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Новини от членове на Национален борд по туризъм 

 

 

 

„България Еър“ отбелязва 20-ата си годишнина със специални 

изненади за пътниците 

 

На 4 декември 2002 година 

националният превозвач „България Еър“ 

изпълнява първия си полет по 

направлението София – Лондон – Париж 

– София. Времето лети неусетно и през 

годините авиокомпанията непрестанно се 

стреми да предоставя на пътниците все 

повече възможности за пътуване до 

мечтани дестинации, с грижа към 

осигуряване на максимално удобство, комфорт и усъвършенстване на услугите. Днес 

„България Еър“ оперира до над 20 директни международни дестинации и поддържа две 

вътрешни линии, с които осъществява връзка между София, Бургас и Варна. 

Специално за своята 20-а годишнина на 4 декември националният превозвач 

изненада всички пътници на борда по всички полети на авиокомпанията с ваучери за 

20% отстъпка за следващото им пътуване.  

По повод рождения си ден „България Еър” стартира и игра в Instagram, в която 

10 пътешественици ще получат двойни билети за своето следващо пътуване. До 22 

декември желаещите да участват в играта е необходимо да последват страницата на 

авиокомпанията в Instagram, в коментар под публикацията за играта да напишат коя от 

дестинациите, обслужвани по директни линии на „България Еър“, ще се радват да 

посетят и да отбележат човека, с когото биха искали да споделят втория самолетен 

билет, в случай, че спечелят. 

Участниците трябва да споделят на стори в своя публичен акаунт видеото за 

играта, както и да го поставят на Highlight до 22 декември. Всички любители на 

пътешествията, които изпълнят пълните условия, ще бъдат включени в томбола за два 

билета до избраната от тях дестинация на „България Еър”. Победителите ще бъдат 

обявени на 31 декември. По този начин авиокомпанията споделя празника с всички 

свои пътници и им благодари за доверието през годините. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-ear-otbelyazva-20-ata-si-godishnina-sas-spetsialni-iznenadi-za-patnitsite/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-ear-otbelyazva-20-ata-si-godishnina-sas-spetsialni-iznenadi-za-patnitsite/
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5-степенно меню посреща гостите на 5-звездния хотел Maritim 

Paradise Blue в новогодишната нощ 

 

Авторско 5-степенно новогодишно 

меню посреща гостите на 5-звездния 

Maritim Paradise Blue Hotel & SPA в 

Албена. Блюдата, подготвени от майстор 

готвачите Христо Узунов и Живко 

Стоянов, впечатляват с класическа 

изисканост, съчетана с модерни вкусове и 

текстури от различни точки на света. 

 Новогодишния сет шефовете 

започват със салата, вдъхновена от Средиземноморието и есенните дарове, включваща 

топяща се в устата южноиталианска бурата, крем от червено цвекло с кориандър, 

прясно изпечени лешникови ядки за хрупкава текстура, микс от радичио и цикория, със 

завършек от гризина, обвита в маслено прошуто. С дъхавия аромат на пастис, 

предястието ще пренесе гостите сред пасторалните пейзажи на Прованс, включващо 

домашно маринована сьомга, съчетана със сотирани бейби октоподи, фенел, цитруси и 

зехтин, мус от авокадо с Перно и дехидратирани маслини. Веднага след пречистващото 

сетивата плодово сорбе, на фокус ще бъде поставено основното ястие, инспирирано от 

усещането за дива българска гора – бавно готвено свинско коремче, гарнирано с рагу от 

зеленчуци със сминдух, пюре от кореноплодни с инфузия от кардамон, зелева ролка с 

плънка от панчета, конфитирани горски гъби с билки, и грейви сос. Вечерта ще 

завърши с полъх от далечните земи на Азия, с шоколадов мойст кейк, обвит в облак от 

ванилов крем с лайм и джинджифил, придружен от японски сладкиш Мочи с вкус на 

вишна. По традиция, в полунощ ще бъде сервирана и новогодишна баница с късмети. 

В менюто на ресторанта са включени още ракия, произведена с плодове от 

градините на Албена, бяло вино Geranea от лозята на курорта, и чаша шампанско в 

полунощ. 

Тематично меню шеф Узунов и шеф Стоянов са подготвили и за най-малките 

гости на хотела. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/5-stepenno-menyu-posreshta-gostite-na-5-zvezdniya-hotel-maritim-paradise-blue-v-novogodishnata-nosht/
https://tourismboard.bg/news/5-stepenno-menyu-posreshta-gostite-na-5-zvezdniya-hotel-maritim-paradise-blue-v-novogodishnata-nosht/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 

 

 

 

БТС: Повечето хижи на Витоша вече са резервирани за 

предстоящите празници 

 

Повече от 200 хижи в планините на България очакват да посрещнат туристи за 

Коледа и Нова година. И тази година посрещането на празниците там ще бъде най-

изгодно за притиснатия от енергийни разходи българин, който ще може да ги отбележи 

икономично и на топло, защото хижите, които ще работят по празниците, са заредени с 

дърва.  

Между 60 и 100 лева на вечер ще струва нощувката с празнична вечеря според 

категорията на хижата, каза в интервю за БТА председателят на Българския 

туристически съюз Венцислав Венев. Ако пък поискаме да разнообразим празничните 

дни с разходка в планината и сме група от 5-7 човека, можем да се възползваме от 

услугите на планински водач, за което групата ще трябва да плати между 120 и 150 

лева за еднодневен излет, при по-големи групи цените се договорят според сложността 

на избрания маршрут, броя хора и други.  

Разходката с експерт в планината не само ще ни помогне да стигнем до места, до 

които сами едва ли бихме открили, но по пътя ще научим от аниматорите и интересни 

неща за природните, културните, религиозните забележителност, попадащи в трасето 

на маршрута ни. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/bts-povecheto-hizhi-na-vitosha-veche-sa-rezervirani-za-predstoyashtite-praznitsi/
https://tourismboard.bg/news/bts-povecheto-hizhi-na-vitosha-veche-sa-rezervirani-za-predstoyashtite-praznitsi/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

 

Заместник-министър Модева участва в кръгла маса в УНСС за 

дигитализация и киберсигурност 

 

Заместник-министър Мариела Модева участва в официалното откриване на 

кръгла маса на тема "Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление", която 

се проведе в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Събитието 

събира на едно място представители на академичната общност, изпълнителната и 

местна власт, за да бъдат дискутирани въпроси, свързани с процесите по дигитализация 

и цифрова защита. 

Професор Модева поздрави организаторите и участниците в събитието, като 

постави акцент върху дигиталната трансформация в областта на туризма чрез 

създаването на единна дигитална карта на България. „Този мегапроект ще бъде 

конструиран на базата на модули, за да може вече готови продукти да бъдат 

присъединени. Разчитаме на участие не само на бизнеса, но и на академичните 

институции, на местната власт и на центровете за върхови постижения, така че 

България да бъде представена не само чрез рекламните кампании, а достойно да бъде 

презентирана онлайн като туристическа дестинация“, заяви заместник-министърът.  

По думите й информацията е стратегически най-важният инструмент за 

развитието на един толкова конкурентен сектор, какъвто е туризмът. Предоставянето 

на актуални и лесно достъпни данни е важно за всички заинтересовани страни в тази 

динамично развиваща се среда. Професор Модева представи интерактивните 

информационни графики, публикувани на интернет сайта на Министерството на 

туризма,  чрез които се представят данни за развитието на туризма в страната. 

Графиките са изготвени на основната на събраните данни от Единната система за 

туристическа информация и по данни на НСИ. „Предоставянето на актуална, достъпна 

и подходящо синтезирана информация ще отговори на нуждите на туристическия 

бизнес за по-добро планиране и позициониране на предлаганите продукти и услуги“, 

посочи заместник-министърът. 

Предвижда се създаването на електронен регистър на всички съизложители на 

български представителни щандове в чужбина, анонсира инициативата професор 

Модева и го посочи като важен канал за представяне на бизнеса и възможността 

България да се утвърждава като привлекателна целогодишна дестинация. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-uchastva-v-kragla-masa-v-unss-za-digitalizatsiya-i-kibersigurnost/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-uchastva-v-kragla-masa-v-unss-za-digitalizatsiya-i-kibersigurnost/
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Министерство на туризма започва процедура по заличаване на 

регистрацията на вписани туроператори в НТР 

 

Министерството на туризма започва процедура по заличаване на регистрацията 

на дружества, регистрирани като туроператори, от Националния туристически регистър 

(НТР). Причината е, че лицата, регистрирани като туроператори, не са представили 

задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, което е изрично условие за 

извършване на туроператорска дейност. 

Съгласно Закона за туризма всички дружества, извършващи туроператорска 

дейност, трябва да имат действащи договори за застраховка, сключени със 

застраховател по смисъла на Кодекса за застраховането и предоставени на министъра 

на туризма за вписване в НТР. Законът не предвижда възможност регистриран 

туроператор временно да спира дейността си и да няма валидна сключена застраховка.  

Действията по заличаване се предприемат съгласно решение на Експертна 

комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти към ведомството. В 

нея участват експерти от Министерството на туризма, както и представители на 

сдружения на туроператори и туристически агенти. 

 

Повече информация 

 

 

 

Община Казанлък е победител в категория Фестивален туризъм 

на годишните награди BATI 

 

Община Казанлък бе отличена за лидер във Фестивалния туризъм на осмото 

издание на годишните награди Balkan Awards of Tourism Industry 2022 миналата вечер в 

София. На официалната церемония бяха отличени значимите постижения на 

институции и компании, които активно работят в най-важната сфера за развитието на 

Балканския полуостров. 

Измежду 17 категории в сферата на туризма, Фестивалът на розата в Казанлък 

печели трофея за „Фестивален туризъм“. Категорията обхваща фестивали, събития и 

изложби, които привличат над 3000 посетители с цел увеличаване на туристите в 

дадена дестинация и създаване на значителен икономически ефект в туризма за региона 

и Балканите. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-zapochva-protsedura-po-zalichavane-na-registratsiyata-na-vpisani-turoperatori-v-ntr/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-zapochva-protsedura-po-zalichavane-na-registratsiyata-na-vpisani-turoperatori-v-ntr/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-kazanlak-e-pobeditel-v-kategoriya-festivalen-turizam-na-godishnite-nagradi-bati/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-kazanlak-e-pobeditel-v-kategoriya-festivalen-turizam-na-godishnite-nagradi-bati/
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Добре дошла на Sofie – първият роботизиран асистент за 

почистване на летище София 

 

Първият роботизиран асистент за почистване, наречен SOFie, започна работа на 

летище София. Тя идва по линия на Dr. Sasse – компанията, която отговаря за 

почистването на летището от март 2022 г. SOFie току-що кацна от Сингапур и е най-

новият член на международното семейство на „СОФ Кънект“. Механичното създание, 

снабдено с най-съвременните технологични и оперативни възможности, вече може да 

бъде видяно в зоните на Терминал 2 където внимателно извършва своята дейност сред 

пътниците и техния багаж търпеливо изчакващи времето до своята мечтана коледна 

ваканция. 

Роботът съвместява най-новите тенденции в електрониката и роботостроенето, 

оборудван е с множество сензори, които му позволяват да изпълнява задълженията си 

по почистване. SOFie има капацитет за 5-часова смяна с едно зареждане на батерията 

или за час почиства пространство от 1 450 м2. Нейната производителност се отличава с 

висока аспирационна мощност и с ниска консумация на вода, което е постигнато чрез 

внедряване на най-новите технологични решения и отговаря на политиката за 

устойчивост, заложена в програмата на „СОФ Кънект“. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dobre-doshla-na-sofie-parviyat-robotiziran-asistent-za-pochistvane-na-letishte-sofiya/
https://tourismboard.bg/news/dobre-doshla-na-sofie-parviyat-robotiziran-asistent-za-pochistvane-na-letishte-sofiya/
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Международни новини от България и света  
 

 

Министър Димитров се срещна с делегация от Узбекистан 

 

Министърът на туризма д-р Илин 

Димитров се срещна с представители на 

властите и бизнеса от Узбекистан, част от 

делегация в България. Узбекистан е 

перспективен туристически пазар и добър 

партньор на България, подчерта 

министърът.  

 По думите му Узбекистан е 

направление, което до момента не е 

работило активно с България, а българският туристически продукт не е добре познат на 

узбекския турист. 

 Министър Димитров предложи отношенията в сферата на туризма да се 

задълбочат чрез посещение на българска делегация в Узбекистан, където да се проведат 

редица срещи на високо ниво. Целта е да се увеличи туристопотокът и да се осъществят 

контакти директно на бизнеса от двете страни, подчерта министърът. 

 От своя страната, представителите на делегацията заявиха интерес на туристите 

от Узбекистан към балнео и СПА туризъм и възможности за винен туризъм в България. 

Статистиката показва, че през 2022 г. броят на туристите от Узбекистан се увелича 

спрямо изминалата година. София, Несебър, Варна, Балчик са най-популярните 

дестинации за туристите от Узбекистан. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-se-sreshtna-s-delegatsiya-ot-uzbekistan/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-se-sreshtna-s-delegatsiya-ot-uzbekistan/
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Приходите на Турция от здравен туризъм са достигнали 1,6 

милиарда долара през първите 9 месеца на 2022 г. 
 

През първите девет месеца на 2022 г. Турция е събрала приходи от 1,6 млрд. 

долара от здравен туризъм, сочат данни на Държавната здравна компания (USHAŞ). 

От януари до септември близо 870 000 чужденци са пристигнали в Турция, за да 

получат здравни услуги. 

Най-предпочитаните от чуждестранните пациенти клинични направления са 

гинекологията, вътрешните болести, офталмологията, медицинската биохимия, общата 

хирургия, стоматологията, ортопедията и травматологията, инфекциозните болести и 

уши, нос и гърло. 

 

Повече информация 

 

 

 

Около 6,8 милиона чуждестранни туристи са посетили Албания 

от началото на 2022 година 

 

Според статистическите данни от министерството на туризма и околната среда в 

периода януари-октомври 2021 г. са регистрирани 5 177 116 чуждестранни посетители, 

докато за същия период на 2022 г. Албания е била посетена от 6 793 892 чужденци. 

 

Повече информация 

 

 

 

Повече от 1,2 милиона туристи са посетили Босна и Херцеговина 

за десетте месеца на 2022 г. 
 

Босна и Херцеговина е регистрирала 1 264 833 туристи в периода януари – 

октомври 2022 г., което е 54,7 % спрямо същия период на миналата година. 

Нощувките на местни туристи през десетте месеца на 2022 г. са с 14 на сто 

повече, а на чуждестранните туристи - със 70,6 на сто. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/prihodite-na-turtsiya-ot-zdraven-turizam-sa-dostignali-1-6-miliarda-dolara-prez-parvite-9-mesetsa-na-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/prihodite-na-turtsiya-ot-zdraven-turizam-sa-dostignali-1-6-miliarda-dolara-prez-parvite-9-mesetsa-na-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/okolo-6-8-miliona-chuzhdestranni-turisti-sa-posetili-albaniya-ot-nachaloto-na-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/okolo-6-8-miliona-chuzhdestranni-turisti-sa-posetili-albaniya-ot-nachaloto-na-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/poveche-ot-1-2-miliona-turisti-sa-posetili-bosna-i-hertsegovina-za-desette-mesetsa-na-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/poveche-ot-1-2-miliona-turisti-sa-posetili-bosna-i-hertsegovina-za-desette-mesetsa-na-2022-g/


 

 

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Седалище: гр. София 1504 

ул. „Оборище“ 19 

Офис: гр. София 1113 

ул. „Николай Хайтов“ 2, вх. Д, ет. 2 

e-mail: office@nationaltourismboard.bg 

T +359 2 9714461 M +359 888 515325 

www.tourismboard.bg 

 

 

10 

 

 

Израел заема пето място в списъка за най-безопасните за 

туристите страни, показва проучване 

 

Израел е определен като петата най-сигурна страна в света за туристите, според 

"Дъ Суифтест", специализиран американски уебсайт в областта на застраховането, 

предаде израелската информационна агенция ТПС.  

Уебсайтът базира своя индекс за безопасност при пътуване, като сравнява броя 

на смъртните случаи в резултат на убийства, пътни инциденти, природни бедствия, 

лоши санитарни условия и други фактори в 50-те най-посещавани страни в света. 

Сингапур зае първото място в класацията за най-безопасната държава в света за 

туристите, следван от Дания, Нидерландия, Швейцария и Израел. В топ 20 влизат 

Обединеното кралство, Италия, Испания и Австралия. 

Списъкът на "Дъ Суифтест" с най-смъртоносните страни за туристите беше 

оглавен от Южна Африка. Други страни в този списък са Мексико, Бразилия, Китай и 

Иран, а САЩ заемат 20-о място. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/izrael-zaema-peto-myasto-v-spisaka-za-naj-bezopasnite-za-turistite-strani-pokazva-prouchvane/
https://tourismboard.bg/news/izrael-zaema-peto-myasto-v-spisaka-za-naj-bezopasnite-za-turistite-strani-pokazva-prouchvane/

