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Новини от членове на Национален борд по туризъм 

 

 

Близо 180 конгресни и спортни прояви са проведени през 

изминалата 2022 година в Албена 
 

Близо 180 конгресни и спортни 

прояви са проведени през изминалата 

2022 година в Албена. Това е ръст от над 

5% спрямо резултатите от 2018 година, 

смятана за една от най-успешните в това 

направление, отчита екипът, отговорен за 

организирането и провеждането на такива 

събития във ваканционното селище. 

За да участват в работни срещи, 

презентации, симпозиуми, конференции, конгреси, семинари, обучения, корпоративни 

тиймбилдинги, търговски изложения, подготвителни спортни лагери, национални и 

международни състезания, през селището са преминали близо 29 000 души. 

„Албена е предпочитана дестинация за подобен род активности, главно заради 

предлагането на комплексна услуга и индивидуално отношение към всеки организатор. 

При нас работи една от най-големите конферентни зали в страната, способна да побере 

900 души. Разполагаме и с много други, с различен капацитет и техническа 

обезпеченост, което ни позволява да бъдем гъвкави. Освен отличната конферентна 

инфраструктура, добре се възприема и предлагането на разнообразни места за 

настаняване – от висококатегорийните 5-звездни хотели, до такива, разположени в 

тихата парковата зона“, споделя Деница Огнева, мениджър „Събития“ във 

ваканционното селище. 

„Като единственият досега носител на титлата Европейски курорт на спорта, 

Албена се ползва със завиден авторитет пред много спортни организации като Съюза 

на европейските футболни асоциации – UEFA, Международната федерация по билярд и 

снукър - IBSF, Международната федерация по модерен петобой - UIPM, 

Международната тенис федерация – ITF, и др, което ни прави предпочитана 

дестинация за турнири, спортна подготовка и рекреация“, споделя Денис Тахиров, 

мениджър „Спорт“ в дружеството. По негово мнение спортният туризъм има още 

неразвит потенциал, който ваканционното селище ще разгърне в близките няколко 

години. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/blizo-180-kongresni-i-sportni-proyavi-sa-provedeni-prez-izminalata-2022-godina-v-albena/
https://tourismboard.bg/news/blizo-180-kongresni-i-sportni-proyavi-sa-provedeni-prez-izminalata-2022-godina-v-albena/
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Ричард Алибегов: НАП приема бакшиша като кражба, той 

трябва да бъде легализиран 

 

В чужбина има практика 

бакшишът да бъде добавен към сметката в 

ресторантите. Тогава могат да бъдат 

обложени. Когато държавата наложи 

законово всички, които влизат в 

заведеният, да дават 10% - тогава е 

възможно. Това коментира в интервю по 

bTV Ричард Алибегов, председател на 

Българската асоциация на заведенията, на 

26 януари 2023 г. 

В България НАП приема бакшиша като кражба. Вие плащате с карта в заведение 

60 лева – доволен сте от обслужващия персонал и искате да оставите 10 лева. Ние ви 

издаваме фискален бон за вашата консумация за 50 лева, а от устройството, по което 

вие плащате, излиза бележка за 60 лева. Тези 10 лева НАП ги смята за нереализиран 

оборот и кражба от фиска, а заведението да бъде запечатано за 30 дни, уточни той. 

Алибегов добави, че инспектори на агенцията имат право да проверяват и 

наличния оборот на всеки сервитьор. 

Ако сервитьорът има 500 лева оборот по наличност в касовия терминал, а в 

джоба му установят 560 лева. Тогава заведението може да бъде глобено до 2000 лев, 

посочи председателят на Българската асоциация на заведенията. 

Според него допълнителният доход на сервитьори и бармани трябва да е 

необлагаем.  

 

Вж. видео 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-nap-priema-bakshisha-kato-krazhba-toj-tryabva-da-bade-legaliziran/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-nap-priema-bakshisha-kato-krazhba-toj-tryabva-da-bade-legaliziran/
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Албена участва в годишната среща на веригата Maritim 
 

Два от 5-звездните хотели на 

ваканционно селище „Албена" – Maritim 

Paradise Blue и Maritim Amelia, участваха 

в годишната среща на едноименната 

немска верига, част от чието семейство 

са. Maritim Ideenmarkt традиционно 

събира на едно място хотелиери, техни 

партньори и райзебюра, с цел обмяна на 

опит, обсъждане на нови идеи и анализ на 

отчитаните тенденции в съответните 

туристически направления. 

В 21-то издание на проявата се включиха представители на общо 25 места за 

настаняване от Германия, България, Малта, Мавриций и Албания. Срещата, 

домакинствана от Maritim Hotel Magdeburg, предизвика огромен интерес и бе посетена 

от близо 300 търговски агента, специализирани в продажбата на летни, SPA & Wellness 

и конферентни пакети. 

Сред основните акценти в представянето на Албена бе добрата целогодишна 

свързаност на Летище Варна с няколко от най-големите немски градове, широката гама 

от предлагани допълнителни услуги, наличието на лечебна минерална вода и 

използването й в различни балнеологични програми, собственото производството на 

екологично чиста и здравословна храна, спортната инфраструктура и мерките в 

областта на устойчивото развитие и зелените политики. 

В унисон с корпоративното кредо на веригата Maritim, фокус беше поставен и 

върху възможностите за конферентен туризъм, допринасящ за разгръщането на 

активния туристически сезон. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/albena-uchastva-v-godishnata-sreshta-na-verigata-maritim/
https://tourismboard.bg/news/albena-uchastva-v-godishnata-sreshta-na-verigata-maritim/
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Новини от други НПО, свързани с туризъм 
 

 

БФА проведе дискусия „Българските фестивали – дигитални 

перспективи” във Велико Търново 
 

Дискусията „Българските 

фестивали – дигитални перспективи” се 

състоя във Велико Търново по 

инициатива на Българска фестивална 

асоциация (БФА) с подкрепата на 

Община Велико Търново. Във форума се 

включиха над 20 организатори, 

продуценти, мениджъри, пиари и 

участници във фестивални събития от 

града и региона. 

Над 30 са фестивалните прояви във Велико Търново и региона и това го нарежда 

сред водещите фестивални центрове в България, обобщиха участниците в дискусията. 

Велико Търново е целогодишна дестинация за културен и фестивален туризъм, но 

липсата на голяма мултифункционална зала за подобен тип прояви е проблем през 

зимните месеци, посочиха участниците в разговора. 

Дигитализацията е начин не само за популяризиране на събитията, за реклама и 

за информация, а и възможност за архивиране, за подобрение на управлението на 

събитията и за проследяване на влиянието им върху общността, посочи Любомир 

Кутин от Българската фестивална организация. По думите му целта на дискусията е да 

открои определението за фестивал с ясни художествени стандарти, както и извеждане 

на преден план на събития с висока художествена стойност. Все повече прояви се 

представят като фестивали, но тяхната цел е предимно консуматорска, затова са нужни 

критерии за същността на фестивала, отбеляза той. 

Библиотеките, музеите и архивите са институциите, които могат и имат законово 

право да съхраняват богатите колекции от снимков и видеоматериал на културните 

фестивални форуми, посочиха участниците в срещата. Сред основните въпроси беше 

също така перспективата за съхраняване на дигиталното наследство в различни 

платформи, облаци и сървъри. 

  

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/bfa-provede-diskusiya-balgarskite-festivali-digitalni-perspektivi-vav-veliko-tarnovo/
https://tourismboard.bg/news/bfa-provede-diskusiya-balgarskite-festivali-digitalni-perspektivi-vav-veliko-tarnovo/
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ТД „Никола Симов“ организира туристически поход по повод 

Освобождението на Търговище 

 

В Търговище организират 

туристически поход по повод 

Освобождението на града на 29 януари. В 

неделния ден Туристическо дружество 

„Никола Симов“ кани любители на 

движението сред природата, съобщи за 

БТА Петранка Ангелова – секретар на 

дружеството. Началото на похода е 

обявено за 10:30 часа в местността 

„Парка“ до ресторант „Ловна среща“, в близост до главния път София – Варна.  

Ангелова припомни, че преди години походът е провеждан. Заради пандемията 

традицията е прекъсната. Сега амбицията е проявата да бъде възродена. Наред с похода 

се предвиждат и други тематични прояви. Една от тях е конкурс на тема: "Аз рисувам 

хижа Младост". Началото е от 12:00 часа в голяма зала на хижата. 

Туристическото дружество „Никола Симов“ стопанисва хижа „Младост“. Пет 

години подред обектът бе отдаван под наем, но от октомври 2022 г. е изцяло в ръцете 

на ръководството му. „Вече три месеца полагаме усилия, заедно с други търговищенци, 

да го превърнем в още по-желано място за отдих и развлечения“, добави Ангелова. 

Екипът има идеи, реализацията на които изисква време и усилия. Вече има 

организирани посещения от групи, които избират хижата за своя празник. Тук биха 

могли да се провеждат различни семинари, скаутски лагери и зелени училища, а 

задачата е мястото да се изпълни с детска глъч – тогава ще съм удовлетворена“, добавя 

още Ангелова.  

Единствено хижа „Младост“ край Търговище предлага условия за зимен 

туризъм. Природата в околността прави интересът на хората целогодишен. Хижата е 

една от емблемите на Търговище. Намира се на 618 метра надморска височина в 

Преславската планина. От нея се открива гледка към града и комбинация с добрите 

условия за нощуване я прави предпочитано място от туристически групи, но и от 

семейни. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/td-nikola-simov-organizira-turisticheski-pohod-po-povod-osvobozhdenieto-na-targovishte/
https://tourismboard.bg/news/td-nikola-simov-organizira-turisticheski-pohod-po-povod-osvobozhdenieto-na-targovishte/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

Министър Димитров проведе неформална среща с бизнеса в 

Банско 
 

Министърът на туризма беше сред официалните гости в Банско по време на 

стартовете от Световната купа по сноуборд на 21 и 22 януари 2023 година. Българският 

курорт за трети път стана домакин на престижното състезание, в което най-добрите 

сноубордисти премериха сили под връх Тодорка.  

Въпреки необичайно топлото начало на зимата в цяла Европа, което остави 

редица световни курорти затворени, българските домакини посрещнаха спортната 

проява с отлично подготвени писти и снеговалеж в първия от двата дни. 

Сбъднаха се очакванията трибуната на финала на пистата на „Бъндеришка 

поляна“ да се напълни заради участието на звездата ни Радослав Янков и младите 

таланти от българския отбор по сноуборд.  

По време на събитието Министерството на туризма рекламира дестинация 

България с редица маркетингови активности. Стартовете от Световната купа по 

сноуборд в Банско е значима световна спортна проява с широк медиен отзвук, която 

постави българския курорт в светлината на прожекторите. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-provede-neformalna-sreshta-s-biznesa-v-bansko/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-provede-neformalna-sreshta-s-biznesa-v-bansko/
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Перфектна организация при невъзможни условия - това е 

оценката за Световната купа по сноуборд Банско 2023 
 

Удивен съм от организаторите - 

след една седмица пролетно време успяха 

да направят такава твърда писта. Сигурен 

съм, че на друго място това състезание 

щеше да бъде отложено, така най-добрият 

български сноубордист Радослав Янков 

описа невероятното постижение на 

организаторите на Световната купа по 

сноуборд Банско 2023. Най-голямото 

зимно спортно събитие у нас се проведе на Бъндеришка поляна при перфектна 

организация и възможно най-добра кондиция на спортното трасе, предвид необичайно 

топлата и безснежна зима. 

Благодаря за отличната работа на концесионера Юлен АД и на Българската 

федерация по ски за създадената организация за провеждане на състезанието, въпреки 

необичайните условия, с които ни изненада времето. Респект за всичко, което 

направиха и правят. Това е по силите само на истински професионалисти, заяви кметът 

Иван Кадев при откриването на Световната купа по сноуборд Банско 2023. За пореден 

път Банско беше световна столица на зимните спортове. За пореден път Банско доказва, 

че е №1 на зимния туризъм и зимните спортове в България и на Балканите. И отново 

показваме, че трудностите не ни спират, а ни мобилизират да дадем най-доброто от 

себе си и да изпълним поетите ангажименти, беше категоричен Иван Кадев. 

Това беше оценено от десетките състезатели от целия свят, които мериха сили в 

паралелния слалом по сноуборд. В първия ден победата беше за Джулия Цог(Швейц) 

при жените, а при мъжете най-бърз бе Дарио Кавизел (Швейц). Победата във втория 

старт при мъжете взе Маурицио Бормолини (Ит), а при дамите отново най-бърза беше 

Джулия Цог (Швейц). След неуспеха си в първия старт, в неделя Радослав Янков се 

мобилизира максимално и, за радост на многобройната публика на трибуната, успя да 

се класира на четвърто място. 

Значимостта на спортното събитие бе потвърдена от присъствието в Банско на 

министрите на спорта – Весела Лечева, на туризма – Илин Димитров, на вътрешните 

работи – Иван Демерджиев, на икономиката – Никола Стоянов, председателя на БФСки 

Цеко Минев и много други официални лица. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/perfektna-organizatsiya-pri-nevazmozhni-usloviya-tova-e-otsenkata-za-svetovnata-kupa-po-snoubord-bansko-2023/
https://tourismboard.bg/news/perfektna-organizatsiya-pri-nevazmozhni-usloviya-tova-e-otsenkata-za-svetovnata-kupa-po-snoubord-bansko-2023/
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Зам.-министър Джиков: Работим активно за включване на 

обекти за винен и ловен туризъм в новата дигитална карта на 

България 

 

В Министерството на земеделието работим активно за включване на обекти за 

винен и ловен туризъм в новата дигитална карта на България. Това заяви заместник-

министърът на земеделието Тодор Джиков на среща по проект „Модернизация на 

туристическите услуги в България чрез виртуална реалност, дигитални туристически 

маршрути и широко социално включване през съвременните IT решения“, която се 

проведе в края на миналата седмица. В дискусията участваха министърът на туризма д-

р Илин Димитров и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.  

Аграрният заместник-министър посочи, че виненият туризъм дава живот на 

много селски общини и на регионите като цяло. Той коментира още, че при него 

посетителите не просто търсят дегустация на вино, но те посещават и културно-

исторически забележителности, отсядат и в места за настаняване, търсят и други 

търговски обекти. По думите му страната има и много добри условия за ловен туризъм, 

който има потенциал за привличане на гости от цял свят.   

„Инициативата за създаване на дигитална карта и маршрути е изключителна, 

защото отваря нови хоризонти в няколко отрасъла. Надявам се работата по този проект 

да продължи и след мандата на служебния кабинет, защото е интересен и важен за 

бизнеса“, посочи още земеделският заместник-министър. 

 

Повече информация 

 

 

 

Условия и ред за преместване на лица от Украйна от едно в 

друго място за настаняване 

 

Министерски съвет на Република България одобри Условия и Ред за 

преместване на лица от Украйна от едно в друго място за настаняване, ползваващи се 

от Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с 

предоставена временна закрила в Република България. 

 

Цялата информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-dzhikov-rabotim-aktivno-za-vklyuchvane-na-obekti-za-vinen-i-loven-turizam-v-novata-digitalna-karta-na-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-dzhikov-rabotim-aktivno-za-vklyuchvane-na-obekti-za-vinen-i-loven-turizam-v-novata-digitalna-karta-na-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/usloviya-i-red-za-premestvane-na-litsa-ot-ukrajna-ot-edno-v-drugo-myasto-za-nastanyavane/
https://tourismboard.bg/news/usloviya-i-red-za-premestvane-na-litsa-ot-ukrajna-ot-edno-v-drugo-myasto-za-nastanyavane/
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Мъглиж много добре може да се издържа от туризъм, каза 

кметът на общината д-р Душо Гавазов 

 

"Мъглиж много добре може да се 

издържа от туризъм, каза д-р Душо 

Гавазов, кмет на община Мъглиж, който 

днес участва в конференция по проект 

"Европа в България: Общо бъдеще" в 

Националния пресклуб на Българската 

телеграфна агенция (БТА) в Стара Загора. 

Проектът се изпълнява от БТА с 

подкрепата на Европейската комисия. 

Гавазов обърна внимание на темата за синергизма между местните власти и 

държавата. Ако държавата продължава да гледа на местните власти само като на буфер 

между хората и държавното  управление, нещата няма да се случват, смята той, като 

посочи, че общините са основната структурна единица на "живия организъм, наречен 

държава". 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/maglizh-mnogo-dobre-mozhe-da-se-izdarzha-ot-turizam-kaza-kmetat-na-obshtinata-d-r-dusho-gavazov/
https://tourismboard.bg/news/maglizh-mnogo-dobre-mozhe-da-se-izdarzha-ot-turizam-kaza-kmetat-na-obshtinata-d-r-dusho-gavazov/
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Международни новини от България и света  
 

 

Покана за МСП в областта на туризма от DIGITOUR с цел 

насърчаване на туристическия сектор в Европа чрез цифрови 

инструменти и иновации 

 

Проектът DIGITOUR има за цел да 

подпомогне туристическия сектор, като 

повиши знанията на МСП за цифровите 

инструменти и стимулира иновативните 

идеи за цифрови решения от страна на 

МСП за подобряване на тяхното 

предлагане и да насърчи 

междусекторните и трансграничните 

партньорства между МСП от 

туристическия сектор, съответните заинтересовани страни и технологиите. 

Предлагат се следните възможности: 

Ваучер 1 - 1000 евро 

Ваучер 2 - 20000 евро 

Покана за МСП в областта на туризма е за представяне на предложения, 

насочена към подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) в областта на 

туризма чрез подобряване на тяхната цифрова зрялост, умения и капацитет. 

 

ОБХВАТ 

Поканата за представяне на предложения DIGITOUR има за цел: 

- да подкрепи МСП в областта на туризма като ги насърчи да повишават 

квалификацията си, изграждат капацитет и сътрудничат помежду си; 

- да подпомогне сътрудничеството между МСП в туризма и участниците в 

цифровата екосистема; 

- да предостави подкрепа за наставничество и обучение на избраните МСП; 

- да насърчи създаването на мрежи на европейско равнище, като предложи на 

МСП достъп до международни платформи и мрежи за сътрудничество. 

 

Общият бюджет на проекта е 480 000,00 евро. 

 

Общата сумата за ваучер 1 е 100 000,00 евро и за ваучер 2 - 380 000,00 евро. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/pokana-za-msp-v-oblastta-na-turizma-ot-digitour-s-tsel-nasarchavane-na-turisticheskiya-sektor-v-evropa-chrez-tsifrovi-instrumenti-i-inovatsii/
https://tourismboard.bg/news/pokana-za-msp-v-oblastta-na-turizma-ot-digitour-s-tsel-nasarchavane-na-turisticheskiya-sektor-v-evropa-chrez-tsifrovi-instrumenti-i-inovatsii/
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През февруари се очаква откриването на Националното 

туристическо представителство на Република България в Република 

Турция 

 

Теодора Таскова от Дирекция "Международна дейност и визови режими" на 

Министерството на туризма е един от най-сериозните претенденти за поста 

туристическо аташе на България в Турция. Тя беше обявена и представена като 

избраното бъдещо аташе на страната ни в южната ни съседка от Георги Алипиев, 

директор на дирекцията, в контекста на кръглата маса "Възможности за сътрудничество 

между България и Турция в областта на здравеопазването и балнеологията", която се 

проведе в Истанбул в рамките на Международния бизнес и инвестиционен форум, 

организиран от Българската агенция за инвестиции.  

В тази връзка, а и поради големия интерес към очакваното назначение на 

туристическо аташе на страната ни в Турция, уточняваме, че Министерството на 

туризма все още не е провело окончателния си вътрешен подбор и в този смисъл не е 

приключило процедурата по назначаване на туристическо аташе в Националното 

туристическо представителство на Република България в Република Турция. 

Потенциално подходящите кандидати в дирекцията "Международна дейност и визови 

режими" са трима, като един от тях е директорът Георги Алипиев.  

В момента България има двама действащи служители зад граница на позицията 

туристически аташета – в Полша и в Германия. 

 

Повече информация 

 

 

 

За Турция България не е само съседна страна, тя е и важен 

търговски партньор, каза председателят на Турско-българския бизнес 

съвет 

 

Нашата дейност е търговската дипломация. Като погледнем двете страни 

България за Турция не е само съседна страна, тя е и важен търговски партньор, заяви 

днес в Истанбул председателят на Турско-българския бизнес съвет Мустафа Зеки 

Саръбекир. Той говори на Международния бизнес и инвестиционен форум, на който се 

представят възможностите за разширяване на бизнеса на турски компании в България. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/prez-fevruari-se-ochakva-otkrivaneto-na-natsionalnoto-turistichesko-predstavitelstvo-na-republika-balgariya-v-republika-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/prez-fevruari-se-ochakva-otkrivaneto-na-natsionalnoto-turistichesko-predstavitelstvo-na-republika-balgariya-v-republika-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/za-turtsiya-balgariya-ne-e-samo-sasedna-strana-tya-e-i-vazhen-targovski-partnor-kaza-predsedatelyat-na-tursko-balgarskiya-biznes-savet/
https://tourismboard.bg/news/za-turtsiya-balgariya-ne-e-samo-sasedna-strana-tya-e-i-vazhen-targovski-partnor-kaza-predsedatelyat-na-tursko-balgarskiya-biznes-savet/
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Министър Димитров участва в Международен бизнес и 

инвестиционен форум „България: инвестиционна дестинация“ в 

Истанбул 

Министърът на туризма д-р Илин Димитров участва в Международен бизнес и 

инвестиционен форум „България: инвестиционна дестинация“ в Истанбул. Във форума, 

който е организиран от Българската асоциация за инвестиции (БАИ) към МИР, 

участват министърът на иновациите и растежа Александър Пулев и министърът на 

здравеопазването д-р Асен Меджидиев, а от турска страна - заместник-министърът на 

индустрията и технологиите д-р Четин Али Дьонмез. 

Конференцията включва два тематични панела, посветени на перспективни 

сфери на сътрудничеството между двете държави - автомобилостроене и СПА и 

медицински туризъм. В своето изказване по време на откриването министър Димитров 

подчерта, че България и Турция развиват изключително ползотворни отношения в 

туризма, един от най-значимите отрасли на икономиката ни. 

Министърът анонсира предстоящата 4-а сесия на смесения българо-турски 

Комитет по туризъм между двете ресорни министерства в рамките на изложението 

ЕМИТТ /8-11 февруари/ в Истанбул. 

„Това е отлична възможност да надградим над постигнатото до момента. Турция 

неизменно е в челната тройка на туристопотока на страната ни в последните години. 

Тази статистика ясно показва, че пазарът има много сериозна динамика, но е важно да 

се отчете, че все още съществува сериозен потенциал за развитие“, заяви министър 

Димитров. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-uchastva-v-mezhdunaroden-biznes-i-investitsionen-forum-balgariya-investitsionna-destinatsiya-v-istanbul/
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Възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в 

областите на културата, археологията и туризма обсъди председателят 

на Народното събрание Вежди Рашидов с председателя на ресорната 

комисия на италианския Сенат Роберто Марти 

 

Възможностите за задълбочаване 

на сътрудничеството в областите на 

културата, археологията и туризма бяха 

основна тема на разговора на 

председателя на Народното събрание 

Вежди Рашидов с председателя на 

комисията по култура и културно 

наследство, обществено образование, 

научни изследвания, развлечения и спорт 

на италианския Сенат Роберто Марти. Председателят на парламента, който е на 

работно посещение в Рим, разговаря по-рано с председателя на Сената на Италианската 

република Иняцио Ла Руса. 

Основата, върху която са базирани двустранните ни контакти в тези сфери, е 

подписаната между нашите правителства Спогодба за културно, научно и технологично 

сътрудничество, отбеляза председателят на Народното събрание. Вежди Рашидов 

изрази мнение, че е необходимо текстовете от този документ да бъдат актуализирани 

по начин, който отговаря на съвременните предизвикателства пред опазването, 

реставрирането и представянето пред широка публика на безценното културно-

историческо наследство на Италия и България. 

За България, като една от най-старите държави на европейския континент, е 

особено важно да направи своите исторически забележителности популярни и търсени 

от чуждите туристи, подчерта председателят на парламента. С удоволствие бихме 

черпили от богатия опит на Италия, която с умелото представяне на история, традиции 

и култура е една от най-търсените от туристите дестинация в Европа, добави Вежди 

Рашидов. 

Общо бе мнението на председателя на Народното събрание и на председателя на 

комисията по култура и културно наследство на италианския Сенат, че България и 

Италия могат да си помагат и в обмяната или разработването на съвместни 

туристически маршрути за туристи от други страни и континенти. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vazmozhnostite-za-zadalbochavane-na-satrudnichestvoto-v-oblastite-na-kulturata-arheologiyata-i-turizma-obsadi-predsedatelyat-na-narodnoto-sabranie-vezhdi-rashidov-s-predsedatelya-na-resornata-komisiya/
https://tourismboard.bg/news/vazmozhnostite-za-zadalbochavane-na-satrudnichestvoto-v-oblastite-na-kulturata-arheologiyata-i-turizma-obsadi-predsedatelyat-na-narodnoto-sabranie-vezhdi-rashidov-s-predsedatelya-na-resornata-komisiya/
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Министър Илин Димитров и министърът на туризма на 

Държавата Израел Хаим Кац подписаха споразумение в областта на 

туризма 

 

Министърът на туризма на Република България д-р Илин Димитров и 

министърът на туризма на Държавата Израел Хаим Кац подписаха на официална 

церемония Споразумение между правителството на Република България и 

правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на туризма. 

Споразумението предвижда България и Израел да насърчават обмена на 

експертен опит и знания, свързани с организацията, управлението и функционирането 

на специални форми на туризъм, като например сезонен туризъм, СПА и уелнес, 

приключенски, културно-исторически, религиозен туризъм. Двете страни ще 

задълбочават сътрудничеството си в рамките на Световната организация по туризъм 

(UNWTO), както и с други международни организации. Съгласно документа страните 

насърчават сътрудничеството и обмена на добри практики за привличане на 

инвестиции в туризма. 

В средата на февруари месец Министерството на туризма и български 

туристически компании ще участват на международното изложение IMTM в Тел Авив. 

Израелските граждани основно осъществяват пътуване до България с цел 

почивка и отдих. Ежегодно най-много техни пътувания се регистрират през месеците 

юли и август, следвани от месеците юни и септември. Все по-голям е интересът към 

зимните дестинации в България. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-i-ministarat-na-turizma-na-darzhavata-izrael-haim-kats-podpisaha-sporazumenie-v-oblastta-na-turizma/
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Заместник-министър Модева и израелският министър на 

туризма Хаим Кац посетиха Банско 

 

Заместник-министърът на туризма Мариела Модева и министърът на туризма на 

Държавата Израел Хаим Кац посетиха Банско, за да се запознаят с отличните условия 

за почивка и зимна ваканция в българския ски курорт. 

Визитата е част от програмата на министър Хаим Кац, който е на двудневно 

работно посещение в България. В зимния курорт проф. Модева и министър Кац 

проведоха среща с кмета на Банско Иван Кадев. Тримата изразиха надежда, че 

израелските туристи в зимните курорти ще се увеличават с всеки изминал следващ 

сезон. Статистиката показва, че Банско е една от най-популярните български 

дестинации за израелските туристи. През 2022 г. над 16 хил. израелски граждани са 

посетили курорта.  

 

Повече информация 

 

 

 

България задълбочава сътрудничеството в туризма с 

Азербайджан и Грузия 

 

В рамките на международното изложение в Испания заместник-министър Ирена 

Георгиева проведе редица двустранни срещи. Поглед към Изтока и задълбочаване на 

сътрудничеството в пределите на Азия – това бе част от фокуса на проведените срещи.  

Българският заместник-министър обсъди с председателя на Държавната агенция 

по туризъм на Азербайджан Фуад Нагиев възможността за откриване на директна 

самолетна линия между България и Азербайджан. В разговора двамата обсъдиха 

развитието на туризма след пандемията от COVID-19, променената структура на 

потоците туристи, посещаващи България и възможностите за увеличаване на 

двустранния туристопоток, като част от това може да се случи именно с 

възобновяването на директни полети. 

Друга държава, с която има потенциал за развитие на двустранния туристопоток, 

е Грузия. В рамките на Международното туристическо изложение FITUR в испанската 

столица, заместник-министър Ирена Георгиева се срещна с Мая Омиадзе, председател 

на Грузинската национална туристическа администрация и с Тамат Кориаули, първи 

заместник-председател. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-i-izraelskiyat-ministar-na-turizma-haim-kats-posetiha-bansko/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-modeva-i-izraelskiyat-ministar-na-turizma-haim-kats-posetiha-bansko/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-zadalbochava-satrudnichestvoto-v-turizma-s-azerbajdzhan-i-gruziya/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-zadalbochava-satrudnichestvoto-v-turizma-s-azerbajdzhan-i-gruziya/
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Черна гора с безплатен транспорт до ски курортите си 

 

В рамките на проекта „We Have the Power“ (Ние имаме силата) Стопанската 

камара на Черна гора ще подкрепи безплатна транспортна услуга от Подгорица, 

Колашин, Жабляк и Никшич до ски курортите през ски сезона, предаде за БТА 

черногорската агенция МИНА. Тази дейност се подкрепя и от Националната 

туристическа организация в Черна гора и местни туристически сдружения. 

„Освен това гражданите и туристите от Подгорица ще получат ваучери за 25 

процента отстъпка от ски картите за ски пистата Беласица“, съобщиха от Стопанската 

камара. Постоянните дейности на Асоциацията за туризъм и хотелиерство към 

Търговската камара са насочени към подготовката, организацията и наблюдението на 

туристическия сезон. 

Според Камарата Черна гора се ангажира с развитието на туристически продукт 

от висок клас, което включва интензивно подобряване на качеството на цялостната 

инфраструктура, а не само на хотелите и други хотелиерски заведения и техните 

удобства. 

 

Повече информация 

 

 

 

Нова туристическа атракция ще бъде изградена край румънския 

град Арад с над 3 млн. евро по Регионална оперативна програма 

 

Над 3 милиона евро ще бъдат 

вложени в развитието на зона за отдих 

край северозападния румънски град Арад, 

като средствата ще бъдат осигурени по 

линия на Регионална оперативна 

програма, съобщава Аджерпрес. 

Зоната за отдих „Касоая“ се 

намира в хълмист район на 50 км от Арад. 

Тя ще бъде превърната в туристическа 

атракция чрез изграждането на 33-метрова панорамна кула, енергийно ефективни 

бунгала за туристите и обиколка с влакче за посещение на над 70-те произведения на 

изкуството в скулптурния парк "Монумент", който се простира на 45 хектара в гората и 

стана достъпен за туристи през лятото на 2019 г., след като бе почистен от буйната 

растителност след десетилетия на лоша поддръжка.  

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/cherna-gora-s-bezplaten-transport-do-ski-kurortite-si/
https://tourismboard.bg/news/cherna-gora-s-bezplaten-transport-do-ski-kurortite-si/
https://tourismboard.bg/news/nova-turisticheska-atraktsiya-shte-bade-izgradena-kraj-rumanskiya-grad-arad-s-nad-3-mln-evro-po-regionalna-operativna-programa/
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Париж е градът с най-много приходи от туризъм в света за 2022г. 
 

Експерти посочиха градовете, 

които са генерирали най-много приходи 

от туризъм през 2022 г., според ATOR. 

Според съвместно проучване на 

Световния съвет за пътувания и туризъм 

(WTTC), Oxford Economics и Visa, Париж 

е начело в списъка. Приносът на 

индустрията към икономиката на 

френската столица е почти 36 милиарда 

долара. 

Среброто отива в Пекин, а бронзът - в Орландо. В топ 10 влизат още китайските 

градове Шанхай и Гуанджоу, Лас Вегас, Ню Йорк, Токио, Мексико Сити и Лондон. 

"Проучванията на WTTC показват, че популярността на градския туризъм се 

възстановява. И за това има обективни причини: тези дестинации могат да предложат 

на туристите по-голямо разнообразие от възможности за настаняване, дейности, 

развлечения и пазаруване", отбелязват от асоциацията.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/parizh-e-gradat-s-naj-mnogo-prihodi-ot-turizam-v-sveta-za-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/parizh-e-gradat-s-naj-mnogo-prihodi-ot-turizam-v-sveta-za-2022-g/

