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Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
Заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска 

цел „Национален борд по туризъм“ 
 

На 9 март 2023 г. в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на 

Сдружение с нестопанска цел „Национален борд по туризъм“ при следния дневен ред:    

 

1. Взeмане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на НБТ. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/zasedanie-na-upravitelniya-savet-na-sdruzhenie-s-nestopanska-tsel-natsionalen-bord-po-turizam/
https://tourismboard.bg/news/zasedanie-na-upravitelniya-savet-na-sdruzhenie-s-nestopanska-tsel-natsionalen-bord-po-turizam/
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Д-р Полина Карастоянова: В България се води война срещу 

развитието на планините 

 

„В България имаме една 

ситуация, която е абсолютно 

неприемлива и тя е, че се води 

буквално война срещу развитието 

на планината и възможността за 

достъпност на планината.“ 

Това заяви в студиото на 

EuroNews България 

изпълнителният директор на 

Националния борд по туризъм д-

р Полина Карастоянова. 

„Законът в България е срещу българските граждани, защото той е обособил 

някакви територии.. за кого – за мечки, птици, катерички? Планините са за хората – за 

нашите деца, за нашите родители“, каза тя. 

„Туристическият сектор е един от най-проверяваните. Ако на определени места 

има някакви отклонения те са в много малко обекти или туроператорски компании. 

Основните участници в този бизнес са хора, инвестирали не просто средства и 

професионален опит и живот в работата си, но са инвестирали и името си“, коментира 

още Карастоянова. 

 „Когато се злоупотребява с липса на контрол и това се налага като норма – това 

работи срещу хората. Планината е здраве, природата е здраве и възможността всеки да 

бъде там във всеки момент на годината минава през едно единствено условие – да им 

достъпност“, каза тя. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-v-balgariya-se-vodi-vojna-sreshtu-razvitieto-na-planinite/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-v-balgariya-se-vodi-vojna-sreshtu-razvitieto-na-planinite/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

Проф. Румен Драганов: Скокът на цените в туризма е с около 

17%, въпреки това всичко е резервирано 

 

На хората най-много влияе с кого пътуват и къде пътуват. При пътуванията не се 

замисляме толкова за цените, колкото самата цел на пътуването. Целта на пътуването е 

императив. В света се случват огромен брой пътувания. Пандемията тласна хората към 

пътуване, докато преди това имаше празни места в самолетите, сега няма празни места 

за резервация нито към България, нито от България за чужбина. Инфлацията принуди 

хората да си харчат парите вместо да ги държат в чекмедже за техните наследници. 

Това заяви в интервю пред БГНЕС Румен Драганов, директор на Института за 

анализи и оценки в туризма, на 6 март 2023 г. Драганов даде пример, че ако сме със 

семейството или половинката си, гледаме как да си прекараме добре. "Какво значение 

има какво ви струва влака, самолета или транспорта или какви усилия полагате. 

Туризмът е полагане на усилия", подчерта той.. 

 

Вж. видео 

 

 

 

Проф. Румен Драганов: Сега е времето за резервации с отстъпки 

за ранни записвания 

 

Колкото по-рано вземам решение за пътуване, толкова по-евтино може да 

излезе. В момента на излизането на билетите може да си закупите такива с 50% по-

евтини, дори може да откриете такива по 1 евро. Вече текат ранните записвания, които 

отбелязват ръст. Съществува и опцията "пазаруване в последния момент", когато също 

има спад на цените, тъй като тогава остава това, което никой не е купил. Третият начин 

за пътуване е "където ти видят очите". Българинът избира да прекара лятото си у нас. 

Това заяви директорът на Института за анализи и оценки в туризма (ИАОТ) проф. 

Румен Драганов на 6 март 2023 г.  

По думите му българинът пътува зад граница средно 1-2 пъти годишно, но 

пътуванията в рамките на страната са 21 млн. 

 

Вж. видео 

 

 

https://tourismboard.bg/news/rumen-draganov-skokat-na-tsenite-v-turizma-e-s-okolo-17-vapreki-tova-vsichko-e-rezervirano/
https://tourismboard.bg/news/rumen-draganov-skokat-na-tsenite-v-turizma-e-s-okolo-17-vapreki-tova-vsichko-e-rezervirano/
https://tourismboard.bg/news/prof-rumen-draganov-sega-e-vremeto-za-rezervatsii-s-otstapki-za-ranni-zapisvaniya/
https://tourismboard.bg/news/prof-rumen-draganov-sega-e-vremeto-za-rezervatsii-s-otstapki-za-ranni-zapisvaniya/
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Немските туроператори със засилен интерес към Албена в 

рамките на ITB Berlin 

 

Най-големите немски 

туроператори, сред които DER 

Touristik, FTI Group, Alltours 

Flugreise, Schauinsland Reisen, 

потвърдиха засиления интерес 

към ваканционно селище 

„Албена“ от страна на гости от 

Германия. Това стана ясно в 

рамките на проведени редица 

срещи по време на завършилото 

вчера изложение ITB Berlin. 

Специалистите изразиха мнение, че дестинацията регистрира добри търговски 

резултати на пазар Германия не само заради авторитета, който е изградила през 

годините, но и благодарение на целенасочените усилия, които полага съвместно с 

местната рекламна и ПР агенция GCE за популяризиране преимуществата на 

българското северно Черноморие. Важен момент е също присъствието на утвърдени 

немски хотелски вериги в комплекса като Maritim Hotels и Calimera, което е израз на 

доверие и ясен сигнал за перспективност. Сред останалите фактори, водещи до 

отчетените ръстове са предлаганото отлично качество, ангажимента на „Албена“ АД в 

областта на устойчивото развитие и опазването на околната среда, широката плажна 

ивица, наличието на много зелени и отворени пространства, културното и природно 

богатство на региона. 

В рамките на ITB Berlin ваканционно селище „Албена“ бе част и от тематична 

презентация, представяща България като водеща дестинация за здравен туризъм. 

Събитието в Българския културен институт в Берлин, организирано от 

Българския съюз по балнеология и СПА, Германо-Българската индустриално-търговска 

камара и Министерството на туризма, събра на едно място журналисти, експерти и 

представители на бизнеса. Президентът на Европейската СПА асоциация Тиери Дюбоа, 

председателят на BUBSPA д-р Сийка Кацарова, министърът на туризма д-р Илин 

Димитров, българският посланик в Германия Н. Пр. Елена Шекерлетова и Кармен 

Щрук от ГБИТК, поставиха акцент върху възможността за признаването на 

амбулаторните профилактични услуги от немските здравноосигурителни каси – 

програма, част от която е и специализираната болница за рехабилитация „Медика 

Албена“. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/nemskite-turoperatori-sas-zasilen-interes-kam-albena-v-ramkite-na-itb-berlin/
https://tourismboard.bg/news/nemskite-turoperatori-sas-zasilen-interes-kam-albena-v-ramkite-na-itb-berlin/
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Мариан Беляков: Пампорово отчита ръст на румънски и 

молдовски туристи 

 

Увеличение на румънските 

и молдовски туристи се 

наблюдава през тази зима в 

Пампорово според Мариан 

Беляков, изпълнителен директор 

на „Пампорово“ АД. Курортът 

отчита стабилен ски сезон и ръст 

на туристи на фона на 

предизвикателствата, свързани с 

метеорологичните аномалии и 

нетипично топлата зима. 

Български туристи са основният контингент и през тази година в Пампорово. От 

чуждестранните групи се запазва тенденцията за стабилизиране на потока от английски 

и ирландски туристи. Засиленият интерес от британските пазари се потвърждава и от 

двойно увеличените заявки и записвания при английските и ирландски чартърни 

програми за следващата зима. 

 

Повече информация 

 

 

 

Ричард Алибегов: Имаме по-малко клиенти, поръчват една пица 

с две чинии, работим с чужденци 

 

Високата инфлация постави своя отпечатък и върху заведенията за хранене. 

Като отворим менюто, често цената не е същата в сравнение с предишния месец. 

„Този скок се наблюдава от 2019 насам. Много ще кажат: "Да, получавате 

компенсация за ток, намалено ДДС, защо цените са високи?", компенсацията, която 

получават всички за ток, е 200 лв. за над мегават час. Тоест, ако стигнем 200 лв. без 

компенсации, това би било 3 пъти по-скъпо от 2019 година. В момента токът, след 

компенсация, е 3-4 пъти по-скъп, отколкото 2019 година. Този ток е по-скъп за всички, 

нашите цени се формират от това какви разходи има дадено заведение“, каза 

председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов в студиото на 

Bulgaria ON AIR на 10 март. 

 

Вж. видео 

 

  

https://tourismboard.bg/news/marian-belyakov-pamporovo-otchita-rast-na-rumanski-i-moldovski-turisti/
https://tourismboard.bg/news/marian-belyakov-pamporovo-otchita-rast-na-rumanski-i-moldovski-turisti/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-imame-po-malko-klienti-porachvat-edna-pitsa-s-dve-chinii-rabotim-s-chuzhdentsi/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-imame-po-malko-klienti-porachvat-edna-pitsa-s-dve-chinii-rabotim-s-chuzhdentsi/
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Новини от други НПО, свързани с туризъм 
 

 

 

До 45% ръст на резервациите за летния туристически сезон у нас 
 

До 45% ръст на резервациите за летния туристически сезон у нас, отчитат чужди 

туроператори. 

Колко ще ни струва лятната почивка на южното ни черноморие? 

Темата за ръста на цените на летните почивки коментира Павлина Илиева, 

председател на Обединение „Бъдеще за туризма“ в студиото на NovaNews. 

„Хубаво е, че туроператорите, които работя с чужденци, започнаха да виждат и 

България на сцената на летния сезон. Ръстът е минимален, но все пак го има“, каза тя. 

Илиева уточни, че политическата криза в страната също се отразява на туризма. 

  

Вж. видео 

 

 

 

Студентка от Котел спечели награда за видеоклип с пътеводител 

на китайски 

 

Второкурсничката от 

Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски” Димка 

Лазарова от Котел спечели първа 

награда за „Отличен видеоклип“ в 

състезанието „Туризъм+китайски 

език: 3-минутен пътеводител - ще 

ви запозная с моя роден град“, 

организирано от Център за 

езиково обучение и 

сътрудничество и организацията  „Китайски алианс“. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/do-45-rast-na-rezervatsiite-za-letniya-turisticheski-sezon-u-nas/
https://tourismboard.bg/news/do-45-rast-na-rezervatsiite-za-letniya-turisticheski-sezon-u-nas/
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/
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Интернет платформа подпомага туризма в областите Хасково и 

Одрин 

 

Създадена интернет платформа вече подпомага развитието на туризма в 

трансграничните области Хасково и Одрин, Турция. Географската информационна 

система (ГИС) по проекта "Транс - тракийска връзка" (Cross–Thracе Connection) бе 

разработена в рамките на инициатива по програмата "Интеррег ИПП България - 

Турция", съобщи Милена Трендафилова от „Алианс за регионално сътрудничество и 

развитие“ - Хасково, партньор по проекта с водеща страна Търговско-промишлена 

палата – Кешан, Турция, и партньор – Регионален исторически музей (РИМ) – Хасково. 

Стойността на проекта бе 475 643 евро, а проектът бе инвестиционен, уточни 

Трендафилова. "Облачната" ГИС-платформа е достъпна у нас чрез мобилните 

апликации Cross-Thrace Connection и Mapping Thracia, или на страницата на РИМ-

Хасково. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/internet-platforma-podpomaga-turizma-v-oblastite-haskovo-i-odrin/
https://tourismboard.bg/news/internet-platforma-podpomaga-turizma-v-oblastite-haskovo-i-odrin/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

Кът хотелиерство и ресторантьорство на „Национални дни на 

кариерата 2023“ 
 

22-ото издание на най-големия кариерен форум в България „Национални дни на 

кариерата“ дава възможност за живи срещи между работодателите и търсещите работа 

в 6 академични града в страната. 

Първото събитие от редицата срещи ще се проведе в София на 1 април в Гранд 

Хотел „Милениум”, Конферентни зали на ет. 2., където ще бъде създаден браншови 

Кът хотелиерство и ресторантьорство. 

JobTiger организира „Национални дни на кариерата“ вече повече от 20 години в 

продължение на мисията си да създава стойност за хората, търсещи работа, бизнеса и 

обществото. От форумите „Национални дни на кариерата“ е започнал професионалният 

път на над 53 000 човека. 

За всички участници от сектор Туризъм в „Кът хотелиерство и 

ресторантьорство“ организаторите предоставят 50% отстъпка от нормалните цени, т.е. 

цената за участие на компания би била 2000 лв. без ДДС. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kat-hotelierstvo-i-restorantorstvo-na-natsionalni-dni-na-karierata-2023/
https://tourismboard.bg/news/kat-hotelierstvo-i-restorantorstvo-na-natsionalni-dni-na-karierata-2023/
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Министър Илин Димитров обсъди на неформална среща с 

бизнеса възможностите за развитие на туризма в района на 

Търговище 

 

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе поредната от серията 

неформални срещи с бизнеса – този път с локация Търговище, на 5 март 2023 г. Той се 

срещна и разговаря с представители на местната организация – членовете на УС на 

Местно туристическо сдружение – Търговище и с председателя му Тодор Янакиев, 

който е и член на УС на БХРА. На срещата бяха обсъдени теми и въпроси, свързани с 

развитието на туризма в региона. Подобряване на дигиталното представяне на 

възможностите за туризъм в област Търговище, проблемът с кадрите и подобряване на 

туристическата услуга бяха сред важните теми. Фокусът беше поставен и на 

възможностите да се работи върху създаването на туристически пакети за кратки 

пътувания в региона с акцент върху местната кухня, винени турове и посещение на 

културно-исторически обекти. Домакините изтъкнаха уникалната географска позиция 

на Търговище – точно на 100 км от три от големите български градове – Варна, Русе и 

Шумен. 

 

Повече информация 

 

 

 

Обучителни семинари за хотелиери се организират през март в 

Смолян 

 

Поредица от обучителни семинари за хотелиери, ресторантьори  и туроператори  

се организират през март в Смолян, информират от Съюза на родопските хотелиери и 

ресторантьори. Обученията са безплатни и се провеждат в рамките на проекта 

„Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона“ по Програмата 

за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция - България 2014-2020“.  

Учебните семинари ще представят актуална информация по темите „Маркетинг 

в туризма“, „Обслужване на клиенти в туристическия бизнес“, „Регионална и местна 

туристическа идентичност и нейното значение за местната икономика“. Първото 

обучение ще започне на 14 и 15 март. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-obsadi-na-neformalna-sreshta-s-biznesa-vazmozhnostite-za-razvitie-na-turizma-v-rajona-na-targovishte/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-obsadi-na-neformalna-sreshta-s-biznesa-vazmozhnostite-za-razvitie-na-turizma-v-rajona-na-targovishte/
https://tourismboard.bg/news/obuchitelni-seminari-za-hotelieri-se-organizirat-prez-mart-v-smolyan/
https://tourismboard.bg/news/obuchitelni-seminari-za-hotelieri-se-organizirat-prez-mart-v-smolyan/


 

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 

 

 

Нови проверки срещу нелегалните практики и сивия сектор в 

туристическите услуги 

 

На 3 и 4 март 2023 г. 

Министерството на туризма, 

съвместно със служители на 

Комисията за защита на 

потребителите, Икономическа 

полиция и ИА „Автомобилна 

администрация“ извършиха нови 

проверки срещу нелегалните 

практики и сивия сектор в 

туристическите услуги - този път 

проверките бяха на ГКПП Капитан Андреево.  

Бяха проверени 17 автобуса, превозващи туристи в посока Турция. На 

дружествата бе извършена проверка в Националния туристически регистър (НТР) за 

регламентирано извършване на туроператорска дейност. 

Установено е, че 12 автобуса пътуват по организирано туристическо пътуване с 

регистрирани туроператори, на които е извършена проверка в регистъра за наличието 

на валидно сключен договор за застраховка „Отговорност на туроператора“. Направена 

е проверка също при извършването на дейността туроператорите имат ли сключени 

договори с лицензирани превозвачи и правоспособни екскурзоводи. Извършена е 

проверка в НТР и на 5 броя лица, придружаващи туристите, които упражняват 

професията „екскурзовод“. 

 

Повече информация 

 

 

 

Градската железница на Пловдив ще има 13 спирки, ще свързва 

пет общини и част от индустриалните зони 

 

13 спирки ще има Градската железница на Пловдив около това се обединиха 

участниците в първата работна среща, проведена на 6 март 2023 г., която се организира 

от областния управител Ангел Стоев с цел подобряване на координацията по проекта. 

Има предложения към някои от тях да бъдат изградени буферни паркинги и да се 

ситуират спирки на автобусния градски транспорт, съобщи Областна администрация 

Провдив. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/novi-proverki-sreshtu-nelegalnite-praktiki-i-siviya-sektor-v-turisticheskite-uslugi/
https://tourismboard.bg/news/novi-proverki-sreshtu-nelegalnite-praktiki-i-siviya-sektor-v-turisticheskite-uslugi/
https://tourismboard.bg/news/gradskata-zheleznitsa-na-plovdiv-shte-ima-13-spirki-shte-svarzva-pet-obshtini-i-chast-ot-industrialnite-zoni/
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Над 60% ръст на приходите от нощувки през януари 2023 г. 
 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през януари 2023 г. 

е 1 032.4 хил., или с 47.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, 

като най-голямо увеличение на нощувките (с 50.0%) се наблюдава в местата за 

настаняване с 1 и 2 звезди. 

През януари 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.9% от общия 

брой нощувки на чужди и 41.5% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 

звезди са осъществени 16.7% от нощувките на чужди и 30.5% - на български граждани, 

докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.4 и 28.0%. 

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2023 г. се 

увеличава с 50.6% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 439.5 хиляди, като 

е отчетено увеличение както при чуждите граждани - с 81.0%, така и при българските - 

с 39.3%. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2023 г. е 27.6%, 

като се увеличава с 5.3 процентни пункта в сравнение с януари 2022 година. Най-

висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 40.1%, следват 

местата за настаняване с 3 звезди – 25.4%, и с 1 и 2 звезди – 15.0%. 

Приходите от нощувки през януари 2023 г. достигат 77.6 млн. лв., или с 60.1% 

повече в сравнение с януари 2022 година. Отчетено е увеличение на приходите както от 

чужди граждани – с 67.5%, така и от български граждани – с 53.8%. 

 

Повече данни 

 

 

 

Приходите от нощувки в Пловдив през януари са се увеличили с 

повече от 60% на годишна база 

 

Приходите от нощувки в област Пловдив през януари са се увеличили с повече 

от 60 на сто, в сравнение със същия месец на миналата година. За 2023 година те 

достигат 5,5 млн. лева. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари е 23 на сто, като 

тя е най-висока в тези с четири и пет звезди, които са и предпочитани от 

чуждестранните туристи. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани 

на Турция, Гърция, Германия, Румъния и Италия. 

 

Повече данни 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/nadd-60-rast-na-prihodite-ot-noshtuvki-prez-yanuari-2023-g/
https://tourismboard.bg/news/nadd-60-rast-na-prihodite-ot-noshtuvki-prez-yanuari-2023-g/
https://tourismboard.bg/news/prihodite-ot-noshtuvki-v-plovdiv-prez-yanuari-sa-se-uvelichili-s-poveche-ot-60-na-godishna-baza/
https://tourismboard.bg/news/prihodite-ot-noshtuvki-v-plovdiv-prez-yanuari-sa-se-uvelichili-s-poveche-ot-60-na-godishna-baza/
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Международни новини от България и света  
 

 

Генералният секретар на СОТ Пололикашвили беше гост на 

българския щанд на ITB Берлин 

Генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Зураб 

Пололикашвили специално посети щанда на България на ITB Берлин и поздрави 

българския служебен министър. “Винаги сте добре дошли в България”, каза министър 

Димитров и подчерта, че страната ни се подготвя за домакинството на 68-та сесия на 

Регионална комисия "Европа" на СОТ в началото на юни. 

Преди това двамата с министър Димитров проведоха неформална среща на 

националния щанд на Грузия - страната партньор в тазгодишното изложение. Срещата 

между двамата предизвика голям интерес на грузинския щанд, след като в първата 

вечер държавата беше домакин и главно действащо лице в зрелищната церемония по 

откриване на най-голямото в света туристическо изложение. Българският министър 

благодари за топлото отношение и доброто сътрудничество със Световната 

организация в лицето на нейния генерален секретар Пололикашвили и Алесандра 

Прианте, директор за Европа на СОТ. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/generalniyat-sekretar-na-sot-pololikashvili-beshe-gost-na-balgarskiya-shtand-na-itb-berlin/
https://tourismboard.bg/news/generalniyat-sekretar-na-sot-pololikashvili-beshe-gost-na-balgarskiya-shtand-na-itb-berlin/
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Министър Димитров обсъди възможности за сътрудничество с 

колегата си от Федералното министерство на Германия 

 

В рамките на международното изложение ITB в Берлин, министърът на туризма 

д-р Илин Димитров проведе среща с политическия представител на Германия, който 

отговаря за туризма - Дитер Янечек, координатор с ресор туризъм във Федералното 

министерство на икономиката и изменението на климата на Германия, както и с 

неговия екип. В срещата се включи и туристическото аташе на България Тихомир 

Патарински в Берлин. 

Министър Димитров посочи, че Германия е най-значимият търговски партньор 

на България и един от топ пазарите в сферата на туризма. Страната ни последователно 

работи за възстановяването му чрез организирането на редица активности за 

промотиране на дестинация България и богатите възможности, които предлагаме - като 

приключилото наскоро “роудшоу” в поредица от германски градове, провеждането на  

експедиентски и журналистически турове, институционално и общуване на ниво бизнес 

към бизнес (с поредици от типа В2В срещи) между двете държави. Участието на 

България на всички големи популярни и специализирани изложения в Германия също е 

важна част от работата, като до края на годината те ще станат общо пет - всичко това се 

прави с крайна цел завръщането на все по-голям брой германски туристи у нас, след 

двете сериозни кризи, които промениха традиционно добрите числа на туристопотока - 

пандемията от COVID-19, близостта на войната в Украйна и икономическите 

последици от тях. 

Министър Димитров изтъкна пред своя домакин основните цели на МТ на 

германския туристически пазар – по-бързо възстановяване до нивата отпреди 

пандемията и увеличаване на средния престой на германските туристи у нас. 

„Ние можем да ги привлечем с богатите възможности да практикуват културен и 

алтернативни форми на туризъм, като активизираме крилата на сезона, използвайки 

възможностите на конгресния туризъм (MICE) и не на последно място, като работим с 

германските здравни каси в посока рехабилитация и балнеолечение“, подчерта 

министър Димитров. Това може да стане чрез ребрандиране на туристическия имидж 

на страната ни със специализирани видове туризъм: здравен - по линия на 

споразумението с Държавните здравноосигурителни каси на Германия и различните 

форми на културен туризъм и популярните обиколни пътувания, които съчетават 

разнообразни елементи от туристическия продукт. 

Министър Димитров и Дитер Янечек обмениха опит относно полезните 

практики по актуални теми, свързани с устойчивия туризъм, по-нататъшната му 

дигитализация и рекламирането на малко познати аспекти от българския туристически 

продукт. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-obsadi-vazmozhnosti-za-satrudnichestvo-s-kolegata-si-ot-federalnoto-ministerstvo-na-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-obsadi-vazmozhnosti-za-satrudnichestvo-s-kolegata-si-ot-federalnoto-ministerstvo-na-germaniya/
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България с приз “най-добра дестинация за региона на 

Балканите“ за 2023 на ITB Берлин 

В рамките на изложението България получи изключително престижно признание 

от страна на Асоциацията на тихоокеанските журналисти, пишещи за туризъм. 

Страната ни бе отличена с наградата „Най-добра дестинация за региона на Балканите“ 

за 2023 г., а министър Димитров получи приза „Министър за региона на Балканите за 

2023 г.“ 

Наградата е доказателство за успешните политики, които страната ни провежда 

в посока възстановяването и растежа на туристическата индустрия, която пострада 

изключително много от редица негативни събития в последните години. 

Двата приза бяха връчени на българското Министерство на туризма на 

специална церемония в Messe Berlin на 8 март. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-s-priz-naj-dobra-destinatsiya-za-regiona-na-balkanite-za-2023-na-itb-berlin/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-s-priz-naj-dobra-destinatsiya-za-regiona-na-balkanite-za-2023-na-itb-berlin/
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България участва в традиционния Дунавски салон по време на 

изложението в Берлин 

 

В рамките на ITB Берлин, ежегодно провинция Баден-Вюртемберг организира 

Дунавски салон съвместно с националното представителство на страната партньор на 

събитието, която тази година беше Молдова. Дунавският салон представя общността от 

държавите, разположени по поречието на най-голямата европейска река и се провежда 

традиционно на втория ден от изложението, в представителството на Баден-

Вюртемберг в Берлин, като страната ни тази година бе представена и на това специално 

събитие. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерството на туризма представи дестинация България на 

Международния панаир за туризъм и свободното време в град 

Вроцлав, Полша 

 

Дестинация България-София бе представена с информационен щанд от 12 кв. м 

като в деня на откриването на изложението на 3-ти март 2023 година, ОП “Туризъм”, 

съвместно с посолството на България във Варшава и Националното туристическо 

представителство се проведе среща-презентация с представители на местните 

туроператори, туристически агенти, медии и представители на властта. Участие взеха 

около 40 души, които бяха запознати с възможностите за туризъм и отдих на 

територията на Община София, както и с преимуществата на България като 

целогодишна туристическа дестинация. Домакин на срещата бе Н.Пр. Маргарита 

Ганева, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република 

Полша, а сред гостите бяха Дариуш Куш, председател на управителния съвет на 

Летище „Николай Коперник“ във Вроцлав с двамата си заместници - г-жа Алиция 

Вуйчик-Голембиовска, регионален мениджър ЦИЕ и Балтийски страни на Ryanair, екип 

на регионалната телевизия TVP Wroclaw, журналисти от регионални и специализирани 

издания и др. 

На събитието Министерството на туризма, Столична Община, заедно с 

посолството на България във Варшава промотираха стартиращата на 27 март 2023 

година самолетна връзка между полския град Вроцлав и София. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-v-traditsionniya-dunavski-salon-po-vreme-na-izlozhenieto-v-berlin/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-v-traditsionniya-dunavski-salon-po-vreme-na-izlozhenieto-v-berlin/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-predstavi-destinatsiya-balgariya-na-mezhdunarodniya-panair-za-turizam-i-svobodnoto-vreme-v-grad-vrotslav-polsha/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-predstavi-destinatsiya-balgariya-na-mezhdunarodniya-panair-za-turizam-i-svobodnoto-vreme-v-grad-vrotslav-polsha/
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Пътническите полети в ЕС през 2022 година все още са под 

равнищата от 2019 година 

 

През 2022 г. броят на пътническите полети в ЕС все още са под 

предпандемичните равнища от 2019 г., отчита Евростат. Най-значителният спад в броя 

на пътническите полети е бил регистриран през януари (-34 на сто) спрямо същия 

месец през 2019 г.), февруари (-33 на сто), март (- 27 на сто) и април (-19 на сто). 

С напредването на годината е отчетено значително подобрение с регистрирани 

понижения между 14 на сто и 16 на сто за периода от май до декември 2022 г. Най-

сериозните подобрения в броя на полетите са отчетени през август и октомври (-14 на 

сто и през двата месеца). 

Сред страните членки на ЕС единствено Гърция е имала повече полети, 

отколкото през 2019 г. (+1 на сто). Други страни също са били близо до пълно 

възстановяване – Португалия (- 4 на сто спрямо 2019 година), Люксембург (- 8 на сто) и 

Хърватия (- 9 на сто). Страните с най-малко признаци за възстановяване са били 

Словения (- 41 на сто), Чехия (- 35 на сто) и Швеция  (- 31 на сто). 

 

Повече данни 

 

 

 

Новият туристически сезон за Крит е официално открит 

 

Туристическият сезон за 

Крит бе открит официално с 

полета от Бристол, 

Великобритания, до летището на 

Ираклион „Н. Казандзакис“ на 8 

март, предаде за БТА гръцката 

агенция АНА-МПА. 

Според мениджъра на 

летището Йорго Плиака това е 

първият редовен полет от 

чужбина, като на 25 и 26 март се очаква да пристигнат голям брой полети, към 30. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/patnicheskite-poleti-v-es-prez-2022-godina-vse-oshte-sa-pod-ravnishtata-ot-2019-godina/
https://tourismboard.bg/news/patnicheskite-poleti-v-es-prez-2022-godina-vse-oshte-sa-pod-ravnishtata-ot-2019-godina/
https://tourismboard.bg/news/noviyat-turisticheski-sezon-za-krit-e-ofitsialno-otkrit/
https://tourismboard.bg/news/noviyat-turisticheski-sezon-za-krit-e-ofitsialno-otkrit/
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Ценовата криза удря медицинския туризъм в Източна Европа 

 

Растящите цени на 

самолетните билети и намалелите 

полети, както и спомените за 

хаоса по летищата от миналата 

година, също отблъскват 

потенциалните пациенти, казват 

анализатори и управители на 

клиники. 

По данни на WeCure, 

която е специализирана в 

организиране на пътувания с медицински цели от Великобритания, полетите до страни 

като Турция, например, сега са два пъти по-скъпи от тези през 2019 г. Полетите, 

трансферите и горивото съставляват около 15 на сто от цената на медицинския пакет, 

или два пъти повече от преди пандемията, което повишава крайната стойност на 

продукта. 

Някои клиники, изправени пред по-високи цени, вече сами вдигнаха тарифите. 

 

Повече информация 

 

 

 

Германската туристическа индустрия очаква през 2023 г. 

възстановяване до предпандемичното ниво 

 

Ценовата криза и войната в Украйна не са намали апетита на германците да 

пътуват, отчита основната туристическа асоциация Deutscher ReiseVerband. По оценки 

на асоциацията през настоящата година германският туризъм ще се върне на 

рекордните предпандемични нива. 

Годината е започнала силно, като през януари приходите на туристическите 

агенции и платформите за онлайн резервации са се удвоили на годишна база и са били с 

12 на сто над същия месец през 2019 г., сочат данните на асоциацията. 

„Хората като цяло не искат да се отказват от пътувания и почивки. Това ни 

вдъхва оптимизъм въпреки геополитическата и икономическата несигурност“, заяви 

президентът на асоциацията Норберт Фибег. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/tsenovata-kriza-udrya-meditsinskiya-turizam-v-iztochna-evropa/
https://tourismboard.bg/news/tsenovata-kriza-udrya-meditsinskiya-turizam-v-iztochna-evropa/
https://tourismboard.bg/news/germanskata-turisticheska-industriya-ochakva-prez-2023-g-vazstanovyavane-do-predpandemichnoto-nivo/
https://tourismboard.bg/news/germanskata-turisticheska-industriya-ochakva-prez-2023-g-vazstanovyavane-do-predpandemichnoto-nivo/
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Повече от 88 хиляди туристи са посетили Босна и Херцеговина 

през януари 2023 г. 
 

През януари 2023 г. в Босна и Херцеговина са регистрирани 88 044 туристи, 

което е с 14,4 на сто по-малко спрямо декември 2022 г. и с 14,7 на сто повече спрямо 

януари 2022 г., предаде босненската агенция ФЕНА. 

Същевременно туристите са реализирали 208 272 нощувки през януари, което е с 

2,2 на сто повече спрямо декември 2022 г. и с 12,6 на сто повече спрямо януари 2022 г. 

35,5 на сто от нощувките са от местни туристи, а 64,5 на сто – от чуждестранни 

туристи. 

 

Повече данни 

 

 

 

Отделът по дивата природа на Гана насърчава инвеститори да 

развиват екотуризма 

 

Отделът по дивата природа и 

горите на Гана даде уверения, че 

бизнесът и корпорациите ще извлекат 

ползи ако инвестират в екотуризма на 

страната, съобщи ганайската новинарска 

агенция ГНА за БТА. 

Гана може да спечели милиони 

долари и да разкрие хиляди работни 

места от екотуризма, стига да има 

достатъчно инвестиции в сектора, които да привлекат туристи от целия свят, се казва в 

съобщението. 

Следователно Комисията по горите нареди на Директората по екотуризма, 

управляван от Отдела по дивата природа да проучи неизползвания потенциал на 

горите, да развие екотуризма и да генерира приходи. 

„Имаме около 21 защитени района с обща площ от близо 14 000 квадратни 

километра, около 5,6% от цялата територия на Гана. Във всички тези райони може да се 

развива екотуризъм, защото туризмът там е базиран на природата“, каза д-р Гима, 

директор на Директората по екотуризъм. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/poveche-ot-88-hilyadi-turisti-sa-posetili-bosna-i-hertsegovina-prez-yanuari-2023-g/
https://tourismboard.bg/news/poveche-ot-88-hilyadi-turisti-sa-posetili-bosna-i-hertsegovina-prez-yanuari-2023-g/
https://tourismboard.bg/news/otdelat-po-divata-priroda-na-gana-nasarchava-investitori-da-razvivat-ekoturizma/
https://tourismboard.bg/news/otdelat-po-divata-priroda-na-gana-nasarchava-investitori-da-razvivat-ekoturizma/

