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Новини от Национален борд по туризъм 
 

 

 

Д-р Полина Карастоянова: Бранд България не е лого, а кауза 

 

„Инициативата на Министерството на туризма да покани Илон Мъск в България, 

която ние от Националния борд по туризма изцяло подкрепяме, е една голяма 

възможност и голяма провокация към всички нас.“ 

Това заяви изпълнителният директор на НБТ за „Стандарт“. 

„Голяма възможност, защото този свят се движи от личностите, от лидерите. А 

Илон Мъск е човек, който кара поколения и хора на различни възрасти да мечтаят и да 

постигат повече, отколкото биха могли, ако нямаха тази мотивация. 

Затова възможността някой лидер на мнение, какъвто без съмнение той е, да 

бъде гост в България, да хареса, да бъде привлечен от природна или от културно-

историческа ценност, която ние имаме, създава за всички нас голямо 

предизвикателство. Както и за степента, в която ние сме готови да комуникираме 

България, да представим нашата история и нашето настояще, по някакъв начин дори да 

покажем и какво бъдеще има пред нас. 

Нещо, което бихме казали професионално е, че хотели и ресторантите, 

туристическата инфраструктура всъщност са хардуеъра на този бизнес. Но той не би 

имал никаква стойност, ако го няма софуеъра. А софуеъра на туристическата индустрия 

е в природното и в културно-историческото наследство на България. 

И тук ние от Националния борд по туризъм изразяваме цялата благодарност и 

подкрепа на медия "Стандарт" към всичко, което през годините създава кампанията 

"Чудесата на България", тъй като това се превърна не само в огледало, а и в един 

безкрайно вдъхновяващ процес, в една кауза как по най-добрия начин да разкажем 

историята на нашата култура и на онова, което предците ни са оставили в наследство.“ 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-brand-balgariya-ne-e-logo-a-kauza/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-brand-balgariya-ne-e-logo-a-kauza/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

Доц. Румен Драганов: Свършиха пакетите за Нова година, 11-

17% е увеличението на цената за празниците 

 

Пакетите на посрещане на Нова 

година у нас отдавна са изчерпани, сега 

актуални са записванията за 2023. Това 

заяви директорът на Института за анализи 

и оценки в туризма Румен Драганов в 

студиото на Bulgaria ON AIR на 30 

ноември 2022 г. 

„Запитванията са за 560 000 

пътувания около Коледа и Нова година. 

Като се слеят празниците, се получават 10 дни почивка. Резервациите са както по 

планинските курорти, така и в балнеохотели, къщи за гости“, посочи Драганов. 

Той назова и средната цена за четиричленно семейство за нощувка в стая - около 

180-240 лв., като в нея не е включена храната и празничният куверт. 

„11-17% е увеличението на цената за празниците за година. Поскъпването е 

основно заради програмата. Цената на труда на изпълнителите е сериозна. Цените, 

които хотелиерите дават, са много коректни. Те се съобразяват, не се търси печалба. 

Ток, заплати - всичко се вдигна, ако се приложат действителните цени, ще се бръкнат 

гостите много повече“, подчерта Драганов. 

И е категоричен – България остава най-евтината дестинация за посрещане на 

празниците. Гостът добави, че цените за пакет от 10 000 лв., каквито бяха обявени във 

Велинград, са за апартамент за 4-членно семейство. И при аналогичини условия в 

чужбина този пакет ще излезе по-скъп. 

Основните резервации, които правят туристите, са за тридневни пакети. 

Драганов поясни, че едноседмични правят скиорите, които търсят по-евтини места за 

настаняване. 

  

Вж. видео 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-svarshiha-paketite-za-nova-godina-11-17-e-uvelichenieto-na-tsenata-za-praznitsite/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-svarshiha-paketite-za-nova-godina-11-17-e-uvelichenieto-na-tsenata-za-praznitsite/
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Доц. Румен Драганов: Инвестирайте в пътешествия 

 

Всеки може да избере къде да отиде с един клик на телефона. Отварянето на 

търсачките с адреси показва местата за настаняване, хотелите, квартирите и къщите за 

гости. Там ясно са посочени цените и условията, подчерта в интервю за БНР Румен 

Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, на 28 ноември 2022 г. 

Той допълни, че семействата с деца търсят близки дестинации, около тяхната локация, 

а хората от морските градове и селища предпочитат планинските курорти за летните и 

зимни месеци. На второ място по отношение на търсенето се нареждат местата с топли 

минерални извори и басейни. Третото направление са къщите за гости, които предлагат 

много добри условия за семейства. 

Двете най-предпочитани дестинации за уикенд туристите, които искат да си 

набавят вкусни неща на изгодни цени са Одрин в Турция и Димитровград в Сърбия, 

като Турция от години е привлекателно място за закупуване и на лекарства. 

Пътуването е антиинфлационна мярка, подчерта Драганов. Той предупреди, че 

парите оставени в банката могат да бъдат изядени от инфлацията, затова хората от 

България и по света ги инвестират в интересни и вълнуващи пътешествия. 

  

Чуй интервю 

 

 

 

Доц. Румен Драганов: 560 000 на път за празниците 

 

Тази година ще празнуват около 227 000 първокурсници, които са приети тази 

година, заедно с останалите. Тези, които ще пътуват с цел туризъм, ще бъдат от 

порядъка на 28 000. Основно ще прекарат празника в къщи и вили за гости, които 

побират по-големи компании. Останалите ще празнуват в близост до университетите. 

Около Търново, Свищов, Варна, Бургас, Благоевград, София и навсякъде, където са 

учебните заведения. Има различни оферти за една или две нощувки, свързани с 8 

декември. Предлагат се куверт с нощувка, като цените им са между 180 и 280 лева. 

Това заяви директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен 

Драганов в интервю за „Телеграф“, публикувано на 30 ноември 2022 г. 

  

Цялото интервю 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-investirajte-v-pateshestviya/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-investirajte-v-pateshestviya/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-560-000-na-pat-za-praznitsite/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-560-000-na-pat-za-praznitsite/
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Ричард Алибегов, БАЗ: Надяваме се да има кабинет, за да внесем 

предложения за справяне с кризата 

 

От преди една седмица започнаха резервациите за Нова година да стават все 

повече и повече. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ Ричард Алибегов, БАЗ, на 1 

декември 2022 г. „Това, което имаме от Банско, Велинград, Боровец, че заетостта върви 

много добре към този момент. В София се движим също в нормални рамки.“ 

Поскъпване в София и големите градове не виждам на кувертите. „За София 

мога да кажа, в центъра няма увеличение на кувертите. В хотелите има увеличение, но 

там просто сметките за ток и за газ съсипват собствениците и те при най-голямото си 

желание, няма как да не покачат цените. Там увеличението е около 20%.“ 

Когато става дума за празници, хората са склонни да похарчат повече пари, 

обясни Алибегов. 

 

Повече информация 

 

 

 

Maritim Hotel Amelia с престижно отличие в годишните награди 

на БХРА 

 

Новият 5-звезден Maritim Hotel 

Amelia  във ваканционно селище 

„Албена“ бе сред отличените в 

годишните награди на Българската 

хотелиерска и ресторантьорска 

асоциация за 2022 година. Престижната 

награда бе връчена в раздел „Най-добър 

5-звезден концептен Ultra All Inclusive 

хотел“, а статуетката и грамотата от 

председателя на БХРА Георги Щерев и председателя на Народното събрание Вежди 

Рашидов получи управителят на хотела Владимир Георгиев. 

Тематичният авиационен хотел, посветен на първата жена пилот, прекосила 

Атлантическия океан, отвори врати в началото на тази година. Като част от групата 

Deluxe & Lifestyle, той впечатлява с неустоимо усещане за елегантен и изчистен уют, 

съчетан с лукса на ексклузивна Luxury Ultra All Inclusive програма. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-baz-nadyavame-se-da-ima-kabinet-za-da-vnesem-predlozheniya-za-spravyane-s-krizata/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-baz-nadyavame-se-da-ima-kabinet-za-da-vnesem-predlozheniya-za-spravyane-s-krizata/
https://tourismboard.bg/news/maritim-hotel-amelia-s-prestizhno-otlichie-v-godishnite-nagradi-na-bhra/
https://tourismboard.bg/news/maritim-hotel-amelia-s-prestizhno-otlichie-v-godishnite-nagradi-na-bhra/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 

 

 

 

Българо-египетски бизнес форум се проведе във Варна 

 

Българо-египетски бизнес форум 

се проведе днес в морската столица по 

инициатива на посланика на Арабска 

република Египет - Н. Пр. Халид Емара и 

на кмета на Варна Иван Портних. 

Събитието бе организирано от Община 

Варна, с подкрепата на Федерацията на 

египетските търговски камари, Съюза на 

арабските камари, Варненската 

търговско-индустриална камара, Стопанска камара - Варна, Съюза на хотелиерите на 

Златни пясъци и Варненската туристическа камара.  

Във форума взеха участие представители на над 30 компании от секторите 

туризъм, химическата и фармацевтична промишленост, мебелното производство, 

текстил, експорт на плодове и зеленчуци, културна индустрия. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/balgaro-egipetski-biznes-forum-se-provede-vav-varna/
https://tourismboard.bg/news/balgaro-egipetski-biznes-forum-se-provede-vav-varna/
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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 

 

Пловдив е отличен за дестинация 

на годината в България от 

специализираното списание за туризъм 

„DESTINATIONS – ultimate guide for your 

holiday“. Наградата беше връчена на 

кмета на града Здравко Димитров. Градът 

на тепетата е на корицата на изданието, 

заради което шефът на отдел „Туризъм“ 

Юлиана Йорданова получи рамкирано 

копие. 

„Огромно благодаря за оценката, която сте ни дали. За нас е чест, защото не сме 

участвали в конкурс, а вие сами сте наблюдавали града ни в бизнес и туристическата 

сфера и сте ни оценили. В началото на този мандат поставихме цел за надграждане и 

представяне на Пловдив в целия му блясък не само пред гостите, а и пред гражданите 

ни. Ние няма да спрем до тук“, заяви градоначалникът, който припомни, че Пловдив 

получи и друг приз – той е четвъртата най-добра европейска дестинация за 2022 г. Тази 

година Пловдив застана начело на три отделни категории: „Най-добра културна 

дестинация в Европа“,  „Най-романтична дестинация в Европа“ и „Най-добра винена 

дестинация в Европа“. 

„За да задържи своето темпо в областта на туризма, Пловдив трябва всяка 

година да отваря нови атракции. Ние се стремим да правим точно това и данните го 

доказват. За 9-месечието на тази година в града са постъпили 25 млн. лв. от 

реализирани нощувки. Благодарим, че и вие сте го видели и оценили. Ще 

продължаваме да даваме най-доброто от себе си“, каза зам.-кметът по култура Пламен 

Панов. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/plovdiv-poluchi-nagrada-za-destinatsiya-na-godinata-za-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/plovdiv-poluchi-nagrada-za-destinatsiya-na-godinata-za-balgariya/
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С няколко рекорда в Пловдив завърши 14-oто издание на 

„Дефиле на младото вино“ 

 

С няколко рекорда в Пловдив завърши 14-oто издание на "Дефиле на младото 

вино". По данни на организаторите форумът привлече хиляди любители на виното в 

Стария град, съобщиха организаторите - Съветът по туризъм - Пловдив и Община 

Пловдив. За трета поредна година събитието се проведе под патронажа на 

Министерство на туризма и за първи път с подкрепата на Министерството на 

земеделието. 

Опашки от желаещи да дегустират се извиваха през трите дни пред 

възрожденските къщи в Стария град. Първият рекорд е 15-процентният ръст на 

участниците спрямо миналата година. Отчетен е рекорден брой дегустации - над 102 

000 броя, което е 27 процента ръст спрямо 2021 г. Сред посетителите на фестивала се 

открояваха големи организирани туристически групи от София, Варна, Бургас, Стара 

Загора, Видин и други градове. Засилено присъствие имаше и на чужденци от Франция, 

Германия, Турция и Италия. 

 

Повече информация 

 

 

 

Зимната програма на летище Пловдив започна с нови чартърни 

полети 

 

Зимната програма за 2022 година 

на летище Пловдив започна с нови 

чартърни полети, като първа е програмата 

от Турция.  

Полетите ще бъдат от Анталия и 

Измир до Пловдив и ще се изпълняват от 

авиокомпанията SunExpress. Чартърните 

полети са общо осем на брой и ще 

продължат до началото на февруари.  

Втората чартърна програма е от Белфаст, Северна Ирландия, която ще започне 

на 20 декември. Полетите са 17 на брой, като ще продължат до 26 март и се изпълняват 

от авиокомпанията Jet2. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/s-nyakolko-rekorda-v-plovdiv-zavarshi-14-oto-izdanie-na-defile-na-mladoto-vino/
https://tourismboard.bg/news/s-nyakolko-rekorda-v-plovdiv-zavarshi-14-oto-izdanie-na-defile-na-mladoto-vino/
https://tourismboard.bg/news/zimnata-programa-na-letishte-plovdiv-zapochna-s-novi-chartarni-poleti/
https://tourismboard.bg/news/zimnata-programa-na-letishte-plovdiv-zapochna-s-novi-chartarni-poleti/
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49.2% ръст на посещенията на чужденци в България през 

октомври 2022 г. 
 

През октомври 2022 г. посещенията на чужденци в България са 847.1 хил., или с 

49.2% повече в сравнение с октомври 2021 година. Регистрирано е увеличение по 

всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 38.7% (327.7 

хил.) от всички посещения на чужденци в България. 

През октомври 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 50.1%, 

следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 34.6%, и със служебна цел - 

15.3%. 

 

Повече данни 

 

 

 

 

15.3% ръст на пътуванията на българските граждани в чужбина 

през октомври 2022 г. 
 

Пътуванията на български 

граждани в чужбина през октомври 2022 

г. са 599.5 хил., или с 15.3% над 

регистрираните през октомври 2021 

година, показват данните на 

Националния статистически институт. 

През октомври 2022 г. най-голям 

брой пътувания на български граждани са 

осъществени към: Турция - 160.6 хил., 

Гърция - 145.1 хил., Сърбия - 57.6 хил. 

 

Повече данни 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/49-2-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-oktomvri-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/49-2-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-oktomvri-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/15-3-rast-na-patuvaniyata-na-balgarskite-grazhdani-v-chuzhbina-prez-oktomvri-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/15-3-rast-na-patuvaniyata-na-balgarskite-grazhdani-v-chuzhbina-prez-oktomvri-2022-g/
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Вече 40 години „Национален парк – музей „Самуилова крепост“ 

връща посетителите към събития отпреди хилядолетие 

 

Вече четиридесет години 

„Национален парк – музей „Самуилова 

крепост“ връща посетителите в миналото 

и към исторически събития отпреди 

хилядолетие. Културно – историческият 

комплекс е открит през октомври 1982 г., 

а първоначалният проект, надграждан и 

модернизиран през десетилетията, 

представя символното единство на 

материя и дух, посредством своите основни структурни елементи, разказаха за БТА от 

Исторически музей – Петрич.  

Комплексът е разположен в Ключка клисура, затворена на север от планина 

Огражден и на юг от планина Беласица. През клисурата протича река Струмешница – 

десен приток на река Струма. Той е знаково място на българската национална памет, 

защото точно тук, на 29 юли 1014 година, се състои заключителната битка между 

армиите на българския цар Самуил и византийския император Василий II. Днес 

националният парк-музей ни разказва за тази едновременно героична и трагична 

страница от историята на българския народ и държава, посочиха от музея в Петрич. 

В културно-историческия комплекс „Национален парк-музей „Самуилова 

крепост” са поставени и съоръжения за представяне на основните структурни елементи 

посредством т. нар. добавената реалност. На тях, чрез сканиране на изображение през 

апликация, подобна на QR скенер, посетителите получават допълнителна информация в 

реално време, поднесена във видео формат.  

Всички елементи са разположени в живописна паркова среда, която привлича 

много посетители. От музея в Петрич казаха за БТА, че интерес към историческия 

обект има както от страната, така и от туристи от чужбина. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/veche-40-godini-natsionalen-park-muzej-samuilova-krepost-vrashta-posetitelite-kam-sabitiya-otpredi-hilyadoletie/
https://tourismboard.bg/news/veche-40-godini-natsionalen-park-muzej-samuilova-krepost-vrashta-posetitelite-kam-sabitiya-otpredi-hilyadoletie/
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Международни новини от България и света  
 

 

Министър Димитров участва в Глобалната лидерска среща на 

върха на Световния съвет за пътуване и туризъм 

Устойчиво развитие на туризма в контекста на актуалните глобални 

предизвикателства и политики беше сред темите в изказването на министъра на 

туризма д-р Илин Димитров по време на Глобалната лидерска среща на върха на 

Световния съвет за пътуване и туризъм, която се провежда в Саудитска Арабия. 

В основата на бъдещите действия и политики в сектора в страната ни са 

насърчаване на прилагането на иновации, привличането на нови инвестиции и 

оптимизирането на бизнес процесите в сектора, посочи министър Димитров.  

„Генерирането на добавена стойност е от ключово значение за развитието на 

българския туристически продукт. Страната ни следва да се промотира като 

целогодишна дестинация, включваща всички възможности на туристическата 

индустрия“, заяви министърът. Той подчерта, че България ще положи необходимите 

усилия, за да осигури на всички туристи едно пълноценно и най-вече безопасно 

преживяване. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-uchastva-v-globalnata-liderska-sreshta-na-varha-na-svetovniya-savet-za-patuvane-i-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-uchastva-v-globalnata-liderska-sreshta-na-varha-na-svetovniya-savet-za-patuvane-i-turizam/
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Министър Димитров проведе срещи по време на глобалната 

лидерска среща на върха на Световния съвет за пътуване и туризъм 

 

Вторият ден от XXII глобална среща на Световния съвет за пътуване и туризъм 

(World Travel & Tourism Council - WTTC) протече изключително динамично, изпълнен 

с ползотворни срещи и интересни дискусионни панели. 

В рамките на форума и в продължение на разговора с принцеса Хайфа Ал Сауд, 

българският министър проведе двустранна среща с Н. Пр. Ахмед Ал-Хатийб, министър 

на туризма на Кралство Саудитска Арабия. Двамата обсъдиха отправената българска 

покана за посещение през февруари заедно с бизнес делегация и перспективите за 

двустранно развитие на туризма и инвестициите през 2023 година. Със заявката си за 

достигане на 120 млн. туристи годишно до 2030 година, домакинът Саудитска Арабия 

ясно показа по време на форума, че иска да е водеща страна в региона. 

И във втория ден на форума министър Илин Димитров проведе в кулоарите 

поредица от двустранни срещи. 

Той се срещна с Марк Кийм, заместник помощник-секретар по пътуване и 

туризъм на САЩ. Сред основните теми, към които събеседникът му прояви интерес, 

бяха дентален и приключенски туризъм. 

Министър Илин Димитров разговаря и с Митсуаки Хошино, комисар на 

японската туристическа агенция. Двамата обсъдиха конкретни инициативи и съвместни 

действия за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на туризма и 

насърчаване на туристообмена, особено в сферата на културно-историческия и СПА 

туризма. 

За Япония един от най-добрите посланици в туризма е прочутият българин 

Котоошу, сега известен като Наруто, а държавата ни е добре позната за японците. 

Двамата коментираха възможностите за двустранен туризъм, отбелязвайки факта, че 

Япония е потенциално голям пазар и изисква огромни инвестиции. 

Друга среща от програмата на министъра беше тази с Христина Гарсия Фраско, 

секретар по туризъм на Филипините. „Можем да споделим опит с филипинците чрез 

онлайн преподаване относно обслужването на гости, тъй като те са много добри в 

това“, коментира след срещата министър Димитров. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-provede-sreshti-po-vreme-na-globalnata-liderska-sreshta-na-varha-na-svetovniya-savet-za-patuvane-i-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-provede-sreshti-po-vreme-na-globalnata-liderska-sreshta-na-varha-na-svetovniya-savet-za-patuvane-i-turizam/
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България участва като страна партньор на международното 

туристическо изложение TT WARSAW, което се проведе в Полша 

 

България e страна партньор на 

международното туристическо изложение 

TT WARSAW, което се проведе във 

Варшава, Полша, в периода 24 до 26 

ноември 2022 г. с рекламен щанд на площ 

321 кв. м. Бяха проведени рекламни и 

маркетингови активности на територията 

на изложението, билборд кампания, радио 

реклама и активности в социалните 

канали на борсата. 

Страната ни ежегодно участва на международното туристическо изложение TT 

WARSAW със самостоятелен щанд на ключово място в изложбената зала при засилен 

интерес от страна на български браншови асоциации, регионални туристически 

структури и туристически фирми. 

На българския щанд участваха като съизложители 15 браншови асоциации, 

регионални туристически структури и туристически фирми, сред които Галакси 

Инвестмънт Груп ООД, АЛБЕНА ТУР ЕАД, Балкан Холидейз Сървисис ЕООД и други. 

 

Повече информация 

 

 

 

България участва в новото туристическо изложение „Berlin 

Travel Festival“ 

 

В периода 25-27 ноември в германската столица Берлин се проведе за първи път 

„Berlin Travel Festival“, който е част от най-голямото в Германия изложение за яхти, 

моторни лодки и дейности на открито Boot & Fun. България участва с щанд от 10 кв. м., 

на който Тихомир Патарински, българското аташе по туризма в Германия представи 

възможностите за туризъм в страната ни пред берлинската аудитория. Акценти в 

презентацията на България бяха възможностите за целогодишен туризъм – летен, 

зимен, културен, балнеология, климатолечение и други. Изключително сериозен бе 

интересът към българските къмпинги, възможностите, които страната ни предоставя за 

пътуване с каравани, както и към обиколните пътувания за следващия сезон. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-kato-strana-partnor-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-tt-warsaw-koeto-se-provede-v-polsha/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-kato-strana-partnor-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-tt-warsaw-koeto-se-provede-v-polsha/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-v-novoto-turistichesko-izlozhenie-berlin-travel-festival/
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България участва на международното изложение IBTM 2022 в 

Барселона 

 

Министерство на туризма, 

съвместно с представители на 

туристическия сектор, участва на 

международното туристическо изложение 

IBTM - Incentives, Business Travel & 

Meetings в Барселона, Испания, в периода 

29 ноември – 1 декември 2022 г. 

Изложението е специализирано за 

професионалисти в областта на бизнес 

пътуванията и конгресния туризъм, организатори на събития и конференции. 

В рамките на изложението на българския щанд се провеждат групови срещи с 

близо 70 “buyers” (купувачи), ежедневно по два пъти на ден, представяйки България 

като целогодишна дестинация и възможностите за бизнес и делови туризъм в страната. 

Участието ни на това международно туристическо изложение спомага за 

популяризирането на страната ни като дестинация за конгресен туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

Българските туристи най-многобройни за Нова година в Белград 

 

Най-голям интерес към посрещането на Нова година в хотелите в Белград са 

показали туристите от България, съобщи директорът на Бизнес асоциацията на 

хотелиерската и ресторантьорската индустрия на Сърбия (HORES) Георги Генов. 

„Хотелиерите очакват да видят какво биха могли да предложат на гостите си, 

дали ще има увеселение на улицата, вече не сме в комунистическо време, когато 

гостите са се задоволявали с програмата на хотела“, каза Генов. 

Той добави, че би било нормално решението за организиране на улични 

празненства да се обяви през октомври, така че работещите в сферата на туризма да 

разполагат с най-важната „примамка“ за привличане на гости. 

В момента резервациите в хотелите в Белград за Нова година са на български 

туристи основно, но това е само 20 процента от капацитета на всички белградски 

хотели.. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-na-mezhdunarodnoto-izlozhenie-ibtm-2022-v-barselona/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-na-mezhdunarodnoto-izlozhenie-ibtm-2022-v-barselona/
https://tourismboard.bg/news/balgarskite-turisti-naj-mnogobrojni-za-nova-godina-v-belgrad/
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Гръцкият министър на туризма обсъди развитието на гръцкия 

туризъм в рамките на 22-ия Световен съвет за пътуване и туризъм 

 

Гръцкият министър на туризма Василис Кикилиас проведе редица работни 

срещи в рамките на 22-ия Световен съвет за пътуване и туризъм в Рияд. 

Кикилиас се срещна с колегата си от Саудитска Арабия принц Ахмед ал Хатиб, 

като обсъдиха разширяването на директните полети от Саудитска Арабия до Гърция, 

които ще бъдат реализирани в близкото бъдеще. Теми на разговора бяха и интересът 

към инвестиции в туризма в Атина от страна на Саудитска Арабия, както и 

възможността за обучение на саудитски студенти във факултетите по туризъм в 

Гърция. 

В рамките на световната среща Кикилиас обсъди с генералния секретар на 

Световната организация по туризъм Зураб Пололикашвили впечатляващите резултати 

на Гърция спрямо приходите от туризъм и необходимостта от преминаване към модел 

на устойчив туризъм с акцент върху опазването на околната среда, зеления растеж и 

синята икономика. 

 

Повече информация 

 

 

 

Увеличение с 88% на приходите на Кипър от туризъм за първите 

девет месеца на 2022 г. 
 

Приходите от туризъм на Кипър се увеличиха с почти 30% или 80 милиона евро 

през септември 2022 г. на годишна база, а за първите девет месеца на 2022 г. 

увеличението на приходите достигна впечатляващите 88% или 920,2 милиона евро. 

По данни от Статистическата служба на Кипър приходите от туризъм са 

достигнали €348,3 милиона през септември 2022 г. в сравнение с €268,2 милиона през 

септември 2021 г., отбелязвайки увеличение от 29,9%. 

За периода януари – септември 2022 г. приходите от туризъм възлизат на 1 965,4 

млн. евро, а през същия период на 2021 г. са били 1 045,2 млн. евро и 298,9 млн. евро за 

периода януари – септември 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/gratskiyat-ministar-na-turizma-obsadi-razvitieto-na-gratskiya-turizam-v-ramkite-na-22-iya-svetoven-savet-za-patuvane-i-turizam/
https://tourismboard.bg/news/gratskiyat-ministar-na-turizma-obsadi-razvitieto-na-gratskiya-turizam-v-ramkite-na-22-iya-svetoven-savet-za-patuvane-i-turizam/
https://tourismboard.bg/news/uvelichenie-s-88-na-prihodite-na-kipar-ot-turizam-za-parvite-devet-mesetsa-na-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/uvelichenie-s-88-na-prihodite-na-kipar-ot-turizam-za-parvite-devet-mesetsa-na-2022-g/
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Албания е на първо място в света по увеличение на 

туристическия поток с 18% 

 

Албания е туристическата 

дестинация с най-голямо увеличение на 

туристическия поток през тази година, 

предаде за БТА албанската агенция АТА, 

позовавайки се на класация на Световната 

организация по туризъм (UNWTO). 

От януари до септември около 6,4 

милиона чуждестранни туристи са 

посетили Албания. 

Поради дългата брегова ивица Албания разполага с много плажове от север на 

юг като Велипоя в Шкодра, в Шенджин в Лежа, в Дуръс, Вльора, Химара и Саранда и 

т.н., посещавани не само от албанци, но и от чужденците, които избират Албания като 

туристическа дестинация през летните месеци. Също така Гирокастро, Берати, 

Бутринти, Круя, Тирана, Шкодра и др., са с голямо търсене като дестинации за 

исторически и културен туризъм.). 

 

Повече информация 

 

 

 

Броят на пътниците на германските летища е нараснал повече 

от двойно от лятото 

 

Броят на пътниците, които са излетели от германските летища през лятото на 

2022 година, е нараснал повече от двойно спрямо същия период на предходната година, 

съобщи днес Федералната статистическа служба Destatis. 

Общият брой на пътниците е достигнал 59,1 милиона души между април и 

октомври, което означава скок от 109 на сто спрямо лятото на 2021 година. 

Цифрите обаче продължават да са доста далеч от предпандемичния брой на 

пътниците през 2019 година. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/albaniya-e-na-parvo-myasto-v-sveta-po-uvelichenie-na-turisticheskiya-potok-s-18/
https://tourismboard.bg/news/albaniya-e-na-parvo-myasto-v-sveta-po-uvelichenie-na-turisticheskiya-potok-s-18/
https://tourismboard.bg/news/broyat-na-patnitsite-na-germanskite-letishta-e-narasnal-poveche-ot-dvojno-ot-lyatoto/
https://tourismboard.bg/news/broyat-na-patnitsite-na-germanskite-letishta-e-narasnal-poveche-ot-dvojno-ot-lyatoto/

