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Новини от Национален борд по туризъм 
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Д-р Мартин Захариев: От Националния борд по туризъм имаме 

много ясна концепция как излезем от будната кома 
 

От Националния борд по туризъм 

имаме много ясна концепция и се включих 

в подготовката на програмата на ГЕРБ в 

областта на туризма. Ако тя се реализира, 

ще излезем от будната кома, след COVID 

туризмът е в будна кома. 

Това каза в интервю за bTV на 17 

декември д-р Мартин Захариев, 

заместник-председател на УС на НБТ. 

Според него останалите страни инвестират в Туризма колосални суми и в един 

момент България ще се окаже в пълна изолация.  

„Гърция е отпуснала 120 млн. евро, Румъния - 400 млн. евро, Словения - 160 

млн. евро, ние къде отиваме“, попита Захариев. 

 

Вж. интервю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-ot-natsionalniya-bord-po-turizam-imame-mnogo-yasna-kontseptsiya-kak-izlezem-ot-budnata-koma/
https://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-ot-natsionalniya-bord-po-turizam-imame-mnogo-yasna-kontseptsiya-kak-izlezem-ot-budnata-koma/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

Пампорово откри ски сезона с 5 писти и 30 процента ръст на 

резервациите 

 

Очакваме добър ски-сезон, 

единствено се молим да има повече сняг, 

заяви пред журналисти в Пампорово 

министърът на туризма Илин Димитров. 

Той присъства на откриването на зимния 

туристически сезон в курорта.  

В началото на ски сезона 

Пампорово отчита около 30 процента ръст 

на резервациите спрямо 2019, информира 

Мариан Беляков, изпълнителен директор на едноименното дружество. Според 

министър Димитров данните за ръста са показателни за резултатите и от агресивната 

реклама, с която се промотира  страната ни като туристическа дестинация. 

Пампорово посрещна първите за сезона скиори с пет отворени писти и слънчево 

време. Министърът на туризма поздрави представителите на "Пампорово" АД са 

огромния обем работа, която е свършена,  за да се открие сезонът в навечерието на 

празниците. Пистите са обработени и готови благодарение на изкуственото 

заснежаване, след като през последните дни температурите паднаха под минус 3 

градуса и бе възможно да работят оръдията за изкуствен  сняг. 

Лифт картите в Пампорово ще бъдат на промоционални цени до 28 декември, 

запазвайки миналогодишните стойности,  уточни Беляков. Дневна лифт карта дотогава 

ще струва 75 лв., а от 29 декември ще влязат в сила редовните цени за сезона- 85 лв. за 

ден за възрастни. 

"Пампорово" АД успешно се справи с предизвикателството с липсата на сняг, 

посочи областният управител на Смолян Стефан Сабрутев. Той изрази увереност, че 

ски сезонът ще бъде силен. 

  

Повече информация 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/pamporovo-otkri-ski-sezona-s-5-pisti-i-30-protsenta-rast-na-rezervatsiite/
https://tourismboard.bg/news/pamporovo-otkri-ski-sezona-s-5-pisti-i-30-protsenta-rast-na-rezervatsiite/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

 

Министър Илин Димитров участва в официалната церемония по 

откриването на ски сезона в Банско 
 

 

Служебният министър на туризма 

д-р Илин Димитров участва в 

официалната церемония по откриването 

на ски сезона в Банско, която се проведе 

на централния площад „Никола Вапцаров“ 

на 17 декември. Домакин на събитието бе 

кметът на града Иван Кадев, който даде 

символичен старт на зимния туристически 

сезон 2022/2023. 

Министър Димитров обсъди с представители на местния бизнес и на местните 

власти актуални проблеми, свързани с предстоящия сезон. Акцентът бе в областта на 

сигурността и осигуряването на допълнителна медицинска помощ за туристите в 

планината. 

В церемонията участваха министърът на младежта и спорта Весела Лечева, 

ректорът на НСА проф. Николай Изов, със специалното участие на ски легендите 

Мария Хьофл-Риш - трикратна олимпийска и двукратна световна шампионка по ски и 

Марк Жирардели - петкратен носител на Световната купа и почетен гражданин на 

българския курортен град. Със своето присъствие и подкрепа те не само работят за 

каузата на българския туризъм и зимен спорт, но и ясно декларират световното ниво на 

нашия обичан и предпочитан от мнозина курорт – Банско. От сцената участниците 

напомниха, че само след месец предстоят стартове на Световната купа по сноуборд, 

които ще поставят България и Банско в светлината на прожекторите в началото на 2023 

година. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-uchastva-v-ofitsialnata-tseremoniya-po-otkrivaneto-na-ski-sezona-v-bansko/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-uchastva-v-ofitsialnata-tseremoniya-po-otkrivaneto-na-ski-sezona-v-bansko/
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Заместник-министър Ирена Георгиева участва в работна среща с 

туристическия бизнес в Банско за предстоящия зимен сезон 

 

Заместник-министърът на туризма 

Ирена Георгиева и експерти от 

министерството проведоха работна 

среща в Банско, за да обсъдят актуални 

теми и въпроси, свързани с протичането 

на зимен сезон 2022/2023 в курортния 

град. Срещата с туристическия бизнес и 

контролните органи се проведе на 

21.12.22 по инициатива на кмета на 

Банско Иван Кадев. На срещата присъства и началникът на кабинета на министъра на 

туризма д-р Мария Петрова. 

Заместник-министър Георгиева представи пред присъстващите очакванията на 

Министерството на туризма за по-добър сезон спрямо 2022 г.,  за което има добри 

предпоставки. Прогнозата за община Банско е за ръст от 12 % спрямо зимния сезон 

2021/2022. Тя информира туристическия сектор за новия начин на представяне на 

туристическата статистика чрез динамични инфографики, които дават възможност на 

представителите на бизнеса чрез филтри да правят свои собствени анализи при 

организиране на дейността си. Графиките са изготвени на основата на събраните данни 

от Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ 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. Също така беше представена създадената в 

последните месеци динамична карта, позволяваща дигитално илюстриране на 

туристическата статистика по области. 

Заместник-министър Георгиева сподели идеята на ръководството на 

Министерството на туризма да организира среща с ръководството на Комисията за 

защита на потребителите в началото на следващата година, на която да се обсъди 

начинът за провеждане на проверки, като се спазва законът и едновременно с това не се 

нарушава дейността на туристическите обекти. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-irena-georgieva-uchastva-v-rabotna-sreshta-s-turisticheskiya-biznes-v-bansko-za-predstoyashtiya-zimen-sezon/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-irena-georgieva-uchastva-v-rabotna-sreshta-s-turisticheskiya-biznes-v-bansko-za-predstoyashtiya-zimen-sezon/
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Частично откриване на ски сезона се състоя в курортен 

комплекс Боровец 
 

 

Частично откриване на ски сезона 

се състоя в курортен комплекс „Боровец“. 

Част от пистите вече са отворени за 

туристи. 

„Към днешна дата стартирамe с 

частично отваряне на ски център 

"Ситняково", т. е. ски писти "Рила", 

"Ротата", учебен плац "Бороспорт", както 

и ски писта "Иглика", заяви пред БТА 

Мария Шейнова – организатор "Продажби и маркетинг" към "Бороспорт". 

Отворени са също кабинковият лифт "Ястребец" и "Ситняково експрес" само за 

разходки, за да могат нашите гости да имат по-голям избор къде да се разходят и как да 

прекарат деня си, допълни Мария Шейнова. Тя коментира, че скоро се надяват да 

отворят цялата ски зона, но това зависи от атмосферните условия и уточни, че при 

първото застудяване ще бъдат готови да започнат сезона. 

„До Нова година, имайки предвид, че ски зоната е отворена частично, нашите 

гости могат да ползват съоръженията на промоционални цени – 40 лева за възрастен и 

25 лева за дете“, каза Мария Шейнова. Тя потвърди, че са запазили същите цени на 

сезонните карти, като няма да има никаква промяна. 

„Посрещнахме първите ни гости. Традиционно преобладават българските 

туристи“, посочи Шейнова. 

 

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: Имаме сериозни амбиции няколко ресторанта 

да успеят да спечелят звезда „Мишлен“ 

 

Имаме сериозни амбиции няколко ресторанта да успеят да спечелят звезда 

„Мишлен“. Това каза в ефира на БНТ служебният министър на туризма Илин Димитров 

на 17 декември 2022 г. 

Изпратили сме покана до централата на „Мишлен“ да изпратят инструктори в 

България, посочи Димитров. По думите му има кандидати за това, но трябва да се 

уточнят критериите. 

Според него зимните ни курорти, сред които Банско, Боровец и Пампорово, 

предлагат „прекрасно съотношение между цена-качество“. По думите му цените тази 

година ще са с 20-30 % по-високи, но туристическият ни продукт остава 

конкурентоспособен. 

 

Повече информация 

 

 

 

Бизнесът и държавата очакват с оптимизъм новия зимен сезон 

2022/2023 г. 
 

Анализ на кореспондентите на БТА откриването на ски сезона в България.  

 

Повече информация 

 

 

 

БДЖ осигурява над 13 100 допълнителни места във влаковете за 

Коледа и Нова година 

 

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД ще осигури над 13 100 допълнителни места 

за предстоящите Коледни и Новогодишни празници. За тази цел ще бъдат увеличени с 

допълнителни вагони съставите на някои влакове, които пътуват по основните 

направления в страната. По този начин БДЖ се стреми да гарантира удобното 

придвижване на своите клиенти по време на празничните дни.  

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-imame-seriozni-ambitsii-nyakolko-restoranta-da-uspeyat-da-spechelyat-zvezda-mishlen/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-imame-seriozni-ambitsii-nyakolko-restoranta-da-uspeyat-da-spechelyat-zvezda-mishlen/
https://tourismboard.bg/news/biznesat-i-darzhavata-ochakvat-s-optimizam-noviya-zimen-sezon-2022-2023-g/
https://tourismboard.bg/news/biznesat-i-darzhavata-ochakvat-s-optimizam-noviya-zimen-sezon-2022-2023-g/
https://tourismboard.bg/news/bdzh-osiguryava-nad-13-100-dopalnitelni-mesta-vav-vlakovete-za-koleda-i-nova-godina/
https://tourismboard.bg/news/bdzh-osiguryava-nad-13-100-dopalnitelni-mesta-vav-vlakovete-za-koleda-i-nova-godina/
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Непознатият Шумен – истории и легенди от Казанджийската 

улица 

 

Общинското предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ организира 

безплатни пешеходни обиколки по улица „Христо Ботев“ в Шумен на 23 (петък) и 26 

декември (понеделник).  

Шуменци и гостите на града, изкушени от близкото и по-далечно минало, ще 

научат истории, легенди и ревниво пазени тайни на Казанджийската улица. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/nepoznatiyat-shumen-istorii-i-legendi-ot-kazandzhijskata-ulitsa/
https://tourismboard.bg/news/nepoznatiyat-shumen-istorii-i-legendi-ot-kazandzhijskata-ulitsa/
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Международни новини от България и света  
 

 

България с кандидатура за участие в Изпълнителния съвет на 

СОТ 

 

Министърът на туризма д-р Илин 

Димитров представи кандидатурата на 

България за участие в Изпълнителния 

съвет на СОТ с официално писмо до 

генералния секретар на Световната 

организация по туризъм към ООН (СОТ / 

UNWTO) Зураб Пололикашвили. Целта е 

страната ни да заеме едно от 

овакантените места за регион Европа на 

Изпълнителния съвет на СОТ за периода 2023-2027 г. 

Изпълнителният съвет е оперативен управляващ орган, който следи за това СОТ 

да изпълнява своята работна програма и да се придържа към бюджета си. В ИС 

членуват общо 35 държави (от тях 10 европейски), 34 от които се избират с мандат от 

четири години, докато Испания остава постоянен представител.  

Сред основните правомощия на Съвета са да предприема всички необходими 

мерки, след консултация с генералния секретар, за изпълнение на решенията и 

препоръките на Асамблеята; изготвяне и представяне на препоръки и предложения на 

Асамблеята; разглеждане на получените регулярни доклади за състоянието на 

Организацията от генералния секретар и др. България е активен член на СОТ, като до 

този момент е била в състава на Изпълнителния съвет в периодите 1982-1985, 2004-

2007, 2010-2013 и 2013-2017 г. 

През 2023 г. изтича мандатът на четири от европейските държави, които 

членуват в Изпълнителния съвет на СОТ – Франция, Италия, Португалия и Турция, 

както и Руската федерация, която прекрати цялостното си членство в организацията. 

Гласуването на овакантените места ще стане по време на 68-то заседание на Регионална 

комисия „Европа“ /РКЕ „Европа”/, което ще се проведе в България през 2023 г. 

Кандидатурата на нашата страна е поредното доказателство за амбицията на 

България да повиши значително информираността на своите международни партньори 

относно визията си за регионални и глобални политики и процеси в този ключов за 

световната икономика отрасъл. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-s-kandidatura-za-uchastie-v-izpalnitelniya-savet-na-sot/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-s-kandidatura-za-uchastie-v-izpalnitelniya-savet-na-sot/
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България ще е домакин на 68-та сесия на Регионална комисия 

„Европа“ на СОТ, която се открива в края на май 

 

Вече са уточнени и ясни датите, когато България ще домакинства на 68-та сесия 

на Регионална комисия „Европа“ на Световната организация по туризъм към ООН. 

Заседанието ще се проведе в София в периода 31 май – 2 юни 2023 г. За тогава е 

планирано и гласуването на овакантените места в регион Европа от членове на 

Изпълнителния съвет на СОТ за периода 2023-2027 г. Както вчера ви съобщихме, през 

2023 г. изтича мандатът на четири от европейските държави, които членуват за 

Изпълнителния съвет на СОТ – Франция, Италия, Португалия и Турция, както и 

Руската федерация, която прекрати цялостното си членство в организацията. 

България отдава изключително внимание на предстоящото домакинство, което 

ще затвърди имиджа ни на една от най-проактивните членки на СОТ. Домакинството и 

гласуването са от изключително значение за България, тъй като тя има реален шанс да 

застане на едно от местата, след като вчера министърът на туризма подаде официално 

кандидатурата на страната ни. С този акт ясно беше заявена амбицията на България да 

заеме водещо място в процесите в сферата на туризма, както и да повиши значително 

информираността на международните си партньори за своята визия при определянето 

на регионалните и глобални политики в този ключов за световната икономика отрасъл.. 

 

Повече информация 

 

 

 

Рязък спад в броя на чужденците, посещаващи Румъния 

 

Рязък спад в броя на чужденците, които посещават Румъния като туристи, 

констатира Националният статистически институт на страната. През първите 10 месеца 

на годината едва 500 000 чуждестранни граждани са посетили Румъния, а интересът 

към почивка или бизнес пътуване до северната ни съседка е изключително слаб. 

"Апетитът на чужденците" към посещения в Румъния е съпоставим с данните от 

2020 г., когато световният туризъм се срина заради пандемията от КОВИД-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-shte-e-domakin-na-68-ta-sesiya-na-regionalna-komisiya-evropa-na-sot-koyato-se-otkriva-v-kraya-na-maj/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-shte-e-domakin-na-68-ta-sesiya-na-regionalna-komisiya-evropa-na-sot-koyato-se-otkriva-v-kraya-na-maj/
https://tourismboard.bg/news/ryazak-spad-v-broya-na-chuzhdentsite-poseshtavashti-rumaniya/
https://tourismboard.bg/news/ryazak-spad-v-broya-na-chuzhdentsite-poseshtavashti-rumaniya/
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Израелската черкезка община Кфар Кама бе включена в 

Световна организация по туризъм към ООН 

 

Израелската черкезка община 

Кфар Кама бе включена в Световна 

организация по туризъм към ООН с 

туристически селища, препоръчани за 

посещение, предаде израелската 

новинарска агенция ТПС. 

Избраните 32 селища, включени в 

Световната организация по туризъм към 

ООН, "са изключителен пример за 

дестинация за селски туризъм с акредитирани културни и природни предимства, които 

съхраняват и популяризират селските и общностните ценности, продукти и начин на 

живот и имат ясен ангажимент към иновациите и устойчивостта във всички негови 

аспекти – икономически, социални и екологични", според уебсайта на организацията.  

Кфар Кама, с население от около 3300 души, се намира в района на Долна 

Галилея, между Галилейското езеро и Назарет. Градчето е основано е преди повече от 

150 години от черкези-мюсюлмани, произхождащи от Кавказ. Мястото се отличава с 

уникалната си архитектура и музея на черкезката култура. Със съдействието на 

израелското министерство на туризма, в градчето се провеждат туристически 

фестивали, където посетителите могат да опитат черкезка кухня, да видят традиционни 

танци, да се насладят на звуково и светлинно шоу и да обиколят мястото с екскурзовод. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/izraelskata-cherkezka-obshtina-kfar-kama-be-vklyuchena-v-svetovna-organizatsiya-po-turizam-kam-oon/
https://tourismboard.bg/news/izraelskata-cherkezka-obshtina-kfar-kama-be-vklyuchena-v-svetovna-organizatsiya-po-turizam-kam-oon/
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Посетителите на Тадж Махал ще трябва да представят 

отрицателен тест за КОВИД-19 

 

Туристите, които посещават 

известния индийски комплекс Тадж 

Махал, ще трябва да представят 

отрицателен тест за КОВИД-19.  

Мярката се въвежда заради 

увеличаването на броя на заболелите в 

няколко страни по света. 

Здравните власти в Индия вече са 

започнали тестове за предотвратяване на 

разпространението на инфекцията. "След като беше обявена тревога, изследванията 

станаха задължителни за всички посетители (на мавзолея)", каза представител на 

здравните власти в град Агра, където се намира Тадж Махал. 

Местните власти посочват, че мярката се въвежда, след като Китай, САЩ, 

Бразилия, Южна Корея и Япония съобщиха за голям брой заразени с новия 

коронавирус.  

Тадж Махал е най-популярният архитектурен паметник в Индия и ежедневно е 

посещаван от хиляди туристи, включително и от чужбина. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

