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Новини от Национален борд по туризъм 
 

 

Проведе се международен форум „Бранд България – докосни 

Чудесата“ с подкрепата на Национален борд по туризъм 

 

 

На 11 ноември 2022 г. се проведе Втори международен форум „Бранд България - 

докосни Чудесата" в рамките на поредицата „Култура и бизнес заедно в дигиталния 

свят. Дигитализация и еко среда“ в Гранд хотел Милениум. 

Конференцията е организирана по повод 30-годишнината на „Стандарт“, в 

партньорство с Националния борд по туризъм. 

В рамките на форума бяха раздадени и награди. 

 

Вж. фотогалерия 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/provede-se-mezhdunaroden-forum-brand-balgariya-dokosni-chudesata-s-podkrepata-na-natsionalen-bord-po-turizam/
https://tourismboard.bg/news/provede-se-mezhdunaroden-forum-brand-balgariya-dokosni-chudesata-s-podkrepata-na-natsionalen-bord-po-turizam/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

3 закрити тенис корта отвориха врати в Албена 

 

Три закрити тенис корта с твърда настилка отвориха врати във ваканционно 

селище „Албена“ на 10 ноември 2022 г. 

Те са разположени в едноименната спортна зала и отговарят на всички стандарти 

на Международната тенис федерация. Съоръженията са подходящи както за 

индивидуално наемане, така и за подготовка на професионални състезатели или тенис 

клубове. Съоръженията ще бъдат отворени всеки ден от 09:00 до 17:00 ч., като на място 

може да бъде наета спортна екипировка – тенис ракети и тенис топки, да се поръча 

услуга „наплитане на тенис ракета“, а по предварителна заявка може да бъде нает и 

професионален треньор. Залата разполага и с две напълно оборудвани съблекални.. 

  

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/3-zakriti-tenis-korta-otvoriha-vrati-v-albena/
https://tourismboard.bg/news/3-zakriti-tenis-korta-otvoriha-vrati-v-albena/
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Албена ще домакинства Европейското първенство по снукър 

през 2023 година 

 

Ваканционно селище „Албена“ ще 

бъде домакин на предстоящото 

Европейско първенство по снукър за 

мъже, жени и ветерани, в периода 4-17 

юни 2023 г. 

Това обявиха в рамките на 

провеждащото се в момента в Лондон 

международно туристическо изложение 

World Travel Market председателят на 

Световната федерация по снукър Джейсън Фъргюсън и българският министър на 

туризма д-р Илин Димитров. Двамата посетиха българския щанд в изложбеното хале, 

придружени от Олег Велинов, председател на Българска снукър федерация. Тримата 

обсъдиха последващите стъпки в организационен план, свързани с провеждането на 

едно от най-мащабните международни прояви в спорта, както и ефекта върху имиджа 

на страната ни при домакинство на форум от подобен мащаб. 

„Напълно съм уверен, че състезанието ще бъде изключително добре 

организирано. Очакваме участници от над 40 държави и за нас е важно локацията да 

предлага комбинация от спортна инфраструктура, възможности за почивка и туризъм. 

Дойдох в Албена, защото знам, че тук можем да намерим всичко това. Играчите ще 

прекарат 2 седмици във ваканционното селище, където ще имат време за спорт, за 

почивка на прекрасния плаж и забавления в отличните хотели“, каза Максим Касис по 

време на работна среща с изпълнителния директор на „Албена“ АД Красимир Станев. 

  

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/albena-shte-domakinstva-evropejskoto-parvenstvo-po-snukar-prez-2023-godina/
https://tourismboard.bg/news/albena-shte-domakinstva-evropejskoto-parvenstvo-po-snukar-prez-2023-godina/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 

 

 

 

Институт за анализи и оценки в туризма: Очаква ни силен зимен 

сезон с ръст на цените от 20% 

 

Има увеличение на цените на 

туристическите услуги в България, което е 

нормално на фона на инфлацията, 

покачването на стойността на 

хранителните продукти и на горивата. Но 

бизнесът плаща повече, отколкото е 

повишил цените на услугите си. За зимния 

сезон прогнозите са за 20% повишение на 

цените на хотелските услуги, а 

очакванията са сезонът тази година да е дори по-силен от миналогодишния, който беше 

изключително добър, но все още сме далеч от рекордните нива през 2019 година. Освен 

традиционните ски ваканции, страната ни предлага и балнео и спа хотели, както и 

културно-познавателен туризъм, които също са атрактивни през зимата. Това каза 

Константин Занков от Институт за анализи и оценки в туризма за Bloomberg TV 

Bulgaria на 5 ноември 2022 г. 

Коментирайки цените на пакетите за Нова година във Велинград, гостът изказа 

адмирации към тези хотелиери, които могат да продават на такива цени и които даже 

вече са продали пакетите си. „Това е висококачествен туристически продукт, който е 

доказал, че има цена, която може да защити.“ 

Що се отнася до останалите предложения на пазара за Нова година Занков каза, 

че офертите са разнообразни, като най-популярни са зимните курроти, след това балнео 

и спа курортите. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/institut-za-analizi-i-otsenki-v-turizma-ochakva-ni-silen-zimen-sezon-s-rast-na-tsenite-ot-20/
https://tourismboard.bg/news/institut-za-analizi-i-otsenki-v-turizma-ochakva-ni-silen-zimen-sezon-s-rast-na-tsenite-ot-20/
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АКИГ: Екскурзиите на бъдещето са свързани с технологиите и 

„пътуването“ във времето 

 

Екскурзиите и изобщо туризмът на бъдещето ще бъдат свързани с технологиите, 

за да се подобри изживяването, да се осигури дори и „пътуване“ във времето чрез 

виртуалната реалност, каза за БТА Зорница Рашева от Асоциацията за кулинарни 

изкуства и гостоприемство (АКИГ), която бе сред участниците в международен форум 

за туризма в Черноморския регион с домакин Висшето училище по мениджмънт във 

Варна. 

Иновациите ще помагат да бъдат привличани туристи, допълни Рашева. Според 

нея това ще бъде валидно както за индивидуалните, така и за организираните 

посещения. Съвременният турист е консуматор и се влияе както от медиите, така и от 

инфлуенсъри, блогъри, влогъри, каза още експертът. Според нея предимство ще бъдат 

бутиковите персонализирани услуги, като се задоволяват и екологичните изисквания на 

гостите. Затова нейната позиция е, че хотелите задължително трябва да предоставят 

възможност за виртуални турове, като показват и какво правят, за да щадят природата. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/akig-ekskurziite-na-badeshteto-sa-svarzani-s-tehnologiite-i-patuvaneto-vav-vremeto/
https://tourismboard.bg/news/akig-ekskurziite-na-badeshteto-sa-svarzani-s-tehnologiite-i-patuvaneto-vav-vremeto/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

 

Министерството на туризма обявяви началото на 7-те Годишни 

награди в туризма 2022 г. 
 

Министерството на туризма обяви началото на Годишните награди в туризма 

2022. Това ще е седмото издание на конкурса, който се утвърди като признание за 

прилаганите добри практики и усилена работа в сферата на туризма през последните 12 

месеца. 

Надпреварата ще се проведе в 10 категории, от които 4 професионални, 4 

художествени и 1 специално предназначена за българските общини. Традиционно се 

запазва голямата награда, която е в категория „Изборът на българите“ и ще бъде 

определена сред всички туристически обекти, включени в „100-те национални“ и „50-те 

малко познати места“. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-obyavyavi-nachaloto-na-7-te-godishni-nagradi-v-turizma-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-obyavyavi-nachaloto-na-7-te-godishni-nagradi-v-turizma-2022-g/
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Министерството на туризма обработи списъка за плащане за 

месец септември по втората хуманитарна програма 

 

Министерството на туризма обработи списъка за плащане за периода от 

01.09.2022 г. до 30.09.2022 г. за предоставянето на помощ в размер на почти 8,8 млн. лв. 

на верифицирани лица, предоставили нощувка и изхранване или само нощувка по 

„Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена 

временна закрила в Република България“ (Списък № 11). 

След одобрението от Министерството на финансите на финансовата обосновка, 

пакетът документи ще бъде процедиран в Министерския съвет за вземане на решение 

за изплащане. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Илин Димитров: Очаквам по-добър туристически сезон и повече 

гости от Великобритания и Румъния 

 

Очакванията на туристическия бранш са за по-добър сезон през тази година в 

сравнение с миналата, каза министърът на туризма Илин Димитров в Банско, където 

участва във форума "БГ ТУРИЗЪМ - ЗИМА 2022/2023", организиран от БТА. 

Българският турист ще продължи да е номер едно в България. Има и голям 

интерес от страна на Обединеното кралство, откъдето има над 30 процента повече 

записвания от миналата година. Ръст бележат и заявките от Румъния - с над 7 процента, 

Израел – също. 

Навсякъде виждаме засилен интерес към България. Донякъде помага и това, че 

тук успяхме да задържим цените на услугата на добро ниво, докато в Централната 

Европа тези цени поскъпнаха около два пъти. В България ръстът е около 2-2,5 процента 

и кореспондира с икономическата ситуация, каза Илин Димитров. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-obraboti-spisaka-za-plashtane-za-mesets-septemvri-po-vtorata-humanitarna-programa/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-obraboti-spisaka-za-plashtane-za-mesets-septemvri-po-vtorata-humanitarna-programa/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-ochakvam-po-dobar-turisticheski-sezon-i-poveche-gosti-ot-velikobritaniya-i-rumaniya/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-ochakvam-po-dobar-turisticheski-sezon-i-poveche-gosti-ot-velikobritaniya-i-rumaniya/
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Илин Димитров: Българският туризъм се нуждае от позитивни 

послания 

 

Българският туризъм се нуждае от 

позитивни послания и от фокусиране 

върху представянето на България като 

целогодишна дестинация с акценти върху 

зимния и летния туризъм. Това стана 

известно от изказването на служебния 

министър Илин Димитров по време на 

форума "БГ ТУРИЗЪМ - ЗИМА 

2022/2023" в Банско. 

Ние сме длъжни като сектор да произвеждаме позитивни послания, обърна се 

министърът към представителите на бранша, като изтъкна, че сега се „води война – 

войната за нашия туризъм в медийното пространство“. Министърът посочи, че месечно 

има над 150 негативни към сектора заглавия. „Как да продадем нещо, когато говорим 

лошо за него?“, попита той и призова неправителствените организации, бизнеса, 

държавата и медиите към партньорство в налагането на позитивизма за българския 

туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

Кирил Вълчев: Ваканция без ограничения и богатството от 

празници могат да са послания за зимния сезон 

 

Ваканция без ограничения и богатството от празници могат да са послания на 

прага на зимния сезон, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев в началото на 

туристическия форум "БГ ТУРИЗЪМ - ЗИМА 2022/2023" в Банско. 

Посланието на България може да бъде свързано с това, че тук може да прекараш 

една ваканция без ограничения, актуално на фона на често чуващите се, особено в 

Западна Европа, идеи за ограничения в отоплението, къпането, в часовете за работа, 

посочи Вълчев. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-balgarskiyat-turizam-se-nuzhdae-ot-pozitivni-poslaniya/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-balgarskiyat-turizam-se-nuzhdae-ot-pozitivni-poslaniya/
https://tourismboard.bg/news/kiril-valchev-vakantsiya-bez-ogranicheniya-i-bogatstvoto-ot-praznitsi-mogat-da-sa-poslaniya-za-zimniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/kiril-valchev-vakantsiya-bez-ogranicheniya-i-bogatstvoto-ot-praznitsi-mogat-da-sa-poslaniya-za-zimniya-sezon/
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Кметът на Самоков: Целта ни е инфлацията и кризата да не се 

усетят в курортите 

 

Дискусията за перспективите пред българския туризъм е изключително 

навременна, а основна част от туризма са медиите, рекламата и информацията. 

Форумът, който БТА организира в Банско, е от изключителна важност, за да може в 

предстоящия зимен сезон да отправим своите послания. Това каза пред участниците 

във форума "БГ ТУРИЗЪМ - ЗИМА 2022/2023" Владимир Георгиев, кмет на Самоков.   

Самоков не е конкурент на Банско, а напротив - заедно работим за развитието на 

зимен туризъм в България. Трябва да се конкурираме приятелски и да показваме добър 

продукт като цяло. Трябва да се рекламираме, а това може да стане чрез БТА, защото 

туризмът е основен сектор в нашата страна, но пострада много по време на пандемията. 

Затова е необходимо да работим за неговото развитие и ми се иска това да става по-

бързо, коментира кметът на Самоков. 

„Ще се постараем, независимо от сериозното положение с инфлацията и кризата, 

това да не се усети в курортите", коментира Георгиев. Той посочи, че е необходимо да 

се помогне на бизнеса под формата на компенсации за електричество и за газ. "Боровец 

е сто процента газифициран и екологичен, но компенсации за бизнеса по отношение на 

газа няма“, коментира още кметът на Самоков. 

 

Повече информация 

 

 

 

Туризмът е високотехнологична индустрия, но роботите няма да 

изместят човешкото присъствие 

 

Мит е, че туризмът е нискотехнологична индустрия. Напротив - 

високотехнологична е, но роботите няма да изместят нуждата от човешкото присъствие 

в сектора, каза днес за БТА зам.-ректорът на Висшето училище по мениджмънт във 

Варна проф. Станислав Иванов. Той представи пред участниците в двудневно 

изложение за възможностите за туризъм в Черноморския регион новата придобивка на 

учебното заведение – хуманоидния робот Профи, и неговия потенциал. 

Машините ще навлизат все повече в туризма, но ще поемат нежеланите от 

човека дейности – рутинни, досадни или опасни, бе позицията на Иванов. По думите 

му, когато технологиите поемат тези операции, хората ще могат да мислят повече за 

комуникацията с гостите, за персонализирано отношение към тях, за подобряване 

качеството на услугите.  

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/kmetat-na-samokov-tselta-ni-e-inflatsiyata-i-krizata-da-ne-se-usetyat-v-kurortite/
https://tourismboard.bg/news/kmetat-na-samokov-tselta-ni-e-inflatsiyata-i-krizata-da-ne-se-usetyat-v-kurortite/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-e-visokotehnologichna-industriya-no-robotite-nyama-da-izmestyat-choveshkoto-prisastvie/
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Община Павел баня е в готовност за предстоящия зимен сезон 

 

Курортният град вече е в готовност и за предстоящия зимен туристически сезон, 

каза за БТА кметът Бесоолу. Има увеличение на заявената леглова база, а за момента 

цените за настаняване не се повишават, посочи той и подчерта, че това по никакъв 

начин не се отразява на обслужването. 

 

Повече информация 

 

 

 

Пещерата „Добростански бисер“ е посетена от над 2600 туристи 

през изминалия сезон 

 

Пещера „Добростански бисер“ 

край Асеновград е посетена от над 2600 

туристи през изминалия сезон, въпреки 

забавянето по отварянето на обекта през 

пролетта. За около три месеца приходите 

от пещерата, постъпили в бюджета на 

Общинско предприятие (ОП) "Туризъм" - 

Асеновград, възлизат общо на 13 649 

лева. Това каза директорът на 

предприятието Димитър Кирков по повод затварянето й за  зимния сезон и заради 

зимуването на прилепите в нея. Той уточни, че от предоставяне на услуги сумата е 11 

448 лева, а от продажба на рекламни стоки – 2201 лева. Разходите на обекта за същия 

период са на стойност – 3136 лева.  Пещерата ще бъде отворена отново за туристи на 1 

май 2023 година.  

За БТА Кирков добави, че посетителите, пред които са представени природните 

феномени на пещерата, са предимно семейства, пристигали от почти цяла България. 

Най-голям брой са посетителите от София. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/obshtina-pavel-banya-e-v-gotovnost-za-predstoyashtiya-zimen-sezon/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-pavel-banya-e-v-gotovnost-za-predstoyashtiya-zimen-sezon/
https://tourismboard.bg/news/peshterata-dobrostanski-biser-e-posetena-ot-nad-2600-turisti-prez-izminaliya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/peshterata-dobrostanski-biser-e-posetena-ot-nad-2600-turisti-prez-izminaliya-sezon/
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Информация относно Национален туристически регистър 

 

Съгласно нормата на чл. 166 от Закона за туризма в Министерство на туризма се 

води и поддържа Национален туристически регистър, който съдържа предвидената в 

закона информация. За обезпечаването на това законово задължение е създаден и 

функционира този регистър, който се администрира от министерството, а 

поддържането се осъществява от външен изпълнител със съответната експертиза. 

Важно е да се отбележи, че с цел да бъдат информирани потребителите по 

отношение на задължителната застраховка „Отговорност на туроператора“ същата се 

оцветява в Регистъра в три различни цвята. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/informatsiya-otnosno-natsionalen-turisticheski-registar/
https://tourismboard.bg/news/informatsiya-otnosno-natsionalen-turisticheski-registar/
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Международни новини от България и света  
 

 

България участва на международното туристическо изложение 

World Travel Market във Великобритания 

 

Министерство на туризма, съвместно с 20 представители на туристическия 

сектор, участва на международното туристическо изложение World Travel Market 

(WTM) в Лондон, Великобритания (7 – 9 ноември 2022 г.). В най-голямото в света 

изложение за професионалисти в туристическата индустрия участва и министърът на 

туризма д-р Илин Димитров, който освен с наситената си програма от двустранни 

политически и бизнес срещи, е част и от министерската среща във втория ден на WTM, 

организирана под знака на Световната организация по туризъм към ООН UNWTO.  

С пристигането си министър Димитров, заедно с извънредния и пълномощен 

посланик на България във Великобритания Марин Райков, поздравиха българските 

участници във форума. Посланик Райков съобщи, че в България има около 15 хиляди 

британци. Дигитализирането на услугите е бъдещият път за налагането и 

популяризирането на България като предпочитана и сигурна дестинация на пазар 

Великобритания. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-world-travel-market-vav-velikobritaniya/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-world-travel-market-vav-velikobritaniya/
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Наситена програма от срещи за активизиране присъствието на 

България на чуждите туристически пазари проведе министър Илин 

Димитров на WTM Лондон 

 

В първия ден на изложението в Лондон министърът на туризма Илин Димитров 

проведе над 10 срещи на високо ниво с водещи представители на туристическия бранш, 

като част от наситената му програма. Във фокуса на срещите бяха разговори с 

авиокомпании и водещи туропратори на Острова, като Флайнас, Джет ту Холидей, 

Фрапорт и Луфтханза груп. 

В първия ден от визитата си министър Димитров даде и специално интервю за 

световната медия „Евронюз“, в което основна тема беше възстановяването на България 

от кризите. Той коментира също визията за модерния туризъм и политиките за развитие 

– особено през призмата на климатичните промени. 

 

Повече информация 

 

 

 

България и Турция засилват сътрудничество си в туристическия 

сектор 

 

Министърът на туризма Илин Димитров и Мехмет Ерсой, министър на 

културата и туризма на Турция, обсъдиха възможността за създаването на общ 

Балкански туристически продукт, насочен към трети и далечни пазари на съвместна 

работна среща. Те разговаряха в Лондон по време на международното туристическо 

изложение World Travel Market (WTM). Двамата обсъдиха възможностите за по-

интензивни контакти между представителите на бизнеса. 

Турция е приоритетен партньор на страната ни в сферата на туризма, трябва да 

засилим контактите между представителите на частния бизнес, тъй като страните ни не 

са реални конкуренти и само ще спечелят от трансгранично сътрудничество в туризма, 

коментира министър Димитров.  

Двете страни се договориха да организират 4-а сесия на комитета по туризъм 

между ресорните министерства през 2023 в Турция. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nasitena-programa-ot-sreshti-za-aktivizirane-prisastvieto-na-balgariya-na-chuzhdite-turisticheski-pazari-provede-ministar-ilin-dimitrov-na-wtm-london/
https://tourismboard.bg/news/nasitena-programa-ot-sreshti-za-aktivizirane-prisastvieto-na-balgariya-na-chuzhdite-turisticheski-pazari-provede-ministar-ilin-dimitrov-na-wtm-london/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-i-turtsiya-zasilvat-satrudnichestvo-si-v-turisticheskiya-sektor/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-i-turtsiya-zasilvat-satrudnichestvo-si-v-turisticheskiya-sektor/
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Министър Димитров участва в министерска среща на високо 

ниво по време на изложението WTM в Лондон 

 

Важно е да се постигне 

устойчивост в три основни стълба в 

туризма – екологичен, социален и 

икономически. Те са крайъгълните 

камъни на българската визия за бъдещото 

развитие на сектора и съм убеден, че ще 

намерим много отдадени международни 

партньори и приятели в усилията си да 

постигнем целите си. Това каза 

министърът на туризма д-р Илин Димитров в обръщението си към участниците в 

министерската среща в рамките на изложението в Лондон, организирана под знака на 

Световната организация по туризъм към ООН и Световен съвет за пътувания и туризъм 

(WTTC).  

Срещата на високо ниво се проведе във втория ден на международното 

туристическо изложение World Travel Market (WTM) в Лондон, Великобритания. 

„Вместо да се стремим „да се върнем към нормалното“ е време да преосмислим 

целите, бизнес моделите, веригите на стойността на туристическата индустрия в един 

по-прагматичен и систематичен подход“, заяви министър Димитров. Той открои 

богатите възможности за туризъм на България: „Ние сме тук, за да покажем 

възможностите на страната ни, нейното гостоприемство, традиции. Дигитализацията, 

иновациите, социалната отговорност остават основни приоритети за бъдещия 

туристически продукт. Нашата страна трябва да е пример за устойчив туристически 

модел“. И отбеляза, че трябва да обръщаме внимание на всеки турист, както за тези в 

хотелите с 5 звезди, така и за тези в по-малка категория, защото използват еднакъв обем 

ресурси. 

Акцент в изказването на Зураб Пололикашвили, генерален секретар на 

Световната организация по туризъм, беше как трябва да изглежда туристическият 

сектор на утрешния ден. По думите му кризите са засегнали сектора много, но в бъдеще 

трябва да се работи за човешкия капитал, особено за младите. Пололикашвили 

отбеляза, че е необходимо да се развиват новите технологии в сектора, а туризмът да се 

преподава в училищата. Именно в образователните институции можем да научим 

младите да пазят ресурсите, посочи генералният секретар. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-uchastva-v-ministerska-sreshta-na-visoko-nivo-po-vreme-na-izlozhenieto-wtm-v-london/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-uchastva-v-ministerska-sreshta-na-visoko-nivo-po-vreme-na-izlozhenieto-wtm-v-london/
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Полети между София и Подгорица обсъдиха министрите на 

България и Черна гора 

 

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

министъра на икономическото развитие и туризма на Черна гора Горан Джурович. 

Двамата обсъдиха идеята, която е отпреди пандемията, да стартират полети между 

София и Подгорица. 

„Полетите ще дадат възможност да привлечем повече гости от Черна гора на 

почивка през зимния сезон – в курортите ни Банско, Пампорово и Боровец“, заяви 

министър Димитров. 

 

Повече информация 

 

 

 

Кипърското министерство на туризма подготвя пробив на 

американския пазар 

 

Заместник-министърът на туризма Савас Пердиос разкри планове спрямо 

туристическия пазар на САЩ, като през януари идната година той ще посети Ню Йорк 

и Вашингтон, предаде за БТА кипърската агенция КНА. 

В интервю за КНА по време на провеждащото се в Лондон международното 

туристическо изложение World Travel Market (WTM) Пердиос отбеляза, че 2022 г. е 

„много добра година“ по отношение на британските туристи в Кипър. 

По информация на министъра броят на британските туристи в Кипър през тази 

година се равнява на около 90% от броя им през 2019 г., рекордна за кипърския 

туризъм. 

Позовавайки се на тези окуражаващи резултати, Пердиос вижда положителни 

знаци и за 2023 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/poleti-mezhdu-sofiya-i-podgoritsa-obsadiha-ministrite-na-balgariya-i-cherna-gora/
https://tourismboard.bg/news/poleti-mezhdu-sofiya-i-podgoritsa-obsadiha-ministrite-na-balgariya-i-cherna-gora/
https://tourismboard.bg/news/kiparskoto-ministerstvo-na-turizma-podgotvya-probiv-na-amerikanskiya-pazar/
https://tourismboard.bg/news/kiparskoto-ministerstvo-na-turizma-podgotvya-probiv-na-amerikanskiya-pazar/


 

 

 
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 

 

 

17 

 

Крепостта в Сигишоара, Централна Румъния, посрещна 138 000 

души през тази година, почти двойно спрямо 2019 г. 
 

Кметът на община Сигишоара 

Йоан Юлиан Сирбу се надява 

модернизацията на пътя, който свързва 

средновековната крепост в Сигишоара с 

град Агнита, окръг Сибиу, да допринесе 

за още повече туристи в района, след като 

през последните три години броят на 

посетителите почти се удвои, достигайки 

138 000 в началото на този месец, предаде 

за БТА румънската агенция Аджерпрес. 

„Всички свързващи пътища са много важни, защото повечето туристи 

предпочитат тези по-нетипични шосета, а не непременно европейските пътища, и 

поради пейзажите, и поради църквите по маршрута, защото може да спрат и да 

разгледат нещо различно. Сигишоара се намира между двата важни града Брашов и 

Сибиу и в момента този маршрут е транзитен, туристите просто преминават през 

Сигишоара. Чрез новия туристически информационен център в Сигишоара, който 

искам да бъде активен от 1 януари 2023 г., искам да предлагаме възможно най-много 

маршрути. Започнахме много събития, променихме много как подхождаме към 

туристите“, обясни кметът Йоан Юлиан Сирбу. 

 

Повече информация 

 

 

 

Повече от 1.1 милиона туристи са посетили Босна и Херцеговина 

за 9 месеца на 2022 г. 
 

Босна и Херцеговина е регистрирала 1 121 267 туристически посещения през 

периода януари – септември 2022 г., което е с 54,9 на сто повече в сравнение със същия 

период на 2021 г., предаде босненската агенция ФЕНА. 

През периода януари – септември са реализирани 2 496 223 нощувки, което е с 

44,1 на сто повече спрямо същия период на миналата година. 

 

Повече информация 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/krepostta-v-sigishoara-tsentralna-rumaniya-posreshtna-138-000-dushi-prez-tazi-godina-pochti-dvojno-spryamo-2019-g/
https://tourismboard.bg/news/krepostta-v-sigishoara-tsentralna-rumaniya-posreshtna-138-000-dushi-prez-tazi-godina-pochti-dvojno-spryamo-2019-g/
https://tourismboard.bg/news/poveche-ot-1-1-miliona-turisti-sa-posetili-bosna-i-hertsegovina-za-9-mesetsa-na-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/poveche-ot-1-1-miliona-turisti-sa-posetili-bosna-i-hertsegovina-za-9-mesetsa-na-2022-g/
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Любопитно в/извън туризма   
 

 

 

Бранд България: Най-известните българи в света на Facebook 

 

Относно актуалната тема за бранд „България“ и дигитализацията за 

промотирането му, както се умува за ползването на нови/непознати за марката 

платформи и познатите социални мрежи, нека разберем кои българи са най-популярни 

във Facebook и помислим как с името си евентуално могат да предизвикат интерес към 

страната ни. 

Facebook е любимата социална мрежа на българите, които направо са 

пристрастени към нея, за разлика от американците например, които не могат без 

Twitter. По данни на статистиката почти 4.3 милиона българи са ползвали Facebook 

през октомври 2022 г., което е над 63% от цялото новопреброено население на 

страната. 

А кои пък българи (хора с български произход, а не лица с издадени в България 

паспорти) са успели да привлекат най-много последователи във Facebook? 

Точно 50 души с български произход могат да се похвалят с над четвърт 

милион последователи, петнайсетина – с над половин милион фенове, а половин 

дузина – и с по над милион почитатели. Някои са местни звезди, други са в 

международна слава. Най-малко на брой са политиците, а най-много – певиците. 

Обществените сфери, с които се занимават тези най-известни българи, са: 55% 

от тях забавляват с музика, 15% се отдават на спорт, а 10% – на политика, а някои и с 

повече дейности едновременно. 

Така например Ицо Хазарта събира почти 260 хиляди последователи, Васко 

Василев – почти 300 хиляди, а Ивет Лалова – над 300 хиляди. Николета Лозанова се 

радва на почти 440 хиляди поклонници, а Галена – над 600 хиляди. Бербо събира над 2 

милиона фена, а Нина Добрев – почти 8 милиона. 

 

Ето цялата класация 

 

 

 

 

 

 

 

https://zdraven.bg/6-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%b8-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/
https://zdraven.bg/%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-facebook/
https://zdraven.bg/%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-facebook/

