
 

 

 

 

 

Теми на Брой 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дестинация България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Статистическа информация 

 Рекламни и комуникационни 

инициативи 

 Предстоящи международни 

изложения през ноември 2021 
 

 



 

 

 

I. Статистическа информация 

Структура на туристопотока по категория място за настаняване в областите с излаз на 

море за периода май – септември 2021 г.  

 

Oбластите с излаз 

май –септември 2021 г. 

Български 

туристи 

Чуждестранни 

туристи 

Общо 

1 звезда 85% 15% 100% 

2 звезди 75,9% 24,1% 100% 

3 звезди 60,4% 39,6% 100% 

4 звезди 30,5% 69,5% 100% 

5 звезди 42,9% 57,1% 100% 

 

*Справката е актуална към датата на изготвяне и не отразява евентуални корекции от 

хотелиери след това. 

 

 

II. Рекламни и комуникационни инициативи 

 

6-тото издание на Международното търговско изложение посветено на туризма - 

„Hospitality Qatar 2021” в Доха, Катар 

Hospitality Qatar, което се проведе в периода 08-11 неомври 2021 г. е ежегодно събитие, което се 

провежда в Катар под патронажа на министъра на търговията и индустрията на Държавата Катар  



 

 

 

– Н.Пр. Ахмед бин Али Ал-Куари с фокус върху ХОРЕКА индустрията в страната. Във връзка с 

нарастващите нужди на Катар от промотиране на туристическия продукт в / извън страната, 

както и поради липса на профилирано туристическо изложение, за първи път през 2019 година е 

обособена самостоятелна част за туристически дестинации. Зоната бе спонсорирана от 

официалния авиопревозвач "Qatar Airways" и обхващаше страните и дестинациите, с които 

компанията осъществява директни полети.  

Ключова роля в амбициозните планове на страната, свързани с развитието на вътрешния туризъм 

и предстоящото световно първенство по футбол през 2022 г., е поверена на Qatar National Tourism 

Council, чийто генерален секретар е г-н Акбар Ал Бакер - изпълнителен директор на групата Qatar 

Airways. Заради амбициозните планове, както и фактът, че катарските авиолинии отбелязват 10 

г. от стартирането на директните полети Доха-София, от 16 декември 2021 г. е предвидено 

възстановяването на директния маршрут.  

Министерството на туризма участва в международното изложение през 2019 г., както и в 

тазгодишното издание с цел промотирането на дестинация България.  

 

Министерство на туризма стартира международна рекламна кампания в 

световната медия Euronews 

 

 



 

 

 

От понеделник /08.11.2021 г./ рекламни клипове промотират България в телевизионния 

канал Euronews и онлайн платформите на медията.  

Кампанията включва голямо разнообразие от формати с кросмедиен подход за 

максимална интерактивност на съдържанието и достигане до многомилионна аудитория.  

Екип на Euronews ще пристигне в България, за да заснеме редица видеоматериали от 

поредиците Postcards, Adventure и Meet the locals на тема зимен туризъм, култура, балнео 

и СПА, вино и кухня и други. Видеата ще бъдат на 7 езика и ще се излъчват както в 

телевизията, така и онлайн.  

Предстои обновяване на дигиталния хъб на България на страницата на медията, създаден 

в предишна кампания, с нови дигитални материали в различни езикови версии.  

Ще бъдат публикувани и постове за страната ни в социалните мрежи на Euronews.  

Министерство на туризма ежегодно провежда успешни рекламни кампании във водещи 

световни медии, за да осигури международна видимост на България като целогодишна 

туристическа дестинация и да спомогне за популяризирането на българските 

туристически продукти. 

Дигиталният хъб на България на сайта на Euronews можете да разгледате тук: 

https://www.euronews.com/paidpost/travel/visit-bulgaria/ 

Видеопоредицата „Намери своята история/Find Your Story”, от която се излъчват 

клипове в Euronews, можете да гледате в YouTube канала ни тук: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOcFcMPM_TFqfYTqIfDBTF6jRMf0DiwNp 

 

 

 

 

 

https://www.euronews.com/paidpost/travel/visit-bulgaria/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOcFcMPM_TFqfYTqIfDBTF6jRMf0DiwNp


 

 

 

Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ 2021 в Пловдив 

Предстоят звездни мигове с есенното 

издание на XII Международен 

фестивал “Дни на музиката в 

Балабановата къща”.  

Фестивалът е част от Културния 

календар на Община Пловдив, 

удостоен с лейбъла “Европейски 

фестивал” на Европейската 

фестивална асоциация, носител на 

престижните награди “Пловдив”, 

“Музикален проект на годината”, 

Златен медал и в есенното си издание 

ще предложи изключителни 

музикални събития, включващи 

солисти на Виенска филхармония, 

камерен мюзикъл, кралете на 

диксиленда, млади таланти и много 

други.  

Допълнителна информация http://www.visitplovdiv.com/bg/node/10039  

 

 

 

 

 

 

http://www.visitplovdiv.com/bg/node/10039


 

 

 

«Аэрофлот» стартира редовни полети до Бургас от 13 ноември 2021 г. 

Считано от 13 ноември, „Аерофлот“ стартира редовни полети SU2156/2157 до Бургас, 

които ще се изпълняват веднъж седмично - в събота, по маршрута Москва – Бургас – 

Москва.  

Русия възобнови полетите с България от 28 юни тази година. Полети се изпълняват от 

Москва и редица регионални руски летища до Варна, София и Бургас.  

 

Снимка: Интерфакс / Андрей Щетинин 

 

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 . 

https://www.tourism.government.bg/bg/cat_current_tag_ym/21
https://www.tourism.government.bg/bg/cat_current_tag_ym/21

