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Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 

Д-р Мартин Захариев представи пред Комисията по туризъм 

приоритетите на НБТ за българския туризъм 

 

На 5 януари 2023 г. се проведе заседание на Комисията по туризъм към 

Народното събрание, в чийто дневен ред беше включено изслушване на зам.-

председателя на Националния борд по туризъм (НБТ) д-р Мартин Захариев. 

Д-р Мартин Захариев представи 5 стратегически приоритета за 2023 година, 

очертани от НБТ: 

1. Приоритизиране на сектора чрез няколкократно увеличение на бюджета на 

Министерството на туризма в Закона за държавния бюджет за 2023 г.; 

2. Консолидация на сектора чрез създаване на национална туристическа 

организация;   

3. Дигитализация на сектора чрез единна информационна система за 

интегриране на данни и регистри в сектор „туризъм“ и иновативна мултиезикова 

платформа за дигитални туристически маршрути; 

4. Ребрандиране и пресъздаване на Бранд България; 

5. Цялостна актуализация на националната стратегия за развитие на туризма с 

хоризонт 2030 г.  

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-predstavi-pred-komisiyata-po-turizam-prioritetite-na-nbt-za-balgarskiya-turizam/
https://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-predstavi-pred-komisiyata-po-turizam-prioritetite-na-nbt-za-balgarskiya-turizam/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

Мариан Беляков: Пампорово отчита ръст на туристи от 

началото на ски сезона 
 

Ръст както на български, така и на чуждестранни туристи се отчита в Пампорово 

от началото на ски сезона, заяви пред БТА Мариан Беляков, изпълнителен директор на 

"Пампорово" АД.  По-сериозно е увеличението при чуждестранните ваканционни 

групи. Повече англичани, ирландци, румънци пристигат в курорта, който през 

последните седмици е едно от малкото места в Европа с добри условия за ски на фона 

на пролетните температури в повечето зимни дестинации. 

Седем писти и пет лифта са на разположение на скиорите и сноубордистите в 

Пампорово. Ски зоната се поддържа благодарение на системите за изкуствено 

заснежаване.  Британски, български, румънски, гръцки, турски, сръбски и молдовски 

туристи са основните клиенти в курорта от началото на зимния сезон. 

  

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/marian-belyakov-pamporovo-otchita-rast-na-turisti-ot-nachaloto-na-ski-sezona/
https://tourismboard.bg/news/marian-belyakov-pamporovo-otchita-rast-na-turisti-ot-nachaloto-na-ski-sezona/


 

 
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 

 

 

4 

 

Проф. Румен Драганов: Създадохме доволни туристи заради 

условията и качественото обслужване 

 

Отчитаме над 700 хиляди 

пътувания по време на 

коледните и новогодишните 

празници. Това надхвърли 

прогнозата ни от 560 хиляди 

пътувания. Това заяви в „Твоят 

ден” по NovaNews професор 

Румен Драганов от Института за 

анализи и оценки в туризма на 2 

януари 2023 г. 

Според него България е една спокойна, мирна, тиха, зелена, чиста и културна 

дестинация с много добър туристически продукт, който е и на добра цена. „Качеството 

на туристическия продукт е очевидно. Не отстъпваме по нищо на ЕС. Тази година 

създадохме много доволни туристи. Условията ни за туризъм са много добри”, 

подчерта той. 

По думите му туризмът е постигнал един върхов капацитет за Коледа и Нова 

година. Около 70 хиляди българи са пътували в чужбина около коледните и 

новогодишните празници. 

 

Вж. интервю 

 

 

Проф. Румен Драганов: Българският туризъм се връща към 

предпандемичното време 

 

"Приходи и доволни туристи - това е печалбата за българския туризъм от 

почивните дни около Коледа и Нова година. Обслужването навсякъде вече е на високо 

ниво. За десетте дни имаме около 140 000 пътувания повече от очакваното. Общият 

брой достигна 740 000, от които 70 000 са в чужбина".  

Това каза пред БНР проф. Румен Драганов от Института за анализи и оценки в 

туризма на 2 януари 2023 г.  

И посочи, че през последните три месеца българският туризъм се движи с 10% 

над нивата, познати от 2019 година. 

 

Чуй интервю 

 

  

https://tourismboard.bg/news/prof-rumen-draganov-sazdadohme-dovolni-turisti-zaradi-usloviyata-i-kachestvenoto-obsluzhvane/
https://tourismboard.bg/news/prof-rumen-draganov-sazdadohme-dovolni-turisti-zaradi-usloviyata-i-kachestvenoto-obsluzhvane/
https://tourismboard.bg/news/prof-rumen-draganov-balgarskiyat-turizam-se-vrashta-kam-predpandemichnoto-vreme/
https://tourismboard.bg/news/prof-rumen-draganov-balgarskiyat-turizam-se-vrashta-kam-predpandemichnoto-vreme/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

 

Илин Димитров: Търсим седемте думи, с които България да бъде 

разпознаваема 
 

"Българският туризъм не може да бъде различен от теченията в световния. 

Световният се възстановява с голяма скорост. Работата на министерството е 

концентрирана върху това да ни позиционира добре на международните пазари и да 

покаже, че сме готови да посрещнем всички желаещи да посетят страната ни. И да 

акцентираме върху положителните страни".  

Това каза пред БНР министърът на туризма д-р Илин Димитров на 2 януари 2023 

г.  

Той беше категоричен, че туризмът у нас се възстановява, но - средства за 

реклама никога не достигат.  

"Започваме голям проект за дигитализация. Ще включим всички университети в 

страната, които имат желание. Ще направим национална база от забележителности, ще 

покажем страната си по модерен начин. Проектът е съвместен с няколко министерства, 

с НПО сектора".  

В предаването "12+3" министърът подчерта и работата върху бранд "България", 

като целта е да бъдат ангажирани най-големите платформи в света. 

 

Повече информация 

 

 

 

Предприятия от сектор туризъм могат да кандидатстват от 

началото на февруари за средства по ПВУ, новата мярка е с бюджет 

200 млн. лв. 
 

От началото на февруари предприятията от сектор туризъм ще имат нови 

възможности за финансиране на бизнеса си. Те ще могат да кандидатстват за средства 

по Плана за възстановяване и развитие по процедурата „Изграждане на нови ВЕИ за 

собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в 

предприятията“. Това е най-очакваната мярка по ПВУ по линия на Министерството на 

иновациите и растежа, с общ бюджет 200 млн. лв. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-tarsim-sedemte-dumi-s-koito-balgariya-da-bade-razpoznavaema/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-tarsim-sedemte-dumi-s-koito-balgariya-da-bade-razpoznavaema/
https://tourismboard.bg/news/predpriyatiya-ot-sektor-turizam-mogat-da-kandidatstvat-ot-nachaloto-na-fevruari-za-sredstva-po-pvu-novata-myarka-e-s-byudzhet-200-mln-lv/
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Министерство на туризма и Комисията за защита на 

потребителите засилват сътрудничеството си чрез провеждането на 

информационни кампании 
 

 

Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева проведе работна среща с 

председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Стоил Алипиев, за да 

обсъдят възможностите за сътрудничество в превенцията на нелоялни търговски 

практики. В разговорите се включиха членовете на КЗП Ангел Джалев и Константин 

Арабаджиев, както и експерти от двете институции. 

На срещата бяха обсъдени редица работни аспекти на съвместната дейност. 

Акцент беше поставен върху опасенията на туристическия бранш за разрастването на 

сивия сектор и нарастването на нелоялните практики в сферата на туризма. 

Заместник-министър Георгиева и председателят на КЗП Стоил Алипиев се 

договориха за провеждането и в бъдеще на постоянни работни срещи на експертно 

ниво между Комисията и Министерство на туризма. 

 

Повече информация 

 

 

 

Открива се филиал на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“ в Бургас 

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще има свой филиал в Бургас, 

реши правителството на 4 януари 2023 г. Откриването му е по предложение на висшето 

училище въз основа на положително оценен проект от Националната агенция за 

оценяване и акредитация. 

С откриването на филиала ще се отговори на необходимостта от кадри за 

туристическия и културен бизнес в съчетание с духовна просвета и мениджмънт в 

областта на поклонническия туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-i-komisiyata-za-zashtita-na-potrebitelite-zasilvat-satrudnichestvoto-si-chrez-provezhdaneto-na-informatsionni-kampanii/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-i-komisiyata-za-zashtita-na-potrebitelite-zasilvat-satrudnichestvoto-si-chrez-provezhdaneto-na-informatsionni-kampanii/
https://tourismboard.bg/news/otkriva-se-filial-na-sofijskiya-universitet-sv-kliment-ohridski-v-burgas/
https://tourismboard.bg/news/otkriva-se-filial-na-sofijskiya-universitet-sv-kliment-ohridski-v-burgas/
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Над 1,6 млн. пътници са били обслужени на аерогарата в Бургас 

през 2022 година 

 

През изминалата година аерогарите във Варна и Бургас са посрещнали 3,1 

милиона пътници, като са обслужени 23 700 полета на 72 български и чуждестранни 

авиокомпании, изпълняващи чартърни и редовни полети до дестинации в Европа, 

Близкия Изток и Северна Африка, съобщиха от дружеството концесионер "Фрапорт 

Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД. Отчита се ръст от 59 на сто на обслужените 

пътници през миналата година в сравнение с данните за 2021 година, както и 

възстановяване на пътникопока, въпреки все още непредвидимата ситуация, 

предизвикана от военния конфликт в Украйна.   

Още в началото на август летище Бургас посрещна своя милионен пътник за 

2022 година. Данните на концесионера показват, че са изпълнени полетни програми на 

50 авиокомпании до 85 дестинации, като аерогарата е обслужила 1 630 000 пътници, 

което представлява ръст от 72 на сто спрямо 2021 година. Петте страни, от които 

летище Бургас е обслужило най-много пътници, са Полша (421 000), Великобритания 

(372 000), Чехия (201 000), Германия (155 000) и Израел (79 000). Водещите дестинации 

от Бургас включват Лондон, Варшава, Прага, Катовице и Тел Авив.  

 

Повече информация 

 

 

 

Летище Пловдив изпълнява по 18 полета седмично 

 

Летище Пловдив изпълнява по 18 полета на седмица. Аеропортът започна 

новата 2023 година с редовните полети на авиокомпаниите Ryanair и Wizzair до и от 

Великобритания и Германия, но и с чартъри на Jet от Белфаст и на SunExpress и 

Freebird до Анталия. Това съобщи председателят на Съвета на директорите Дойчин 

Ангелов. 

В момента от летище Пловдив има общо 14 редовни полета всяка седмица до 

двете лондонски летища Лутън и Станстед, до Дортмунд и Меминген в Германия, 

както и до Дъблин, припомни Ангелов..  

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nad-1-6-mln-patnitsi-sa-bili-obsluzheni-na-aerogarata-v-burgas-prez-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/nad-1-6-mln-patnitsi-sa-bili-obsluzheni-na-aerogarata-v-burgas-prez-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/letishte-plovdiv-izpalnyava-po-18-poleta-sedmichno/
https://tourismboard.bg/news/letishte-plovdiv-izpalnyava-po-18-poleta-sedmichno/
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И Плевен вече ще има модерен туристически информационен 

център 

 

За първи път Плевен има модерен 

туристически информационен център. 

"Добре дошли в Плевен" е 

поздравът, който ще видите на интернет 

страницата, която за улеснение на 

туристите от цял свят е и на английски 

език. Освен да предоставя информация за 

всичко свързано с историята на региона, 

от центъра се очаква да допринесе и за 

развитието на туризма. 

Вероятно когато чуете Плевен, първото, което изниква в съзнанието, е Панорама 

"Плевенска епопея 1877 година". Заедно с Параклис-мавзолей "Св. Георги 

Победоносец" са най-ярките символи на града, изпълнен с история. 

В региона обаче има и още много забележителности. Кои са те и къде се 

намират, както и кратка информация за тях може да се открие на страницата на 

Туристическия информационен център. Центърът се финансира изцяло от Общината. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/i-pleven-veche-shte-ima-moderen-turisticheski-informatsionen-tsentar/
https://tourismboard.bg/news/i-pleven-veche-shte-ima-moderen-turisticheski-informatsionen-tsentar/
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Международни новини от България и света  
 

 

Старт на новата самолетна линия Истанбул-Пловдив на 18 

февруари 

 

На 4 януари 2023 г. в Истанбул се 

състоя среща на посланика на България в 

Турция Ангел Чолаков с генералния 

директор на авиокомпанията Pegasus 

Airlines г-жа Гюлиз Йозтюрк във връзка 

със стартиращата нова самолетна линия 

Истанбул-Пловдив-Истанбул (летище 

"Сабиха Гьокчен"), съобщиха за БТА от 

посолството на България в Турция. 

Полетът стартира от 18 февруари т. г. с честота два пъти седмично, в сряда и 

събота и ще се изпълнява със самолети Боинг 737 и Еърбъс 320 с капацитет 180 

пътници.. 

 

Повече информация 

 

 

От 1 януари в Турция плащаме 2 процента туристическа такса 

 

От 1 януари 2023 г. в Турция е въведена туристическа такса. Гостите на страната 

ще плащат 2% допълнително за настаняване в хотели, туристически селища, мотели, 

пансиони, както и за турове, организирани от туристически агенции, предаде 

информационна агенция БГНЕС. 

От туристическа такса са освободени служителите на дипломатическите 

представителства и на международните организации с дипломатически статут. 

Решението за туристическа такса беше взето още през 2019 г., но прилагането ѝ 

бе отложено заради пандемията от коронавирус. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/start-na-novata-samoletna-liniya-istanbul-plovdiv-na-18-fevruari/
https://tourismboard.bg/news/start-na-novata-samoletna-liniya-istanbul-plovdiv-na-18-fevruari/
https://tourismboard.bg/news/ot-1-yanuari-v-turtsiya-plashtame-2-protsenta-turisticheska-taksa/
https://tourismboard.bg/news/ot-1-yanuari-v-turtsiya-plashtame-2-protsenta-turisticheska-taksa/
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Турция е посетена от над един милион пътници на круизни 

кораби през 2022 г. 
 

Броят на пътниците на круизните 

кораби, посетили Турция през 2022 г., е 

надхвърлил един милион души, като това 

е 22 пъти повече спрямо предходната 

година. Това съобщи министърът на 

транспорта и инфраструктурата на 

Турция Адил Караисмаилоглу, цитиран 

от Анадолската агенция.  

Според него в Турция през 2022 г. 

има значително увеличение както на пристигащите туристи, така и на акостиралите 

лайнери. 

Ръководителят на ведомството припомни, че през 2021 г. в Турция са 

пристигнали 45 362 пътници на борда на 78 круизни кораба.  

„Броят на круизните кораби, акостирали в Турция през 2022 г., се е увеличил 12 

пъти до 991, а броят на пътниците се е увеличил 22 пъти, надхвърляйки 1.06 милиона 

души“, каза Караисмаилоглу. 

 

Повече информация 

 

 

 

Дубай премахва данъка от 30% върху алкохола за привличане на 

туристи 

 

Дубай обяви, че премахва 30-процентния данък върху продажбата на алкохол, 

мярка, която според дистрибуторите цели да привлече повече туристи. 

Новината бе съобщена от корпорациите Африкан енд Ийстърн и Маритайм енд 

Меркантайл Интернешънъл, но засега не е потвърдена официално от властите. Мярката 

ще позволи намаляването на цените на алкохола в Дубай, които са най-високите в 

света. Според местни медии тя е влязла в сила на 1 януари 2023 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/turtsiya-e-posetena-ot-nad-edin-milion-patnitsi-na-kruizni-korabi-prez-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/turtsiya-e-posetena-ot-nad-edin-milion-patnitsi-na-kruizni-korabi-prez-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/dubaj-premahva-danaka-ot-30-varhu-alkohola-za-privlichane-na-turisti/
https://tourismboard.bg/news/dubaj-premahva-danaka-ot-30-varhu-alkohola-za-privlichane-na-turisti/
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Черна гора отчита много добро начало на зимния сезон 

 

Според Национална туристическа 

организация (НТО) на Черна гора 

зимният туристически сезон в страната 

започна много добре, ако се съди по броя 

на пристигналите туристи за 

новогодишните празници и резервациите 

за предстоящия период, предаде 

черногорската агенция МИНА. 

Според Милена Вуйович от НТО 

телевизионното отразяване от събитията в новогодишната нощ показа колко успешен е 

тазгодишният зимен туристически сезон. 

„Статистиката, предоставена на НТО всеки петък от местните туристически 

съвети, сочи, че на 30 декември в Черна гора имаше около 24 000 туристи, с около 

122% повече в сравнение със същия период на 2021 г.“, каза Вуйович. 

По думите й традиционно с най-много посетители е Будва, следвана от други 

посещавани градове като Бар, Херцег Нови, Колашин, Тиват и Котор. 

Говорейки за централната част на Черна гора Вуйович каза, че в момента в 

Подгорица има 60 процента повече туристи отколкото през 2019 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Румънският град Тимишоара с 50 събития за откриването на 

инициативата Европейска столица на културата 

 

Румънският град Тимишоара се готви да бъде Европейска столица на културата. 

Официалното начало ще бъде поставено между 17 и 19 февруари с 50 събития, които 

ще включват концерти на открито, изложби, филмови премиери и театрални 

постановки, информират организаторите на официалния си сайт. 

Две хиляди и петстотин артисти ще се включат в програмата през цялата година. 

„Очакваме между 500 000 и 1 милион туристи през 2023“, прогнозира Симион 

Джурка, председател на Асоциацията за популяризиране на Тимишоара. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/cherna-gora-otchita-mnogo-dobro-nachalo-na-zimniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/cherna-gora-otchita-mnogo-dobro-nachalo-na-zimniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/rumanskiyat-grad-timishoara-s-50-sabitiya-za-otkrivaneto-na-initsiativata-evropejska-stolitsa-na-kulturata/
https://tourismboard.bg/news/rumanskiyat-grad-timishoara-s-50-sabitiya-za-otkrivaneto-na-initsiativata-evropejska-stolitsa-na-kulturata/

