
 

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 

 

 

1 

 

 

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 
 

Брой 274 / 2023 г. 
 

за периода 18 – 24 февруари, 2023 г. 
 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 
 

 

 

 

Новини от членове на НБТ.....................................................стр.  2 

 

Новини от други НПО, свързани с Туризъм........................стр. 3 

 

Местни новини...........................................................................стр. 4 

 

Международни новини от България и света.....................стр. 13 

 

 
 

 

Редактор: Иван Атанасов 

 



 

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 

 

 

2 

 

 

Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

Туристи от Китай, Индия, Австралия, Грузия, Бразилия са сред 

посетителите в Пампорово и Смолянска област през ски сезона 

 

Туристи от Китай, Индия, 

Австралия, Грузия, Бразилия, 

Канада, САЩ са посетили 

Пампорово и хотелите в област 

Смолян от началото на ски сезона 

според данни, предоставени за 

БТА от Териториалното 

статистическо бюро (ТСБ) в 

Смолян. Наред с традиционни за 

Пампорово и региона 

чуждестранни пазари като британския и балканския, планинската област е избрана за 

ваканция и пътувания от малки групи неорганизирани туристи от отдалечени страни, 

дори от други континенти. С наблюдаваната напоследък тенденция на увеличение на 

туристите, които организират и резервират сами онлайн пътуванията си, все повече 

пазари откриват Пампорово като ски дестинация, коментира Татяна Маринова, 

маркетинг директор на „Пампорово“ АД. Над осем процента ръст на туристи и 

увеличение на нощувките в местата за настаняване с 3,8 на сто в Смолянско се отчита 

през декември 2022 г. според информацията от ТСБ.  

Списъкът с туристи, отседнали в Смолянска област през декември се допълва от 

клиенти от Русия, Украйна, Австрия, Белгия, Германия, Испания, Малта и др. Над 92 

процента от туристите в областта са българи, а при чуждестранните преобладават 

румънски, гръцки, ирландски, английски. Приходите от нощувки в хотели, хижи и 

къщи за гости в Смолянско през декември са 3,6 млн. лева, а увеличението е с 12,4 

процента на постъпленията от чуждестранни клиенти.  

Тенденцията на ръст на туристи се запазва през целия ски сезон в Пампорово, 

според Татяна Маринова. Хотелите в курорта са пълни и през февруари, а 

чуждестранните клиенти са предимно англичани, румънци, гърци, турци, ирландци. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/turisti-ot-kitaj-indiya-avstraliya-gruziya-braziliya-sa-sred-posetitelite-v-pamporovo-i-smolyanska-oblast-prez-ski-sezona/
https://tourismboard.bg/news/turisti-ot-kitaj-indiya-avstraliya-gruziya-braziliya-sa-sred-posetitelite-v-pamporovo-i-smolyanska-oblast-prez-ski-sezona/
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Новини от други НПО, свързани с туризъм 
 

 

 

Председателят на АИА Иван Грошев: Вместо да се опитваме да 

надхитрим туристите, трябва да им предложим преживяване 
 

Могат ли летните курорти да разчитат на ръст в броя на немските туристи през 

това лято? Кой фактор ще окаже решаващо значение за пазара - обещаните, но 

неизплатени помощи от 35 евро за пристигнал у нас турист с чартър, които доведоха 

фирмите до загуби, тъй като бяха предварително калкулирани в пакетите за нас или 

организираното „роуд шоу“ от Министерството на туризма в Германия, което трябваше 

да даде знак на местните компании, че този пазар е важен за нас? Успешен ли ще е 

летният туристически сезон, отговаря за „Труд“ председателят на Асоциацията на 

инкаминг агенциите в България (АИА) Иван Грошев. 

  

Цялото интервю 

 

 

 

Заместник-министър Георгиева участва във форум за нови 

възможности на авио транспортната свързаност, туризъм и 

партньорства 

 

Заместник-министър Ирена Георгиева участва в национален форум за нови 

възможности на авио транспортната свързаност, туризъм и партньорства в подкрепа на 

авио сектора, туристическия бранш и регионите на Черноморието. Събитието се 

провежда в Бургас и се организира от асоциация „Рафаел-инфо, култура и туризъм“, 

Асоциация на българската авио индустрия, Областна администрация Бургас и Община 

Бургас. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/predsedatelyat-na-aia-ivan-groshev-vmesto-da-se-opitvame-da-nadhitrim-turistite-tryabva-da-im-predlozhim-prezhivyavane/
https://tourismboard.bg/news/predsedatelyat-na-aia-ivan-groshev-vmesto-da-se-opitvame-da-nadhitrim-turistite-tryabva-da-im-predlozhim-prezhivyavane/
https://tourismboard.bg/news/fotografska-izlozhba-pokazva-balgariya-prez-pogleda-na-polyatsite/
https://tourismboard.bg/news/fotografska-izlozhba-pokazva-balgariya-prez-pogleda-na-polyatsite/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

Нови възможности за финансиране на туризма по Програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. 
 

Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. по програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 е съгласувана от 

Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и от 

Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в 

предприятията“ 2021-2027. 

 В рамките на ИГРП е предвидено обявяване на следните процедури, в които 

предприятия могат да кандидатстват с проекти, включително за дейности в сферата на 

туризма: 

1. Разработване на иновации в предприятията 

2. Внедряване на иновации в предприятията 

Сектор Туризъм е застъпен като приоритет в следните тематични области на ИСИС 

2021-2027 г.: „Информатика и ИКТ“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика 

и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии“. 

 

Повече информация 

 

 

 

Удължава се срокът на Програмата за хуманитарно подпомагане 

на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила 

 

Министерският съвет прие решение, с което се удължава срокът на действие на 

Програмата до 31 март 2023 г. при действащите в момента условия. 

Освен това се дава възможност, когато лице, извършващо дейност с 

категоризирано или регистрирано място за настаняване, стопанисващо/управляващо 

повече от едно място за настаняване, да премества по своя преценка настанено в негов 

обект лице с временна закрила в друг обект, стопанисван/управляван от него. 

Правилото се прилага, считано от 1 ноември 2022 г. Възможността се дава с оглед 

оптимизирането на разходите на лицата, предоставящи услугата. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/novi-vazmozhnosti-za-finansirane-na-turizma-po-programa-konkurentosposobnost-i-inovatsii-v-predpriyatiyata-2021-2027-g/
https://tourismboard.bg/news/novi-vazmozhnosti-za-finansirane-na-turizma-po-programa-konkurentosposobnost-i-inovatsii-v-predpriyatiyata-2021-2027-g/
https://tourismboard.bg/news/udalzhava-se-srokat-na-programata-za-humanitarno-podpomagane-na-razseleni-litsa-ot-ukrajna-s-predostavena-vremenna-zakrila/
https://tourismboard.bg/news/udalzhava-se-srokat-na-programata-za-humanitarno-podpomagane-na-razseleni-litsa-ot-ukrajna-s-predostavena-vremenna-zakrila/
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Министерството на туризма работи изключително активно за 

популяризирането на България като дестинация на международните 

пазари през 2022 г. 
 

През изминалата 2022 година Министерството на туризма работи изключително 

активно за популяризирането на страната ни като дестинация на международния пазар. 

Усилията ни бяха насочени към компенсиране на негативните последици от актуалните 

геополитически и икономически предизвикателства. Това съобщи МТ. 

Наблюдаваше се положителна тенденция на активно възстановяване на сектора, 

като нивото на чуждестранните посещения и приходи се доближи до параметрите от 

предкризисната 2019 г. На редица пазари бяха отчетени съществени ръстове, като това 

бе валидно в особено голяма степен за съседните ни страни. Румъния, Турция и Гърция 

бяха страните, заемащи челни места по отношение на входящия туристопоток. 

Изключително голям беше интересът на туристите от някои държави от Централна 

Европа, които са традиционни за нашата страна. 

Особено значим пример в този аспект е Полша, която трайно се установи като 

топ 5 от генериращите ни дестинации. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерството на туризма изпълни успешно оперативно 

споразумение за подкрепа за първоначален прием на лица, разселени 

от Украйна по ФУМИ 2021-2027 

 

Министерството на туризма получи финансиране в размер 12 268 655 лв. във 

връзка със сключено оперативно споразумение с дирекция „Международни проекти“ 

към Министерство на вътрешните работи по проект 

HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/BG/0009 „Подкрепа за първоначален прием на лица, 

разселени от Украйна“, изпълняван по фонд „Убежище, миграция и интеграция – 

(ФУМИ)“ 2021-2027 на Европейската комисия. 

Оперативното споразумение включва изпълнение на дейност „Укрепване на 

капацитета за първоначален прием за посрещане на непосредствени и спешни нужди на 

разселени лица от Украйна (услуги за първоначален прием и незабавна помощ)“. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-raboti-izklyuchitelno-aktivno-za-populyariziraneto-na-balgariya-kato-destinatsiya-na-mezhdunarodnite-pazari-prez-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-raboti-izklyuchitelno-aktivno-za-populyariziraneto-na-balgariya-kato-destinatsiya-na-mezhdunarodnite-pazari-prez-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-izpalni-uspeshno-operativno-sporazumenie-za-podkrepa-za-parvonachalen-priem-na-litsa-razseleni-ot-ukrajna-po-fumi-2021-2027/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-izpalni-uspeshno-operativno-sporazumenie-za-podkrepa-za-parvonachalen-priem-na-litsa-razseleni-ot-ukrajna-po-fumi-2021-2027/
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Министерството на туризма предприе действия по намаляване 

на водния травматизъм 

 

С цел намаляване на инцидентите с удавяния по Българското Черноморие, след 

изминалото лято Министерството на туризма предприе следните действия: 

1. Беше намален броят на неохраняемите морски плажове чрез предприемането 

на действия по провеждане на тръжни процедури за отдаването им под наем. 

Към днешна дата общо за 23 черноморски плажа предстои да бъдат 

проведени процедури за отдаването им наем. За първи път този процес ще се 

осъществи при пълна прозрачност – с видеонаблюдение и с помощта на 

представители от КПКОНПИ, ДАНС и МВР. 

2. Подготвя се и изцяло нова и осъвременена Наредба за водноспасителната 

дейност и обезопасяване на водните площи, съвместно с Министерството на 

здравеопазването. 

 

Повече информация 

 

 

 

Данни за развитието на СПА туризма в 15 избрани общини 

 

Все повече се утвърждава у нас една изключителна,  широко навлизаща 

тенденция и предпочитана добра алтернатива, която успешно допълва различните 

форми на туризъм целогодишно – практикуването на балнео и СПА туризъм, обяви 

Министарството на туризма. 

През 2022 г. се наблюдава значителен интерес към СПА туризма. По обобщени 

данни от ЕСТИ повече от 13% от регистрациите на туристи в България са били в 

общините Велинград, Хисаря, Сандански, Разлог, Павел баня, Сапарева баня, Гърмен, 

Девин, Кюстендил, Вършец, Минерални бани, Стрелча, Костенец, Долна Баня, Баните. 

Реалният дял на СПА туризма е доста по-висок, тъй като СПА се предлага и в 

основните морски и планински курорти, както и в много други дестинации във 

вътрешността на страната, където могат да се практикуват и съчетават успешно 

различни форми на туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-predprie-dejstviya-po-namalyavane-na-vodniya-travmatizam/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-predprie-dejstviya-po-namalyavane-na-vodniya-travmatizam/
https://tourismboard.bg/news/danni-za-razvitieto-na-spa-turizma-v-15-izbrani-obshtini/
https://tourismboard.bg/news/danni-za-razvitieto-na-spa-turizma-v-15-izbrani-obshtini/
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КЗП обобщи най-често допусканите нарушения по Закона за 

туризма 

 

Над 6300 инспекции за защита икономическите интереси на потребителите на 

туристически продукт са извършили служителите на Комисията за защита на 

потребителите (КЗП) през 2022 г. Съставените актове за установяване на 

административни нарушения през изминалата година са 434 броя. 

Сред най-честите нелоялни търговски практики по смисъла на Закон за защита 

на потребителите експертите посочват предоставяне на невярна и следователно 

подвеждаща информация, чрез поставени рекламни надписи на фасадата на сградата, 

чрез рекламни материали, поставени на рецепцията /брошури, визитни картички и др./ 

и/или на интернет сайт относно: 

-  вида на туристическия обект, като търговецът представя обекта като „хотел”, а 

всъщност притежава удостоверение за категоризация за „семеен хотел” или 

„самостоятелни стаи“; 

- утвърдената категория на туристическия обект, като търговецът посочва, че е 

“три звезди”, а всъщност притежава удостоверение за категоризация за обект с 

определена категория “две звезди”; 

- капацитета на обекта, като търговецът посочва, че разполага с 40 места, а 

всъщност в удостоверението е определен капацитет 20 легла; 

- информация за СПА център към мястото за настаняване, а всъщност не е 

наличен сертифициран туристически обект.. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Илин Димитров обсъди актуални теми и проблеми на 

неформална среща с представители на бизнеса в Пловдив 

 

Във фокуса на разговорите беше поставен проблемът с кадрите. Министерството 

на туризма и на образованието ще положат усилия съвместно да прецизират периодите 

за стажовете на учениците извън сезона. „Връзката между бизнес и средното 

образование трябва да се засили, моделът на дуалното образование в туризма в момента 

не работи. Не трябва да се къса връзката със средното образование, необходимо е да се 

засили подкрепата от страна на бизнеса“, заяви министър Димитров по време на 

срещата. През април в града под тепетата ще се проведат Срещи на бизнеса с 

училищата, в които се изучава туризъм в региона. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/kzp-obobshti-naj-chesto-dopuskanite-narusheniya-po-zakona-za-turizma/
https://tourismboard.bg/news/kzp-obobshti-naj-chesto-dopuskanite-narusheniya-po-zakona-za-turizma/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-obsadi-aktualni-temi-i-problemi-na-neformalna-sreshta-s-predstaviteli-na-biznesa-v-plovdiv/
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Министър Илин Димитров връчи символично на кметовете на 

Мелник и Сандански първата табела за винена дестинация заедно с 

министрите на иновациите и растежа и на земеделието 

 

Министърът на туризма д-р Илин Димитров заедно с министрите на иновациите 

и растежа – Александър Пулев и на земеделието – Явор Гечев връчиха символично на 

кметовете на Мелник и на Сандански – Сашо Филипов и Атанас Стоянов първата 

табела, указваща винен маршрут и дестинация за винен туризъм. Това стана в рамките 

на инициативата Дни на отворените врати на винарските изби по долината на Струма, в 

периода 17-19 февруари 2023 г. 

Тримата министри отправиха ясното послание, че виненият туризъм е част от 

бъдещето на устойчивото развитие на сектора и местните общности. Виното е 

неразделна част от историята на България, част от българската култура, обичаи и дух, а 

през последните години значението на винения туризъм в контекста на общата 

туристическа индустрия все повече нараства, допълвайки усещането за традиции, 

подчерта министър Илин Димитров. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-vrachi-simvolichno-na-kmetovete-na-melnik-i-sandanski-parvata-tabela-za-vinena-destinatsiya-zaedno-s-ministrite-na-inovatsiite-i-rastezha-i-na-zemedelieto/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-vrachi-simvolichno-na-kmetovete-na-melnik-i-sandanski-parvata-tabela-za-vinena-destinatsiya-zaedno-s-ministrite-na-inovatsiite-i-rastezha-i-na-zemedelieto/
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Зам.-министър Ирена Георгиева и вицепрезидентът Илияна 

Йотова участваха в представяне на нова магистърска програма на 

УХТ в Пловдив за виното 

 

Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева взе участие в събитие на 

Университета по хранителни технологии (УХТ), организирано в рамките на 30-то 

издание на престижната международна изложба за лозарство и винарство „Винария“ в 

Международния панаир Пловдив на 22 февруари 2023 г. 

В рамките на събитието, официален гост на което бе и вицепрезидентът на 

Република България Илияна Йотова, бе представена новата магистърска програма 

„Technology of Wine and Wine-Based Beverages“ на УХТ в Пловдив, която се реализира 

под егидата на Международната организация по лозата и виното (OIV). 

Магистърската програма се създава по инициатива на генералния директор на 

OIV Пау Рока и с решение на Академичния съвет на университета. Програмата е със 

срок на обучение 2 години, като обучението по нея ще стартира от учебната 2022/2023 

г. С нейното въвеждане УХТ ще бъде третият университет в света след Университета 

на Монпелие във Франция и Университета „Дейвис“ в САЩ, който ще присъжда 

дипломи с етикета на OIV. 

 

Повече информация 

 

 

 

6 са ключовите насоки в актуализираната стратегия за туризма 

на Община Бургас 

 

Определени са шест ключови насоки, които да наложат Бургас като 

предпочитана туристическа дестинация – безопасност, адаптивност, достъпна 

инфраструктура, акцентиране върху различни културни и спортни събития, разгръщане 

потенциала на зелените пространства и използването на нови подходи за промотиране 

и дигитализиране на културното наследство. Актуализираната стратегия за устойчив 

туризъм на Община Бургас цели да интегрира ключови компоненти, необходими за 

възстановяването на туристическата индустрия след пандемията от SARS-CoV-19, 

както и минимизиране на негативните последствия върху туристическия сектор от 

настоящия конфликт в Украйна и Черноморския басейн. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-irena-georgieva-i-vitseprezidentat-iliyana-jotova-uchastvaha-v-predstavyane-na-nova-magistarska-programa-na-uht-v-plovdiv-za-vinoto/
https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-irena-georgieva-i-vitseprezidentat-iliyana-jotova-uchastvaha-v-predstavyane-na-nova-magistarska-programa-na-uht-v-plovdiv-za-vinoto/
https://tourismboard.bg/news/6-sa-klyuchovite-nasoki-v-aktualiziranata-strategiya-za-turizma-na-obshtina-burgas/
https://tourismboard.bg/news/6-sa-klyuchovite-nasoki-v-aktualiziranata-strategiya-za-turizma-na-obshtina-burgas/
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Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението 

през четвъртото тримесечие на 2022 година (предварителни данни) 

През четвъртото тримесечие на 2022 г. 1 025,7 хил. българи са направили 

туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 80,8 на сто, са пътували само в 

страната, 16 на сто - само в чужбина, а 3,2 на сто са пътували както в страната, така и в 

чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на пътувалите 

хора на възраст 15 и повече навършени години нараства с 28,1 на сто. Това показват 

предварителни данни на Националния статистически институт. 

През четвъртото тримесечие на 2022 г. като самостоятелни са били регистрирани 

1 189,7 хил., или 87,4 на сто от общия брой лични пътувания. Относителният дял на 

самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91,6 на сто, а на тези в чужбина 

- 62,2 на сто. 

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са 

тези за храна - 35 на сто, докато в чужбина са разходите за транспорт - 32 на сто. 

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средният разход при пътуване с лична 

цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 232,60 лв. в страната и 

663,40 лв. в чужбина, а разходите на един човек за професионално пътуване са средно 

235,71 лв. в страната и 1 195,54 лв. в чужбина. 

 

Повече данни 

 

 

https://tourismboard.bg/news/turisticheski-patuvaniya-i-razhodi-za-turizam-na-naselenieto-prez-chetvartoto-trimesechie-na-2022-godina-predvaritelni-danni/
https://tourismboard.bg/news/turisticheski-patuvaniya-i-razhodi-za-turizam-na-naselenieto-prez-chetvartoto-trimesechie-na-2022-godina-predvaritelni-danni/
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Над половин милион пътници са преминали през летище София 

през януари 2023 г. 
 

Общо 516 865 пътници са преминали през летище София в първия месец на 

годината, съобщиха от аеропорта. Отчита се ръст спрямо предишните две години, но 

все още пътникопотокът не е достигнал нивата отпреди пандемията през 2019 година. 

Пътуващите по вътрешни линии през януари са 13 636, което е спад с над 26 

процента. Намаление има и при пасажерите на чартърни полети – девет процента 

спрямо 2019 година. Това се дължи и на липсата на сняг през януари, когато основният 

пътникопоток е към зимните курорти на България, посочват от летището. 

Най-добрите резултати се наблюдават при пътувалите по международни редовни 

линии, където статистиката отчита преминали 477 711 пътници. 

Излетелите и кацнали самолети на летище София през първия месец на годината 

достигнаха 4464, което е спад от над четири процента спрямо данните преди 

пандемията. 

 

Повече данни 

 

 

 

От Полша са 40% от пътниците на бургаското летище през 

последното тримесечие на 2022 г. 
 

Бургаското летище е приключило 2022 година с ръст от 24 на сто в броя на 

пътниците, показват данните за четвъртото тримесечие спрямо данните за същия 

период на 2021-а. Ръстът за октомври, ноември и декември спрямо пандемичната 2019 

г. също е висок - 23 на сто. Това става ясно от обобщените данни за дейността на 

аеропорта в анализ на Бургаската регионална туристическа камара. 

Отчетеният ръст за тримесечието се дължи на значително по-засиления трафик 

на аерогарата през месец октомври 2022 година в сравнение със същия месец през 2021 

и 2019 година със съответно 71 на сто и 74 на сто. 

 

Повече данни 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nad-polovin-milion-patnitsi-sa-preminali-prez-letishte-sofiya-prez-yanuari-2023-g/
https://tourismboard.bg/news/nad-polovin-milion-patnitsi-sa-preminali-prez-letishte-sofiya-prez-yanuari-2023-g/
https://tourismboard.bg/news/ot-polsha-sa-40-na-sto-ot-patnitsite-na-burgaskoto-letishte-prez-poslednoto-trimesechie-na-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/ot-polsha-sa-40-na-sto-ot-patnitsite-na-burgaskoto-letishte-prez-poslednoto-trimesechie-na-2022-godina/
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Дейност на местата за настаняване в област Добрич през 

декември 2022 г. 
 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 

декември 2022 г., е 18.8 хиляди. Българските граждани са реализирали 12.9 хил. 

нощувки, а чуждите - 5.9 хиляди. 

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

13.4%, като се увеличават с 4.8 процентни пункта в сравнение с декември 2021 година. 

Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (86.7%). 

Приходите от нощувки през декември 2022 г. достигат 2.0 млн. лева, като 

приходите от български граждани са 1.3 млн. лв., а от чужди граждани - 0.7 млн. лева. 

 

Повече данни 

 

 

 

Комплекс „Тракийски гробници“ в археологическия резерват 

„Сборяново“ открива сезона за посетители 

 

Комплекс „Тракийски гробници“ в 

археологическия резерват „Сборяново“ 

край исперихското село Свещари открива 

новия туристически сезон на 22 февруари, 

съобщиха от Историческия музей в 

Исперих.  

Работното време на комплекса е от 

9:00 до 16:30 ч., като почивните дни са 

понеделник и вторник. През изминалата 

година комплексът „Тракийски гробници“ е посетен от 8557 туристи, с близо 1000 

повече в сравнение с предходната 2021 година, каза за БТА д-р Веселина Белева, главен 

уредник в Историческия музей в града.  

Тя посочи, че културно-историческата зона, обхващаща местността "Сборяново" 

и територията между селата Малък Поровец и Свещари, обявена от 1988 г. за историко-

археологически резерват, е уникално съчетание на археологически паметници и 

девствена природа, съхранила редки животински и растителни видове. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dejnost-na-mestata-za-nastanyavane-v-oblast-dobrich-prez-dekemvri-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/dejnost-na-mestata-za-nastanyavane-v-oblast-dobrich-prez-dekemvri-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/kompleks-trakijski-grobnitsi-v-arheologicheskiya-rezervat-sboryanovo-otkriva-sezona-za-posetiteli/
https://tourismboard.bg/news/kompleks-trakijski-grobnitsi-v-arheologicheskiya-rezervat-sboryanovo-otkriva-sezona-za-posetiteli/
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Международни новини от България и света  
 

 

Министър Илин Димитров участва в международното 

туристическо изложение IFT в Белград 

 

Министърът на туризма д-р Илин 

Димитров посети българския щанд на 

International Fair of Tourism (IFT), което се 

откри в сръбската столица Белград на 23 

февруари 2023 г. Българският рекламен 

щанд е изграден на площ от 100 кв. м, 

като на него участват седем 

представители на туристическия сектор и 

на общинските администрации. 

Тази година се представят „Царевград Търнов“ ЕООД, „Юпасс“ ООД, Община 

Банско, „Стройтранс 2011“ ЕООД, „Ню Сън Травел“ ООД, „Солвекс“ ЕООД и 

„Ландис“ ООД. 

IFT (Sajam Turizma) е определен като най-голямото туристическо събитие на 

територията на Сърбия и Югоизточна Европа, свързано с туристическата индустрия, 

предназначено както за масовата публика, така и за професионалисти в бранша и през 

2023 г. се провежда за 44-ти път. 

Новината, че през юни тази година се очаква да бъде възобновена директната 

самолетна линия Белград – Варна, беше една от най-коментираните на българския 

щанд по време на първия ден от изложението. 

 

Повече информация 

 

 

 

България и Сърбия ще се промотират съвместно чрез общ 

балкански продукт 

 

Това предложи служебният министър на туризма д-р Илин Димитров на 

сръбския си колега Хюсеин Мемич по време на срещата им в Сърбия. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-uchastva-v-mezhdunarodno-turistichesko-izlozhenie-v-belgrad/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-uchastva-v-mezhdunarodno-turistichesko-izlozhenie-v-belgrad/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-i-sarbiya-shte-se-promotirat-savmestno-chrez-obsht-balkanski-produkt/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-i-sarbiya-shte-se-promotirat-savmestno-chrez-obsht-balkanski-produkt/
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Министерството на туризма участва в международното 

туристическо изложение TTR в Румъния 

 

Заместник-министър Мариела 

Модева участва в откриването на 

международното туристическо изложение 

TTR, което се провежда в Букурещ, 

Румъния, в периода 23-26 февруари 2023 

г. TTR е най-значимото събитие в 

Румъния за туризъм, като през 2023 

година се провежда за 47-ми път. 

Изложението е отворено както за 

професионалисти, така и за масова публика и представя най-новите и интересни 

туристически предложения от страната и чужбина. 

В рамките на изложението българският заместник-министър проведе срещи с 

държавните секретари в Министерството на предприемачеството и туризма на Румъния 

Тудурица Лунгу и Лучиан Йоан Рус. Те обсъдиха възможностите за задълбочаване на 

сътрудничеството в контекста на ЧИС, Дунавската стратегия и ОИСР. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерство на туризма участва на международното 

туристическо изложение f.re.e в Мюнхен 

 

Министерство на туризма организира участието на България на международното 

туристическо изложение f.re.e в Мюнхен, Германия, което се провежда в периода 22-

26.02.2023 г. Българският информационен щанд е на площ от 30 кв. м, като на него се 

представят и Община Варна, „Одисея Ин Спортно-туристическа агенция“ ООД, „Съни 

Травел Клуб“ ЕООД, „Родопи Екстрийм Адвенчър“ ЕООД. 

 Международното туристическо изложение f.re.e, което ежегодно се провежда в 

Мюнхен през втората половина на месец февруари, е едно от силните регионални 

изложения, които по своя характер са международни, но привличат публика от 

съответната област в Германия, в която се провеждат. 

 Изложението е представително за южна Германия и привлича вниманието на 

публиката от Провинции Бавария, Хесен, Баден-Вюртемберг, както и от района на 

Залцбург (Австрия). 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-uchastva-v-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-ttr-v-rumaniya/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-uchastva-v-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-ttr-v-rumaniya/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-uchastva-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-f-re-e-v-myunhen/
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Трима министри откриха международната селскостопанска 

изложба „Агра 2023“ 

 

Министър Илин Димитров участва в откриването на международната 

селскостопанска изложба „Агра 2023“ в Международен панаир Пловдив. Начало на 

проявата даде министърът на земеделието Явор Гечев. В събитието участва и 

министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, както и заместник-министърът 

на икономиката Янко Топалов. 

В рамките на форума се провеждат и международните изложби за лозарство и 

винарство „Винария“, за храни и напитки „Фудтех“.   

Тримата министри разгледаха щандовете на изложението. Министър Димитров 

благодари на министър Гечев за поканата заедно да открият „Агра 2023“. „Пътят към 

качествения туризъм минава през качествената храна“, заяви министърът. 

„Връзката между туризма и земеделието е ключова. Все повече хотелски 

комплекси интегрират подхода от фермата до трапезата. Миналата седмица връчихме 

табела за първия винен маршрут“, коментира министър Димитров при срещите си с 

изложители на панаира. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/trima-ministri-otkriha-mezhdunarodnata-selskostopanska-izlozhba-agra-2023/
https://tourismboard.bg/news/trima-ministri-otkriha-mezhdunarodnata-selskostopanska-izlozhba-agra-2023/
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24-ти Международен маскараден фестивал „Кукерландия“ в 

Ямбол 

 

Четири дни Ямбол отново е маскарадна столица на България по време на 24-ия 

Международен фестивал „Кукерландия“. Хлопки, звънци и чанове ще огласят града и 

селата около него от 23 до 26 февруари. Кукери, сурвакари, сурати, старци, мечкари, 

джамалари, русалии и всякакви персонажи се събират, за да покажат богатството на 

българските маскарадни традиции. 

Кулминацията на „Кукерландия“ е през двата почивни дни, когато са 

състезателните дефилета на две сцени в градския парк на Ямбол. Във фестивала 

участват 51 маскарадни групи. По-традиция повечето от тях ще се представят в събота. 

Тогава ще дефилират и групите от чужбина, които са извън конкурсната програма. 

Кукерите не гонят злите сили, а събуждат земята за плодородие, припомнят 

организаторите и журито на фестивала. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/24-ti-mezhdunaroden-maskaraden-festival-kukerlandiya-v-yambol/
https://tourismboard.bg/news/24-ti-mezhdunaroden-maskaraden-festival-kukerlandiya-v-yambol/
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Община Самоков участва в международно туристическо 

изложение в Израел 

 

Община Самоков участва в международна туристическа борса в Израел. 

Представители на Общината бяха заместник-кметът Люба Кленова и Иванка Вукова, 

управител на Туристическия информационен център в Самоков. На туристическите 

изложения се предлагат различни възможности за туризъм в България, посочиха пред 

БТА Люба Кленова и Иванка Вукова. 

„Борсата е насочена към населението в Израел, за да им представим 

възможностите за туризъм в България. Нашата работа като представители от Община 

Самоков беше да запознаем посетителите на борсата с природните дадености на 

територията на общината“, казаха още Вукова и Кленова. 

В изложението участваха 1760 изложители от 52 страни, а посетителите му са 

над 25 хил. души. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/obshtina-samokov-uchastva-v-mezhdunarodno-turistichesko-izlozhenie-v-izrael/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-samokov-uchastva-v-mezhdunarodno-turistichesko-izlozhenie-v-izrael/
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Албания ще бъде включена в картата на балканските маршрути 

на японските туристи 

 

При посещението си в Япония като част от правителствената делегация 

министърът на туризма и околната среда на Албания Мирела Кумбаро проведе среща с 

президента на японската Асоциация на туристическите агенции (JATA) Тадаши 

Шимура, предаде за БТА албанската агенция АТА. 

„Много интересна среща с президента на най-голямата японска асоциация на 

туристическите агенции – JATA, Тадаши Шимура и изпълнителните директори. Те 

имаха въпроси относно поставянето на Албания на картата на балканските маршрути 

на японските туристи, които се интересуват от нас, защото са любопитни, пътуват 

много, харчат пари, посещават културни обекти, стремят се към специфични 

преживявания от страната, която посещават, но също така търсят качествено 

обслужване“, обяви Кумбаро. 

 

Повече информация 

 

 

 

Китай очаква 95% скок на туристите тази година 

 

Китай очаква туристическият му пазар да процъфти тази година, започвайки с 

оживен и силен летен сезон, след като повече хора се насочват към ваканционни места. 

Според данни на Китайската академия по туризъм приходите от вътрешен 

туризъм през 2023 г. могат да достигнат около 4 трилиона юана (580,8 млрд. долара), 

което представлява увеличение с около 95 % на годишна база и да се възстановят до 

около 71 % от нивата през 2019 г. 

Броят на вътрешните туристи се очаква да достигне около 4,55 млрд. през 2023 

г., което е с 80% повече на годишна база, а броят на входящите и изходящите туристи 

се очаква да бъде над 90 млн. души, като се удвои на годишна база и се възстанови до 

31,5% от нивата преди пандемията. 

През 2022 г. броят на вътрешните туристи в цялата страна е 25,3 милиарда, което 

е с 22,1% по-малко на годишна база, сочат данните. 

 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/albaniya-shte-bade-vklyuchena-v-kartata-na-balkanskite-marshruti-na-yaponskite-turisti/
https://tourismboard.bg/news/albaniya-shte-bade-vklyuchena-v-kartata-na-balkanskite-marshruti-na-yaponskite-turisti/
https://tourismboard.bg/news/kitaj-ochakva-95-skok-na-turistite-tazi-godina/
https://tourismboard.bg/news/kitaj-ochakva-95-skok-na-turistite-tazi-godina/
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Приходите на Черна гора от туризъм през 2022 г. възлизат на 997 

милиона евро 

 

Приходите на Черна гора от туризъм през миналата година възлизат на 997 млн. 

евро и са с 275 млн. евро повече отколкото през 2021 г., предаде черногорската агенция 

МИНА, позовавайки се на премиера на Черна гора Дритан Абазович. 

Приходите от туризъм са само с 50 милиона по-малко спрямо рекордната 2019 

година. 

 

Повече информация 

 

 

 

Кения отчита скок с 83% на приходите от туризъм през 2022 г. 
 

Приходите от туризъм на Кения са 

нараснали с 83 на сто през 2022 г. спрямо 

2021 г., но още не са достигнали 

предпандемичните си равнища, обяви 

ресорното министерство. 

Кения, икономическият двигател 

на Източна Африка, е най-голямата 

туристическа дестинация на континента, 

най-вече благодарение на фауната си. 

„Постъпленията от туризъм са достигнали 268,09 милиарда кенийски шилингa 

(около 2 милиарда евро) спрямо 146,51 милиарда шилингa през 2021 година или растеж 

с 83%“, изрази задоволството си на пресконференция в столицата Найроби министърът 

на туризма Пенина Малонза. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/prihodite-na-cherna-gora-ot-turizam-prez-2022-g-vazlizat-na-997-miliona-evro/
https://tourismboard.bg/news/prihodite-na-cherna-gora-ot-turizam-prez-2022-g-vazlizat-na-997-miliona-evro/
https://tourismboard.bg/news/keniya-otchita-skok-s-83-na-prihodite-ot-turizam-prez-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/keniya-otchita-skok-s-83-na-prihodite-ot-turizam-prez-2022-g/
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Международният фестивал на салсата се завръща в Куба след 

тригодишно прекъсване 

 

Шестият Международен фестивал на салсата в Куба започна в столицата Хавана 

в сряда след 3-годишно прекъсване поради пандемията КОВИД-19. 

Според организаторите на фестивала са поканени 27 кубински музикални групи 

като „Лос Ван Ван“, „Бамболео“ и „Хавана Д’Примера“, както и чуждестранни 

музиканти. 

Кубинският музикант Майкел Бланко, президент на салса фестивала, заяви, че 

събитието ще обедини танцьори от цял свят. 

„Куба отваря музикалните си врати за всички, които искат да танцуват с нас. 

Споделяме радостта в сърцата си както с посетителите, които идват за първи път, така и 

с тези, които са дошли тук отново“, каза той. 

Събитието, което се провежда в хаванския квартал Ел Ведадо, включва 

музикални концерти, класове по салса и презентации на диджеи, както и продажби на 

компактдискове и списания. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/mezhdunarodniyat-festival-na-salsata-se-zavrashta-v-kuba-sled-3-godishno-prekasvane/
https://tourismboard.bg/news/mezhdunarodniyat-festival-na-salsata-se-zavrashta-v-kuba-sled-3-godishno-prekasvane/

