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Дестинация България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Статистическа информация 

 Рекламни и комуникационни 

инициативи 

 Предстоящи международни 

изложения през 2022 година 

 Справка за генериращи пазари 
 

 



 

 

 

I. Статистическа информация 

 
Източник – ЕСТИ период от януари до средата на ноември 2021 г. 

 

Туристи в местата за настаняване Дял в % 

от януари до средата на ноември 2021 

г. 

 

Общо 100%  

до 14 години 10,6% 

15-29 години 17,6% 

30-44 години 34,9% 

45-59 години 26,9% 

над 60 години 10,0%  

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

корекции от хотелиери след това. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Рекламни и комуникационни инициативи 

 

National Geographic и 24 kitchen 

Министерство на туризма стартира 

рекламна кампания в световните 

телевизионни медии National 

Geographic и 24 kitchen. 

National Geographic следва визията, че 

пътуването преобразява животи. 

България вече се рекламира с 30-

секундни рекламни клипове в 

телевизионния канал на 9 целеви 

пазари от различни региони в Европа - 

Великобритания, Германия, Полша, 

Чехия, Дания, Гърция, Турция, Сърбия 

и Румъния, както и чрез pre-roll видеа, банери и други формати в дигиталните платформи 

на медията в Европа. 

Рекламен клип на тема култура, гурме и вино промотира страната ни във водещата 

телевизионна кулинарна медия 24 Kitchen на 6 пазара: Нидерландия, Турция, Сърбия, 

Словения, Хърватска и България. 

Кампаниите са съсредоточени върху комуникацията на България в специализирани 

медии за пътувания и туризъм, включително кулинарен туризъм, и имат за цел да 

повишат интереса към страната ни като туристическа дестинация. 

 

 

 

 



 

 

Euronews 

Световният новинарски сайт Euronews определи България като топ дестинация за уелнес 

туризъм през 2022 година. 

"Когато светът отново се отваря, много хора отчаяно искат грижа за себе си. Независимо 

дали краката ви болят или вратът ви е схванат от прегърбване над компютъра, всеки 

заслужава да се отпусне. България може да не е първото място, което идва на ум за уелнес 

почивки, но СПА историята на страната може да бъде проследена от хиляди години", 

пише медията.  

В материала подробно са описани условията и предимствата за почивка в Хисаря, 

Велинград и Поморие. А авторът посочва, че с термалните извори, отворени през цялата 

година, няма грешно време да се предприеме пътуване до България и да получите тази 

уелнес почивка, която заслужавате. 

Цялата статия може да прочетете тук:  

https://www.euronews.com/travel/2021/11/27/bulgaria-is-a-top-destination-for-2022-

wellness-breaks-here-s-why#Echobox=1638131082  

А дигиталният хъб на България на сайта на Euronews можете да разгледате тук: 

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

В началото на месец ноември 2021 г. Министерство на туризма стартира международна 

рекламна кампания 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.  

 

 

 

 

 

https://www.euronews.com/travel/2021/11/27/bulgaria-is-a-top-destination-for-2022-wellness-breaks-here-s-why#Echobox=1638131082
https://www.euronews.com/travel/2021/11/27/bulgaria-is-a-top-destination-for-2022-wellness-breaks-here-s-why#Echobox=1638131082
https://www.euronews.com/paidpost/travel/visit-bulgaria/


 

 

Euronews е водеща световна новинарска медия, която достига до следните пазари: 

 

 

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.youtube.com/playlist?list=PLOcFcMPM_TFqfYTqIfDBTF6jRMf0DiwNp


 

 

 

Фестивал нa оперното и балетно изкуство – Стара Загора 

 

Фестивалът е сред най-дългогодишните форуми за 

класическа музика в България, който се провежда в 

Стара Загора. Неговото начало е поставено в 

далечната 1967 г. Програмата на фестивала включва 

оперни и балетни премиери, участия на известни 

български и чуждестранни оперни певци.  

На сцената на Старозагорската опера за ФОБИ 

гостуват най-големите български оперни имена 

като Николай Гяуров, Райна Кабаиванска, Анна-

Томова Синтова, Никола Гюзелев, Никола Николов, 

Калуди Калудов, Камен Чанев, Стефка Минева, 

Христина Ангелакова, Александрина Милчева, 

Веселина Кацарова, Цветелина Василева и др., 

както и диригентите Асен Найденов, Димитър 

Манолов, Борис Хинчев, Росица Баталова, Росен 

Миланов, Емил Табаков и др. 

 Фестивалът ще протече при спазване на всички 

противоепидемични мерки. 

Програма: https://operasz.bg/events/category/fobi/  

 

 

 

 

 

https://operasz.bg/events/category/fobi/


 

 

 

Капана Фест в София 

 

 

Капана Фест се пренася в София за цял месец. 

Капана Фест селектира уникални красоти, изработени от български майстори, модерни 

занаятчии, автори на бижута и облекло, пчелари, сладкари и хора на всякакви изкуства, 

български производители на храни, напитки и козметика! 

B:EAT са селектирали невероятни майстори в приготвянето на бургери, сандвичи, 

салати, скари, засукани сосове, пушени и печени месни изкушения и въобще невероятно 

вкусни неща! 

Всички са поканени да усетят духа на Базар Капана, без да излизат от София! Ще го 

познаете по красивата коледна украса, уютните дървени къщички, аромата и духа на най- 

топлия празник Коледа! 

Мястото е B:EAT, точно до ледената пързалка, която ще отвори на 1 декември на стадион 

Юнак! Ще трябва да покажете зелен сертификат. 

 



 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2022: 

Цялата информация за актуалните покани можете да намерите на официалната 

страница на Министерство на туризма 

 

III. СПРАВКА ЗА ГЕНЕРИРАЩИ ПАЗАРИ 

 

РУМЪНИЯ 

От 29 ноември България е поставена в червена зона. Влизащите от българска страна се 

освобождават от карантина с представяне на зелен сертификат. 

 

ПОЛША 

Поради появата на нов вариант на коронавируса правителството измени наредбата за 

установяване на определени ограничения, заповеди и забрани във връзка с избухването 

на епидемията.  

Пътуващите от страни извън Шенгенското пространство ще бъдат подложени на 

карантина, удължена до 14 дни. Те обаче ще могат да бъдат освободени от нея въз основа 

на отрицателен резултат от PCR тест 8 дни след преминаване на границата. 

Съгласно наредбата, от 30 ноември, задължението за преминаване под карантина не се 

прилага за лице, приключило хоспитализация, карантина или изолация в дома си поради 

заразяване с вируса SARS-CoV-2, както и ваксинирано срещу COVID-19, а съшо така 

лице, което има европейски цифров сертификат за COVID или сертификат за ваксинация, 

резултат от тест или възстановяване от COVID-19, както и признат за еквивалентен на 

цифровия сертификат за COVID на ЕС. 

 

 

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


 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

От 4 часа сутринта на 30 ноември т.г. всеки напълно ваксиниран, влизащ на територията 

на Обединеното кралство от страна извън червения списък, ще трябва да си направи PCR 

тест до втория ден от пристигането и да се самоизолира до получаването на негативен 

резултат. Ако резултатът от PCR теста се забави, лицето трябва да се самоизолира, докато 

резултатът от теста стане известен или до 14-ия ден след пристигането, в зависимост от 

това кое от двете обстоятелства настъпи по-рано. 

 

ПОРТУГАЛИЯ 

Влизане на територията на Португалия само след представяне на отрицателен резултат 

от тест за COVID-19. При неспазване на това условие, авиокомпанията, с която е 

пристигнал пътник без отрицателен тест, ще бъде глобявана до 20 000 евро. 

 

НОРВЕГИЯ 

България е поставена в червена зона на риск, като за пътуващите от България важат 

следните изисквания: 

1. Попълнен регистрационен формуляр преди пътуване; 

2. Представен негативен резултат от тест за коронавирус, направен до 24 часа преди 

влизане в Норвегия; 

3. Преминат повторен тест за коронавирус на граничния пункт при влизане в Норвегия; 

4. Влизащите от държава от червена зона се поставят в 10-дневна карантина, която може 

да бъде прекратена предсрочно с PCR тест. 

 

 

 



 

 

РУСИЯ 

С оглед превенцията от разпространението на новия вариант на коронавирус, омикрон, 

се обсъжда намаляването на срока на необходимата валидност на PCR тестовете за 

влизане в Русия от 72 часа на 48 часа. Към момента все още не е обнародвано официално 

решение по въпроса.  

 

 

 

 

 


