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Новини от Национален борд по туризъм 
 

 

Националният борд по туризъм подкрепя номинацията на 

д-р Мартин Захариев за Министър на туризма на Република България 
 

 

Националният борд по туризъм има честта да изрази удовлетворението и 

подкрепата на членовете на организацията във връзка с номинацията на д-р Мартин 

Захариев за Министър на Туризма на Република България. 

За всички нас поканата към д-р Мартин Захариев е признание, както за неговите 

лични и професионални качества, изключителен капацитет и ерудиция, така и за 

авторитета на Националния борд по туризъм, най-голямата работодателска организация 

в сектора и асоцииран член на Световната Организация по Туризъм към ООН / 

UNWTO. 

Уверени сме, че България има нужда не само от редовно правителство и 

стабилност, но и от способен управленски екип, който да си поставя амбициозни цели и 

да постига ефективни резултати в интерес на развитието на българското общество. 

 

Повече информация 

 

 

 

 
 

 

Биография 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-podkrepya-nominatsiyata-na-d-r-martin-zahariev-za-ministar-na-turizma-na-republika-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-podkrepya-nominatsiyata-na-d-r-martin-zahariev-za-ministar-na-turizma-na-republika-balgariya/
https://tourismboard.bg/upravitelen-savet/martin-zahariev/
https://tourismboard.bg/upravitelen-savet/martin-zahariev/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

СЗБ и БАЗ подкрепят кандидатурата на Мартин Захариев за 

министър на туризма 

 

Българската асоциация на заведенията (БАЗ), асоцииран член на НБТ, и 

Сдружението на заведенията в България (СЗБ) изразяват своята подкрепа за 

кандидатурата на Мартин Захариев за министър на туризма, обявиха браншовите 

организации във Фейсбук: 

Господин Захариев е доказан професионалист със сериозни заслуги за 

развитието и укрепването на бранша. През последните години на различни кризи той бе 

деен участник в спасяването и укрепването на сектора и неговият принос за 

спасяването на българския туризъм е безспорен. 

Изключително важна е експертизата на Мартин Захариев в маркетинга и 

рекламата – сфери, които задължително трябва да се развият, за да получи туризма ни 

достойна презентация на международните пазари. 

  

Повече информация 

 

 

 

Доц. Румен Драганов: Около 70 000 българи ще посрещнат Нова 

година в чужбина, от които 6000 ще бъдат на екзотични дестинации 

 

По отношение на туризма 2022г. е била успешна както в аспект на входящия 

туризъм, така и от посещенията на българи. Сънародниците ни пътуват често, но по-

кратко - за по три-четири дни. За втори дом закупуват имоти предимно по Южното 

черноморие, както и в планинските населени места. Сънародниците ни реновират 

своите наследствени имоти с цел туризъм. Около 70 000 българи ще посрещнат Нова 

година в чужбина. Най-предпочитан е СПА, културния и историческия туризъм. 

Румен Драганов пред Фрог: Около 70 000 българи ще посрещнат Нова година в 

чужбина. 6000 ще бъдат на екзотични дестинации. Това заяви пред ФрогНюз проф. д-р 

Румен Драганов, председател на Института за анализи в туризма. 

  

Цялото интервю 

 

  

https://tourismboard.bg/news/szb-i-baz-podkrepyat-kandidaturata-na-martin-zahariev-za-ministar-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/szb-i-baz-podkrepyat-kandidaturata-na-martin-zahariev-za-ministar-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-okolo-70-000-balgari-shte-posreshtnat-nova-godina-v-chuzhbina-ot-koito-6000-shte-badat-na-ekzotichni-destinatsii/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-okolo-70-000-balgari-shte-posreshtnat-nova-godina-v-chuzhbina-ot-koito-6000-shte-badat-na-ekzotichni-destinatsii/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

 

Националният съвет по туризъм прие Годишната програма за 

Национална туристическа реклама 2023 

 

Съветът беше открит от министъра 

на туризма д-р Илин Димитров. По 

думите му туризмът се възстановява и за 

това съдим не само от добрите числа, а и 

от успехите на международните борси. 

„Туризмът идва с бясна скорост, той се 

завръща. От нашите действия или 

бездействия зависи къде ще се намираме, 

дали ще бъдем в първия или в последния 

вагон на влака“, заяви в обръщението си към участниците министърът. 

Министърът направи отчет пред членовета на съвета за свършеното през 

последните близо пет месеца. По думите му основната трудност е била отчетността по 

програмите за украинските бежанци. Скоростта на плащане е удвоена, изчистени са 

почти всички заверени плащания, а около 5% са спорни плащания. Една по една се 

проверяват всички жалби, подадени от хотелиерите, съобщи министърът и добави, че 

министерството беше длъжно и доказа, че е добър партньор на бизнеса в трудни 

моменти. 

Във фокуса на работата на министерството беше и проблемът със забавените 

категоризации на обекти. 1226 проверки и категорации са извършени през последните 

месеци от управлението на служебния кабинет, очакват се още под 70 категоризации, 

съобщи министърът. В обръщението си д-р Димитров засегна и темата за проверките на 

плажовете, които през летен 2022 са били 413. „Плажове са лицето ни пред света, 

голямата ни борба беше да убедим концесионерите, че международният еко етикет 

„Син флаг“ за плажовете ни е важен, очакваме догодина плажовете със син флаг да се 

удвоят от 19 на 40“, съобщи още министърът. Сред приоритетните теми са 

международните контакти и рекламна кампания за популяризация на българския 

туризъм, както и подготовката на предстоящия зимен сезон. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-savet-po-turizam-prie-godishnata-programa-za-natsionalna-turisticheska-reklama-2023/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-savet-po-turizam-prie-godishnata-programa-za-natsionalna-turisticheska-reklama-2023/
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Министерството на туризма раздаде на церемония Годишните 

награди в туризма - 2022 

„Светът се дигитализира, оптимизира и желае да пътува и да преживява. Това 

беше и фокусът ни през този мандат – да заявим ясно и категорично на всички наши 

основни пазари, че сме готови и очакваме всеки един, който желае да посети България.“ 

С тези думи министърът на туризма д-р Илин Димитров откри тържествената 

церемония по връчването на седмите Годишни награди в туризма - 2022, които за втора 

поредна година се провеждат под патронажа на президента на Република България 

Румен Радев. 

Победителите във всичките категории – 4 професионални, 4 художествени и 1 

специално предназначена за българските общини, както и в категорията за голямата 

награда „Изборът на българите“, получиха традиционната статуетка, запазена марка на 

конкурса и символ на страната ни – българската роза, изработена от Димитър 

Германов, а заелите втори и трети места - грамоти на Министерството на туризма. На 

специалния сайт за наградите бяха подадени онлайн над 64 хил. уникални вота за над 

115-те участници във всички раздели. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-razdade-na-tseremoniya-godishnite-nagradi-v-turizma-2022/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-razdade-na-tseremoniya-godishnite-nagradi-v-turizma-2022/
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Румен Радев: Туризмът в съвременния свят е основата, без която 

не могат да се развиват останалите сектори от обществено-

икономическия живот 

 

Туризмът в съвременния свят е 

основата, без която не могат да се 

развиват останалите сектори от 

обществено-икономическия живот. Това 

каза президентът Румен Радев по време на 

официалната церемония по връчването на 

Седмите годишни награди в туризма. 

„Как ще имаме инвестиции, как ще 

имаме обмен на технологии, как ще 

задържаме тези инвестиции, как изобщо светът ще знае за нас, ако ние нямаме силна, 

пълноценна туристическа дейност и възможности тук в България“, каза Радев. 

Държавният глава отбеляза, че преди години се е говорило само за летен и зимен 

туризъм, а сега има спа, кулинарен, винен, религиозен туризъм и др. България е 

благодатна почва за туризъм, която тепърва трябва да бъде разработена, каза той. „Ние 

сме втори в Европа по минерални води, но като количество, а по разнообразие и 

качествен състав на тези минерални води сме на първо място в Европа“, каза Радев и 

добави, че страната ни е на трето място по археологически артефакти. Президентът 

изрази мнение, че държавата ни може да бъде и на по-предно място в тази класацията, 

„ако разработим нашата археология“. 

Румен Радев изтъкна, че страната ни влага много малко в реклама на своя 

туристически сектор в сравнение с други държави. Трябва на всички нива - държавните 

институции, изпълнителната и местна власт – ние трябва да обединим своите усилия по 

най-добрия начин, така че да създадем условия тук в България да ни бъде много по-

интересно на самите нас, по-приятно, да прекараме времето си пълноценно, но и да 

показваме България такава, каквато е – богата, красива на история, култура, 

постижения, хора, на природа, на всички наши партньори от целия свят, коментира 

държавният глава. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/rumen-radev-turizmat-v-savremenniya-svyat-e-osnovata-bez-koyato-ne-mogat-da-se-razvivat-ostanalite-sektori-ot-obshtestveno-ikonomicheskiya-zhivot/
https://tourismboard.bg/news/rumen-radev-turizmat-v-savremenniya-svyat-e-osnovata-bez-koyato-ne-mogat-da-se-razvivat-ostanalite-sektori-ot-obshtestveno-ikonomicheskiya-zhivot/
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Илин Димитров: Само обединени можем да постигнем успех 

 

Служебният министър на туризма 

Илин Димитров заяви по време на 

церемония по връчването на годишните 

награди в туризма, че само с обединените 

усилия на държава, сектора на НПО и 

бизнеса могат да бъдат постигнати успехи 

за българския туризъм. Той каза това по 

време на церемонията по връчването на 

седмите Годишни награди в туризма. 

Министърът на туризма изтъкна, че туристическият бранш се сблъсква с 

поредица от кризи, свързани с войната в Украйна, бежанската криза, високите 

енергийни цени, изпитва и кадрови проблеми. 

Въпреки това обаче бизнесът е победител, защото е съумял да премине успешно 

през двете тежки години. Туризъм се завръща с бясна скорост, от нас зависи дали ще 

сме в първия вагон или в края на влака, каза министърът. Той изтъкна, че страната ни е 

заявила ясно към всички наши основни пазари за готовността да посреща гости и 

отбеляза, че по брой туристи, посетили страната ни тази година, се доближаваме до 

нивата на 2019 г., като допълни, че зимният сезон ще е рекорден. 

 

Повече информация 

 

 

 

Никола Стоянов: Над 27 хил. компании работят в сектор 

Туризъм у нас 

 

В сектор „Туризъм“ работят над 27 хил. компании, съобщи министърът на 

икономиката и индустрията Никола Стоянов по време на церемонията по връчване на 

Годишните награди на Министерството на туризма.  

По думите му секторът вече се възстановява, като са достигнати нивата от преди 

ковид-пандемията. „Едно от най-важните неща, в които се убедихме е, че инвестициите 

в иновации и дигитализация могат да се изплатят най-бързо и са тези, които ни правят 

конкурентоспособни“, подчерта Никола Стоянов.  

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-samo-obedineni-mozhem-da-postignem-uspeh/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-samo-obedineni-mozhem-da-postignem-uspeh/
https://tourismboard.bg/news/nikola-stoyanov-nad-27-hil-kompanii-rabotyat-v-sektor-turizam-u-nas/
https://tourismboard.bg/news/nikola-stoyanov-nad-27-hil-kompanii-rabotyat-v-sektor-turizam-u-nas/
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Винопроизводството бе обявено за нематериално културно 

наследство 

 

Винопроизводството беше 

официално вписано като елемент на 

нематериалното културно наследство. 

Освен, че затвърждава България на 

винената карта, това представлява важна 

стъпка към поставянето на специални 

указателни табели и отваря нови 

хоризонти пред винения туризъм. 

Заместник-министърът на туризма 

проф. Мариела Модева присъства на официалната церемония в Министерството на 

културата по връчване на удостоверенията за вписване в Националната представителна 

листа „Живи човешки съкровища - 2022“. Тази година шест нови елемента бяха 

вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно 

наследство, като част от тях са свързани с винопроизводството. Всички те са важен 

ресурс за развитието на устойчив културен туризъм, който популяризира материалното 

и нематериалното културно наследство на България. 

 

Повече информация 

 

 

 

Първите туристи за зимния сезон от Израел пристигнаха на 

летище София 

 

Първите туристи за зимния сезон от Израел пристигнаха на летище София. По 

време на специално събитие по този повод консулът на страната в България Орли 

Дафна Сона каза, че за хората от Израел това е приоритетна дестинация за туризъм. Тя 

посочи, че над 250 000 души посещават България не само през зимния сезон, но и през 

лятото. Този значителен брой от туристи отразява близките отношения между двата 

народа, изтъкна консулът на Израел. Туристите от Израел ще имат възможност да 

посетят много туристически паметници и обекти, изтъкна още Орли Дафна Сона.  

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vinoproizvodstvoto-be-obyaveno-za-nematerialno-kulturno-nasledstvo/
https://tourismboard.bg/news/vinoproizvodstvoto-be-obyaveno-za-nematerialno-kulturno-nasledstvo/
https://tourismboard.bg/news/parvite-turisti-za-zimniya-sezon-ot-izrael-pristignaha-na-letishte-sofiya/
https://tourismboard.bg/news/parvite-turisti-za-zimniya-sezon-ot-izrael-pristignaha-na-letishte-sofiya/
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Откриват ски сезона в Банско без сняг, цената на дневната карта 

скача 

 

В Банско очакват много гости и 

бизнесът се надява на брой туристи, 

близък до този отпреди пандемията. 

Лошата новина обаче е, че няма сняг. А 

цената на дневната карта скача с 14% и 

вече ще струва 90 лева. До 10 декември 

скиорите са могли да закупят карти на 

старата цена. Сезонната пък поскъпва с 

200 лева - от 1500 на 1700 лева. 

Според Иван Обрейков от фирмата концесионер температурите са твърде високи 

за сезона и, в съчетание с дъжда, са унищожили снега. "Утре откриваме сезона, защото 

имаме поканени гости, надяваме се скоро да падне сняг. Една от главните ни атракции 

в момента е "Ловци на съкровища" с много награди, заровени в снега, сред тях - и 

автомобил. Ще има и концерт. След 3-4 дни можем да пуснем някои от кръговете на 

пистите на курорта", обясни той. 

По думите му в Банско вече има 20 израелски туристи. 

 

Вж. репортаж 

 

 

 

Активен е аудиогид към макета за туристи на Царевец 

 

Активен е аудиогид към макета за туристи на Царевец. Макетът беше 

експониран през октомври и представлява възстановка на царския дворец и 

Патриаршеския комплекс, изработен от бронз. Той беше поставен на входа на 

историческата крепост с усилията на няколко неправителствени организации и община 

Велико Търново. 

Скулптурната композиция е предназначена и за незрящи хора, които могат с 

опипване и чрез брайлово писмо да „видят” как е изглеждал историческият хълм в 

Средновековието. Отскоро проектът е разширен с информационна табела, където чрез 

QR код посетителите могат да стигнат до интерактивна карта и аудиогид. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/otkrivat-ski-sezona-v-bansko-bez-snyag-tsenata-na-dnevnata-karta-skacha/
https://tourismboard.bg/news/otkrivat-ski-sezona-v-bansko-bez-snyag-tsenata-na-dnevnata-karta-skacha/
https://tourismboard.bg/news/aktiven-e-audiogid-kam-maketa-za-turisti-na-tsarevets/
https://tourismboard.bg/news/aktiven-e-audiogid-kam-maketa-za-turisti-na-tsarevets/


 

 
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 

 

 

Община Хисаря се присъедини към Фонда за развитие на летище 

Пловдив 

 

Община Хисаря официално се присъедини към Фонда за развитие на летище 

"Пловдив". Решението бе взето от общинските съветници на града на 13 декември 2022 

г. 

Община Хисаря е една от трите общини, които учредиха Фонда за развитие на 

летище Пловдив. След кратко прекъсване, тя отново се върна в него, което е знак за 

ангажираността на местната власт в усилията й за развиване на туризма в региона, 

коментира председателят на Съвета на директорите на аеропорта Дойчин Ангелов. 

От ръководството на летището очакват присъединяването на общините Смолян, 

Пазарджик и Велинград. Водят се разговори и с общините Карлово, Стара Загора и 

Кърджали. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/obshtina-hisarya-se-prisaedini-kam-fonda-za-razvitie-na-letishte-plovdiv/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-hisarya-se-prisaedini-kam-fonda-za-razvitie-na-letishte-plovdiv/
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Международни новини от България и света  
 

 

Министър Минеков и посланикът на Френската република 

Жоел Мейер подписаха декларация за намерение във връзка с проекта 

за остров „Св. св. Кирик и Юлита“ 

 

Министърът на културата проф. 

Велислав Минеков и посланикът на 

Френската република у нас Н. Пр. Жоел 

Мейер подписаха Декларация за 

намерение между правителството на 

Република България и правителството на 

Френската република във връзка с 

проекта за създаване на център на 

изкуствата на остров „Св. св. Кирик и 

Юлита“ край гр. Созопол. На официалната церемония, която се проведе на 14 декември 

2022 г. в Министерството на културата, присъстваха г-жа Ирина Петреску, аташе по 

културното сътрудничество на посолството на Френската република в България и г-н 

Пиер Колио, съветник по сътрудничеството и културната дейност, директор на 

Френския институт в България. 

По време на разговора преди самото подписване министър Минеков сподели, че 

с необходимите промени в Закона за културното наследство страната ни би желала да 

се доближи до френския закон, тъй като нашият е рестриктивен и не подава ръка на 

собствениците на сгради – недвижими културни ценности. По думите на министър 

Минеков това може би ще стане реалност в следващото Народно събрание.  

По отношение на остров „Св. св. Кирик и Юлита” министър Минеков сподели, 

че цялостната реализация на проекта е непосилна за бюджета на Министерството на 

културата, затова и българската страна ще разчита на помощ от ЕС. 

Н. Пр. Жоел Мейер каза, че министър Минеков е отличен посланик на проекта за 

острова край Созопол, след като това е една от първите големи теми, с които се 

запознава в началото на мандата си. Сподели, че и френската страна желае проектът да 

се осъществи максимално бързо, като го разглеждат не само като културен, а и като 

политически проект, благодарение на който светът да погледне по друг начин на 

България. По думите на Н. Пр. Мейер благодарение на проекта може да се създаде 

модел на партньорство в Черно море и този пример да бъде изследван. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-minekov-i-poslanikat-na-frenskata-republika-zhoel-mejer-podpisaha-deklaratsiya-za-namerenie-vav-vrazka-s-proekta-za-ostrov-sv-sv-kirik-i-yulita/
https://tourismboard.bg/news/ministar-minekov-i-poslanikat-na-frenskata-republika-zhoel-mejer-podpisaha-deklaratsiya-za-namerenie-vav-vrazka-s-proekta-za-ostrov-sv-sv-kirik-i-yulita/
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Заместник-министър Модева проведе работна среща с посланика 

на Египет в България 

 

Заместник-министър Мариела 

Модева проведе работна среща с 

посланика на Египет в България Н. Пр. 

Халид Ибрахим Емара. Тема на разговора 

бяха двустранните отношения в сферата 

на туризма, където двете страни имат 

традиционно добри и приятелски връзки. 

Египет е един от пазарите с огромен 

потенциал за развитие, заяви проф. 

Модева. Тя декларира готовността на екипа на Министерството на туризма да работи за 

повишаване на разпознаваемостта на България като дестинация в Египет, за да може да 

бъде постигнат по-добър баланс на двустранния туристопоток. Това е една от най-

популярните дестинации за българските туристи, като за 2019 г. над 27 000 наши 

сънародници са избрали тази страна за своята почивка. Същевременно, пътуванията на 

египетски туристи до България са много по-малко, около 2500 за последната година. 

Подобряването на свързаността, както и оптимизирането на процеса на издаване на 

визи ще дадат възможности на повече граждани на Египет да опознаят разнообразния 

български туристически продукт, заяви проф. Модева. 

 

Повече информация 

 

 

 

От 1 януари 2023 година Турция въвежда данък настаняване в 

хотели и други туристически обекти 

 

Данък настаняване от два процента започва да действа от 1 януари 2023 година в 

Турция. Съответният документ е поместен в държавния вестник "Ресми газет". 

Данъкът ще се взима за настаняване  в хотели, туристически селища, мотели, 

пансиони. Освен това той може да се включва в туристическите обиколки от 

туристическите агенции. Освободени от плащане на данъка са учащите се и студентите, 

които живеят в общежития, пансиони и къмпинги. Няма да плащат таксата и 

представители на дипломатически мисии и международни организации, които имат 

дипломатически статут. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-egipet-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-egipet-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/ot-1-yanuari-2023-godina-turtsiya-vavezhda-danak-nastanyavane-v-hoteli-i-drugi-turisticheski-obekti/
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Албания, Косово и Република Северна Македония подписаха 

споразумение за най-големия трансграничен парк в Европа 

 

Природният парк Кораб-Коритник 

в Албания, националният парк Шар 

планина в Косово, националният парк 

Маврово и националният парк Шар 

планина в Република Северна Македония 

скоро ще бъдат част от най-големия 

трансграничен парк в Европа с площ от 

над 242 хиляди хектара. 

По случай Международния ден на 

планините 11 декември в албанската столица Тирана се проведе среща под надслов 

„Природа без граници“ между албанския министър на туризма и околната среда 

Мирела Кумбаро, косовския министър на околната среда, пространственото планиране 

и инфраструктурата Либурн Алиу и министъра на околната среда и пространственото 

планиране на Република Северна Македония Насер Нуредини. 

Проектът между трите страни цели съвместно трансгранично развитие на 

природосъобразния туризъм, съвместно трансгранично управление на региона, 

съвместно популяризиране на специфичното природно и културно наследство отвъд 

границите и др. 

 

Повече информация 

 

 

 

Албания отчита 7,1 милиона чуждестранни туристи от януари до 

ноември 2022 г. 
 

„За периода януари-ноември 2022 г. страната ни е привлякла 7 152 242 

чуждестранни туристи, докато миналата година - 5 421 240. Така че има 31,9% повече 

туристи от миналата година“, написа министърът на туризма и околната среда на 

Албания Мирела Кумбаро в социалните мрежи. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/albaniya-kosovo-i-republika-severna-makedoniya-podpisaha-sporazumenie-za-naj-golemiya-transgranichen-park-v-evropa/
https://tourismboard.bg/news/albaniya-kosovo-i-republika-severna-makedoniya-podpisaha-sporazumenie-za-naj-golemiya-transgranichen-park-v-evropa/
https://tourismboard.bg/news/albaniya-otchita-7-1-miliona-chuzhdestranni-turisti-ot-yanuari-do-noemvri-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/albaniya-otchita-7-1-miliona-chuzhdestranni-turisti-ot-yanuari-do-noemvri-2022-g/

