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Новини от членове на Национален борд по туризъм 

 

 

 

Над 10% е ръстът на резервации и записвания за ски сезона в 

Пампорово 

 

Над 10 процента е ръстът на 

резервациите и записванията за зимния 

сезон в Пампорово, съобщи за БТА Татяна 

Маринова, маркетинг директор в 

„Пампорово“ АД. 

Първите чартърни полети с 

британски туристи се планира да 

пристигнат на 17 декември. Хотелите на 

дружеството отварят от началото на 

декември, а датата за начало на ски сезона ще зависи от метеорологичните условия – 

достатъчно сняг или минусови температури, които да позволят включване на 

съоръженията за изкуствено заснежаване.  

Ръст се отбелязва както при британските пазари, така и при българските и 

балкански туристи, сравнено с данните от миналогодишния зимен сезон. Наблюдава се 

и повишен интерес по отношение на организирани фирмени събития и новогодишни 

партита, което е част от съживяването на туристическия пазар след пандемичните 

години, според хотелиери. Курортът посреща първите за зимния сезон туристи още в 

началото на декември, а около 8 декември се очертава висока заетост на хотелите с 

празнуващи групи студенти.  

До 30 ноември продължава продажбата на лифт карти за ски сезона на 

миналогодишните цени, уточняват от „Пампорово“ АД. 

  

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nad-10-e-rastat-na-rezervatsii-i-zapisvaniya-za-ski-sezona-v-pamporovo/
https://tourismboard.bg/news/nad-10-e-rastat-na-rezervatsii-i-zapisvaniya-za-ski-sezona-v-pamporovo/
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Албена щурмува 20 туристически изложения през изминалите 2 

месеца 

 

Ваканционно селище „Албена" участва в общо 20 специализирани туристически 

изложения по света през изминалите 2 месеца. Активната кампания курортът 

осъществи самостоятелно, като част от националните щандове на дестинация България, 

или по покана на свои ключови международни партньори. 

Върхова точка в предприетия рекламен щурм бе ексклузивна B2B среща в 

Лайпциг - част от усилията на Албена за устойчиво позициониране на немския пазар 

чрез стратегическото си партньорство с маркетинговата компания Global 

Communication Experts. Събитието предизвика засилен интерес от страна на местните 

туристически агенции и туроператори, които го определиха като възлова точка в 

търговската им политика за Сезон 2023. „Албена е популярна и обичана дестинация 

сред немските туристи заради красивия и безопасен плаж, спокойствието, високото 

качество и грижата за всеки гост. Но за да бъдем още по-конкурентни е нужно да 

полагаме непрекъснати усилия по отношение на рекламата, пряката комуникация с 

търговските агенти, и най-вече внедряването и налагането на най-високите стандарти в 

областта на хотелиерството и ресторантьорството. За щастие Албена е партньор с 

водещи специализирани компании като Maritim Hotels, Der Touristik, Fraport, 

благодарение на които сверяваме часовниците си с най-добрите", каза Велина Гюмова, 

старши мениджър „Продажби" в „Албена" АД. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/albena-shturmuva-20-turisticheski-izlozheniya-prez-izminalite-2-mesetsa/
https://tourismboard.bg/news/albena-shturmuva-20-turisticheski-izlozheniya-prez-izminalite-2-mesetsa/
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Инж. Димитър Станев: В Албена вече отчитаме ползите от 

инвестиции във фотоволтаични електроцентрали 

 

 

Интервю с инж. Димитър Станев, който завършва енергетика в немския град 

Аахен. Веднага след университетската скамейка работи за голяма енергийна компания 

в Германия, а от 2017 година е зам.-директор „Бизнес развитие“ в „Албена“ АД. 

Ангажиран е с разработването и внедряването на енергийни проекти и инвестиции с 

европейско финансиране, които да придвижат най-голямата туристическа компания в 

България в трансформацията й към устойчив, природосъобразен и ангажиран със 

заобикалящата го среда бизнес модел.   

 

Инж. Станев, ваканционно селище „Албена“ се утвърди като пионер в сферата 

на туризма, прилагащо най-съвременни технологии за оптимизация на енергийното си 

потребление и добиването на ток от възобновяеми енергийни източници. Колко 

фотоволтаични панела са инсталирани до момента и каква е общата им мощност?    

През 2017 година компанията ни разработи и прие Стратегия за устойчиво 

развитие, с която целим да осигурим дългосрочно и успешно функциониране на 

бизнеса, като същевременно ограничим и прекратим изцяло вредните влияния върху 

околната среда. Част от тази стратегия са и инвестициите във ВЕИ, с които драстично 

намалихме въглеродния ни отпечатък. През тази година на територията на ваканционно 

селище „Албена“ бяха изградени общо 12 централи за производство на ток от слънчева 

енергия. Разположени са върху покривите на част от хотелите в комплекса и няколко 

допълнителни сгради. Мощността им варира от 30 до 200 KW, като най-малката е 

монтирана върху Flamingo Grand Hotel & SPA, а най-голямата върху централния базар. 

Общата инсталирана мощност възлиза на 1550 KW, които са достижими през летните 

месеци. През есенно-зимния период, когато слънцето е ниско над хоризонта и често 

има лека облачност, достигаме не повече от 600-700 KW пикова мощност. В края на м. 

октомври, например, данните показаха, че в зависимост от метеорологичните условия 

дневно спестяваме между 1000 и 2000 лв., или общо за месеца около 40 000 лева от 

общите разходи за електричество на комплекса. При изчислението на тези спестявания 

сме извадили предвидената от правителството компенсация, която се дава на 

предприятията заради високите цени на енергийните борси. 

 

Цялото интервю 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/inzh-dimitar-stanev-v-albena-veche-otchitame-polzite-ot-investitsii-vav-fotovoltaichni-elektrotsentrali/
https://tourismboard.bg/news/inzh-dimitar-stanev-v-albena-veche-otchitame-polzite-ot-investitsii-vav-fotovoltaichni-elektrotsentrali/
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Главният кулинар на Албена е сред участниците във Fine World 

Days Week на остров Мадейра 

 

Главният кулинар на ваканционно селище „Албена“ се включи в провелата се 

специализирана работилница Fine World Days Week, организирана на остров Мадейра 

от водещия немски туроператор DER Touristik, част от концерна REWE Group. В 

периода от 15 до 22 ноември Георги Божков, заедно с още един свой колега от КК 

„Златни пясъци“, представи България пред 35 свои колеги от Гърция, Турция, Испания, 

Португалия и Австрия. В рамките на събитието участниците присъстваха на няколко 

специализирани обучителни семинара за обмяна на опит и споделяне на актуални 

тенденции в съвременната кулинария, както и приготвиха авторско меню, събиращо в 

себе си вкусовете, ароматите и текстурите на всяка дестинация. 

В подготовката на тематичен млечен бюфет, Божков презентира световно 

признатите качества на българското кисело мляко, поднесено с букет от сушени 

плодове, отгледани в екологично чистите градини на Албена, и щедро поръсено с 

натуралния мед от пчелите на стопанството. Киселото мляко бе основен акцент и в 

раздел „Барбекю“, в който главният кулинар приготви сочни агнешки котлети, 

мариновани с традиционния български продукт и букет от полски билки. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/glavniyat-kulinar-na-albena-e-sred-uchastnitsite-vav-fine-world-days-week-na-ostrov-madejra/
https://tourismboard.bg/news/glavniyat-kulinar-na-albena-e-sred-uchastnitsite-vav-fine-world-days-week-na-ostrov-madejra/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

В ресорната комисия има разбиране за необходимостта от 

развитието на Витоша като модерен ски курорт и за изграждането на 

втори лифт в Банско 

 

В парламентарната Комисия по туризъм има разбиране за необходимостта от 

развитието на Витоша като модерен ски курорт и за изграждането на втори лифт в 

Банско, стана известно по време на заседанието й на 24 ноември 2022 г., което бе 

посветено на проблемите и перспективите пред предстоящия ски сезон. 

Тези искания бяха поставени пред членовете на комисията от ръководствата на 

„Юлен“ и „Витоша ски“. 

Председателят на Комисията Цончо Ганев (ПГ Възраждане) поиска от дружества 

да бъдат изпратени в комисията необходимите документи по двете теми, за да се 

потърсят възможните решения. 

От името на Националния борд по туризъм присъстваше д-р Полина 

Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/v-resornata-komisiya-ima-razbirane-za-neobhodimostta-ot-razvitieto-na-vitosha-kato-moderen-ski-kurort-i-za-izgrazhdaneto-na-vtori-lift-v-bansko/
https://tourismboard.bg/news/v-resornata-komisiya-ima-razbirane-za-neobhodimostta-ot-razvitieto-na-vitosha-kato-moderen-ski-kurort-i-za-izgrazhdaneto-na-vtori-lift-v-bansko/
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Заместник-министър Модева проведе работна среща за 

обединението на сдруженията в сектор туризъм 

 

Проф. Модева проведе работна 

среща с представители на сдруженията в 

туристическия сектор. Темата на 

събитието беше „Обединение на 

сдруженията в сектор туризъм“. 

Заместник-министър Модева 

категорично заяви, че сдруженията по 

никакъв начин няма да бъдат 

принуждавани по административен път 

против своето желание да участват в единна бъдеща обща организация, нито 

Министерството на туризма ще налага насилствено обединение.  

Тя заяви, че идеята за създаването на работната група с най-широко 

представителство от страна на бранша е тя да се превърне в катализатор за развитие на 

бъдещи идеи с цел подобряване на средата в сектор туризъм. Според нея тази цел може 

да бъде постигната само чрез неговото обединение. В същото време ще се даде 

възможност на участниците да съдействат за формирането на политики и работещи 

решения за развитието на сектора - чрез взаимопомощ и равна възможност за всички да 

участват в създаването на най-добрата среда за развитие на сектора. 

На срещата бяха обсъдени предложенията, направени от представителите на 

сдруженията в различните сегменти на сектор туризъм. Идейно те се обединиха 

основно около нуждата за създаване на нов и ясен закон за туризма и промяна на 

нормативните уредби, съобразени с новостите в сектора, които да намалят 

административната тежест, да урегулират и контролират работните процеси в сектора. 

Този закон трябва коректно да разяснява правата и задълженията на всички и да намали 

сивия сектор в бранша. 

Беше изразено мнение, че е необходимо Министерството на туризма и 

държавните институции да насочат усилията си в контрола при изпълнение на 

нормативната уредба, както и позицията, че пътят към успеха минава само чрез 

обединение на държавния и частния сектор, които да работят заедно в синхрон за 

общата кауза, свързана с развитието на туризма в България. 

От името на Националния борд по туризъм на срещата присъстваше д-р Мартин 

Захариев, заместник-председател на Управителния съвет на НБТ. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-provede-rabotna-sreshta-za-obedinenieto-na-sdruzheniyata-v-sektor-turizam/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-provede-rabotna-sreshta-za-obedinenieto-na-sdruzheniyata-v-sektor-turizam/
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Стартира кампания за набиране на проекти по „Красива 

България” за 2023 г., включващи социален туризъм 

 

До 20 февруари 2023 г. общините, областните управители и държавните 

институции могат да кандидатстват по проект „Красива България” към Министерство 

на труда и социалната политика за финансиране на проекти, които целят да осигурят 

подобрени работни условия и по-качествено обслужване на гражданите в областта на 

образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата, администрацията, 

спорта и развлеченията. 

Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” е насочена 

към развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда. По нея се 

допускат строително-монтажни/ремонтни работи в сгради, вкл. със статут на 

недвижима културна ценност, които са за обществено обслужване в областта на 

администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Илин Димитров и министър Росица Карамфилова 

обсъдиха възможности за прилагане на екологични инструменти в 

сферата на туризма 

 

Прилагането на екологосъобразни практики, подобряване на туристическата 

инфраструктура по устойчив начин и как повече хотели да въведат „зелени“ 

инструменти бяха темите, които министърът на туризма д-р Илин Димитров и 

министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова обсъдиха на работна 

среща. 

Двамата се обединиха около идеята да се създадат условия за туристическия 

сектор, съобразени с постигането на екологосъобразни цели. 

На срещата беше обсъдено провеждането на форум в широк формат, в който 

държавата и всеки бранш, свързан с предоставянето на туристически услуги, да обсъдят 

спецификите и да намерят начини за съвместни действия, така че да бъдат стимулирани 

процесите за въвеждането на „зелени“ практики в бизнеса. Планира се в рамките на 

форума да бъдат очертани и параметрите на стратегически документ с конкретни 

мерки, които да бъдат предприети. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/startira-kampaniya-za-nabirane-na-proekti-po-krasiva-balgariya-za-2023-g-vklyuchvashti-sotsialen-turizam/
https://tourismboard.bg/news/startira-kampaniya-za-nabirane-na-proekti-po-krasiva-balgariya-za-2023-g-vklyuchvashti-sotsialen-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-i-ministar-rositsa-karamfilova-obsadiha-vazmozhnosti-za-prilagane-na-ekologichni-instrumenti-v-sferata-na-turizma/
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Министърът на туризма: Очакваме рекордно добър зимен сезон 

 

Министерството на туризма очаква 

много добър зимен сезон, който да е с 5% 

до 10% по-добри показатели от 

предишния, който пък беше рекорден. 

Това заяви служебният министър на 

туризма Илин Димитров. 

„Успяхме да задържим добро 

съотношение цена-качество. Курортите в 

Европа поскъпват много, а ние 

задържахме цените на лифт картите. Цените като цяло, може би, ще бъдат 

актуализирани с ръстовете на инфлацията, но стоят много добре. Единственото, което 

може да попречи, е да няма сняг или да има тежка рецесия в Европа“, уточни 

Димитров. 

Очакванията са най-голям дял от туристите да са български граждани - около 

60%. Разчита се и на туристи от съседните страни, Германия и Израел. 

В ефира на БНТ на 25 ноември 2022 г. Илин Димитров отново призова за 

запазване на 9% ДДС в туризма като постоянна мярка, която да обхваща всички в 

бранша – от туроператорите до рестораньорите. 

„Разчитам партиите да спазят обещанията си, че туризмът е приоритетен сектор 

и да го покажат с действията си“, допълни той. 

 

Вж. видео 

 

 

 

Илин Димитров: Случаят с Мъск изцяло кореспондира с 

кампанията за реклама на България 

 

Случаят с публикуването на снимка на Белоградчишките скали от основателя на 

Tesla и SpaceX Илон Мъск и последвалата покана от Министерството на туризма той да 

посети България имаше голям и позитивен ефект за региона. Туризмът очаква рекорден 

зимен сезон като цените ще са с до 20%-30% по-високи. Това каза Илин Димитров, 

министър на туризма, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria на 24 ноември 2022 г. 

 

Вж. видео 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-ochakvame-rekordno-dobar-zimen-sezon/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-ochakvame-rekordno-dobar-zimen-sezon/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-sluchayat-s-mask-iztsyalo-korespondira-s-kampaniyata-za-reklama-na-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-sluchayat-s-mask-iztsyalo-korespondira-s-kampaniyata-za-reklama-na-balgariya/
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Илин Димитров: Българин ще предаде официална покана на 

Илон Мъск да посети България 

 

„Българин, който има лична среща 

с Илон Мъск, ще му занесе официална 

покана от министерството и сребърен 

ритон.“ Това каза министърът на туризма 

Илин Димитров в ефира на bTV на 24 

ноември 2022 г., след като туит на Мъск с 

фотография на Белоградчишките скали 

предизвика фурор. 

Той не разкри кой е нашият човек, 

който лично ще разговаря с милиардера, но добави, че има покана и за създателите на 

играта, на която Мъск определи скалите. 

Димитров обясни, че иска да се организира и косплей фестивал по този повод. 

„Това ще е за феновете на видео игрите и ще могат да се обличат в костюми като 

герои на игрите“, обясни той.  

 

Вж. видео 

 

 

 

Белоградчишките скали са световен природен феномен, който 

всяка година се посещава от близо 80 000 туристи 

 

Популярността на 

Белоградчишките скали не е от вчера. За 

тяхната уникалност и неповторимост 

свидетелства още Феликс Каниц, 

Константин Иречек и Жером Адолф 

Бланки, които посещават градчето в 

началото на 19 век. 

Белоградчик, крепостта „Калето“ и 

скалите са популяризирани не с една и две 

кампании – международни и национални. Без съмнение Белоградчишките скали са един 

от уникалните природни феномени не само в България, но и в света. Те получиха и 

световно признание, като се наредиха на 77-мо място в конкурса от 2009 г., който 

трябваше да избере новите 7 природни чудеса на света.  

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-balgarin-shte-predade-ofitsialna-pokana-na-ilon-mask-da-poseti-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-balgarin-shte-predade-ofitsialna-pokana-na-ilon-mask-da-poseti-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/belogradchishkite-skali-sa-svetoven-priroden-fenomen-kojto-vsyaka-godina-se-poseshtava-ot-blizo-80-000-turisti/
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Министър Димитров и ректорът на УНСС ще си сътрудничат в 

проекта за единна дигитална карта на България 

 

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

Университета за национално и световно стопанство проф. Димитър Димитров, за да 

обсъдят възможностите за сътрудничество при изготвянето на единна дигитална карта 

на България. 

„Когато създадем един мегапроект, изграден на модулен принцип, ще имаме 

възможността да приобщаваме различни проекти, идеи и участието на различни 

институции – не само в сферата на  туристическия бизнес, но и от академичните среди, 

медии, общини, да включваме най-различни инициативи като фестивали, например,“ 

подчерта министър Димитров. Той предложи на проф. Димитров възможността и 

студенти да се включат в работата по създаването на картата. 

 

Повече информация 

 

 

 

Студенти по туризъм от УНСС бяха гости на Министерството на 

туризма 

 

Студенти от катедра „Икономика 

на туризма“ към Университета за 

национално и световно стопанство бяха 

гости на Министерството на туризма и 

присъстваха на своеобразен открит урок. 

Студентите първи курс от 

специалност „Туризъм“ се запознаха с 

функциите и структурата на 

институцията, представена от заместник-

министър Ирена Георгиева. „Сред нашите основни цели е да насърчаваме растежа на 

младите хора в отрасъла, защото от тях до голяма степен зависят качеството на 

туристическите услуги и имиджът на страната ни. Искаме да задържим младите хора в 

България, тук те да получават достатъчно добро образование и перспективи за успешно 

развитие и реализация“, подчерта заместник-министър Георгиева.  

Чрез интерактивна презентация студентите научиха повече за работата на 

експертите в институцията, които се занимават с маркетинга на дестинацията, с 

предизвикателствата и перспективите на бранд България. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-i-rektorat-na-unss-shte-si-satrudnichat-v-proekta-za-edinna-digitalna-karta-na-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-i-rektorat-na-unss-shte-si-satrudnichat-v-proekta-za-edinna-digitalna-karta-na-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/studenti-po-turizam-ot-unss-byaha-gosti-na-ministerstvoto-na-turizma/
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Общинско предприятие в сферата на туризма ще бъде създадено 

в Казанлък 

 

В Казанлък ще бъде учредено ново Общинско предприятие за туризъм 

„Казанлък Арт“. Това стана известно на редовната сесия на местния Общински съвет, 

която се състоя на 24 ноември 2022 г.  

„Подобни предприятия са практика в почти всички големи градове в страната, в 

които има развит туризъм“, обясни Сребра Касева, началник кабинет на кмета в 

Община Казанлък. 

В докладната към Общинския съвет е посочено кои обекти в Казанлък ще 

стопанисва предприятието – сред тях са Културно-информационният център, 

Хаджиеминовата къща, както и всичко, включено в новия атракцион „Светът на 

траките“. Предприятието ще се занимава и с организацията на традиционните 

празници, както и с интернет страницата VisitKazanlak, от която до момента Общината 

няма право да генерира приходи. 

 

Повече информация 

 

 

 

Агората на Филипопол – сърцето на днешен Пловдив 

 

Пловдив е един от най-красивите градове в България, той е и сред най-

предпочитаните градове за живеене в страната. Историята му започва още от 

античността, като и днес можем да се докоснем до вълнуващи забележителности, 

каквито са Форумът (Агората) на Филипопол, римският стадион, античният театър и 

още много, предаде репортер на БГНЕС. 

Почти 2-километровата „Главна” е една от най-големите пешеходни зони не 

само в България, но и в Европа. 

На нея са се настанили търговците, барчетата и заведенията, има галерии и 

театър, а къщите с уникалната си архитектура са предимно паметници на културата, 

построени в началото на ХХ век. Тази забележителна улица, сдобила се още в 

далечното минало с европейски облик, лежи върху пистата на Античния римски 

стадион. 

Античният стадион на Филипопол е обявен за национална културна ценност 

през 1995 г. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/obshtinsko-predpriyatie-v-sferata-na-turizma-shte-bade-sazdadeno-v-kazanlak/
https://tourismboard.bg/news/obshtinsko-predpriyatie-v-sferata-na-turizma-shte-bade-sazdadeno-v-kazanlak/
https://tourismboard.bg/news/agorata-na-filipopol-sartseto-na-dneshen-plovdiv/
https://tourismboard.bg/news/agorata-na-filipopol-sartseto-na-dneshen-plovdiv/


 

 

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Седалище: гр. София 1504 

ул. „Оборище“ 19 

Офис: гр. София 1113 

ул. „Николай Хайтов“ 2, вх. Д, ет. 2 

e-mail: office@nationaltourismboard.bg 

T +359 2 9714461 M +359 888 515325 

www.tourismboard.bg 

 

 

13 

 

 

Международни новини от България и света  
 

 

България участва на международното туристическо изложение 

PHILOXENIA в Солун, Гърция 

 

Министерство на туризма, 

съвместно с представители на 

туристическия сектор, участва на 

международното туристическо изложение 

PHILOXENIA в гр. Солун, Гърция, в 

периода 18-20 ноември 2022 г. 

Тридневното туристическо 

събитие се посещава от компании и 

организации от целия туристически 

спектър (гръцки и международни туристически дестинации, хотели, туристически 

агенции, туристически агенти, специализирана преса и медии). 

Тази година на българския информационен щанд, който е на площ от общо 100 

кв. м., съвместно с Министерство на туризма, взеха участие 4-ма представители на 

туристическия бизнес и общински администрации: Царевград Търнов ЕООД, Рила 

Травел ЕООД, Община Банско и Ню Сън Травел ООД. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерство на туризма с награда за най-представителен щанд 

на туристическо изложение PHILOXENIA в Гърция 

 

Министерството на туризма беше 

удостоено с почетна награда за най-

представителен щанд по време на 

международното туристическо изложение 

PHILOXENIA в Солун. 

 

Повече информация 

  

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-philoxenia-v-solun-gartsiya/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-philoxenia-v-solun-gartsiya/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-s-nagrada-za-naj-predstavitelen-shtand-na-turistichesko-izlozhenie-philoxenia-v-gartsiya/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-s-nagrada-za-naj-predstavitelen-shtand-na-turistichesko-izlozhenie-philoxenia-v-gartsiya/
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Малайзия проявява интерес към българските ски и СПА 

курорти 

 

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе среща с представител на 

един от водещите и най-големи туроператори „Asian Overland Services“. Срещата с г-н 

Нур Исмаил се осъществи по инициатива на почетния консул на Малайзия в България 

Петър Курумбашев. 

За потребителите от далечни дестинации като Малайзия България е част от 

Европа и от Балканите и може да бъде разглеждана като част от комбиниран 

туристически продукт, който ние обсъждаме със съседните Гърция и Турция, подчерта 

министър Димитров. 

„България трябва да се отвори към далечните пазари и успешната формула за 

това е именно създаването на общ Балкански продукт,“ каза министър Димитров. 

В този контекст Нур Исмаил сподели, че Малайзия има традиционно близки 

връзки с Турция, често я избират като предпочитана дестинация и логистичните 

възможности на мегаполиса Истанбул могат да допринесат за увеличаване на 

туристопотока към България. 

 

Повече информация 

 

 

 

Заместник-министър Ирена Георгиева участва в двустранна 

бизнес среща - семинар на тема „Malaysia Truly Asia“ 

 

Заместник-министър Ирена Георгиева участва в двустранна бизнес среща – 

семинар под надслов „Malaysia Truly Asia”. Събитието бе организирано от „Туризъм 

Малайзия Истанбул“ в сътрудничество с Почетното консулство на Малайзия в София и 

авиокомпания Turkish Airlines. 

По думите й са налични множество предпоставки двете страни да си бъдат 

взаимно полезни в сферата на туризма. През 2019 г. посещенията на туристи от 

България в Малайзия са около 3 600. „Нека 2023 година да бъде годината на 

приятелството между България и Малайзия“, заяви заместник-министър Георгиева. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/malajziya-proyavyava-interes-kam-balgarskite-ski-i-spa-kurorti/
https://tourismboard.bg/news/malajziya-proyavyava-interes-kam-balgarskite-ski-i-spa-kurorti/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-irena-georgieva-uchastva-v-dvustranna-biznes-sreshta-seminar-na-tema-malaysia-truly-asia/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-irena-georgieva-uchastva-v-dvustranna-biznes-sreshta-seminar-na-tema-malaysia-truly-asia/
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Първите директни полети за 2023 г. от България до Сейшелските 

острови ще стартират от януари 

 

Първите директни полети за 2023 

година от България до Сейшелските 

острови ще стартират от януари, 

съобщиха от Генералното почетно 

консулство на Република Сейшели в 

България. 

Екзотичната дестинация става все 

по-достъпна и предпочитана от 

българите. Самолетните билети са вече в 

продажба, като чартърите ще свързват София с най-големия остров на Сейшелите – 

Махе. Те ще се реализират със съдействието на сейшелския туроператор "7Саут" 

(7South), българските им партньори – "Планет травъл сентър" (Planet Travel Center) и 

"Луксутур" (Luxutour), както и с активната подкрепа на консулството. Датите за 

директните полети до Сейшели за 2023 г. са: 20.01.2023 – 28.01.2023, 25.02.2023 – 

05.03.2023 и 18.03.2023 – 26.03.2023 г. 

Новината бе съобщена по време на официално събитие в София, организирано 

от Сейшелския туристически борд. 

 

Повече информация 

 

 

 

Заместник-министър Модева участва в международна експертна 

среща за българското културно-историческо наследство 

 

Заместник-министър Модева участва в международна експертна среща 

„Българското културно-историческо и природно наследство в перспективата на 

културните маршрути на Съвета на Европа“. 

На срещата бяха обсъдени 48-те културни маршрута, сертифицирани от Съвета 

на Европа и възможностите за включване в тях на българските научни, културни и 

бизнес организации, като и на общински и държавни институции. Фокусът на 

събитието беше Балканският маршрут на Кирил и Методий и техните ученици. 

Срещата се състоя в СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/parvite-direktni-poleti-za-2023-g-ot-balgariya-do-sejshelskite-ostrovi-shte-startirat-ot-yanuari/
https://tourismboard.bg/news/parvite-direktni-poleti-za-2023-g-ot-balgariya-do-sejshelskite-ostrovi-shte-startirat-ot-yanuari/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-uchastva-v-mezhdunarodna-ekspertna-sreshta-za-balgarskoto-kulturno-istorichesko-nasledstvo/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-uchastva-v-mezhdunarodna-ekspertna-sreshta-za-balgarskoto-kulturno-istorichesko-nasledstvo/
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Илон Мъск направи реклама на Белоградчик и България 

 

Илон Мъск, най-богатият човек на планетата, направи реклама на Белоградчик и 

България. Основателят на Tesla и SpaceX сподели в своя профил в социалната мрежа 

Twitter снимка на крепостта „Калето“ в Белоградчик, направена от българския 

фотограф Владислав Терзийски. Снимката е заснета с дрон и разкрива уникалността на 

скалите и историческата крепост. Постът на Мъск е придружен с текст "Бях сигурен, че 

това е в Elden Ring" (фентъзи видео игра), видя репортер на БТА. 

 

Повече информация 

 

 

 

Гърция остава сред водещите туристически дестинации 

 

Гърция продължава да привлича вниманието на традиционните си пазари и 

всичко показва, че тя остава сред най-добрите туристически дестинации, заяви пред 

гръцката агенция АНА-МПА ръководителят на сектора за тематичен туризъм на 

управляващата Нова демокрация Андреас Фиорентинос по време на изложението 

„Филоксения“ (Philoxenia, в превод - гостоприемство) в Солун. 

 

Повече информация 

 

 

 

Гърция работи за привличането на „дигитални номади“ 

 

Перспективите, които предлагат за развитието на Гърция т.нар. „дигитални 

номади“, беше тема на първата конференция „Работа от Гърция“, организирана от 

Marketing Greece – обединение, създадено за представяне на възможностите на гръцкия 

туризъм. 

Министърът на туризма Василис Кикилиас каза пред форума, че в очите на 

северноевропееца Гърция е идеалната дестинация както за работа като „дигитален 

номад“, така и като място за живот след пенсиониране.  

Кикилиас подчерта, че Гърция може да съчетае традиционното гостоприемство 

със съвременните инструменти на маркетинга, които помагат за представянето на нови 

туристически продукти. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/ilon-mask-napravi-reklama-na-belogradchik-i-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/ilon-mask-napravi-reklama-na-belogradchik-i-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-ostava-sred-vodeshtite-turisticheski-destinatsii/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-ostava-sred-vodeshtite-turisticheski-destinatsii/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-raboti-za-privlichaneto-na-digitalni-nomadi-za-turisti/
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Спад в посещенията на руски туристи в Турция 

 

По данни на турското министерство на културата и туризма, за които информира 

агенция АНКА,  през октомври 2022 г. Турция са посетили 767 814 руски туристи, 

докато през същия месец на 2021 г. техният брой е бил 905 379, т.е. с 15,1 процента 

повече.    

В същото време се отчита ръст в общия брой на посещенията на чуждестранни 

туристи. 

Анталия е на първо място по туристическите посещения – 1 661 000 души. 

Следва Истанбул с 1 584 000 туристи. 

 

Повече информация 

 

 

 

Египет иска да привлече зрителите на Мондиала в Катар като 

туристи 

 

Египет иска да привлече зрителите на Световното първенство по футбол, което 

започва днес в Катар, да посетят туристическите забележителности и курортите му. 

Северноафриканската страна дава безплатни визи на всички притежатели на 

картата "Хая" за влизане в Катар и достъп до мачовете. 

Заместник-министърът на туризма и на паметниците на културата на Египет 

Хада Шалаби заяви, че министерството е провело разговори с Камарата на хотелиерите 

за възможността да предлагат специални намаления за зрителите на Мондиала. 

Генералният секретар на Върховния съвет за антиките Мустафа Уазири информира, че 

по време на първенството притежателите на карта "Хая" ще получат 50 процента 

намаление на билетите за музеите и археологическите забележителности. 

Наред с това Бордът за популяризиране на туризма ще проведе рекламна 

кампания в страната домакин на спортното събитие. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/spad-v-poseshteniyata-na-ruski-turisti-v-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/spad-v-poseshteniyata-na-ruski-turisti-v-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/egipet-iska-da-privleche-zritelite-na-mondiala-v-katar-kato-turisti/
https://tourismboard.bg/news/egipet-iska-da-privleche-zritelite-na-mondiala-v-katar-kato-turisti/

