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Новини от Национален борд по туризъм 
 

Зам.-председателят на Националния борд по туризъм д-р Мартин 

Захариев е посочен за предпочитан министър на туризма от над 18% 

от читателите на „24 часа“ 

Заместник-председателят на Управителния съвет на Националния борд по 

туризъм д-р Мартин Захариев е посочен за предпочитан министър на туризма от над 

18% от читателите на „24 часа“ в онлайн анкета с въпрос „Кой в тази ситуация ще 

свърши работа като министър?“. 

На 27 февруари 2023 г. „24 часа“ зададе този въпрос към читателите на медията 

като състави субективен списък от 150 имена на българи, били в екипите на 22 

правителства или разпознаваеми като експерти, с призив да се гласува за тези, които се 

помнят като добри управленци или като експерти с визия. „Целта е да покажем у кои 

българи виждате капацитет да работят в изпълнителната власт - нещо, което партиите 

не успяват да направят“, посочват от „24 часа“. 

В анкетата са участвали над 20 хиляди респондента, а на въпроса „Кого 

предпочитате за министър на туризма?“ са отговорили над 4500 души. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/zam-predsedatelyat-na-natsionalniya-bord-po-turizam-d-r-martin-zahariev-e-posochen-za-predpochitan-ministar-na-turizma-ot-nad-18-ot-chitatelite-na-24-chasa/
https://tourismboard.bg/news/zam-predsedatelyat-na-natsionalniya-bord-po-turizam-d-r-martin-zahariev-e-posochen-za-predpochitan-ministar-na-turizma-ot-nad-18-ot-chitatelite-na-24-chasa/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

Писта „Мечи чал“ в Чепеларе от 1 февруари е изцяло отворена 
 

Хотелите и ски зоната в 

Пампорово са пълни с български и 

чуждестранни туристи. До 6 февруари 

хотелите са почти 100 процента 

резервирани, а през целия февруари се 

очертава около 70-80 процента заетост на 

легловата база. Условията за ски в 

Пампорово – Мечи чал са отлични, 

обработени и отворени са близо 90 

процента пистите в ски зоната, посочват от дружеството. 

Български, ирландски, турски туристи са основният контингент в курорта през 

тези седмици. През февруари се очакват повече английски туристи през дните на 

ваканция във Великобритания. От „Пампорово“ АД отчитат ръст на туристи от 

началото на зимния сезон спрямо миналогодишния. 

  

Повече информация 

 

 

 

Община Чепеларе награди най-посещаваните хотели в 

Пампорово за 2022 година 

 

Трите хотела в Пампорово, които са посрещнали най-много туристи през 

изминалата година, бяха награди на официална церемония в административната сграда 

на Общината в курорта на 30 януари 2023 година. Събитието се провежда за първи път, 

а наградите бяха връчени лично от кмета на Общината Боран Хаджиев. 

Официалните данни показват, че хотел „Камелия“ е приел най-много туристи в 

курорта през м.г. – 15 945. На второ място е хотел „Орфей“ с 15 781, а на трета позиция 

е хотел „Перелик“ с 10 717 туристи. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/pista-mechi-chal-v-chepelare-ot-1-fevruari-e-iztsyalo-otvorena/
https://tourismboard.bg/news/pista-mechi-chal-v-chepelare-ot-1-fevruari-e-iztsyalo-otvorena/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-chepelare-nagradi-naj-poseshtavanite-hoteli-v-pamporovo-za-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-chepelare-nagradi-naj-poseshtavanite-hoteli-v-pamporovo-za-2022-godina/
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Румен Драганов: Хората започнаха да си харчат парите заради 

инфлацията и се отдадоха на туризъм 

 

Хората започнаха да си харчат парите заради инфлацията и се отдадоха на 

туризъм. Това каза в интервю за БТА директорът на Института за анализи и оценки в 

туризма Румен Драганов. 

България все повече заприличва на страна с четири сезона за туризъм, смята 

Драганов, коментирайки значителните ръстове в есенния и в пролетния сезон с акцент 

върху културния, спа, винения, селски туризъм и посещенията при близки и приятели и 

бизнес туризмът. 

За трите последни месеца на миналата година експертът отчете, че има ръст от 

10 на сто на влизащите туристи в България спрямо добрата 2019 г., увеличение се 

отчита и при пътуванията на българите в чужбина – 1 5 на сто за последните три месеца 

на 2022 г. спрямо същия период на 2019 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Ричард Алибегов: Настояваме за легализирането на всички 

приходи 

 

Ричард Алибегов, председател на 

Българската асоциация на заведенията, 

заяви че са искали да има легализиране на 

бакшиша, за да може лицето, което работи 

в сферата да покаже към трудовия си 

доход и този доход, когато трябва да 

кандидатства за кредит, лизинг. Той заяви 

в ефира на NovaNews, че тези средства 

трябва да бъдат необлагаеми. 

Алибегов посочи, че тази практика е установена вече в държави като Италия. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/rumen-draganov-horata-zapochnaha-da-si-harchat-parite-zaradi-inflatsiyata-i-se-otdadoha-na-turizam/
https://tourismboard.bg/news/rumen-draganov-horata-zapochnaha-da-si-harchat-parite-zaradi-inflatsiyata-i-se-otdadoha-na-turizam/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-nastoyavame-za-legaliziraneto-na-vsichki-prihodi/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-nastoyavame-za-legaliziraneto-na-vsichki-prihodi/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

Илин Димитров отново е служебен министър на туризма 
 

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията президентът Румен Радев подписа 

указ за разпускането на 3 февруари 2023 г. на 48-ото Народно събрание. Държавният 

глава насрочва парламентарни избори за 2 април 2023 година.  

С друг свой указ държавният глава назначава служебно правителство от 3 

февруари 2023 година с министър-председател Гълъб Донев. 

Служебен министър на туризма отново е д-р Илин Димитров. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерството на туризма ще изплати още 15,1 млн. лв. по 

хуманитарните програми за Украйна 

 

Първото от общо трите плащания обхваща шести отчетен период и времето от 

01.11.2022 г. до 15.11.2022 г., за който е верифицирано предоставянето на помощ в 

размер на 2,8 млн. лв. с ДДС за предоставени нощувки и изхранване или само нощувка 

по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с 

предоставена временна закрила в Република България (Списък № 14). 

Второто плащане е за седми отчетен период и обхваща времето от 16.11.2022 г. 

до 31.12.2022 г.. За периода е верифицирана помощ в размер на 6,4 млн. лв. с ДДС за 

предоставени нощувки и изхранване или само нощувка по Програмата за хуманитарно 

подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в 

Република България (Списък № 15). 

С третия обработен списък предстои доплащането по първата програма за 

периода от началото на военните действия в Украйна, когато помощта беше в размер на 

40 лв. на човек – от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. За него е верифицирано 

предоставянето на помощ в общ размер на 5,9 млн. лв. за настаняване с изхранване по 

Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в 

Република България (Списък № 13). 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-otnovo-e-sluzheben-ministar-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-otnovo-e-sluzheben-ministar-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-shte-izplati-oshte-15-1-mln-lv-po-humanitarnite-programi-za-ukrajna/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-shte-izplati-oshte-15-1-mln-lv-po-humanitarnite-programi-za-ukrajna/
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МРРБ: Очаква се 250 сгради в производството, търговията, 

услугите и туризма да бъдат обновени по НПВУ 

 

Стартира процедурата за енергийна ефективност на сгради в сферата на 

производството, търговията, услугите и туризма. Мярката ще се финансира с над 235 

млн. лв. (без ДДС) от Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). 

Процедурата „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на 

производството, търговията и услугите“ се управлява от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството. Тя цели подобряване на енергийните 

характеристики на сградите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани 

високоефективни енергийни мерки за постигане на спестяване от миниум 30% 

първична енергия (клас на енергопотребление минимум „В“). Така ще се осигури и 

намаляване на разходите за енергопотребление на бизнеса, по-добър микроклимат за 

работна среда, ще се подобрят експлоатационните характеристики и ще се удължи 

жизненият цикъл на сградите. 

Допустими кандидати за предоставяне на средства по процедурата могат да 

бъдат търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, както и 

микро, малки, средни и големи предприятия в цялата страна. Те трябва да са 

регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. и да са реализирали определени нетни 

приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на 

предприятието. Сградите, включително от сектор „Туризъм“, трябва да са собственост 

на кандидата или да са с учредено право на строеж в полза на кандидата. 

Прогнозата е с наличния ресурс да бъдат обновени 250 сгради. Общият размер 

на средствата е разпределен за различните компоненти и категория на предприятията. 

Предвижда се сградите на предприятия в сферата на производството да получат 33% от 

ресурса или над 77,6 млн. лв. Останалите средства от над 157,5 млн. лв. са за обекти в 

сферата на търговията, услугите и туризма. Най-голям дял е определен за големите 

предприятия, тъй като те се явяват и най-енергоемки. 

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране 

по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са 

разпределени според категорията на предприятията. Така за микропредприятия 

минималният размер е 35 хил. лв., а максималният – 100 хил. лв., за малките 

предприятия е от 35 хил. лв. до 300 хил. лв., за средните от 100 хил. лв. до 500 хил. лв., 

а големите ще получават финансиране до 1,5 млн. лв. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/mrrb-ochakva-se-250-sgradi-v-proizvodstvoto-targoviyata-uslugite-i-turizma-da-badat-obnoveni-po-npvu/
https://tourismboard.bg/news/mrrb-ochakva-se-250-sgradi-v-proizvodstvoto-targoviyata-uslugite-i-turizma-da-badat-obnoveni-po-npvu/


 

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 

 

 

7 

 

 

Всичко за Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ от 

Национален план за възстановяване и устойчивост 

 

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е 

енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите 

чрез: 

Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на 

производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани 

високоефективни енергийни мерки; 

Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на 

енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите; 

Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от 

нежилищния сграден фонд; 

Намаляване на разходите за енергопотребление; 

Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по 

смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 ). 

 

Цялата информация за кандидатстване, условия, оценка и т.н. 

 

 

 

МЗм и представители на винения бранш обсъдиха 

разработването на Маркетингова стратегия за по-широк достъп до 

пазари и реклама на българското вино 

 

Изготвянето на маркетингова стратегия е основата, на която държавата трябва да 

стъпи, за да развива винения сектор. Това казаха заместник-министърът на земеделието 

Тодор Джиков по време на среща с представители на бизнеса, съобщиха от 

Министерството на земеделието (МЗм) на 3 февруари 2023 г. Срещата, на която 

присъстваше и заместник министър Георги Събев, бе с акцент разработване на 

Маркетингова стратегия за достъп до пазари и реклама на българското вино. 

„Документът се предвижда да е за срок от 3 години, като планираме и 

създаването на тематична работна група с представители на Министерството на 

туризма, Министерството на икономиката и бранша. „Намеренията ни са да бъде 

направен и финансов анализ, и да бъде осигурен бюджет за изпълнението й“, поясни 

Тодор Джиков. И припомни, че Министерството на земеделието работи по създаването 

на дигитална карта на България, в която ще бъдат включени обектите за винен туризъм. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/vsichko-za-komponent-4-niskovaglerodna-ikonomika-ot-natsionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/
https://tourismboard.bg/news/vsichko-za-komponent-4-niskovaglerodna-ikonomika-ot-natsionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/
https://tourismboard.bg/news/mzm-i-predstaviteli-na-vineniya-bransh-obsadiha-razrabotvaneto-na-marketingova-strategiya-za-po-shirok-dostap-do-pazari-i-reklama-na-balgarskoto-vino/
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Концесионерът на летищата в Бургас и Варна: Готови сме за 

ранен старт на Лято 2023 през март 

 

"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД има готовност за ранен старт на 

летния сезон през тази година още от края на месец март. Очакванията са да бъдат 

обслужени полети от и до десет дестинации в шест държави, обявиха от дружеството 

концесионер на бургаското летище. През настоящата година плановете му са да бъдат 

обслужвани нови директни полети до Познан (Полша), Каунас (Литва) и ирландската 

столица Дъблин от компанията Ryanair, European Air Charter трябва да осъществява 

полети до полския град Шчечин, а airBaltic до Рига (Латвия).  

В настоящия генерален план в периода от 2022 - 2026 година "Фрапорт Туин 

Стар Еърпорт Мениджмънт" АД планира да инвестира повече от 50 млн. евро, основно 

в рехабилитация на пистата на Летище Бургас, завършване на разширяването на перона 

и инсталиране на ново осветление, както и започване на разширението на Терминал 2 

"Заминаващи". Това посочват от дружеството в отговор на предприетите действия с цел 

преразглеждане на концесионния договор за Летище Бургас, евентуално предоговаряне 

на условията и осигуряване целогодишна натовареност на аеропорта с пътнически 

полети, подета от кмета на Поморие Иван Алексиев и подкрепена от туристически 

организации в региона.  

"Фрапорт" работи интензивно с авиокомпаниите за развитието на свързаността 

на Летище Бургас в и извън пиковия летен сезон. Летищният оператор е един от 

многото фактори, оформящи свързаността през зимния период на дестинация с 

характерно изразена сезонност. Наличието на търсене към определена дестинация и на 

голям брой потенциални пътници за входящ и изходящ трафик са най-важният фактор 

за даден целогодишен маршрут", посочват още от дружеството-концесионер. И 

допълват, че през миналата година е отчетен сериозен ръст от 72 на сто на пътниците 

спрямо 2021 година, което представлява общ брой от 1,63 милиона пътници.  

Отчетните данни на "Фрапорт" показват, че са обслужени близо 12 300 полета, 

от които 5489 редовни и 5169 чартърни. Изпълнените полетни програми са на 50 

авиокомпании до 85 дестинации. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kontsesionerat-na-letishtata-v-burgas-i-varna-gotovi-sme-za-ranen-start-na-lyato-2023-prez-mart/
https://tourismboard.bg/news/kontsesionerat-na-letishtata-v-burgas-i-varna-gotovi-sme-za-ranen-start-na-lyato-2023-prez-mart/
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60% ръст на посещенията на чужди граждани в България през 

декември 2022 г. 
 

През декември 2022 г. посещенията на чужди граждани в България са 761.9 хил., 

или с 60.3% повече в сравнение с декември 2021 година. Регистрирано е увеличение по 

всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.8% (287.6 

хил.) от всички посещения на чужди граждани в България. 

Най-много посещения в България през декември 2022 г. са реализирали 

гражданите от: Румъния – 155.0 хил., Турция – 153.5 хил., Гърция – 119.7 хил., Украйна 

– 57.3 хил. 

През декември 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 57.8%, 

следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 28.1%, и със служебна цел – 

14.1%. 

 

Повече данни 

 

 

 

Над 9% ръст на пътуванията на български граждани в чужбина 

през декември 2022 г. 
 

През декември 2022 г. най-голям 

брой пътувания на български граждани са 

осъществени към: Турция – 170.6 хил., 

Гърция – 108.3 хил., Сърбия – 64.7 хил., 

Румъния – 53.3 хил., Германия – 39.5 хил., 

Република Северна Македония – 31.9 хил. 

Най-голям относителен дял от 

общия брой пътувания на български 

граждани в чужбина през декември 2022 

г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и 

спортни мероприятия) – 45.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 32.5%, и 

със служебна цел – 22.2%. 

 

Повече данни 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/60-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdi-grazhdani-v-balgariya-prez-dekemvri-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/60-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdi-grazhdani-v-balgariya-prez-dekemvri-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/nad-9-rast-na-patuvaniyata-na-balgarski-grazhdani-v-chuzhbina-prez-dekemvri-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/nad-9-rast-na-patuvaniyata-na-balgarski-grazhdani-v-chuzhbina-prez-dekemvri-2022-g/
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Специален чат бот ще работи за целите на туризма в района на 

Перник 

 

Специален чат бот ще работи за целите на туризма в района на Перник. Това 

стана ясно след среща на заинтересованите страни, която се проведе в Брезник на 28 

януари 2023 г. 

На нея присъстваха представители на Туристически кооператив „На Запад от 

София“ – една съвсем нова инициатива на Регионален младежки RAISE център. 

Кооперативът в момента е в процес на регистрация. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/spetsialen-chat-bot-shte-raboti-za-tselite-na-turizma-v-rajona-na-pernik/
https://tourismboard.bg/news/spetsialen-chat-bot-shte-raboti-za-tselite-na-turizma-v-rajona-na-pernik/
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Международни новини от България и света  
 

 

Туризмът – сред основните теми на разговора между Илияна 

Йотова и Фуат Октай 

Туризмът е сред основните теми, засегнати в разговор между вицепрезидентите 

на България и Турция Илияна Йотова и Фуат Октай. Двамата се срещнаха в Анкара 

като част от програмата на посещението на Йотова в турската столица на 2 февруари 

2023 г. 

Йотова коментира, че двамата с турския вицепрезидент са дали висока оценка на 

провелия се наскоро бизнес форум в Истанбул, давайки за пример възможността за 

развитие на редица сектори, включително туризма.  

„Той определи като „неразорана нива“ развитието на туризма между двете 

страни, най-вече за възможността повече турски туристи да идват в България, особено 

в нашите балнеолечителни центрове. Голям интерес има от турска страна към тях. В 

това отношение ние сме в дълг и към нашите центрове, защото тук, в Турция, малко се 

знае за тях. Липсва достатъчно реклама и информация от страна на България, а това са 

огромни възможности и огромен потенциал“, смята Илияна Йотова.  

Темата за пускането на нова директна самолетна линия Пловдив–Истанбул, 

която да допринесе за развитието на туризма, също е обсъдена на срещата. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/turizmat-sred-osnovnite-temi-na-razgovora-mezhdu-iliyana-jotova-i-fuat-oktaj/
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Зам.-министър Ирена Георгиева участва в 107-та среща на Борда 

на директорите на Европейската туристическа комисия 

 

Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева участва в 107-та среща на 

Борда на директорите на Европейската туристическа комисия (ЕТК). Събитието се 

състоя в Малта и беше открито с приветствие от министъра на туризма на островната 

държава Клейтън Бартоло. 

По време на срещата бяха обсъдени политики относно туризма и климатичните 

промени. Основна тема на дискусията бе задълбочаването на отношенията между ЕТК 

и Европейската комисия. Сред първите съвместни инициативи, по които двете 

институции ще работят, е разработване на план за действие за борба с климатичните 

промени и борба с техните последствия. 

 

Повече информация 

 

 

 

Австрийски компании и в момента проучват страната ни за 

инвестиции, сферата на туризма е с много голям потенциал 

 

Австрия е вторият най-голям чуждестранен инвеститор в България, с ниво на 

инвестиции от над 5 милиарда евро. Очакванията са общият стокооборот през 2023 г. 

да надхвърли 3 милиарда лева. Това каза в интервю за БТА Десислава Стоянова, 

ръководител търговско-икономическа служба към Посолството на Република България 

във Виена. 

У нас работят приблизително 350 австрийски фирми, които дават работа на 

около 300 000 души. По-голямата част от тях оценяват като добри качеството на 

местните доставчици, достъпа до кредити и капитали, разходите за труд, както и митата 

и данъците. Отбелязва се обаче и един сериозен проблем, с който се сблъскват - 

квалифицираната работна ръка. 

Десислава Стоянова посочи, че с много голям потенциал е сферата на туризма, 

където може да се направи изключително много в областта на балнеологията и в 

специализираните форми на туризъм - винен, културно-исторически и т.н. 

 

Цялото интервю 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-irena-georgieva-uchastva-v-107-ta-sreshta-na-borda-na-direktorite-na-evropejskata-turisticheska-komisiya/
https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-irena-georgieva-uchastva-v-107-ta-sreshta-na-borda-na-direktorite-na-evropejskata-turisticheska-komisiya/
https://tourismboard.bg/news/avstrijski-kompanii-i-v-momenta-prouchvat-stranata-ni-za-investitsii-sferata-na-turizma-e-s-mnogo-golyam-potentsial/
https://tourismboard.bg/news/avstrijski-kompanii-i-v-momenta-prouchvat-stranata-ni-za-investitsii-sferata-na-turizma-e-s-mnogo-golyam-potentsial/
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Приходите от туризъм в Турция са скочили с над 53% до 46,3 

милиарда долара през 2022 г. 
 

Приходите от туризъм в Турция скочиха до 46,3 милиарда долара миналата 

година, съобщи днес турският статистически институт, цитиран от Анадолската 

агенция. 

Това е растеж от  53,4 процента спрямо 2021 г., уточнява Тюркстат. 

Средният разход за една нощувка на турист е бил 89 долара. 

Повечето туристи (67,1 на сто) са посетили Турция с цел пътуване, развлечение, 

спорт и културни дейности миналата година. 

 

Повече информация 

 

 

 

Турция очаква да посрещне 60 милиона чуждестранни туристи 

през 2023 г. 
 

Целта на Турция през 2023 г. е да привлече 60 милиона чуждестранни туристи, 

предаде Анадолската агенция за БТА, цитирайки изказване днес на турския министър 

на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой. 

На пресконференция за представяне на пътната карта за туризма в Турция до 

2028 г. Ерсой каза: „Докато през 2022 г. световният туризъм достигна 65% от нивото си 

отпреди пандемията, Турция почти успя да надмине нивото отпреди пандемията от 45 

милиона [туристи].“ 

„Нашата цел е 90 милиона чуждестранни туристи през 2028 г.“, подчерта Ерсой. 

През 2022 г. в Турция са пристигнали около 44,6 милиона чуждестранни 

туристи, което е скок с 80,3% спрямо година по-рано. 

„Турция се представи най-добре (от всички страни) по отношение на приходите 

от туризъм през периода след пандемията“, каза още Ерсой. 

Приходите на Турция от туризъм през 2022 г. са 46,3 милиарда долара спрямо 

38,9 милиарда долара през 2019 г., показват данните на Турския статистически 

институт (TurkStat). 

Стремежът през тази година е приходите от туризъм да достигнат 56 милиарда 

долара, отбеляза Ерсой. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/prihodite-ot-turizam-v-turtsiya-sa-skochili-s-nad-53-do-46-3-miliarda-dolara-prez-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/prihodite-ot-turizam-v-turtsiya-sa-skochili-s-nad-53-do-46-3-miliarda-dolara-prez-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/turtsiya-ochakva-da-posreshtne-60-miliona-chuzhdestranni-turisti-prez-2023-g/
https://tourismboard.bg/news/turtsiya-ochakva-da-posreshtne-60-miliona-chuzhdestranni-turisti-prez-2023-g/
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Със 75% повече гръцки туристи в Албания през 2022 г. 

отколкото през 2021 г. 
 

Министърът на туризма и околната среда на Албания Мирела Кумбаро е на 

официално посещение в Атина, предаде за БТА албанската агенция АТА. 

С публикация в социалните медии Кумбаро съобщи, че е провела среща с две 

важни фигури в туризма на Гърция -  Николас Келайдитис, президент на Асоциацията 

на туроператорите, и Лисандрос Цилидис, президент на Федерацията на 

туристическите и туристическите агенции на Гърция. 

По време на тази среща, както написа Кумбаро, тя е открила точната синергия за 

проекти за укрепване на сътрудничеството между туроператорите на Албания и Гърция 

за популяризиране на Албания като дестинация за гръцки туристи. 

 

Повече информация 

 

 

 

Албания и Гърция ще си сътрудничат за създаването на 

трансграничен парк „Вьоса-Аоос“ 

 

По време на посещението си в Атина министърът на туризма и околната среда 

на Албания Мирела Кумбаро проведе среща с гръцкия министър на околната среда и 

енергетиката Костас Скрекас и със заместник-министъра Йоргос Амирас, предаде за 

БТА албанската агенция АТА. 

В социалните медии Кумбаро написа, че в центъра на разговора по време тази 

среща е обявяването на националния парк „Вьоса“ и сътрудничеството за създаване на 

трансграничен парк „Вьоса-Аоос“. 

Според Кумбаро създаването на този трансграничен парк ще осигури пълна 

защита на реката по протежение на 272 км - от извора й в планините Пинд в Гърция до 

устието й на албанското адриатическо крайбрежие. 

По думите на албанският министър на туризма „това е уникален модел за 

опазване на биоразнообразието и със сигурност символ на добросъседство между 

нашите страни, със съвместно популяризиране и с възможности за устойчив туризъм“. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/sas-75-poveche-gratski-turisti-v-albaniya-prez-2022-g-otkolkoto-prez-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/sas-75-poveche-gratski-turisti-v-albaniya-prez-2022-g-otkolkoto-prez-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/albaniya-i-gartsiya-shte-si-satrudnichat-za-sazdavaneto-na-transgranichen-park-vosa-aoos/
https://tourismboard.bg/news/albaniya-i-gartsiya-shte-si-satrudnichat-za-sazdavaneto-na-transgranichen-park-vosa-aoos/
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Сръбската авиокоппания „ЕърСърбия“ открива през април 

полети от Белград до още четири гръцки туристически дестинации 

 

Гръцкият министър на туризма Василис Кикилиас се срещна с делегация на 

групата за приятелство Сърбия-Гърция на сръбския парламент и с посланика на Сърбия 

Душан Спасоевич, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА, позовавайки се на 

прессъобщение. Гръцкият парламент беше представен от депутата от Нова демокрация 

Христос Букорос, председател на съответната група за приятелство в гръцкия 

парламент. 

Разговорът беше конструктивен и насочен към по-нататъшно насърчаване на 

двустранното сътрудничество в областта на туризма, отбелязва АНА-МПА. 

Сръбската страна обяви, че от април 2023 г. авиокомпанията „ЕърСърбия“ 

(AirSerbia) ще извършва полети до още четири гръцки дестинации: три полета 

седмично до Ираклион (като четвърти ще бъде добавен през юни), три полета седмично 

до Ханя, два полета седмично до Корфу и два полета седмично до Родос. 

Двете страни се съгласиха, че е важно да се ускорят процедурите за разрешаване 

на въпроси, свързани с работата на Гръцката национална туристическа организация в 

Белград и с работата на Туристическата служба на Сърбия в Атина. 

 

Повече информация 

 

 

 

Приходите на Кипър от туризъм достигнаха 2,4 милиарда евро за 

периода януари-ноември 2022 г. 
 

Приходите от туризъм се оценяват на 2,381 милиарда евро за периода януари-

ноември 2022 г., в сравнение с 1,459 милиарда евро за същия период на 2021 г. и 382,9 

млн. евро през същия период на 2020 г., предаде за БТА кипърската агенция КНА, 

позовавайки се на данни на , според резултатите на публикуваните днес резултати от 

проучване на пътниците от Статистическата служба. 

Приходите за същия период на 2019 г., която се счита за рекордна година, са 

2,628 милиарда евро. 

Данните на кипърската статистическа служба показват също, че през ноември 

2022 г. приходите от туризъм са достигнали 96,4 милиона евро, в сравнение със 104,2 

милиона евро през ноември 2021 г., отбелязвайки спад от 7,5%. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/srabskata-aviokoppaniya-earsarbiya-otkriva-prez-april-poleti-ot-belgrad-do-oshte-chetiri-gratski-turisticheski-destinatsii/
https://tourismboard.bg/news/srabskata-aviokoppaniya-earsarbiya-otkriva-prez-april-poleti-ot-belgrad-do-oshte-chetiri-gratski-turisticheski-destinatsii/
https://tourismboard.bg/news/prihodite-na-kipar-ot-turizam-dostignaha-2-4-miliarda-evro-za-perioda-yanuari-noemvri-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/prihodite-na-kipar-ot-turizam-dostignaha-2-4-miliarda-evro-za-perioda-yanuari-noemvri-2022-g/
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Германските туристи с най-голям интерес към Румъния през 

2022 г. 
 

Най-много туристи от Германия (173 500), Израел (150 500) и Италия (122 800 

души) са посетили Румъния през миналата година, показват данните на Националния 

статитистически институт. Те са проявили най-голям интерес към Букурещ (1 480 800 

души), Констанца (1 253 500 души) и Брашов (2 212 100).  

Средната продължителност на престоя им е била 2,1 дни. Сред чуждестранните 

туристи 1,2 процента са избрали Румъния за спа туризъм, 4,4 на сто - за ски и планина, 

8,9 процента - за други туристически маршрути.  

Над един милион (1 056 000) души са били настанени в апартаменти и стаи под 

наем, което е увеличение от 40 процента в сравнение с 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Нов закон в Армения предлага екскурзоводите в страната да 

преминат курс за задължителна квалификация 

 

Арменският Комитет по туризъм 

разработва законопроект за регулация в 

сферата на туристическия бизнес и за 

въвеждане на задължителна 

квалификация на екскурзоводите, 

работещи в Армения, предаде арменската 

новинарска агенция АРМЕНПРЕС. 

Сузана Акобян, първи заместник-

председател на Комитета по туризъм, 

заяви пред АРМЕНПРЕС, че новият законопроект е обсъден в различни държавни 

ведомства. Акобян заяви, че промените имат за цел да вкарат бизнеса от сектора в 

рамките на нормативната уредба. "Съгласно новия закон ще бъдат въведени и процеси 

на сертифициране. Ще бъде въведен задължителен процес за квалификация на 

екскурзоводите, както и доброволен процес на сертифициране за стопанските субекти в 

областта на хотелиерството и туроператорите", уточни Акобян. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/germanskite-turisti-s-naj-golyam-interes-kam-rumaniya-prez-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/germanskite-turisti-s-naj-golyam-interes-kam-rumaniya-prez-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/nov-zakon-v-armeniya-predlaga-ekskurzovodite-v-stranata-da-preminat-kurs-za-zadalzhitelna-kvalifikatsiya/
https://tourismboard.bg/news/nov-zakon-v-armeniya-predlaga-ekskurzovodite-v-stranata-da-preminat-kurs-za-zadalzhitelna-kvalifikatsiya/

