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Новини от Национален борд по туризъм 
 

Д-р Мартин Захариев: Националният борд по туризъм настоява 

за включването на сектора в Плана за възстановяване 
 

Националният борд по туризъм (НБТ) настоява сектор "Туризъм" да бъде 

включен в Националния план за възстановяване и устойчивост, за да не загуби страната 

ни конкурентни предимства. Предлага се това да стане по време на предоговарянето на 

плана заради въглищните централи, като предложението трябва да бъде отправено до 

края на март. Това каза заместник-председателят на Управителния съвет на НБТ 

Мартин Захариев в годишната среща на организацията в рамките на изложението 

"Ваканция и спа експо". 

Мартин Захариев посочи, че искането е оформено писмено до ресорния 

вицепремиер Атанас Пеканов и до министъра на иновациите и растежа Александър 

Пулев, но към момента няма отговор. 

Д-р Захариев каза, че в ПВУ липсват инвестиции в туризма, каквито са заложили 

в плановете на други държави, а в актуалния вариант на ПВУ има само за изграждане 

на възобновяеми енергийни източници от хотелите и малко за дигитални услуги. Но те 

са в общия куп с другите сектори от икономиката. 

„Прегледът на националните ПВУ показва няколко основни теми, присъстващи 

почти във всички тях и отговарящи на приоритетите и целите за развитие на 

европейския туризъм след 2020 г., включени в редица документи на ЕК, ЕП (напр. в 

т.нар. План-график за преход в туризма и др.), а именно - дигитализация, екологичен 

преход, устойчивост, диверсификация на туристическите продукти, преквалификация 

на работната сила“, каза Мартин Захариев. 

 „Почти всички държави, за които туризмът е структуроопределящ са включили 

инвестиции за усъвършенстване на нормативната база в сектора - нови стратегии за 

устойчиво развитие ще бъдат изготвени в Хърватия, Испания (вкл. регионални планове, 

планове за дигитализация на МСП и регионалните дестинации и др.), Румъния, 

Португалия, Словения (вкл. стратегия за дигитализация на словенския туризъм и др.). В 

Хърватия и Румъния ще бъдат актуализирани и националните закони за туризма. В част 

от тези дестинации е планирано и надграждане на институционалната рамка в сектора – 

напр. в Гърция, Хърватия и Румъния това е по отношение на т.нар. организации за 

управление на дестинациите. В Португалия, Хърватия и Малта ще се създадат нови 

институции в областта на образованието в туризма или ще се развият допълнително 

вече съществуващите“, каза д-р Захариев. 

„От 2027 г. няма да сме конкурентни с Гърция, Хърватия и Румъния“, коментира 

още той. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-natsionalniyat-bord-po-turizam-nastoyava-za-vklyuchvaneto-na-sektora-v-plana-za-vazstanovyavane/
https://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-natsionalniyat-bord-po-turizam-nastoyava-za-vklyuchvaneto-na-sektora-v-plana-za-vazstanovyavane/
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Илин Димитров: Министерството на туризма ще проведе 

"роудшоу" във Великобритания и Израел 

Предстоят серия от работни двустранни срещи с бизнеса или т.нар. “роудшоу”, 

във Великобритания и Израел във връзка със следващия летен туристически сезон, 

обяви министър Илин Димитров по време на годишната среща на Националния борд по 

туризъм в рамките на 39-то издание на Международното туристическо изложение 

„Ваканция & СПА ЕКПО 2023“. Срещата бе проведена във формат дискусия на тема: 

„Новите предизвикателства пред туристическия сектор и решения чрез публично-

частното партньорство“ и се организира с партньорството на Министерството на 

туризма. 

„Допитахме се до браншовите организации кои да са приоритетите във втория 

мандат на служебното управление и болшинството посочиха, че това са повече реклама 

на туризма и преодоляване на проблема с кадрите. Където имаме индикации, че има 

проблем, ще реагираме много бързо, за да можем да помогнем на бизнеса“, заяви 

министър Димитров.  

„След успешното провеждане на серия от двустранни бизнес срещи между 

германски и български представители на туристическия сектор, Министерството на 

туризма ще проведе "роудшоу" и в Израел и Великобритания, където има спад на 

туристите, затова е необходимо да сме активни“, обяви министърът. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-ministerstvoto-na-turizma-shte-provede-roudshou-vav-velikobritaniya-i-izrael/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-ministerstvoto-na-turizma-shte-provede-roudshou-vav-velikobritaniya-i-izrael/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

77 хотела, 6 туроператора и 2 летища рекламираха заедно 

българското Черноморие в Германия 

 

77 хотела, 6 туроператора и двете морски летища във Варна и Бургас, 

рекламираха заедно българското Черноморие по време на тематично туристическо 

роудшоу в Германия. Инициативата, организирана съвместно от Министерството на 

туризма и браншовото обединение Bulgarian Black Sea Alliance, премина през градовете 

Берлин, Лайпциг, Мюнхен, Франкфурт, Дюселдорф и Дуисбург. 

В рамките на петте дни бяха проведени близо 1200 двустранни срещи с 300 

местни райзебюра и туристически агенти, с цел да бъде повишен интересът към 

морските ни курорти по южното и северно крайбрежие. 

Средно покачване на резервациите от около 20% очакват големите немски 

туроператори, стана ясно от проведените по време на обиколката разговори. Това е с 

около 30% по-малко от ръста, който се очаква за държави като Гърция, Турция и 

Испания. Попитани на какво отдават тази диспропорция в пазарното разпределение, 

специалистите посочиха главно националната рекламна политика на България и 

липсата на проактивност от страна на ресорното министерство. Те допълниха, че от 

няколко години българският туристически продукт е показал високо качество, 

отговарящо на стандартите, наложени от основни конкуренти от регион 

Средиземноморие и Близък Изток. 

Това обстоятелство обаче е в дисонанс с рекламните послания на България, 

представящи страната ни като евтина и достъпна дестинация. Заедно с това липсва 

адекватна рекламна кампания, която да формулира и пренесе до крайния потребител 

новите качествени измерения. За богати провинции като Бавария, Баден-Вюртенберг и 

тези в Северозападната част на страната, това не е сред основните продажбени 

аргументи, тъй като местната публика на първо място търси качество, а след това цена. 

За да се надскочи търговското плато не са достатъчни единствено усилията на 

отделните субекти в сектора – хотелиери, ресторантьори и туроператори. 

Нужен е синергичният ефект от общите усилия на бранша, обединен от 

Министерството на туризма и браншови организации каквато е Bulgarian Black Sea 

Alliance, казаха още участниците от немска страна. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/77-hotela-6-turoperatora-i-2-letishta-reklamiraha-zaedno-balgarskoto-chernomorie-v-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/77-hotela-6-turoperatora-i-2-letishta-reklamiraha-zaedno-balgarskoto-chernomorie-v-germaniya/
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Представиха устойчивото развитие на „Албена“ 

 

 

Заместник-директорът на 

„Албена“ АД инж. Димитър 

Станев, отговарящ за бизнес 

развитието на най-голямата 

българска компания в сферата на 

туризма и хотелиерството, 

представи постиженията на 

фирмата в областта на 

устойчивото развитие. 

Презентацията бе част от 

международна дискусия под надслов „Устойчив туризъм на практика“, организирана от 

Министерството на туризма в рамките на провеждащото се в София специализирано 

изложение „Ваканция и СПА“. 

В експозето си инж. Станев отчете постигнатите резултати от заложените през 

2017 година цели, включващи инвестиции в мощности за възобновяема енергия, 

прилагането на принципите на кръговата икономика, опазването на околната среда в 

т.ч. природен резерват „Балтата“, минералните извори, морската вода и плажната 

ивица, редуцирането на въглеродните емисии, социалната отговорност и инвестициите 

в човешки капитал. 

„В края на първия 5-годишен период сме и смело можем да твърдим, че днес 

Албена произвежда сама 50% от употребяваната енергия на годишна база, 60% от 

хранителните продукти са от нашите ферми, а с отпадъците от ресторантите 

произвеждаме биогаз. Инвестирахме около 750 хил. лв. в електромобилност, а част от 

територията на комплекса вече е напълно забранена за движение на автомобили“, каза 

инж. Станев. Той допълни, че усилията са били оценени от гостите, видими в техните 

най-високи оценки за потребителска удовлетвореност. Сертифициращите институции 

също са изразили задоволството си от постигнатото, връчвайки отличия сред които Син 

флаг за управление на плажните зони, Travel Life за устойчивост в туризма, 

сертификати за качество ISO 9001 и ISO 14001. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/predstaviha-ustojchivoto-razvitie-na-albena/
https://tourismboard.bg/news/predstaviha-ustojchivoto-razvitie-na-albena/
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Албена обявява 2023-та за Година на здравето 

 

Ваканционно селище „Албена“ обявява 2023-та за Година на здравето. Това 

компанията обяви по време на ексклузивна презентация, част от програмата на 

провеждащото се в момента международно туристическо изложение „Ваканция и 

СПА“ в София. В рамките на инициативата ще бъдат организирани няколко 

специализирани лагера, насочени към превенцията на детското затлъстяване – 

заболяване, от което страдат близо 30% от децата в Европа. 

Програмата „Училище за здраве“ е изготвена съвместно с доц. д-р Светослав 

Ханджиев и доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска – специалисти по проблемите на 

диетиката и метаболните заболявания. Тя включва индивидуални консултации, 

антропометрични измервания, касаещи индекса на телесната маса и мастната тъкан, 

диагностициране на риска от сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет, 

ежедневни лекции и забавни игри с образователна насоченост, теренно лечение с 

разходки и упражнения, плуване и здравословно меню, приготвено от топ готвачите на 

Албена. 

„Това е съвсем естествено продължение на дългогодишните ни традиции в 

предлагането на туристически продукт, обърнат изцяло с лице към чистата и носеща 

здраве природа. Уникалният микроклимат в долината на река „Батова“, природен 

резерват „Балтата“, чистият морски въздух и лековитата минерална вода, натуралните 

продукти с гарантиран произходи от стопанствата на „Еко Агро“, са сред основните 

богатства на Албена, които правят ваканционното селище едно от най-предпочитаните 

локации за здравен и семеен туризъм. Насочихме се към превенцията на детското 

затлъстяване на първо място заради огромната социална значимост на този проблем, а и 

заради опита, който придобихме през годините чрез съвместната ни работа с доц. 

Ханджиев и Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите 

го заболявания. Стотици семейства вече се убедиха в полезността на нашите 

специализирани програми, затова е време повече хора да научат за тях“, каза в рамките 

на представянето Красимира Стоянова, изпълнителен директор на „Албена Тур“ ЕАД. 

Тя допълни, че кулминация в посветената на здравето година ще бъде домакинството 

на 32-и Европейски конгрес по детско затлъстяване в периода 7-10 септември. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/albena-obyavyava-2023-ta-za-godina-na-zdraveto/
https://tourismboard.bg/news/albena-obyavyava-2023-ta-za-godina-na-zdraveto/
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Новини от други НПО, свързани с туризъм 
 

 

 

БАВП: Туризмът в България, в това число и виненият, се нуждае 

от дългосрочна и последователна стратегия 
 

България има потенциал да бъде в пълния смисъл на думата винена дестинация 

заради хилядолетните традиции във винопроизводството, уникалната комбинация 

между много ресурси и виненият туризъм може да допълва всеки друг вид туризъм. 

Това каза Екатерина Христова, член на Управителния съвет на Българската асоциация 

на винените професионалисти, по време на дискусия, посветена на фестивалите, в 

рамките на изложението "Ваканция и спа" в Интер експо център в София. 

Само с влизането в ресторант и с отварянето на бутилка българско вино, ако 

ресторантът е бил така добър да го включи в листата си, вече се потапя туристът в 

ароматите на страната ни, илюстрира преживяването винен туризъм експертът. По 

думите й обаче, това, което липсва както на винения туризъм, така и на туризма като 

цяло в България, е дългосрочната и последователна стратегия. Тя посочи, че вече 

съседни държави като Република Северна Македония и Сърбия ни изпреварват с 

имиджа на винени дестинации и напомни, че Франция и Италия са развили този 

туризъм заради последователното комуникиране на бранда винена страна, което липсва 

на България. По думите й, към момента това се прави от бизнеса, от асоциациите, от 

общините, но липсва излъчването на бранда България. 

Пред журналисти тя уточни, че фестивалните събития, свързани с българското 

вино, са около 60 и те следват логиката на производството му, като само в един месец 

от годината няма подобни прояви. Същевременно, експертът изтъкна, че няма 

статистически данни за броя на посетителите и за евентуалните приходи от този 

сегмент на туризма, но наблюденията на Екатерина Христова показват, че те се 

посещават повече от българи. 

Липсва и национална стратегия за развитие на този вид туризъм. На държавно 

ниво с бавни стъпки се случват някакви неща, миналата година започнахме разговор с 

Министерствата на земеделието и на туризма да се направи реална стратегия за 

развитие на винените региони като винен туризъм. В страната има два основни винени 

региона, пет лозаро-винарски региона, 12 винено-кулинарни маршрути и 9 организации 

за управление на туристическите райони и още куп странни районирания, които 

помежду си не кореспондират, коментира експертът. 

  

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/bavp-turizmat-v-balgariya-v-tova-chislo-i-vineniyat-se-nuzhdae-ot-dalgosrochna-i-posledovatelna-strategiya/
https://tourismboard.bg/news/bavp-turizmat-v-balgariya-v-tova-chislo-i-vineniyat-se-nuzhdae-ot-dalgosrochna-i-posledovatelna-strategiya/
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ОБТ: Туроператори влизат в клас в Професионалната гимназия 

по туризъм "Алеко Константинов" в Плевен 

 

Дефицитът на кадри в туристическата индустрия е особено осезателен след 

годините на пандемия. Сдружение на туроператорите и туристическите агенти 

Обединение "Бъдеще за туризма" (ОБТ) се включи в Националната програма "Бизнесът 

преподава" на Министерство на образованието и науката, която има за цел да повиши 

качеството на преподаване и да формира знания и умения в областта на финансовата 

грамотност, предприемачеството и STEM компетентностите, съобщиха от 

организацията. 

ОБТ бе избрано за партньор от Професионалната гимназия по туризъм "Алеко 

Константинов" в Плевен. Първата стъпка на това партньорство бе изработването на 

софтуер за туристически резервации, на който ще се обучават учители и ученици, и 

който успешно бе внедрен тази седмица по време на първия открит урок по модула 

"Учители в предприятието". В него участва Павлина Илиева, председател на 

Управителния съвет на ОБТ. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/obt-turoperatori-vlizat-v-klas-v-profesionalnata-gimnaziya-po-turizam-aleko-konstantinov-v-pleven/
https://tourismboard.bg/news/obt-turoperatori-vlizat-v-klas-v-profesionalnata-gimnaziya-po-turizam-aleko-konstantinov-v-pleven/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

Илин Димитров: В Германия записванията за лятна почивка у 

нас са се увеличили с 30% 
 

По данни на големите туроператори записванията в Германия за почивка у нас 

през лятото са се увеличили с 30 процента, каза днес във Варна министърът на туризма 

Илин Димитров. По думите му броят на гостите ще бъде далеч от този през 2019 

година, но е сериозна стъпка напред. Димитров уточни, че е важно как страната ни ще 

се рекламира на този пазар и би било най-добре това да става чрез туроператорите. 

Като цяло записванията за летния сезон са по-добре в сравнение с миналата 

година, ръст има на всички пазари, каза още министърът. По думите му най-важното е 

страната ни да възстанови позициите си в традиционните дестинации, каквато е 

Германия. За Варна и региона той посочи, че от изключително значение е и румънският 

пазар. Димитров допълни, че много бързо се възстановяват посещенията от израелски 

туристи. Предстои в тази страна да се реализира роудшоу с участие на родни 

бизнесмени, които да се срещнат очи в очи с потенциални партньори от Израел. 

Димитров припомни, че страната ни има туристически аташета в Полша и 

Германия. Той сподели, че планира да заработи такова в Турция, а след това и в 

Румъния, и Обединеното кралство. 

За зимния сезон министърът посочи, че е изключително интензивен и през 

настоящия месец почти няма свободни места в хотелите. По думите му малко над 60 

процента от почиващите са българи. След това са гостите от Румъния, Турция, Гърция. 

 

Повече информация 

 

 

 

МТ осигури безплатно участие за 14 МСП в сектор туризъм по 

време на изложението Ваканция и СПА ЕКСПО 2023 

 

Тази година Министерството на туризма предостави възможността на 14 

предприятия и фирми в сектор туризъм да участват безплатно в международното 

изложение Ваканция и СПА ЕКСПО 2023, в изпълнение на проекта „Повишаване на 

капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и 

функциониране на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР), 

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-v-germaniya-zapisvaniyata-za-lyatna-pochivka-u-nas-sa-se-uvelichili-s-30/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-v-germaniya-zapisvaniyata-za-lyatna-pochivka-u-nas-sa-se-uvelichili-s-30/
https://tourismboard.bg/news/mt-osiguri-bezplatno-uchastie-za-14-msp-v-sektor-turizam-po-vreme-na-izlozhenieto-vakantsiya-i-spa-ekspo-2023/
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Нови възможности за финансиране на туристическия бизнес за 

изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление със съоръжения за 

съхранение на енергия 

 

Туристическият бизнес може да получи финансиране по Националния план за 

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

процедура. Министерството на иновациите и растежа (МИР) обяви на 14 февруари 

процедура за подбор на предложения BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за 

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

предприятията”. 

Основна цел на настоящата процедура е предоставяне на безвъзмездни средства 

за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, 

комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи 

прехода на частния сектор, в.т.ч. от сектор „Туризъм“, към екосъобразна дейност. 

Общият размер на средствата по процедурата: 200 000 000 лева. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Илин Димитров проведе работна среща с кмета на 

София Йорданка Фандъкова и новия директор на ОП ”Туризъм” 

 

Министърът на туризма д-р Илин 

Димитров проведе работна среща с кмета 

на София Йорданка Фандъкова и с новия 

директор на Общинско предприятие 

“Туризъм” към Столична община 

Людмил Пелов по време на изложението 

Ваканция и СПА ЕКСПО 2023. На 

срещата присъства и заместник-кметът на 

Столична община по направление 

„Европейски политики, международна дейност и туризъм“ Ирина Савина.  

На срещата бяха обсъдени актуални теми и възможности за по-ефективно 

сътрудничество на институционално ниво в посока развитие на туризма в столицата. 

Министърът подчерта, че единственият начин да се работи в името на общата кауза - 

туризъм е като се гледа в една обща посока без политизирането й. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/novi-vazmozhnosti-za-finansirane-na-turisticheskiya-biznes-za-izgrazhdane-na-novi-vei-za-sobstveno-potreblenie-sas-saorazheniya-za-sahranenie-na-energiya/
https://tourismboard.bg/news/novi-vazmozhnosti-za-finansirane-na-turisticheskiya-biznes-za-izgrazhdane-na-novi-vei-za-sobstveno-potreblenie-sas-saorazheniya-za-sahranenie-na-energiya/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-provede-rabotna-sreshta-s-kmeta-na-sofiya-jordanka-fandakova-i-noviya-direktor-na-op-turizam/


 

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 

 

 

11 

 

 

Министър Димитров: Повече доверие в сектор туризъм ще 

привлече отново кадрите 

 

Проблемът с липсата на кадри, с привличането, обучението и задържането на 

работниците в туризма е сред най-сериозните пред сектора. Необходимо е да 

възстановим доверието в сектор туризъм, за да привлечем отново кадрите. Това заяви 

министър Илин Димитров по време на дискусия „1001 причини да работиш в туризма 

или как да възстановим доверието в туристическия сектор като място за професионална 

реализация“, организирана от Асоциация на българските туроператори и туристически 

агенти (АБТТА) по време на изложението Ваканция и СПА ЕКСПО 2023. 

„Временна заетост сред младите, които работят в туризма, не може да донесе 

добавена стойност на образа на България като добро място за почивка. Проблемът с 

кадрите не е нов, но се задълбочава с всяка изминала година, конкретно говорим за 

дефицит на работещи в туристическия бранш от 2011 г. насам. Един недоволен от 

работата си повлича още трима, които не искат да работят в сектора“, коментира 

министър Димитров по време на дискусията. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Димитров: Устойчивият туризъм може да превърне 

България в целогодишна дестинация 

 

Устойчивият туризъм не е просто определение или актуален термин, а 

концепция, чието прилагане във всичките й аспекти - икономически, социален и 

екологичен, е от изключително жизненоважно значение за успешното развитие и 

конкурентоспособността на сектора, особено в момент като сегашния. Устойчивият 

туризъм може да превърне България в целогодишна дестинация. Това заяви министър 

Илин Димитров на откриването на дискусия „Устойчив туризъм на практика“, 

организирана от Министерството на туризма по време на изложението Ваканция и СПА 

ЕКСПО 2023. 

В събитието участие взе Росица Карамфилова, министър на околната среда и 

водите, която коментира устойчивите практики, залегнали в опазването на природата и 

развитието на туризма. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-poveche-doverie-v-sektor-turizam-shte-privleche-otnovo-kadrite/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-poveche-doverie-v-sektor-turizam-shte-privleche-otnovo-kadrite/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-ustojchiviyat-turizam-mozhe-da-prevarne-balgariya-v-tselogodishna-destinatsiya/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-ustojchiviyat-turizam-mozhe-da-prevarne-balgariya-v-tselogodishna-destinatsiya/
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Зам.-министър Модева участва в откриването на Шестнадесета 

национална археологическа изложба 

 

Заместник-министър Модева участва в откриването на Шестнадесетата 

национална археологическа изложба. Събитието беше организирано от Националния 

археологически институт с музей към Българската академия на науките в 

Археологическия музей. 

Професор Модева поздрави домакините и гостите на събитието от името на 

министър Димитров като подчерта, че България е държава с богата история и голямо 

културно наследство, с което трябва да се гордеем и да го популяризираме пред света, 

защото културата ни заслужава да заеме водеща позиция на световната сцена, а 

чуждестранните туристи за нас са като посланици на красотата и уникалността на 

страната ни. Културно-историческият туризъм в България има потенциал, като 

правилното му позициониране и рекламиране ще се отрази положително върху 

туристопотока и ще подчертае нашата идентичност, както и неповторимия български 

дух. 

 

Повече информация 

 

 

Студентите от Колежа по туризъм във Варна ще се обучават в 

своя кухня 

 

Вече има осигурено финансиране за изграждане на кухня в Колежа по туризъм, 

където да се обучават студентите, каза днес ректорът на Икономическия университет 

във Варна проф. Евгени Станимиров. Той изрази надежда, че проектът ще бъде 

реализиран до края на годината. По думите му това ще вдигне нивото на обучение и ще 

бъдат привлечени шеф готвачи, като в бъдеще младите хора може да имат възможност 

да стажуват и в заведения зад граница, включително такива със звезда "Мишлен". 

Проф. Станимиров и министърът на туризма Илин Димитров поставиха днес 

началото на поредица от събития, посветени на 60-годишнината от основаването на 

Колежа по туризъм. Домакин на първата среща бе Икономическият университет, а в 

нея се включиха представители на академичните среди и бранша. 

Колежите по туризъм са гръбнакът на туризма в България, тъй като осигуряват 

70 процента от кадрите в бранша, посочи министър Димитров. По думите му в 

предприятията в сектора те достигат 26 000. Димитров допълни, че ключът към успеха 

не е един, но лично за него най-важно е отношението към гостите. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-modeva-uchastva-v-otkrivaneto-na-shestnadeseta-natsionalna-arheologicheska-izlozhba/
https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-modeva-uchastva-v-otkrivaneto-na-shestnadeseta-natsionalna-arheologicheska-izlozhba/
https://tourismboard.bg/news/studentite-ot-kolezha-po-turizam-vav-varna-shte-se-obuchavat-v-svoya-kuhnya/
https://tourismboard.bg/news/studentite-ot-kolezha-po-turizam-vav-varna-shte-se-obuchavat-v-svoya-kuhnya/
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Международни новини от България и света  
 

 

Министър Илин Димитров официално откри 39-то издание на 

Ваканция и СПА ЕКСПО 2023 

 

Министърът на туризма д-р Илин Димитров официално откри 39-то издание на 

най-голямото и престижно международно изложение в сферата на туризма у нас – 

„Ваканция и СПА ЕКСПО 2023“. 

„За тези 39 години се смениха два строя, България излезе от социалистическия 

блок, влезе в НАТО, стана член на ЕС, деноминираха се парите ни, преживяхме кризи, 

преживяхме COVID-19, случиха се ред световни катаклизми… И през цялото това 

време си остана едно сигурно нещо – и то е, че ще има Ваканция и СПА.“ С тези думи 

министър Илин Димитров даде старт на инициативата, символ на устойчивост и 

традиция в туризма у нас близо 4 десетилетия. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-ofitsialno-otkri-39-to-izdanie-na-vakantsiya-i-spa-ekspo-2023/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-ofitsialno-otkri-39-to-izdanie-na-vakantsiya-i-spa-ekspo-2023/
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Алесандра Прианте, директор за Европа за СОТ: България е 

уникална дестинация с богата природа, култура и чудесни 

възможности за СПА туризъм 

 

„България е уникална дестинация с изключително богата природа и култура и с 

чудесни възможности за СПА туризъм.“ Това заяви д-р Александра Прианте, директор 

за Европа на Световната организация по туризъм към ООН във видеообръщение към 

участниците в дискусионния форум, организиран от Министерството на туризма под 

надслов „Устойчив туризъм на практика“ по време на изложението Ваканция и СПА 

ЕКСПО 2023. 

„За мен е голяма чест да поздравя министър Димитров и организаторите на 39-то 

изложение „Ваканция и СПА“. Очакваме с нетърпение да посетим София и да се 

насладим на чудесните възможности, които страната Ви предлага в областта на СПА 

туризма“, посочи Алесандра Прианте пред гостите и участниците във форума. 

„Признателни сме за подкрепата при развитието на значими политики, която 

оказвате в качеството си на държава вицепрезидент на Регионалната комисия 

“Европа“,” заяви д-р Прианте. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерството на туризма проведе поредица от двустранни 

работни бизнес срещи в Германия 

 

Успешно и с огромен интерес на пазар Германия премина провеждането на 

серия от двустранни бизнес срещи между германски и български представители на 

туристическия сектор с цел укрепване и развитие на връзките между двете страни, 

както и промотиране на България като туристическа дестинация. Инициативата бе 

проведена в периода от 6 до 10 февруари от Министерството на туризма, като стартира 

от Берлин и обиколи общо шест германски града, в т.ч. Лайпциг, Мюнхен, Франкфурт 

на Майн, Дуисбург и Дюселдорф. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/alesandra-priante-direktor-za-evropa-za-sot-balgariya-e-unikalna-destinatsiya-s-bogata-priroda-kultura-i-chudesni-vazmozhnosti-za-spa-turizam/
https://tourismboard.bg/news/alesandra-priante-direktor-za-evropa-za-sot-balgariya-e-unikalna-destinatsiya-s-bogata-priroda-kultura-i-chudesni-vazmozhnosti-za-spa-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-provede-poreditsa-ot-dvustranni-rabotni-biznes-sreshti-v-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-provede-poreditsa-ot-dvustranni-rabotni-biznes-sreshti-v-germaniya/
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Министерство на туризма взе участие на международното 

туристическо изложение IMTM 2023 в Тел Авив 

 

С голям успех приключи участието 

на Министерство на туризма на 

международното туристическо изложение 

IMTM 2023 в Тел Авив, Израел в периода 

14-15.02.2023 г. 

С оглед важността на пазар Израел 

и традиционно увеличаващия се брой 

израелски туристи, както и с цел 

повишаване интереса на израелските 

туристи към възможностите, които страната ни предлага за развитие на разнообразни 

форми на туризъм, Министерството на туризма организира представянето на страната 

като целогодишна туристическа дестинация с акценти върху зимна и лятна почивка, 

възможности за балнеолечение, за провеждане на културно-познавателни турове, за 

пътувания с цел развлечения и други в международното туристическо изложение 

IMTM 2023. Националният щанд тази година беше увеличен и се простираше на площ 

от 100 кв. м. Като съизложители на българския щанд участваха ОП Туризъм – 

Столична община, Община Варна, Община Самоков, Община Банско, „МАКСИ ПАРК 

ХОТЕЛ“ ЕООД и Интернешънъл лейжър Проджектс ЕООД. 

 

Повече информация 

 

 

 

България представя ловни трофеи на изложението в Залцбург 

 

България представя ловни капитални трофеи на международното ловно 

изложение в Залцбург, Австрия – „Die Hohe Jagd & Fischerei”. Форумът, който се 

провежда в периода 16-19 февруари, е един от най-старите в Европа за лов, риболов, 

природа и приключения. Тази година в него участват над 600 изложителя от 40 страни. 

„Участията в тези изложения дават възможност не само да бъдат 

популяризирани българските ловни полета, възможностите за ловен и алтернативен вид 

туризъм сред чуждестранните ловци, но и да бъдат установени нови контакти и 

партньорства“ коментира заместник-министърът на земеделието Валентин Чамбов при 

откриването на форума. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-vze-uchastie-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-imtm-2023-v-tel-aviv/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-vze-uchastie-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-imtm-2023-v-tel-aviv/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-predstavya-lovni-trofei-na-izlozhenieto-v-zaltsburg/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-predstavya-lovni-trofei-na-izlozhenieto-v-zaltsburg/
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ООН: Датата 17 февруари се обявява за „Глобален ден на 

устойчивост на туризма“ 

 

Датата 17 февруари беше обявена за „Глобален ден на устойчивост на туризма“ 

(Global Tourism Resilience Day). Решението беше гласувано с резолюция на 6-ти 

февруари от Общото събрание на ООН. България също подкрепи световната 

инициатива и даде своя глас в подкрепа на резолюцията на ООН. 

„Глобален ден на устойчивост на туризма“ – това е името на 

проекторезолюцията, която беше внесена от Ямайка в Общото събрание на ООН от 

името на основна група страни инициатори. Резолюцията подчертава необходимостта 

от насърчаване на устойчиво развитие на туризма, като се взима предвид уязвимостта 

на туристическия сектор към извънредни ситуации. 

Държавите членки на ООН се призовават да разработят национални стратегии за 

възстановяване след кризи, включително чрез сътрудничество между обществения и 

частния сектор и диверсификация на туристическата дейност. 

 

Повече информация 

 

 

 

Гръцкият министър на туризма съобщи за успешно тазгодишно 

начало на туризма 

 

Гръцкият туризъм започна успешно годината със 76,3-процентов ръст на 

пътническия поток на всички летища в страната за януари спрямо същия месец на 

миналата година. 

По данни на Службата по гражданска авиация на всички летища в страната е 

регистрирано увеличение на пътниците с 3,1 процента спрямо януари 2019 г.  

В публикацията си в Туитър министърът на туризма Василис Кикилиас заяви, че 

става дума за най-добрия януари на всички времена, отбелязвайки, че увеличението на 

пътническия поток в година с множество кризи потвърждава успеха на стратегията на 

страната за 365 дни туризъм в годината. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/oon-datata-17-fevruari-se-obyavyava-za-globalen-den-na-ustojchivost-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/oon-datata-17-fevruari-se-obyavyava-za-globalen-den-na-ustojchivost-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/gratskiyat-ministar-na-turizma-saobshti-za-uspeshno-tazgodishno-nachalo-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/gratskiyat-ministar-na-turizma-saobshti-za-uspeshno-tazgodishno-nachalo-na-turizma/
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Фотографска изложба показва "България през погледа на 

поляците" 

 

Фотографската изложба „България през погледа на поляците“ се откри във 

Варшава на 11 февруари 2023 г. Това е седмото издание на фотоконкурса „Моето 

българско пътешествие“. В продължение на седем години участниците изпратиха над 

1000 снимки от България. Нарастващата популярност на страната ни сред поляците се 

доказва от факта, че повечето снимки показват необичайни, малко познати кътчета от 

страната, далеч от утъпканите туристически маршрути и популярни дестинации за 

почивка. Така и в седмото издание на фотоконкурса са включени снимки от 

Гложенския манастир, село Ковачевица, православни храмове в Самоков, мината край 

Пазарджик и Етъра край Габрово. 

 

Повече информация 

 

 

1,75 милиона души посетиха снежния фестивал в Сапоро, 

Япония 

 

Най-малко 1,75 милиона души 

присъстваха на тазгодишния 71-ви 

снежен фестивал „Юки Мацури“ в 

северния японски град Сапоро на остров 

Хокайдо, предаде БТА. 

За първи път от 2020 г. събитието 

се проведе в традиционния си формат. 

Преди това, в продължение на две 

поредни години заради пандемията 

имаше само различни онлайн събития на тема „Юки Мацури“. 

Тази година няколко големи скулптури от сняг и лед, включително модел на 

историческата сграда Хохейкан от края на 19-и век, бяха инсталирани на основното 

място за провеждане на „Юки Мацури“ – Одори, в центъра на Сапоро. По време на 

фестивала в покрайнините на града работеше и друго изложбено пространство - 

Сусукино. По традиция войници от Японските сили за самоотбрана, служители на 

кметството на Сапоро, доброволци и жители на града участваха в изработката на 

скулптурите. 

 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/fotografska-izlozhba-pokazva-balgariya-prez-pogleda-na-polyatsite/
https://tourismboard.bg/news/fotografska-izlozhba-pokazva-balgariya-prez-pogleda-na-polyatsite/
https://tourismboard.bg/news/1-75-miliona-dushi-posetiha-snezhniya-festival-v-saporo-yaponiya/
https://tourismboard.bg/news/1-75-miliona-dushi-posetiha-snezhniya-festival-v-saporo-yaponiya/

