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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

Албена организира представяне на северното Черноморие в 

Дюселдорф 

 

Ваканционно селище „Албена“ организира специализирана среща в гр. 

Дюселдорф, Германия, за представяне на туристическите възможности, предлагани по 

северното Черноморие. Проявата е част от стратегическото партньорство на курорта с 

немската маркетингова и ПР агенция GCE. По покана на Албена в нея се включиха 

също представители на Wave Resort, Lighthouse Golf Resort, Therma Village и Св. Св. 

Константин и Елена. Инициативата подкрепиха и най-големите германски 

туроператори, сред които DER Touristik, Alltours, TUI, Schauinsland и Flamingo Tours, 

както и операторът на двете морски летища в България Fraport. 

Дошлите в шикозния хотел Hyatt Regency журналисти и туристически агенти 

изразиха задоволството си от възможността да получат актуална информация за 

предстоящия летен туристически сезон „от първа ръка“, както и да се уверят за пореден 

път, че България е сигурна и устойчива туристическа дестинация, предлагаща продукт 

на най-високо ниво. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/albena-organizira-predstavyane-na-severnoto-chernomorie-v-dyuseldorf/
https://tourismboard.bg/news/albena-organizira-predstavyane-na-severnoto-chernomorie-v-dyuseldorf/
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Албена се включва в борбата с детското затлъстяване 

 

Ваканционно селище „Албена“ се включва в борбата с детското затлъстяване. В 

рамките на предстоящата година комплексът ще организира 10-тото юбилейно издание 

на инициативата „Училище за здраве“, насочена към деца, родители и учители, 

включваща три 6-дневни специализирани лагера, първият от които през пролетната 

ваканция. През м. септември курортът ще бъде домакин и на 32-я Европейски конгрес 

по детско затлъстяване, събиращ специалисти в областта. Това беше обявено в рамките 

на съвместна пресконференция, дадена от Красимира Стоянова – изпълнителен 

директор на „Албена Тур“ ЕАД, доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска – председател 

на Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го 

заболявания, почетният му председател доц. д-р Светослав Ханджиев, проф. Арман 

Постаджиян – председател на Дружеството на кардиолозите в България, и доц. д-р 

Михаил Околийски – представител на Световната здравна организация в България. По 

актуални данни на СЗО 61,7% от българите са с наднормено тегло или затлъстяване, 

докато на общоевропейско ниво показателят е 58,67%. Едва в 5 други държави на 

Стария континент процентът е по-висок – в Чехия, Гърция, Израел, Малта и 

Великобритания. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/albena-se-vklyuchva-v-borbata-s-detskoto-zatlastyavane/
https://tourismboard.bg/news/albena-se-vklyuchva-v-borbata-s-detskoto-zatlastyavane/
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Новини от други НПО, свързани с туризъм 
 

 

Министър Димитров проведе среща с организациите на 

екскурзоводите 

 

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе среща с представители на 

организациите на екскурзоводите в България на 27 февруари 2023 г. 

Министър Димитров запозна участниците с провеждащите се съвместни 

проверки на Министерство на туризма с Комисия за защита на потребителите, 

Икономическа полиция и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. 

Проверките са резултат от постъпила в Министерство на туризма информация, 

касаеща опасенията на туристическия бизнес за разрастването на сивия сектор. 

Съвместната дейност на институциите ще продължи през цялата година на всички 

гранични контролно-пропускателни пунктове на страната, съгласно правомощията на 

държавните органи. 

От страна на организациите на екскурзоводите беше направено предложение 

проверките да се провеждат не само по граничните пунктове, но и във вътрешността на 

страната и летищата, както и да се проверява входящият трафик на туристи от други 

държави. Съвместната дейност на МТ с останалите институции се приема с огромно 

одобрение. 

 

Повече информация 

 

 

 

BAHE: Въпреки ръстовете на цените, заетостта и приходите през 

2022 г., рентабилността при хотелите остава под въпрос 

 

Въпреки ръстовете на цените, заетостта и приходите през 2022 г., 

рентабилността при хотелите остава под въпрос. Това е едни от изводите от 

традиционното национално допитване до мениджъри и собственици на хотели, 

направено от Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели 

(BAHE), в началото на 2023 година. Целта на анкетата е да покаже какво е състоянието 

на сектора, а също какви са нагласите, прогнозите и очакванията на хотелиерите за 

годината, съобщиха от Асоциацията. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-provede-sreshta-s-organizatsiite-na-ekskurzovodite/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-provede-sreshta-s-organizatsiite-na-ekskurzovodite/
https://tourismboard.bg/news/bahe-vapreki-rastovete-na-tsenite-zaetostta-i-prihodite-prez-2022-g-rentabilnostta-pri-hotelite-ostava-pod-vapros/
https://tourismboard.bg/news/bahe-vapreki-rastovete-na-tsenite-zaetostta-i-prihodite-prez-2022-g-rentabilnostta-pri-hotelite-ostava-pod-vapros/
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Министър Димитров откри Първия национален форум за 

модерна кухня в Стара Загора 

 

Министър Илин Димитров откри 

Първия национален форум за модерна 

кухня, който се провежда в „Културен 

център“ Стара Загора. Събитието е 

организирано от Шефс Клуб – България и 

Българска асоциация за кулинарна 

култура, с подкрепата на общината Стара 

Загора.  

„Всички говорим за маркетинг, 

реклама, качество на туристическия продукт, но в туризма най-важни са хората, защото 

те са тези, които създават и гарантират високите стандарти и качество“, подчерта 

министър Димитров пред участниците от цялата страна, които са бъдещите 

специалисти и професионалисти в туризма. 

Министърът връчи грамоти за принос в опазването на българските национални 

традиции и автентична кулинарна идентичност на организаторите на събитието – 

Българската асоциация за кулинарна култура и Chef`s club България. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-otkri-parviya-natsionalen-forum-za-moderna-kuhnya-v-stara-zagora/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-otkri-parviya-natsionalen-forum-za-moderna-kuhnya-v-stara-zagora/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

Министерството на туризма организира кампания за 

привличане на младите хора в туризма 
 

Във връзка с привличането на повече млади хора, които се готвят за кариера в 

сектор туризъм, министър Димитров и Министерството на туризма организират 

кампания, насочена към сътрудничество със специализираните училища по туризъм, 

което е ключово за решаване на проблема с кадрите в туризма. Тази кампания е 

напълно в контекста на обявената от Европейската комисия 2023-та за Европейска 

година на уменията. 

„На младите хора от училищата по туризъм трябва да бъде показано, че това е 

една перспективна и привлекателна сфера за реализация. Има много възможности за 

кариерно развитие и развитие на талантите и в туризма, необходимо е само да имат 

повече информация и стимули“, смята министър Илин Димитров. 

Според концепцията и посланието на ЕК Европейската година на уменията ще даде нов 

тласък на ученето през целия живот, като предостави на хората и предприятията 

възможност да допринасят за екологичния и цифровия преход, като подкрепя 

иновациите и конкурентоспособността. 

 

Повече информация 

 

 

 

Зимният сезон към момента се развива успешно 

 

Зимният сезон към момента се развива успешно, обяви министерството на 

туризма. За периода 1 декември 2022 г. – 17 февруари 2023 г. регистрациите на туристи 

в ЕСТИ са близо 1,1  млн. 

На този етап ръстът общо за страната е около 28%, като важно значение за 

крайните резултати ще има продължителността на ски сезона. Ръст на туристите има 

предимно в големите градове и СПА курортите. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-organizira-kampaniya-za-privlichane-na-mladite-hora-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-organizira-kampaniya-za-privlichane-na-mladite-hora-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/zimniyat-sezon-kam-momenta-se-razviva-uspeshno/
https://tourismboard.bg/news/zimniyat-sezon-kam-momenta-se-razviva-uspeshno/
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Министър Димитров обсъди актуални теми на неформална 

среща с представители на бизнеса в Стара Загора 

 

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе неформална среща с 

представители на бизнеса в Стара Загора, за да обсъди с тях актуални теми и проблеми, 

свързани с развитие на града и региона като туристическа дестинация. 

„Стара Загора е един от добрите примери за устойчиво градско развитие, 

включително и за възможности за развитие на целогодишен туристически продукт. Бих 

искал да отлича и работата на Туристически информационен център, който е един от 

най-добре работещите в страната. Надяваме се услугите, които предлага, да стават все 

по-добри“, заяви министърът в началото на срещата. 

 

Повече информация 

 

 

 

4 институции проверяват за нелоялните практики в сферата на 

туризма на границата „Кулата-Промахон“ 

 

Служители на Министерство на туризма, Комисия за защита на потребителите 

(КЗП), Областна дирекция на МВР-Благоевград, Сектор „Противодействие на 

икономическата престъпност“ и ИААА проверяват превозни средства за нелоялни 

практики в сферата на туризма на Граничен контролно-пропускателен пункт „Кулата-

Промахон“.  

Проверките са резултат от постъпила в Министерство на туризма информация, 

касаеща опасенията на туристическия бизнес за разрастването на сивия сектор. 

Съвместната дейност на институциите ще продължи през цялата година на всички 

гранично-пропускателни пунктове на страната, съгласно правомощията на държавните 

органи. 

Министерство на туризма съвместно с КЗП проверява за законово упражняване 

на дейността на туроператорите, туристическите агенти и на правоспобните 

екскурзоводи. ИААА извършват проверки за спазването на изискванията на Закона за 

автомобилните превози. Областна дирекция на МВР-Благоевград, Сектор 

„Противодействие на икономическата престъпност“ вземат отношение по евентуално 

установяване на нерагламентиран превоз на пътници. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-obsadi-aktualni-temi-na-neformalna-sreshta-s-predstaviteli-na-biznesa-v-stara-zagora/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-obsadi-aktualni-temi-na-neformalna-sreshta-s-predstaviteli-na-biznesa-v-stara-zagora/
https://tourismboard.bg/news/4-institutsii-proveryavat-za-neloyalnite-praktiki-v-sferata-na-turizma-na-granitsata-kulata-promahon/
https://tourismboard.bg/news/4-institutsii-proveryavat-za-neloyalnite-praktiki-v-sferata-na-turizma-na-granitsata-kulata-promahon/
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Алберт Попов става символичен посланик на дестинация 

България и българския зимен туризъм 

 

Българският състезател по ски алпийски дисциплини Алберт Попов става новото 

лице на зимния ни туризъм и символичен посланик на дестинация и бранд България. 

След историческата победа, която завоюва 25-годишната надежда на българския спорт, 

той вече е носител и на още едно отличие, което днес му бе връчено от министър Илин 

Димитров – Златна роза, символ на дестинация България и на българския туризъм. 

Само два дни след като спечели третото място в слалома от Световната купа по 

ски алпийски дисциплини в американския зимен център Палисейдс Тахо, Алберт 

Попов беше гост в Министерството на туризма по покана на служебния министър д-р 

Илин Димитров. 

„След Вашата знакова победа, с която ни направихте горди, бихме искали да Ви 

включим и в гигантския слалом на туризма като наш посланик на туризма и това върви 

с една специална награда – символът на България и на Министерството – Златната роза. 

Благодаря Ви много за всичко, което направихте.“ С тези думи министър Димитров се 

обърна към Алберт Попов, като му връчи отличието. Спортистът отговори, че приема 

тази чест с огромно удоволствие и изрази готовност да се превърне в новото лице на 

зимния ни туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/albert-popov-stava-simvolichen-poslanik-na-destinatsiya-balgariya-i-balgarskiya-zimen-turizam/
https://tourismboard.bg/news/albert-popov-stava-simvolichen-poslanik-na-destinatsiya-balgariya-i-balgarskiya-zimen-turizam/
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Банско за втори път е домакин на cъстезанията по екстремни ски 

и сноуборд Freeride World Qualifier 

 

За втора поредна година елитът на екстремните ски и сноуборд пристига в 

Банско. Поводът е голямото международно състезание по фрирайд 3* Freeride World 

Tour Qualifier - квалификационен кръг от световните серии на Freeride World Tour, 

което ще се проведе на 18 март, като 17 и 19 март са резервни състезателни дни. 

Стартовата височина е 2746 м от самия връх „Тодорка“, денивелацията/вертикално 

спускане/ - 350-400 м, дължина на спускане: 800-1000 м, наклон: 30' - 55'. Надпреварата 

ще е в 4 категории: ски и сноуборд (мъже и жени). 

Преди година Банско отново прие състезанието от този ранг. То се проведе при 

отлични условия и получи много положителни отзиви от състезателите, 

представителите на Freeride World Tour и публиката. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/bansko-za-vtori-pat-e-domakin-na-castezaniyata-po-ekstremni-ski-i-snoubord-freeride-world-qualifier/
https://tourismboard.bg/news/bansko-za-vtori-pat-e-domakin-na-castezaniyata-po-ekstremni-ski-i-snoubord-freeride-world-qualifier/
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Международни новини от България и света  
 

 

Зам.-министър Модева взе участие в културно-туристически 

форум представляващ ресурсите на градовете Пекин и Нинбо 

Заместник-министър Мариела Модева взе участие в културно-туристически 

форум, представляващ ресурсите на китайските градове Пекин и Нинбо, който се 

проведе в София. Заместник-министърът поздрави организаторите и гостите от името 

на министър Димитров и сподели, че е щастлива, че имаме възможността да посрещнем 

в София първата китайска делегация, която пристига след началото на пандемията. 

България и Китай поддържат традиционно добри двустранни отношения във всички 

сфери. Заместник-министърът сподели, че новите взаимноизгодни политики и 

инициативи ще допринесат за задълбочаването на сътрудничеството и 

разбирателството, като по този начин ще укрепят традиционно приятелските 

отношения между нашите народи. 

„Сътрудничеството между нашите две държави в областта на туризма се развива 

интензивно и до 2020 година броят на китайските туристи, посещаващи България, 

бележеше устойчив ръст“, заяви проф. Модева. По думите й България е не само част от 

западното разклонение на Пътя на коприната, а има и потенциал да бъде целогодишна 

дестинация със зимните и морските си курорти, прекрасните пясъчни плажове, 

минералните извори, СПА съоръжения и голф игрища. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-modeva-vze-uchastie-v-kulturno-turisticheski-forum-predstavlyavasht-resursite-na-gradovete-pekin-i-ninbo/
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Министър Димитров проведе среща с посланика на Виетнам До 

Хоанг Лонг 

 

Служебният министър д-р Илин Димитров проведе среща с Н. Пр. До Хоанг 

Лонг, извънреден и пълномощен посланик на Виетнам в България. 

Двете страни се договориха да активизират работата по подписване през 

пролетта на 2023 г. на документ за сътрудничество в туризма между ресорните 

институции в сектора. Планът за сътрудничество в областта на туризма между 

Министерство на културата, спорта и туризма на Виетнам и Министерство на туризма 

на България е в процес на финализиране и ще бъде подписан след договаряне на текста 

между двете страни. 

Министър Димитров изрази готовност да посети Виетнам, за да разговаря с 

ресорните власти в туризма относно кадровото обезпечение на сектора,  имайки 

предвид големия брой виетнамски граждани, които са живели, получили образованието 

си и работили в България. 

 

Повече информация 

 

 

 

Посланикът на България във Виетнам Маринела Петкова 

получи медал „За каузата на културата, спорта и туризма“ за приноса 

ѝ в отношенията между двете страни 

 

Извънредният и пълномощен посланик на България във Виетнам Маринела 

Петкова беше отличена с медал „За каузата на културата, спорта и туризма“, съобщиха 

от посолството ни.  

Отличието е в знак на признателност за приноса ѝ за укрепването на 

сътрудничеството между двете държави в областта на културата, спорта и туризма. 

Медалът бе връчен на посланик Петкова на официална церемония от зам.-министъра на 

културата, спорта и туризма на Виетнам Чин Тхи Тхуи. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-provede-sreshta-s-poslanika-na-vietnam-do-hoang-long/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-provede-sreshta-s-poslanika-na-vietnam-do-hoang-long/
https://tourismboard.bg/news/poslanikat-na-balgariya-vav-vietnam-marinela-petkova-poluchi-medal-za-kauzata-na-kulturata-sporta-i-turizma-za-prinosa-v-otnosheniyata-mezhdu-dvete-strani/
https://tourismboard.bg/news/poslanikat-na-balgariya-vav-vietnam-marinela-petkova-poluchi-medal-za-kauzata-na-kulturata-sporta-i-turizma-za-prinosa-v-otnosheniyata-mezhdu-dvete-strani/
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С голям интерес и акценти върху Черноморие, природа и 

културни богатства приключи участието на България на 

международното туристическо изложение F.re.e в Мюнхен 

 

Приключи още едно международно туристическо изложение, на което страната 

ни се радваше на голям интерес – изложението F.re.e в Мюнхен. 

Министерството на туризма организира участието на България на 

международното туристическо изложение f.re.e в Мюнхен, Германия, което се състоя в 

периода 22-26.02.2023 г. Българският информационен щанд бе на площ от 30 кв. м, като 

на него се представиха Община Варна, "Одисея Ин Спортно-туристическа агенция" 

ООД, "Съни Травел Клуб" ЕООД, "Родопи Екстрийм Адвенчър" ЕООД. 

Това е най-голямото и значимо туристическо събитие в провинция Бавария, 

която се характеризира с един от най-високите средни доходи на глава от населението. 

Изложението е профилирано към професионалисти и крайни клиенти и се проведе за 

първи път след пандемията.  

В 8-те изложбени халета бяха застъпени предимно форми на алтернативен 

туризъм, като темите къмпинг и караванинг, мотори, колоездене, водни спортове, 

фитнес, активна почивка и туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/s-golyam-interes-i-aktsenti-varhu-chernomorie-priroda-i-kulturni-bogatstva-priklyuchi-uchastieto-na-balgariya-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-f-re-e-v-myunhen/
https://tourismboard.bg/news/s-golyam-interes-i-aktsenti-varhu-chernomorie-priroda-i-kulturni-bogatstva-priklyuchi-uchastieto-na-balgariya-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-f-re-e-v-myunhen/
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Културният и фестивален туризъм на Велико Търново е 

представен на изложения в Букурещ и Белград 

 

Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“ представя Велико 

Търново на 47-о издание на Международното туристическо изложение TTR в Букурещ, 

Румъния, което се провежда от 23 до 26 февруари. Щандът на България, на който се 

презентира и старопрестолния град, е най-големият на изложението и се простира на 

площ от четвърт декар, съобщиха от Общинската туристическа агенция. 

Един от основните акценти е популяризирането на старата столица като център 

на културния туризъм в страната, с акцент към фестивалите, които традиционно се 

провеждат във Велико Търново. Сред тях са Летният оперен фестивал „Сцена на 

вековете“ 2023 и Международният фестивал на историческите възстановки. 

Румъния е най-големият чуждестранен пазар за българския туризъм, като само 

през 2022 г. над 40 000 румънски граждани са посетили Велико Търново, припомниха 

от Общинската туристическа агенция. 

 

Повече информация 

 

 

 

Черна гора отчита 2,18 милиона туристи през 2022 г. 
 

Черна гора отчита 2,18 милиона туристи и 12,43 милиона нощувки на туристи, 

предаде черногорската агенция МИНА, позовавайки се на предварителните данни на 

статистическия институт на страната - Монстат. 

„От общия брой нощувки 95,5 на сто са реализирани от чуждестранни туристи, а 

4,5 на сто от местни туристи“, се посочва в съобщението. 

В структурата на нощувките на чуждестранни туристи през миналата година 

най-много са нощувките на туристите от Сърбия - 25,5%, Русия - 16,4%, Босна и 

Херцеговина - 9,9%, Германия - 5,9%, Украйна - 4,9%, Косово - 4% и Великобритания - 

3,3 процента. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kulturniyat-i-festivalen-turizam-na-veliko-tarnovo-e-predstaven-na-izlozheniya-v-bukuresht-i-belgrad/
https://tourismboard.bg/news/kulturniyat-i-festivalen-turizam-na-veliko-tarnovo-e-predstaven-na-izlozheniya-v-bukuresht-i-belgrad/
https://tourismboard.bg/news/cherna-gora-otchita-2-18-miliona-turisti-prez-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/cherna-gora-otchita-2-18-miliona-turisti-prez-2022-g/
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България е сред петте най-големи пазара от Централна Европа 

за Сейшелските острови 

 

 

Поредна серия чартърни полети между България и Сейшелските острови 

започна на 26 февруари със 180 души, пътували със самолет на "България Ер". Всички 

места на директния полет, кацнал на международното летище "Пуант Ла Рю", бяха 

резервирани, съобщи Информационната агенция на Сейшелите. 

Бернадет Вилемин, генерален директор "Маркетинг на дестинации" на 

Туристическия борд на Сейшелските острови, съобщи в писмено изявление, че 

България е сред петте най-големи централноевропейски пазара за Сейшелските 

острови. През 2022 г. над 1700 българи са посетили островната държава. 

Част от стратегиите на Туристическия борд са насочени към разширяване на 

промоционалните кампании, насочени към всички пазари, където има забележим и 

солиден потенциал, добави тя. 

„Определено мога да кажа, че Сейшелските острови сега са основна дестинация 

за българските туристи и очакваме следващият напълно резервиран чартърен полет да 

отпътува много скоро“, коментира Почетният генерален консул на Сейшелските 

острови в България Максим Бехар в съобщение до Сейшелската информационна 

агенция. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-e-sred-pette-naj-golemi-pazara-ot-tsentralna-evropa-za-sejshelskite-ostrovi/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-e-sred-pette-naj-golemi-pazara-ot-tsentralna-evropa-za-sejshelskite-ostrovi/

