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Новини от Национален борд по туризъм 
 

 

Мартин Захариев: Агенция към МС да работи за Бранд 

България 

 

 

Нова държавна агенция към Министерски съвет да се заеме със създаването на 

Бранд България предложи Мартин Захариев, заместник-председател на Националния 

борд по туризъм по време на международния форум на „Стандарт“ и кампанията 

„Чудесата на България“ „Бранд България – докосни Чудесата“. 

За създаването на нова държавна агенция той се обърна за съдействие към 

присъстващите в залата политици от изпълнителната и законодателната власт. 

„Необходимостта е назряла. България е във всички класации с "най", но отзад 

напред. Нуждаем се от общи усилия, за да обърнем тренда. Нуждаем се от общи 

правила за реклама на страната ни, а не, както сега, аташета в различните страни да я 

рекламират както намерят за добре. Трябва да имаме единно излъчване пред света. 

Всичко това трябва да се случи през институциите, които имат пълна компетентност - 

като Народно събрание, Министерски съвет и президентство. Затова трябва да се вземе 

политическо решение тази агенция да е към МС“, каза Мартин Захариев. Той посочи, 

че вицепрезидентът Илияна Йотова, която е патрон на Националната кампания 

„Чудесата на България“, също може да съдейства.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/martin-zahariev-agentsiya-kam-ms-da-raboti-za-brand-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/martin-zahariev-agentsiya-kam-ms-da-raboti-za-brand-balgariya/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

Специални намаления за Нова Година в Албена 

 

Ваканционно селище „Албена“ 

стартира специална промоционална Black 

Friday оферта за посрещане на новата 

2023 година в емблематичния петзвезден 

Maritim Paradise Blue Hotel & SPA. 

Домакините са предвидили 

бляскава кулинарна, концертна и 

анимационна програма, стартираща на 30 

декември в нощния клуб на хотела, 

където специален гост ще бъде румънската поп звезда Mihai Traistariu. Новогодишната 

нощ ще започне с тематичен аперитивен коктейл, последван от елегантна празнична 

вечеря с авторско 5-степенно меню на шеф Христо Узунов и шеф Живко Стоянов. 

Изкусителната кулинария ще бъде съчетана с шармантно новогодишно кабаре, в което 

главната роля е поверена на Вера Шандел и Ангел Заберски трио, наложили най-

високите стандарти на българската джаз и суинг сцена през последните 10 години. 

Пищното шоу ще допълнят талантливите танцьори от балет Нова, а водещи на вечерта 

ще бъдат царете на хумора Камен Воденичаров и Георги Мамалев. Първият ден от 

новата година ще започне с апетитен брънч, а в края му гостите на хотела ще 

приветстват емблемата на българската поп музика Васил Найденов за бутиков концерт 

на живо в зала Sea. В празничния пакет е включен и достъп до Senses SPA комплекса, 

предлагащ закрит отопляем басейн с лековитата минерална вода от изворите на Албена, 

отпускащи сауна, парна баня, солна стая, както и фитнес с уютна релакс зона. 

Промоционалното предложение е валидно за нови резервации за Maritim 

Paradise Blue Hotel & SPA 5* в Албена, направени до 20.11.2022 г. включително. 

Членовете на програмата Albena Priority Club могат да се възползват от допълнителни 

10% отстъпка при резервация. 

  

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/spetsialni-namaleniya-za-nova-godina-v-albena/
https://tourismboard.bg/news/spetsialni-namaleniya-za-nova-godina-v-albena/
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Ричард Алибегов: Бизнесът иска 9% ДДС за заведенията и 

догодина 

 

Ставката за ресторантьори и фитнеси от 9% ДДС трябва да остане. Това бяха 

най-засегнатите браншове. Едва от пролетта сме ползвали мярката без ограничение. 

Искаме с удължаването на бюджета и тя да продължи и след 31 декември. Това заяви за 

NovaNews председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард 

Алибегов на 15 ноември 2022 г. 

„Имаме 30% спад на оборота в сравнение с 2019 г. Ако ДДС-то се върне на 20%, 

трябва значително да се вдигнат цените, защото разходите ни са три пъти повече, а 

токът 2,5 пъти спрямо 2019 г. Може да се вкара удължаването на мярката чрез 

преходни и заключителни разпоредби“, обясни Алибегов. 

По думите му минималният осигурителен праг в бранша е 800 лева след 

намаляването на ставката. „7% от намалената ставка се връща чрез данък печалба“, 

разкри той. 

  

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-biznesat-iska-9-dds-za-zavedeniyata-i-dogodina/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-biznesat-iska-9-dds-za-zavedeniyata-i-dogodina/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 

 

 

 

АСЕТИ: Диференцираната ставка от 9% ДДС трябва да остане 

постоянна и да важи за целия сектор Туризъм 

 

Асоциацията на специализираните експерти в туристическата индустрия 

(АСЕТИ) изпрати писмо до парламентарните комисии по туризъм и бюджет и финанси, 

в което аргументира запазването на ставката от 9 на сто ДДС за заведенията за хранене 

и развлечения.  

Връщането на 20 на сто ДДС за туризма ще оскъпи сериозно туристическия 

пакет и туристическите услуги, което ще превърне България в неконкурентна на 

туристическия пазар и отливът ще се почувства още в края на годината в зимните 

курортни центрове, са категорични от организацията. 

От Асоциацията мотивират искането си с това, че българският туризъм 

допринася между 13 и 15 на сто от БВП и всички правителства от последните години го 

обявяват за приоритет и напомнят за поредицата от негативни икономически и 

геополитически явления, които поставят в критично според организацията състояние 

малкия и среден туристически бизнес. 

Експертите отчитат, че заради пандемичната криза и все още неовладяната силна 

инфлация е налице съществен процент от фалити в сферата на туристическия бизнес и 

до 40-50 на сто загуба от оборота на заведенията. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/aseti-diferentsiranata-stavka-ot-9-dds-tryabva-da-ostane-postoyanna-i-da-vazhi-za-tseliya-sektor-turizam/
https://tourismboard.bg/news/aseti-diferentsiranata-stavka-ot-9-dds-tryabva-da-ostane-postoyanna-i-da-vazhi-za-tseliya-sektor-turizam/
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На работна среща министър Димитров обсъди с Авиокомпания 

„Турски авиолинии“ възникнали казуси по молба на ОБТ 

 

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

директор за България на авиокомпания „Турски авиолинии“ Емерджан Инанчер в 

подкрепа на бизнеса за намиране на решение на възникнали казуси при промяната на 

летищните такси. В срещата взеха участие заместник-министърът на туризма Ирена 

Георгиева, заместник-министърът на транспорта Николай Найденов, представители на 

Сдружението на туроператори и туристически агенти Обединение „Бъдеще за туризма“ 

(ОБТ), както и екип на Министерството на туризма. 

Срещата се проведе по молба на Обединение „Бъдеще за туризма“, които 

потърсиха съдействие от Министерството на туризма, за да бъдат разрешени 

възникналите казуси при работата на туроператорите с Авиокомпания „Турски 

авиолинии“, касаещи именно периода на промяна на летищните такси. Павлина Илиева 

от Обединение „Бъдеще за туризма“ подчерта, че проблемът, с който са се сблъскали, 

не е в цената, а в краткия период, в който тази цена се променя. Тя посочи, че 

промяната се отразява при калкулиране на крайната цена и изрази надежда проблемът 

да бъде разрешен съвместно. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/na-rabotna-sreshta-ministar-dimitrov-obsadi-s-aviokompaniya-turski-aviolinii-vazniknali-kazusi-i-badeshto-razshiryavane-na-satrudnichestvoto/
https://tourismboard.bg/news/na-rabotna-sreshta-ministar-dimitrov-obsadi-s-aviokompaniya-turski-aviolinii-vazniknali-kazusi-i-badeshto-razshiryavane-na-satrudnichestvoto/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

Министър Димитров представи приоритетните за сектор 

туризъм мерки в данъчната и бюджетната политика пред Комисията 

по туризъм в НС 

 

По време на изслушване пред 

парламентарната Комисия по туризъм 

министър Илин Димитров представи 

визията си за необходимите приоритетни 

за сектор туризъм мерки в областта на 

данъчната и бюджетната политика. В 

заседанието взе участие и заместник-

министър Ирена Георгиева. 

Министър Димитров направи 

изрично уточнението, че застава твърдо зад внесения от служебния кабинет 

удължителен закон за бюджета. Той подчерта, че представя пред народните 

представители в Комисията необходимите за туризма важни мерки във финансовата 

сфера, които да залегнат в евентуално бъдещо законодателство, в случай, че 

парламентът реши да подготви промени или изцяло нов закон за бюджета.  

Служебният министър изведе като приоритетна мярка продължаването на 

действието на режима за използване на ваучерите за храна и за заплащане на 

туристически услуги на територията на България. Въвеждането на тази разширена 

възможност като трайно законодателно решение ще допринесе съществено не само за 

стимулиране на вътрешния пазар на туристическите услуги, но ще се отрази 

положително и на други сектори на икономиката, следвайки веригите на доставки на 

стоки и услуги, а също и ще подпомогне разширяването и запазването на работни места 

в риск. За целта е необходимо в бюджетните закони за следващата година да бъде 

предвидена допълнителна годишна квота в размер на 300 млн. лв. за използването на 

ваучерите за храна за заплащане и на туристически услуги. 

Като друга наложителна мярка, която неведнъж е посочвал, министър Димитров 

отбеляза запазването и разширяването на обхвата на намалената ставка от 9% ДДС в 

туризма като постоянна мярка и се позова на практиката в други европейски страни, 

които също налагат диференцирани ставки по ДДС за бранша. По думите на 

министъра, това също така е мярка, която изсветлява бизнеса. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-predstavi-prioritetnite-za-sektor-turizam-merki-v-danachnata-i-byudzhetnata-politika-pred-komisiyata-po-turizam-v-ns/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-predstavi-prioritetnite-za-sektor-turizam-merki-v-danachnata-i-byudzhetnata-politika-pred-komisiyata-po-turizam-v-ns/
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Пореден старт на кандидатстването в СУНИ за възстановяване 

на разходи по програмата за бежанците от Украйна 

 

Министерството на туризма (МТ) информира, че в изпълнение на РМС № 

856/31.102022 г. в 10:00 часа на 16.11.2022 г. е обявен поредният (9-ти по ред) старт в 

Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на кандидатстването за 

възстановяване на разходи по Програма за хуманитарно подпомагане на разселените 

лица от Украйна. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерството на туризма дава възможност на 50 малки и 

средни предприятия от туристическия сектор да участват безплатно 

във „Ваканция и СПА Експо“ 

 

Министерството на туризма дава 

възможност на 50 малки и средни 

предприятия от туристическия сектор да 

вземат участие във „Ваканция и СПА 

Експо“ - най-мащабният туристически 

форум в България, предназначен за 

професионалисти и широка публика. 

Форумът ще се проведе 15-17 февруари 

2023 г. в София под мотото „Динамика и 

доверие!“. 

На изложението избраните участници ще имат възможност да покажат своите 

туристически продукти, да срещнат партньори, да обменят идеи и да се запознаят с 

постиженията на туристическия бизнес в страната и чужбина. 

Министерството на туризма ще покрие таксата за участие на избраните 

участници, както и разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на Закона за 

държавния служител. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/poreden-start-na-kandidatstvaneto-v-suni-za-vazstanovyavane-na-razhodi-po-programata-za-bezhantsite-ot-ukrajna/
https://tourismboard.bg/news/poreden-start-na-kandidatstvaneto-v-suni-za-vazstanovyavane-na-razhodi-po-programata-za-bezhantsite-ot-ukrajna/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-dava-vazmozhnost-na-50-malki-i-sredni-predpriyatiya-ot-turisticheskiya-sektor-da-uchastvat-bezplatno-vav-vakantsiya-i-spa-ekspo/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-dava-vazmozhnost-na-50-malki-i-sredni-predpriyatiya-ot-turisticheskiya-sektor-da-uchastvat-bezplatno-vav-vakantsiya-i-spa-ekspo/
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Сътрудничество за налагането на бранд България обсъди 

министър Илин Димитров с директорите на bTV и Нова Телевизия 

 

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе работни срещи с 

директорите на двете водещи национални частни телевизии bTV и „Нова Телевизия“, за 

да обсъдят бъдещо сътрудничество за налагането на единен бранд България и 

позитивното присъствие на темата туризъм в медиите. Целта на тази кампания е да се 

повиши интересът и разпознаваемостта към местата, красотата, богатствата и 

предимствата, които притежава дестинация България, подчерта министър Димитров. 

По думите му с активното участие и със силата на медиите туризмът може да се 

превърне в смислена национална кауза. 

Като част от възможността да се промотира туристическият продукт на страната 

на вътрешния и външния пазар е и присъствието на темата в представянето на 

прогнозата за времето, която да бъде обвързвана с възможностите за туризъм в 

конкретни дестинации - красиви места и забележителности. 

На двете срещи – с Господин Йовчев – главен оперативен и изпълнителен 

директор на Бтв Медиа Груп и със Стефана Здравкова – главен изпълнителен директор 

на Нова Броудкастинг Груп, бяха обсъдени идеи как практиките и сътрудничеството, 

които вече съществуват в двете медии, да се задълбочат и да се придвижат в 

правилната посока. 

 

Повече информация 

 

 

 

Илин Димитров: Повече туристи има в Софийска област спрямо 

2019 г. 
 

Спрямо 2019 г. Софийска област е надминала нивата на туристи. Това съобщи 

служебният министър на туризма Илин Димитров. 

Всяка година Националният съвет по туризъм приема стратегията за следващата 

година, добави Илин Димитров. Част от мерките за развитие на туризма, включително 

и Софийска област, са прилагане на интегрирани комуникационни кампании на целеви 

пазари. Освен това се представят възможностите за туризъм в страната на 

международните национално-туристически изложения. Съвсем наскоро е приключило 

такова в Лондон. Създават се и се разпространяват рекламни материали, в това число 

има и за дестинациите Костенец, Долна баня, Белчински бани, Пчелински бани, Момин 

проход, Панчарево, Железница, Банкя, Горна баня, Княжево. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/satrudnichestvo-za-nalaganeto-na-brand-balgariya-obsadi-ministar-ilin-dimitrov-s-direktorite-na-btv-i-nova-televiziya/
https://tourismboard.bg/news/satrudnichestvo-za-nalaganeto-na-brand-balgariya-obsadi-ministar-ilin-dimitrov-s-direktorite-na-btv-i-nova-televiziya/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-poveche-turisti-ima-v-sofijska-oblast-spryamo-2019-g/
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Фестивалът „Дефиле на младото вино“ в Пловдив отчита ръст 

на участниците с 15% 

 

Фестивалът „Дефиле на младото вино“ в Пловдив отчита ръст на участниците с 

15 процента. Четиринадесетото издание на дегустациите на младите вина на България 

се организира традиционно в последната седмица на ноември от Съвета по туризъм - 

Пловдив и Община Пловдив. Жителите и гостите на града ще могат да тестват 300 вида 

вино, които ще са разположени в 17 къщи в Стария град, съобщи пред журналисти 

председателят на съвета Любозар Фратев. 

Участниците в дефилето са 67, като 45 от тях са винопроизводители, 20 - 

производители на храни и продукти и 2 съпътстващи фирми. Откриването на фестивала 

ще е на 25 ноември с „Дионисиево шествие“ от площада пред Община Пловдив до 

началото на Стария град. Там Бог Дионис ще отвори първата бъчва младо вино, реколта 

2022 година, на винарска изба Юстина. Производителят беше изтеглен в томбола. 

Дегустациите ще се провеждат от 25 до 27 ноември. Както всяка година те ще са чрез 

закупуване на жетони от специални информационни щандове. 

 

Повече информация 

 

 

 

Първи туристически кооператив учредяват в област Перник 

 

Първи туристически кооператив се учредява утре в област Перник, съобщи за 

БТА Десислава Александрова – координатор към Регионалния младежки RAISE център 

(РМЦ) в Брезник. 

Инициативата цели да възроди туристическия потенциал на региона, заедно с 

културата, историята, природните забележителности и традициите. 

„Желанието ни е засилим интереса към нашия регион, привличайки туристи от 

цяла България.“, каза Александрова. 

В района са разположени няколко обекта с местно значение като манастирите в 

Земен и Гигинци, средновековният храм „Св. Петка“ в Брезник, храм-кладенецът 

„Пусто гърло“ край село Гърло, Ждрелото на река Ерма и водопадът край трънското 

село Врабча.  

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/festivalat-defile-na-mladoto-vino-v-plovdiv-otchita-rast-na-uchastnitsite-s-15/
https://tourismboard.bg/news/festivalat-defile-na-mladoto-vino-v-plovdiv-otchita-rast-na-uchastnitsite-s-15/
https://tourismboard.bg/news/parvi-turisticheski-kooperativ-uchredyavat-v-oblast-pernik/
https://tourismboard.bg/news/parvi-turisticheski-kooperativ-uchredyavat-v-oblast-pernik/
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Стотици работници са освободени след затварянето на хотелски 

комплекс в Поморие 

 

Огромният хотелски комплекс 

„Сънсет Ризорт“ в Поморие, известен в 

града като „Холандското селище“, няма 

да работи през следващия летен сезон, 

обяви на среща с представители на 

туристическия бранш кметът на общината 

Иван Алексиев. „Това ще бъде сериозно 

предизвикателство през летния сезона на 

2023 година. Холандското селище 

фалира! 3 000 легла са заключени, няма да работи“, заяви Алексиев. По думите му, това 

ще има особено негативен ефект върху развитието на туризма в Поморие.   

„450–500 души вече са освободени доколкото ми е известно. Това е следствие на 

неадекватната държавна политика в областта на туризма. Как това министерство на 

туризма не можа да направи един закон, който да обособи частите в хотелите, които се 

продават. В момента виждаме скандали – не могат да се разбера за тока, не могат да се 

разберат за водата, за общите части“, каза още Иван Алексиев.  

Пред хотелиерите той обяви още, че са водени са разговори с министъра на 

туризма за обезщетенията, които те ще получат за настанените в базите им украински 

граждани, получили хуманитарен статут у нас. „Средства ще има“, успокои кметът. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/stotitsi-rabotnitsi-sa-osvobodeni-sled-zatvaryaneto-na-hotelski-kompleks-v-pomorie/
https://tourismboard.bg/news/stotitsi-rabotnitsi-sa-osvobodeni-sled-zatvaryaneto-na-hotelski-kompleks-v-pomorie/
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Международни новини от България и света  
 

 

България участва в международното изложение Touristik & 

Caravaning в Германия 

 

България участва в 

международното туристическо изложение 

Touristik & Caravaning, което тази година 

се провежда от 16 – 20 ноември 2022 

година в Лайпциг, Германия.  

Това е най-голямото и значимо 

туристическо изложение в източните 

германски провинции. Тази година 

България се радва на изключителен 

интерес – както към морския, така и към балнеолечебния туризъм. Германците търсят 

възможности за къмпингуване, обиколни пътувания, винени дегустации и пешеходни 

маршрути. 

На българския щанд на площ от 30 кв. м. заедно с Министерството на туризма 

тази година участват Албена Тур ЕАД, Община Варна и Св. Св. Константин и Елена 

холдинг АД. 

Резервациите за сезон 2023 г. вече започнаха, като страната ни е включена и в 

специалните предложения на германските туроператори, валидни на самия панаир. 

 

Повече информация 

 

 

 

Стандарт влезе в най-голямата организация за опазване на 

културното наследство „Европа Ностра“ 

 

Европейски пробив за „Стандарт“. Той стана стана първата европейска медия, 

част от най-голямата организация за опазване на културното наследство „Европа 

Ностра“, която е към Европейската комисия. 

Новината в месеца, когато "Стандарт" отбеляза 30-ия си юбилей, донесе в София 

вицепрезидентът на „Европа Ностра“ Пийт Яспърт. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-v-mezhdunarodnoto-izlozhenie-touristik-caravaning-v-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-v-mezhdunarodnoto-izlozhenie-touristik-caravaning-v-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/standart-vleze-v-naj-golyamata-organizatsiya-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo-evropa-nostra/
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Банско спечели за 10-ти път World Ski Awards 2022 

 

Банско спечели за 10-ти път World Ski Awards 2022, съобщи Иван Обрейков, 

маркетинг мениджър на концесионера Юлен АД. Курортът е обявен за най-добрият ски 

курорт в България и един от най-добрите в Европа. 

Останалите номинирани бяха Пампорово, Боровец и Витоша. Класацията се 

провежда чрез анонимно гласуване в сайта на световната организация. 

 

Повече информация 

 

 

 

Община Банско взе участие на международното туристическо 

изложение Philoxenia 2022 

 

Община Банско съвместно с представители на туристическия бизнес участват 

със самостоятелен деск в рамките на щанда на Министерството на туризма на 

Международното туристическо изложението “Philoxenia 2022” в гр.Солун, Гърция, 

което се провежда в периода 18-20.11.2022 г. 

При силен интерес от страна на професионалисти в областта на туризма, както и 

на индивидуални туристи с интерес към ски туризма, планински, културен и 

фестивален туризъм, преминава 37-то издание на изложението. 

 

Повече информация 

 

 

 

Община Варна се представя на шест международни 

туристически изложения 

 

Активна презентация на възможностите за туризъм представя екип на Община 

Варна по време на есенните туристически изложения след двегодишно прекъсване 

заради пандемията. В периода от септември до ноември при силен интерес към 

дестинация "Варна" преминаха изложенията Iftm Top Resa – Париж (20-22 септември), 

World Travel Market – Лондон (7-9 ноември) и The Romanian Tourism Fair в Букурещ (10 

– 13 ноември). Предстои участие в още три туристически борси – Лайпциг, Варшава и 

Барселона, съобщиха от дирекция „Туризъм“ към Община Варна. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/bansko-specheli-za-10-ti-pat-world-ski-awards-2022/
https://tourismboard.bg/news/bansko-specheli-za-10-ti-pat-world-ski-awards-2022/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-bansko-vze-uchastie-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-philoxenia-2022/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-bansko-vze-uchastie-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-philoxenia-2022/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-varna-se-predstavya-na-shest-turisticheski-izlozheniya/
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Заместник-министър Модева участва в Европейски 

туристически форум 

 

Заместник-министър Модева 

участва в Европейски туристически 

форум, организиран от Европейската 

комисия в рамките на чешкото 

председателство на ЕС. Форумът се 

състоя в Прага, Чехия, в периода 14 – 16 

ноември 2022 година. 

Целта на събитието беше размяната 

на ценно ноу-хау, свързано с политиките в 

туризма – краткосрочни наеми, директива за пакетните пътувания и други актуални 

теми. Всяка от страните-членки изложи визията си за единна политика в областта на 

краткосрочните наеми, свързани с туристическия сектор, като стремежът е да се 

постигне единна регулация в този аспект, която да даде повече предвидимост на 

бизнеса и потребителите. 

 

Повече информация 

 

 

 

Зам.-министър Модева: Румъния продължава да бъде сред най-

важните пазари за българския туризъм 

 

Министерството на туризма, съвместно с 12 представители на туристическия 

сектор, участва на международното туристическо изложение “The Romanian Tourism 

Fair“ (TTR) в Букурещ, Румъния (10 – 13 ноември 2022 г.). В едно от най-значимите 

събития в сферата на туризма в северната ни съседка участва и заместник-министърът 

на туризма проф. Мариела Модева. 

Проф. Модева проведе среща с Алина-Стефания Гьоргиу, председател на Сената 

в румънския парламент. „Румъния продължава да бъде сред най-важните пазари за 

българския туризъм и Министерството на туризма на България полага последователни 

усилия да гарантира най-добрите условия за румънските туристи и румънските 

туроператори, предлагащи България като приоритетна дестинация“, заяви заместник-

министърът. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-uchastva-v-evropejski-turisticheski-forum/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-uchastva-v-evropejski-turisticheski-forum/
https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-modeva-rumaniya-prodalzhava-da-bade-sred-naj-vazhnite-pazari-za-balgarskiya-turizam/
https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-modeva-rumaniya-prodalzhava-da-bade-sred-naj-vazhnite-pazari-za-balgarskiya-turizam/
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Министерството на туризма на Гърция обяви курирани 

аудиовизуални разходки с усъвършенствана технология на Google 

 

Гръцкото министерство на туризма, община Атина и Google обявиха един 

завладяващ начин за пешеходно опознаване на град Атина на базата на курирани 

аудиовизуални разходки. 

На сайта athens.withgoogle.com потребителят може да избере предложен 

фиксиран маршрут в центъра на Атина, който включва аудиоописания и 

видеоматериали за ключови места по пътя. 

В коментар министърът на туризма Василис Кикилиас заяви, че съобщението 

„следва стратегическото партньорство, което стартирахме с Google в областта на 

устойчивия туризъм от април 2022 г.“, а разходките са част от плана „Атина. Градът е 

музеят“. 

 

Повече информация 

 

 

 

Броят на пристигналите в Кипър туристи се е увеличил с 2,3% 

през октомври 2022 г. 
 

През октомври 2022 г. в Кипър са пристигнали 400 628 туристи – с 2,3% повече 

спрямо октомври 2021 г., когато броят на пристигналите туристи е бил 391 638, предаде 

за БТА кипърската агенция КНА. 

За периода януари – октомври 2022 г. туристическите посещения са общо 2 941 

182 при 1 691 030 през същия период на 2021 г., 612 975 през периода януари – 

октомври 2020 г. и 3 697 055 посещения през периода януари – октомври 2019 г. 

През октомври с най-голям дял са туристите от Великобритания - 150 699 души 

или 37,6% от общия брой посетители. Туристите от Израел са 33 624 или 8,4% от 

пристигналите в Кипър през октомври. Делът на германските туристи е 7,9% (31 556). 

Туристите от Гърция са 5,2% от всички пристигнали (20 934), а от Полша са 4,7% (18 

871). 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-na-gartsiya-obyavi-kurirani-audiovizualni-razhodki-s-usavarshenstvana-tehnologiya-na-google/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-na-gartsiya-obyavi-kurirani-audiovizualni-razhodki-s-usavarshenstvana-tehnologiya-na-google/
https://tourismboard.bg/news/broyat-na-pristignalite-v-kipar-turisti-se-e-uvelichil-s-2-3-prez-oktomvri-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/broyat-na-pristignalite-v-kipar-turisti-se-e-uvelichil-s-2-3-prez-oktomvri-2022-g/
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Наплив на европейски пенсионери в турските курорти за 

прекарване на зимата 

 

В края на есента турските курорти по крайбрежието се запълниха с европейски 

граждани, главно пенсионери. Съчетаване на почивката в хотелите по 

средиземноморското крайбрежие, където все още може да се къпят в морето, и на 

лечебните процедури в спа центровете е привлекателна алтернатива за прекарване на 

зимата на топло и по-икономично в сравнение с много европейски държави. Това 

посочи д-р Шебнем Акман Балта от Асоциацията на младите бизнесмени. 

Предпочитани на първо място са спа комплексите, които са включени в 

системата на здравния туризъм за чуждестранните граждани, откъдето идват 

значителни постъпления. 

По данни на турската Асоциация на износителите през 2021 година по линия на 

здравния туризъм в Турция са пребивавали 643 хиляди пациенти. Приходите от тях са 

били в размер на 1,6 млрд. долара. 

Само през първите шест месеца на настоящата година е постигнато 71 процента 

увеличение на приходите. 

 

Повече информация 

 

 

 

Рекордно увеличение на посещенията на израелски граждани в 

Турция 

 

По данни на турското министерство на културата и туризма 631 669 граждани от 

Израел са посетили Турция в периода януари-септември тази година. Това е пет и 

половина пъти повече (448 %) в сравнение с предходната година и се отчита като 

рекорд в туристическия обмен с Израел от 2019 година насам. 

Морски ваканции, почивки, релакс в спа центровете и туристически турове из 

страната са предпочитаните възможности за отдих от израелските туристи, коментират 

експерти в туризма. 

Турските сериали, които са на първо място по гледаемост в Израел, стоят в 

основата на засиления интерес, казват туроператори. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/napliv-na-evropejski-pensioneri-v-turskite-kurorti-za-prekarvane-na-zimata/
https://tourismboard.bg/news/napliv-na-evropejski-pensioneri-v-turskite-kurorti-za-prekarvane-na-zimata/
https://tourismboard.bg/news/rekordno-uvelichenie-na-poseshteniyata-na-izraelski-grazhdani-v-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/rekordno-uvelichenie-na-poseshteniyata-na-izraelski-grazhdani-v-turtsiya/

