четиричленно семейство в 

Германия понастоящем възлизат на 3461 евро. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/moderniziranoto-yahteno-pristanishte-v-larnaka-otvarya-za-posetiteli/
https://tourismboard.bg/news/moderniziranoto-yahteno-pristanishte-v-larnaka-otvarya-za-posetiteli/
https://tourismboard.bg/news/antaliya-predlaga-na-evropejskite-pensioneri-da-prekarat-evtino-zimata-v-hotel-vmesto-da-plashtat-skapi-smetki-v-rodnite-si-strani/
https://tourismboard.bg/news/antaliya-predlaga-na-evropejskite-pensioneri-da-prekarat-evtino-zimata-v-hotel-vmesto-da-plashtat-skapi-smetki-v-rodnite-si-strani/
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Евростат: Над една трета от леглата за туристи в ЕС са в Италия 

и Франция 

 

Хотелите и другите места за настаняване на туристи в Европейския съюз са 

разполагали с 28,13 милиона легла в 596 975 туристически обекта през 2021 г., по 

данни на Евростат. 

В България през миналата година са регистрирани 304 209 легла в 3335 хотела и 

други места за туристическо настаняване, според статистическата служба на ЕС.  

Италия и Франция осигуряват над една трета от целия туристически капацитет 

на Евросъюза. Във всяка от тези страни са регистрирани по 5,1 милиона легла в хотели 

и други места за настаняване. 

Следва Испания (3,8 милиона легла в туристически обекти, 13 процента от 

капацитета на ЕС) и Германия (3,5 милиона легла, 12 на сто от общия капацитет). 

В сравнение с 2019 г. обаче през 2021 г. все още се отчита спад, с -3 процента на 

туристическите обекти за настаняване (617 953 през 2019 г.) и с -2 на сто на леглата в 

тях (28.8 милиона през 2019 г.). 

 

Повече данни 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/evrostat-nad-edna-treta-ot-leglata-za-turisti-v-es-sa-v-italiya-i-frantsiya/
https://tourismboard.bg/news/evrostat-nad-edna-treta-ot-leglata-za-turisti-v-es-sa-v-italiya-i-frantsiya/


 

 

 
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 

 

 

30 

 

 

Полетите на „Еър Сърбия“ до Китай ще започнат от декември 

2022 г. 
 

Най-голямата сръбска 

авиокомпания „Еър Сърбия“ ще открие 

пряка линия до Китай през декември, 

съобщи сръбският президент Александър 

Вучич. 

Вучич каза, че скоро се очакват 

преки полети до Ню Йорк, Торонто и 

Чикаго. „Това не е малко за една малка 

страна, която даже не е член на 

Евросъюза“, каза сръбският президент. 

 

Повече информация 

 

 

 

Луфтханза отчита печелившо лято, планира да си върне 

дълговете 

 

Германската авиокомпания „Луфтханза“отчете успешно трето тримесечие и 

обяви, че е излязла от кривата на пандемията. 

Оперативната печалба на групата за тримесечието е 1,1 милиарда евро, а 

амбицията й е тя да стане такава и за цялата година, тъй като търсенето на въздушен 

превоз се запазва на високи нива. 

Чистата печалба на групата през третото тримесечие се е увеличил до 809 

милиона евро спрямо загуба от 72 милиона за същия период на 2021 г. 

Приходите пък са нараснали почти двойно на годишна база до 10,1 милиарда 

евро, спрямо 5,2 милиарда през 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/poletite-na-ear-sarbiya-do-kitaj-shte-zapochnat-ot-dekemvri-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/poletite-na-ear-sarbiya-do-kitaj-shte-zapochnat-ot-dekemvri-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/lufthanza-otchita-pechelivsho-lyato-planira-da-si-varne-dalgovete/
https://tourismboard.bg/news/lufthanza-otchita-pechelivsho-lyato-planira-da-si-varne-dalgovete/

