
 

 

 

 

 

Теми на Брой 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дестинация България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Статистическа информация 

 Информация за генериращи 

пазари 

 Рекламни и комуникационни 

инициативи 

 Предстоящи международни 

изложения през ноември 2021 
 

 



 

 

 

I. Статистическа информация 

Данни от ЕСТИ за местата за настаняване 

Справките са актуални към датата на изготвяне и не отразяват евентуални корекции от 

хотелиери след това. 

Летен сезон 2021 г. – май – септември (туристи по възраст) 

  Българи  Чужденци 

до 14 години 9,4%  16,8% 

15-29 години 16,6%  18,7% 

30-44 години 35,1%  32,1% 

45-59 години 28,1%  22,7% 

над 60 години 10,8%  9,7% 

Общо  100%  100%  

 

 

 

II. Информация за генериращи пазари 

 

ГЪРЦИЯ 

Изискванията за пропускане на граждани в страната са продължени до 12 ноември. 

Задължително следва да бъде попълнен формуляр за локализиране – passenger locator 

form. Влизането продължава да се осъществява при представяне на един от документите 

– за прекарана болест с валидност от 6 месеца, 72-часов ПСР тест и сертификат за 

завършен курс за ваксинация. 

 

 

 



 

 

III. Рекламни и комуникационни инициативи 

 

41-то издание на международното туристическо изложение World Travel Market в 

Лондон, Великобритания 

 

Международното туристическо изложение World Travel Market в Лондон тази година се 

провежда в хибриден формат -  присъствено от 1 до 3 ноември 2021 г. и виртуално в периода 8-

9 ноември. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

На националния щанд 

заедно с Министерство на 

туризма се представиха 

общо осем съизложители – 

туроператори и две 

общини – Столична 

община и Варна. 

Великобритания е един от 

приоритетните за страната 

ни пазари, а участието на 

България е в съответствие с 

Програмата за национална 

туристическа реклама през 

2021 г. В рамките на изложението участва екип на министерството на туризма, воден от 

заместник-министър Ирена Георгиева, която проведе работни срещи с едни от водещите 

туроператори на пазар Великобритания. 

World Travel Market /WTM/ е най-голямата борса за професионалисти в туристическата 

индустрия и второто по големина в света туристическо изложение след ITB - Берлин. 

Традиционно форумът събира десетки хиляди посетители – професионалисти от туристическата 

сфера. Всички участници - както посетителите, така и изложителите представляват голямо 

разнообразие от компании и сектори, продукти, услуги на работещи в туристическата индустрия. 

Страната ни е позната сред гражданите на Великобритания като дестинация, предлагаща 

предимно почивки на море и ски ваканции. През 2021 г. се потвърждава тенденцията сред 

британските туристи, почивали извън страната си, да предпочетат да посетят позната 

дестинация, като 53% от тях смятат, че тестването за COVID-19 при пътуване в чужбина е много 

важно за тяхната безопасност. В тази връзка България има изключителен потенциал за 

увеличаване броя на пътуванията от Великобритания с цел културно-познавателни обиколки, 

СПА и уелнес, комбинирани турове на море и планина и други специализирани форми на 

туризъм като еко и селски туризъм, приключенски, голф, бизнес и конгресен туризъм /MICE/, 

фестивален и други, които ще бъдат представени на българския щанд пред многохилядната 

публика по време на туристическото изложение.  



 

 

 

„Дечко Узунов. Диалози в ателието“ 

 

Ателието на един от големите български творци и интелектуалци – Дечко Узунов, вече 

е достъпно за публика. Почитателите на изкуството имат възможност да се докоснат до 

атмосферата, в която той е творил. В ателието Дечко Узунов е прекарал последните 

години от живота си.  

Произведенията, представящи моделите в ателието, разказват за множеството диалози, 

които приживе авторът води със себе си и със своите учениците. Диалози за личното и 

светското, а не на последно място – за изкуството и реалността. 

В експозицията са представени произведения от фонда на Художествена галерия „Дечко 

Узунов“, колекциите на Софийска градска художествена галерия, Художествена галерия 

„Никола Маринов“ – Търговище, Художествена галерия – Казанлък и частни колекции. 

 



 

 

 

Входът е свободен, а мястото е „Галерия-музей Дечко Узунов  на бул. Драган Цанков 24 

в София. Изложбата ще продължи до март 2022 г.  

https://dug.sghg.bg/   

 

 

Летище  Пловдив, разположено в самия център на Балканския полуостров, е с 

ново зимно разписание на полетите от 1 ноември 2021г. 

 

Считано от 1 ноември 2021г., влиза в сила разписание Зима 2021/22 на полетите от/до 

летище Пловдив, което обслужва Южен-Централен регион на България и население над 

2 милиона души на разстояние от 1.5 часа по шосе. 

През ноември авиокомпания Ryanair ще изпълнява полети по разписание до 

Лондон/Станстед 2 пъти седмично - в дните понеделник и петък. От декември полетите 

до Лондон/Станстед ще се изпълняват 3 пъти седмично, понеделник, сряда и петък. 

От 18 Декември 2021г. стартират редовни полети на авиокомпания Ryanair до Дъблин 

(Ирландия), които ще се изпълняват всеки вторник и събота. 

Резервации може да се извършват на официалния сайт на авиокомпания Ryanair: 

www.ryanair.com  

От 3 Ноември 2021г. започват редовни полети на авиокомпания Wizz air, които ще се 

изпълняват до дестинациите Лондон/Лутън 3 пъти седмично в понеделник, сряда и 

петък, Меминген/Мюнхен Запад (Германия) - вторник и събота и Дортмунд (Германия) 

– сряда и неделя. Резервации може да се извършват на официалния сайт на авиокомпания 

Wizz air: www.wizzair.com  

 От януари до март 2022 г. авиокомпания Arkia ще изпълнява чартърни полети от/до Тел 

Авив (Израел). 

https://dug.sghg.bg/
http://www.ryanair.com/
http://www.wizzair.com/


 

 

 

Актуална информация 

за полетното разписание 

ще откриете на 

официалната интернет 

страница на Летище 

Пловдив: 

www.plovdivairport.com 

Летището се намира на 

12 км югоизточно от 

Пловдив - вторият по 

големина град и културна столица на страната. Разположен в самия център на Балканския 

полуостров, градът е подходяща отправна точка за пътуване из района. През зимния 

сезон Летище Пловдив посреща чуждестранни ски-туристи, избрали да прекарат 

почивката си в зимните курорти Пампорово, Боровец и Банско. 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2021: 

TOURISTIK & CARAVANING - Лайпциг, Германия, 17-21.11.2021 

ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO - Атина, Гърция, 25-27.11.2021 

 

Цялата информация за актуалните покани можете да намерите на официалната 

страница на Министерство на туризма 

 

 

http://www.plovdivairport.com/
https://www.tourism.government.bg/bg/cat_current_tag_ym/21
https://www.tourism.government.bg/bg/cat_current_tag_ym/21

