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Новини от Национален борд по туризъм 
 

9-та Годишна среща на  Националния борд по туризъм 

9-ата Годишна среща на Националния борд по туризъм се организира в 

партньорство с Министерството на туризма и ще бъде открита от Министър Илин 

Димитров кръгла маса дискусия на тема „Новите предизвикателства пред 

туристическия сектор и решения чрез публично-частното партньорство“. 

Първият панел на Кръглата маса ще акцентира върху предизвикателствата, 

политиките и възможностите за взаимодействие между държавата и туристическия 

сектор.   

Вторият панел има за цел да разшири и обогати практиките, свързани с 

предлагането на туристически продукти от страна на туристическите фирми и местата 

за настаняване, касаещи спазването на правото на информация и защитата на 

интересите на потребителите, обслужването от страна на туроператорите и техните 

представители, анализирането на общите условия на договорите за организирани 

пътувания с обща цена в контекста на прилаганите закони, а именно Закона за защита 

на потребителите, Закона за туризма и Търговския закон. 

 

Вж. ПРОГРАМА 

 

  

https://tourismboard.bg/news/9-a-godishna-sreshta-na-natsionalniya-bord-po-turizam/
https://tourismboard.bg/news/9-a-godishna-sreshta-na-natsionalniya-bord-po-turizam/
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Новини от други НПО, свързани с туризъм 
 

 

 

БТПП: Европейският туристически пазар е напът да навакса 

нивата отпреди пандемията 
 

Туристическата индустрия в Европейския съюз се възстановява с бързи темпове 

след колапса, причинен от пандемията. Прогнозните данни на Евростат за туризма през 

2022 показват, че секторът почти напълно се е възстановил от предпандемичните си 

нива. Броят на нощувките (прогнозни данни) в ЕС през 2022г. е достигнал 94% от 

същите през 2019 г. Това показва проучване на екип „Икономически анализи и 

политика“ при БТПП. 

България също е сред страните, които се възстановяват с бързи темпове. 

Въпреки това, страната остава във втората десетка сред страните от ЕС по броя на 

очаквани нощувки през 2022 спрямо 2019 г., като нивото на възстановяване е малко под 

средноевропейското. Лидери по възстановяване са Дания, Нидерландия и Белгия, които 

са достигнали нива по-добри от преди пандемията. Интерес представлява Сърбия, 

която се възстановява дори по-бързо от страните в ЕС. 

Въпреки че ЕС е основният ни партньор по отношение на туризма, то се 

наблюдава спад на броя туристи от почти всички държави – основни партньори, за 

периода януари-ноември 2022 спрямо същия период през 2019 г. Сред основните 

причини за това са несигурността в Европа, повишените цени на услугите в туризма и, 

разбира се, близостта на страната ни до войната в Украйна, което действа като 

възпиращ фактор за входящия международен туризъм. Единствено, позитивни 

тенденции се наблюдават при Румъния и Чешка Република (дори без включени 

еднодневни туристи). Един от факторите за положителния резултат е, че военният 

конфликт е близо до тези две държави, както е и до България. 

  

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/btpp-evropejskiyat-turisticheski-pazar-e-napat-da-navaksa-nivata-otpredi-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/btpp-evropejskiyat-turisticheski-pazar-e-napat-da-navaksa-nivata-otpredi-pandemiyata/
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АБС: Намален интерес към къщите за гости след пандемията 

 

Негативна тенденция към намаляване на заетостта на обектите за селски 

туризъм отчитат от Асоциацията на българските села (АБС) след бума по време на 

пандемията. 

От м. септември миналата година до края на януари 2023-та спадът на 

резервациите е между 15% и 20 %. 

Изключение от тези негативни тенденции правят само обектите, които предлагат 

СПА услуги. 

Цените в сектора се движат между 10–15 % нагоре, спрямо година по–рано. 

Това каза за Радио Стара Загора Борислав Борисов, председател на АБС. Той 

отчете, че в областта на селския туризъм изобщо не съществуват механизми за 

компенсация. Нещо повече – в Стратегическия план за развитие на земеделието и 

селските райони темата за селския туризъм на практика е изключена, каза още Борисов. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://tourismboard.bg/news/abs-namalen-interes-kam-kashtite-za-gosti-sled-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/abs-namalen-interes-kam-kashtite-za-gosti-sled-pandemiyata/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

Приоритетни задачи, цели и програма за работата на 

Министерството на туризма по време на деветия служебен кабинет 
 

Служебният министър на туризма д-р Илин Димитров представи на 

пресконференция приоритетните задачи и цели, които си поставя в рамките на новия си 

мандат, както и програмата за работата на Министерството на туризма по време на 

деветия служебен кабинет. 

Министерството на туризма, в рамките на 9-то служебно правителство с 

министър-председател Гълъб Донев, ще се ръководи в работата си, както и досега, от 

принципи като експертност и максимална прозрачност при действията си в подкрепа на 

сектора. 

Неотложните цели и задачи, чиито решения ще се търсят в краткосрочен план, 

са свързани с разгръщане на националната реклама на дестинация България чрез 

прецизни и целенасочени действия по пазари, изпращане на три нови туристически 

аташета във важни за България пазари, прозрачно провеждане на процедури за наем на 

плажовете чрез видеонаблюдение и все по-дигитализирана работа, която да улесни 

потребителите и да ограничи сивия сектор. 

 

Повече информация 

 

 

 

Илин Димитров: Министерството на туризма ще се води от 

експертност и прозрачност 

 

Министерството на туризма ще се води от експертност и максимална 

прозрачност. Това заяви служебният министър на туризма Илин Димитров на 

пресконференция, на която представи приоритетите в работата на ръководената от него 

институция в рамките на следващия служебен кабинет, предаде репортер на БГНЕС. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/prioritetni-zadachi-tseli-i-programa-za-rabotata-na-ministerstvoto-na-turizma-po-vreme-na-devetiya-sluzheben-kabinet/
https://tourismboard.bg/news/prioritetni-zadachi-tseli-i-programa-za-rabotata-na-ministerstvoto-na-turizma-po-vreme-na-devetiya-sluzheben-kabinet/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-ministerstvoto-na-turizma-shte-se-vodi-ot-ekspertnost-i-prozrachnost/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-ministerstvoto-na-turizma-shte-se-vodi-ot-ekspertnost-i-prozrachnost/
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Нови възможности за финансиране на туристическия бизнес за 

енергийно обновяване на сгради 

 

Туристическият бизнес може да получи финансиране по Националния план за 

възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ) по нова отворена 

процедура. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) 

обяви на 2 февруари 2023 процедура за подбор на предложения за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване 

на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за изпълнение на 

инвестиции е 15.06.2023 г. 

Основна цел на настоящата процедура е предоставяне на средства от Механизма 

за възстановяване и устойчивост (МВУ) за енергийно обновяване на сгради в сферата 

на производството, търговията и услугите, в.т.ч. от сектор „Туризъм“. 

Общият размер на средствата по процедурата е 235 200 000 лева. 

Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия, 

регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. 

Експерти на Министерството на туризма и представители на бранша участваха 

активно съвместно с МРРБ по разработване на процедурата, по-голяма част от 

направените предложения са приети в окончателния вариант на документите. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерският съвет одобри нови плащания от над 14,9 млн. 

лева за хотелиерите, настанили украински бежанци 

 

Министерският съвет прие три решения за одобряване на помощ на кандидатите 

по програмите за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в 

България вследствие на военните действия в Украйна. Решенията на Министерски 

съвет са относно първо плащане за месеците ноември и декември по втората програма и 

доплащане за периода на първата програма. Плащането е в общ размер на 14 908 887,40 

лева. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/novi-vazmozhnosti-za-finansirane-na-turisticheskiya-biznes-za-energijno-obnovyavane-na-sgradi/
https://tourismboard.bg/news/novi-vazmozhnosti-za-finansirane-na-turisticheskiya-biznes-za-energijno-obnovyavane-na-sgradi/
https://tourismboard.bg/news/ministerskiyat-savet-odobri-novi-plashtaniya-ot-nad-14-9-mln-leva-za-hotelierite-nastanili-ukrainski-bezhantsi/
https://tourismboard.bg/news/ministerskiyat-savet-odobri-novi-plashtaniya-ot-nad-14-9-mln-leva-za-hotelierite-nastanili-ukrainski-bezhantsi/
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Министър Илин Димитров обсъди актуални теми и проблеми на 

неформална среща с представители на бизнеса във Велинград 

 

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе в неделния ден неформална 

среща с представители на бизнеса във Велинград, за да обсъди с тях актуални теми и 

проблеми, свързани с развитие на града и района като туристическа дестинация.  

През 2023 година Велинград ще отбележи 15 години – СПА столица на 

Балканите. Тази тема и подготовката по бъдещото отбелязване през лятото беше един 

от акцентите в разговорите. Велинград е една от най-успешните туристически 

дестинации в България през последните години. Бизнесът подчерта пред министър 

Димитров, че ръстът на вътрешния туризъм в българската СПА столица е много висок, 

над 80% са посещенията на българи, а през изминалата 2022 година има чувствителен 

ръст и на внесения туристически данък – около 1,2 млн. лв. В курортния град има над 6 

хил. легла, отлично съотношение цена/качество, като средната годишна заетост за 

висококатегорийните обекти е над 70%, слабо текучество на кадрите и целогодишна 

заетост в туристическия сектор. В резултат на това и населението се задържа в града. 

Курортният град е уникален и с това, че има 9 хотела с 5 звезди. 

 

Повече информация 

 

 

 

Илин Димитров: Балнео и СПА туризмът могат да станат 

гръбнакът на сектора 

 

Балнео и СПА туризмът могат да станат гръбнакът на сектора. Лечебният 

туризъм може да се предлага и в зимните курорти. Това каза служебният министър на 

туризма Илин Димитров. Поради липсата на сняг хотелиерите станаха много 

изобретателни. Те предложиха различни решения, сред които много екстравагантни 

варианти като рисуване с утайка от вино, например, посочи Димитров. Този януари е с 

по-добри показатели от предишната година, която беше рекордна, допълни ресорният 

министър. 

Българският турист е водещ и основен партньор на сектора, отбеляза Димитров 

в ефира на БНР на 7 февруари 2023 г.  

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-obsadi-aktualni-temi-i-problemi-na-neformalna-sreshta-s-predstaviteli-na-biznesa-vav-velingrad/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-obsadi-aktualni-temi-i-problemi-na-neformalna-sreshta-s-predstaviteli-na-biznesa-vav-velingrad/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-balneo-i-spa-turizmat-mogat-da-stanat-grabnakat-na-sektora/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-balneo-i-spa-turizmat-mogat-da-stanat-grabnakat-na-sektora/
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57% ръст на нощувките в местата за настаняване през декември 

2022 г. 

 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2022 

г. е 968.0 хил., или с 57.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. 

Българските граждани са реализирали 663.4 хил. нощувки, а чуждите – 304.6 хиляди. 

През декември 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.1% от общия 

брой нощувки на чужди и 43.5% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 

звезди са осъществени 15.6% от нощувките на чужди и 28.0% - на български граждани, 

докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.3 и 28.5%. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2022 г. е 

24.6%, като се увеличава с 5.3 процентни пункта в сравнение с декември 2021 година. 

Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 33.8%. 

Приходите от нощувки през декември 2022 г. достигат 74.9 млн. лв., като 47.4 

млн. лв. са от български граждани, а 27.5 млн. лв. – от чужди граждани. 

 

Повече данни 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/57-rast-na-noshtuvkite-v-mestata-za-nastanyavane-prez-dekemvri-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/57-rast-na-noshtuvkite-v-mestata-za-nastanyavane-prez-dekemvri-2022-g/
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Община Троян отчита най-високия туристопоток от 10 години 

насам 

 

Въпреки трудната 2022 г., Община Троян отчита най-високия туристопоток поне 

от десет години насам. За годината са регистрирани 76 965 туристи, съобщи на фейсбук 

страницата си кметът Донка Михайлова. По думите й ръстът в сравнение с 2021 г. от 

1,54 на сто не е чувствителен, но тенденцията е устойчиво нагоре. За последните десет 

години посещаемостта е нараснала с 25,10 процента. 

През 2022 г. регистрираните нощувки също са най-много от последните десет 

години – 167 900. Ръстът в сравнение с 2021 г. е от 1,92 процента, а за последните десет 

години броят на регистрираните нощувки в общината се е увеличил с 66,73 на сто. 

Чувствителен обаче е ръстът на чужденците, нощували в категоризирани хотели 

и къщи за гости в общината – от 2654 през 2021 г., на 5771, което е със 117,63 процента 

повече. С най-много посещения в Община Троян за трета поредна година са гости е 

Румъния, следвана от Германия. 

 

Повече информация 

 

 

 

Русенският музей достигна посещаемост отпреди пандемията 

 

Обектите на Регионалния исторически музей в Русе достигат посещаемост 

отпреди пандемията. През тази година ще насочим събитията си към още по-

разнообразна аудитория, каза за БТА директорът на културния институт проф. Николай 

Ненов.  

Общо 78 672 души са посетили обектите на Регионалния исторически музей в 

Русе през миналата година. Те са с 25 744 повече спрямо 2021 година и с 43 652 повече 

от 2020 година. В сравнение с 2019-а – годината преди пандемията, музейните обекти 

са били посетени от 79 062 души. 

Въпреки че посетителският поток постепенно възвръща обичайния си 

интензитет отпреди пандемията, характерът му вече е различен.  

По думите на проф. Ненов прави впечатление, че и през миналата година 

музейните обекти разчитат основно на родните туристи – нещо, което е характерно и 

през 2021 година. Чуждестранните групи са едва 18 на сто от всички посетители на 

музея. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/obshtina-troyan-otchita-naj-visokiya-turistopotok-ot-10-godini-nasam/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-troyan-otchita-naj-visokiya-turistopotok-ot-10-godini-nasam/
https://tourismboard.bg/news/rusenskiyat-muzej-dostigna-poseshtaemost-otpredi-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/rusenskiyat-muzej-dostigna-poseshtaemost-otpredi-pandemiyata/
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Закъснялата зима откри ски сезона и на Витоша 

 

Тези дни софиянци не могат да се 

нарадват на снега и на добрите условия за 

зимни спортове на Витоша. Зимата тук се 

завърна още в началото на февруари със 

скромна снежна покривка и с ниски 

температури, които позволиха 

включването на оръдията за изкуствен 

сняг. В момента няколко писти в ниската 

част на планината работят на пълни 

обороти. В края на миналата седмица официално "отвори врати" и Витошко лале 1 - 

една от най-популярните писти. След последните снеговалежи, се очаква да заработят и 

останалите съоръжения, каза Ева Паунова пред БНР на 7 февруари 2023 г., 

представител на "Витоша ски", стопанисващи част от ски съоръженията в планината. 

"Миналата година успяхме да започнем навреме. През януари месец вече 

работеше и нощното каране, и писта Лалето, и много повече съоръжения – казва 

Паунова. – По това време на годината вече бяха отворени пистите и в горната част на 

планината. Просто до момента тази зима беше много лоша за зимния спорт на Витоша. 

Общо взето снегът ни заобикаляше, температурите бяха високи, което затруднява 

всичко. Но се надяваме оттук нататък сезонът да продължи както трябва." 

 

Повече информация 

 

 

 

Остър недостиг на екскурзоводи с полски език се очаква за Лято 

2023 

 

През последните години недостигът на правоспособни и лицензирани 

екскурзоводи е осезаем и това се дължи донякъде на нежеланието на младите хора да 

практикуват тази професия. Това коментира за БНР доц. д-р Захарий Дечев, 

преподавател по екскурзоводство в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас. 

По думите му това води и до застаряване на кадрите. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/zakasnyalata-zima-otkri-ski-sezona-i-na-vitosha/
https://tourismboard.bg/news/zakasnyalata-zima-otkri-ski-sezona-i-na-vitosha/
https://tourismboard.bg/news/ostar-nedostig-na-ekskurzovodi-s-polski-ezik-se-ochakva-za-lyato-2023/
https://tourismboard.bg/news/ostar-nedostig-na-ekskurzovodi-s-polski-ezik-se-ochakva-za-lyato-2023/
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Проведе се заседание на Областния консултативен съвет по 

туризъм във Видин 

 

На 8 февруари 2023 г., след 3-годишно прекъсване, поради пандемията с Ковид-

19 в Областна администрация Видин, Областния консултативен съвет по туризъм 

проведе свое заседание. При откриване на срещата, областният управител Огнян 

Асенов отбеляза, че в област Видин има множество туристически обекти и използване 

на техния потенциал ще доведе до икономическото развитие на региона. 

 

Повече информация 

 

 

 

Администрацията в Казанлък обяви конкурс за няколко 

длъжности към новото Общинско предприятие за туризъм "Казанлък 

Арт" 

 

Община Казанлък обяви конкурс за заемането на няколко длъжности в 

новосъздаденото Общинско предприятие за туризъм „Казанлък Арт“. Това става ясно 

от официалния сайт на местната администрация. Обявените позиции са за директор, 

заместник-директор, главен счетоводител, домакин и експерти по „Стопански 

дейности“, „Туризъм“, „Маркетинг“ и „Събития и атракции“. Крайният срок за 

подаване на документи е 28 февруари. 

В състава на новата структура ще бъдат назначени общо 60 души, разпределени 

в направления „Административни дейности“, „Туризъм, маркетинг, рекламно-

информационно обслужване“ и „Събития, атракции, стопански дейности“. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/provede-se-zasedanie-na-oblastniya-konsultativen-savet-po-turizam-vav-vidin/
https://tourismboard.bg/news/provede-se-zasedanie-na-oblastniya-konsultativen-savet-po-turizam-vav-vidin/
https://tourismboard.bg/news/administratsiyata-v-kazanlak-obyavi-konkurs-za-nyakolko-dlazhnosti-kam-novoto-obshtinsko-predpriyatie-za-turizam-kazanlak-art/
https://tourismboard.bg/news/administratsiyata-v-kazanlak-obyavi-konkurs-za-nyakolko-dlazhnosti-kam-novoto-obshtinsko-predpriyatie-za-turizam-kazanlak-art/
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Международни новини от България и света  
 

 

„Роуд шоу“ в 5 града на българския туристически сектор в 

Германия 

 

Министерство на туризма, съвместно с Алианс Българско Черноморие и 

AVIAREPS, организира рекламна обиколка в пет града в Германия. Повече от 150 

представители на германския туристически сектор ще се срещнат със свои български 

колеги за засилване на бизнес контактите им. 

Вторият български маркетингов тур, организиран от Министерство на туризма и 

Алианс Българско Черноморие и в сътрудничество с авторитетната маркетингова 

агенция AVIAREPS, стартира. Той ще се състои в периода 06-10 февруари в Германия. 

След успеха на първото подобно пътуване в Полша през октомври 2022 г., сега на 

фокус са 5 града в Германия: Берлин, Лайпциг, Мюнхен, Франкфурт и Дюселдорф, в 

които ще бъдат осъществени поредица от B2B срещи на 15 представители на 

туристическия сектор в България с повече от 160 техни потенциални партньори от 

Германия. Цел на пътуването е установяване и разширяване на съществуващите бизнес 

контакти и промотирането на България като туристическа дестинация.   

Министерството на туризма ще бъде представено от туристическото аташе на 

България - Тихомир Патарински, заедно с д-р Франк Кванте – Председател на УС на 

Алианс Българско Черноморие и Главен изпълнителен директор на „Фрапорт Туин 

Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Наред със срещите с германския туристически сектор, 

в два от градовете - Берлин и Мюнхен, ще бъдат организирани медийни събития, на 

които ще бъде популяризирана България като туристическа дестинация. 

Българската група е представена от редица членове на Алианс Българско 

Черноморие: Albena Group, Avatar Tour, Flamingo Hotel, Fraport Bulgaria, Melia 

International, Prestige Hotels, Св. Св. Константин и Елена и Topola Skies, заедно с Balkan 

holidays, Go2Holiday, Grifid Hotels, MTS Globe, slr holiday service, Solvex, и Therma Eco 

Village. 

Организирано от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, българското 

„роуд шоу“ ще бъде подкрепено с реклама чрез цифровата бизнес мрежа от 62 екрана 

на Летище Франкфурт, на които ще бъдат показвани рекламни клипове на дестинация 

България. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/roud-shou-v-5-grada-na-balgarskiya-turisticheski-sektor-v-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/roud-shou-v-5-grada-na-balgarskiya-turisticheski-sektor-v-germaniya/
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Международното туристическо изложение "Ваканция & спа" 

започва на 15 февруари в София 

 

В периода 15-17 февруари в Интер 

експо център - София за 39-и път ще се 

състои Международното туристическо 

изложение "Ваканция & спа". 

Традиционно изложението се 

организира под егидата на Министерство 

на туризма и привлича участници от 

страната и чужбина – национални и 

регионални бордове по туризъм, 

браншови организации, туроператори и туристически агенции, хотели и курорти, както 

и производители и доставчици на хотелско, СПА и фитнес оборудване, транспортни 

компании и др. 

И тази година организаторите на изложението са предвидили богата 

съпътстваща програма с редица професионални събития, презентации и атракции. 

Обичайно, първият ден на събитието предоставя достъп само за професионалистите, 

докато през следващите дни изложението е отворено и за широката публика. 

 

Повече информация 

 

 

 

Проведе се първото заседание на Комитета за наблюдение по 

програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A 

Гърция – България 2021-2027 

 

В гр. Солун, Гърция, се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение 

по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция – България 

2021-2027 и деветото заседание на Комитета за наблюдение по програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020. То ава 

възможност за активиране на финансовата подкрепа от 83,95 милиона евро за 

изпълнение на съвместни проекти, целящи подобряване на свързаността, 

предотвратяване на рискове, произтичащи от климатичните изменения, опазване на 

околната среда, подпомагане на равния достъп до образование и насърчаване на 

интегрираното развитие на трансграничния регион. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-vakantsiya-spa-zapochva-na-15-fevruari-v-sofiya/
https://tourismboard.bg/news/mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-vakantsiya-spa-zapochva-na-15-fevruari-v-sofiya/
https://tourismboard.bg/news/provede-se-parvoto-zasedanie-na-komiteta-za-nablyudenie-po-programata-za-transgranichno-satrudnichestvo-interreg-vi-a-gartsiya-balgariya-2021-2027/
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Световни хотелиерски марки допринасят за 

конкурентоспособността на черногорска дестинация 

 

Навлизането на световноизвестни 

хотелски марки в Черна гора и по-

специално в района на Котор като 

„Холидей Ин“, „Хаят“, „Мариот“ 

допринася за конкурентоспособността на 

дестинацията и за повишаване на 

качеството на работа в туристическата 

индустрия, предаде черногорската 

агенция МИНА, цитирайки 

изпълнителния директор на хотелската група „Каса дел Маре“ Никола Милич. 

„Те са тези, които ни карат да бъдем по-добри и са еталон за световните 

стандарти в тази индустрия. Визията, която създадохме преди около десет години, 

когато мечтаехме да основем група, беше създадена именно чрез всичко, което 

научихме за това, как „Холидей Ин“, „Хаят“, „Мариот“ и всички други големи 

хотелиерски марки се разраснаха“, каза Милич пред Радио Котор. 

 

Повече информация 

 

 

Амстердам въвежда забрана за пушене на марихуана на 

публични места 

 

От средата на май, 2023 г., вече няма да е позволено да се пуши марихуана на 

обществени места в историческите райони на Амстердам, съобщиха градските власти. 

Това става в рамките на борбата на нидерландските власти срещу негативните 

последици от масовия туризъм. 

Освен това ресторантите ще трябва да затварят по-рано, като това важи и за 

квартала на червените фенери.  

Целта на тези мерки е да се направи кварталът по-безопасен и по-удобен за 

жителите му, се казва в съобщението. 

През годините хората са се оплаквали от пиянство, викове и пушене на 

марихуана. Туристите привличат и наркодилъри, които увеличават опасностите по 

улиците.  

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/svetovni-hotelierski-marki-doprinasyat-za-konkurentosposobnostta-na-chernogorska-destinatsiya/
https://tourismboard.bg/news/svetovni-hotelierski-marki-doprinasyat-za-konkurentosposobnostta-na-chernogorska-destinatsiya/
https://tourismboard.bg/news/amsterdam-vavezhda-zabrana-za-pushene-na-marihuana-na-publichni-mesta/
https://tourismboard.bg/news/amsterdam-vavezhda-zabrana-za-pushene-na-marihuana-na-publichni-mesta/

