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Здрава, мирна, благодатна и успешна Нова 2023 година!

България с кандидатура за участие в Из-
пълнителния съвет на СОТ и с амбицията 
да заеме водещо място в световните про-
цеси в сферата на туризма 

в навечерието на Коледа министърът на туризма д-р 
Илин димитров представи кандидатурата на Бълга-
рия за участие в Изпълнителния съвет на сОТ с офи-
циално писмо, изпратено до генералния секретар на 
световната организация по туризъм към ООН (сОТ) 
зураб пололикашвили. целта е страната ни да заеме 
едно от овакантените места за регион европа на Из-
пълнителния съвет на сОТ за периода 2023-2027 г.

Изпълнителният съвет е оперативен управляващ ор-
ган, който следи за това световната организация по 
туризъм към ООН да изпълнява своята работна про-
грама и да се придържа към бюджета си. в Изпълнител-
ния съвет на сОТ членуват общо 35 държави (от тях 
10 европейски), 34 от които се избират с мандат от 
четири години, докато Испания остава постоянен 
представител. 

сред основните правомощия на съвета са да предпри-
ема всички необходими мерки, след консултация с гене-
ралния секретар, за изпълнение на решенията и пре-
поръките на Асамблеята; изготвяне и представяне на 
препоръки и предложения на Асамблеята; разглеждане 
на получените регулярни доклади за състоянието на 
Организацията от генералния секретар и др. Бълга-
рия е активен член на сОТ, като до този момент е 
била в състава на Изпълнителния съвет в периодите 
1982–1985, 2004–2007, 2010–2013 и 2013–2017 г.

през тази година изтича мандатът на четири от 
европейските държави, които членуват в Изпълни-
телния съвет на сОТ – това са Франция, Италия, пор-
тугалия и Турция, както и Руската федерация, която 
прекрати цялостното си членство в организацията. 
Гласуването на овакантените места ще стане по 
време на 68-то заседание на Регионална комисия „евро-
па“ /РКе „европа”/, което ще се проведе в България през 
настоящата 2023 г.

Кандидатурата на нашата страна е поредното дока-
зателство за амбицията на България да повиши зна-
чително информираността на своите международни 
партньори относно визията си за регионални и гло-
бални политики и процеси в този ключов за световна-
та икономика отрасъл. същевременно, избирането на 
България за страна-домакин на заседанието на Реги-
онална комисия “европа” е акт на безусловна подкрепа 
на най-високо институционално равнище от страна 
на най-реномирания формат за сътрудничество в сек-
тора.

АКТУАЛНО
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България – домакин на 68-та сесия на Ре-
гионална комисия „Европа“ на СОТ, която 
се открива в края на май в София

вече са уточнени и ясни датите, когато България 
ще домакинства на 68-та сесия на Регионална коми-
сия „европа“ на световната организация по туризъм 
към ООН. заседанието ще се проведе в софия в пе-
риода 31 май – 2 юни 2023 г. 

защо това домакинство е толкова важно за страна-
та ни? 

Както вече ви съобщихме, за тогава е планирано 
гласуването за запълване на овакантените места 
в регион европа за периода 2023–2027 г., освободе-
ни от членовете на Изпълнителния съвет на сОТ 
с изтичащ мандат – Франция, Италия, португалия 
и Турция, както и прекратилата членството си Ру-
ска федерация. България отдава изключително вни-
мание на това предстоящо през пролетта дома-
кинство, тъй като то ще затвърди имиджа ни на 
една от най-проактивните членки на световната 
организация по туризъм към ООН. домакинството 
и гласуването са от изключително значение за Бъл-
гария, тъй като тя има реален шанс да застане на 
едно от овакантените ключови места, след като 
министърът на туризма подаде официално канди-
датурата на страната ни. с този акт и на фона на 
домакинството ни на Регионална комисия „европа“, 
ясно беше заявена амбицията на България да заеме 
водещо място в процесите в сферата на туризма, 
както и да повиши значително информираността 
на международните си партньори за своята визия 
при определянето на регионалните и глобални по-
литики в този ключов за световната икономика 
отрасъл.

Избирането на България за страна-домакин на 68-
то заседание на Регионална комисия „европа“ е ре-
зултат от последователната ни работа, от една 
страна, и от друга, акт на безусловна подкрепа на 
най-високо институционално равнище от страна 
на най-реномирания формат за сътрудничество в 
сектора. Това е и чудесна възможност българският 
туристически продукт да бъде представен пред из-
ключително широка и професионално ориентирана 
аудитория, включваща министри, държавници, пред-
ставители на бизнеса, на академичните среди и др. 
същевременно, перспективата да бъдем част от 
Изпълнителния съвет на Организацията е предпос-
тавка България да даде своя принос за оформянето 
на модерната конструкция и екосистема на тури-
зма във времена, когато той интензивно се променя 
и развива. 
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Министър Димитров участва в офици-
алното откриване на ски сезона в Пам-
порово

Министърът на туризма д-р Илин димитров взе учас-
тие в официалното откриване ски сезона 2022/23 в 
курорта пампорово. събитието се проведе на 23 де-
кември, в навечерието на коледните празници, на ски 
зоната в местност „студенец“, която беше покрита 
от пресен сняг, при слънце и минусови температури. 
На откриването на сезона присъстваха областният 
управител на Община Чепеларе стефан сабрутев и 
кметът на смолян Николай Мелемов. 

Министър димитров подчерта, че очаква добър ски 
сезон, въпреки инфлацията и високите цени, а прогно-
зите са за силна зима в курорта, през която заетост-
та в хотелите ще се завърне на нивата отпреди 
пандемията. Той пожела много сняг и подходящи кли-
матични условия. Останалото, необходимо за успешен 
ски сезон, е направено, подчерта министър димитров 
и припомни запазената ниска ставка от 9% ддс в ту-
ризма и въведения таван на горивата.

първите за сезона чартъри с ирландски туристи 
вече са пристигнали в пампорово, съобщиха от курор-
та, има ръст от 30 % на резервациите в сравнение с 
предпандемичната 2019 г. при откриването на сезона 
в пампорово стана ясно, че оръдията за изкуствено 
заснежаване са работили денонощно през последните 
дни, а температурите са паднали под минус 3 градуса. 
Като жест към първите гости, по време на Коледни-
те празници, от 23 до 28 декември, цената на дневна-
та лифт карта беше оставена на миналогодишната 
си по-ниска стойност.

Заместник-министър Ирена Георгиева 
участва в работна среща с туристическия 
бизнес в Банско за предстоящия зимен сезон

в седмицата преди Коледа и дни след официалното 
откриване на зимния сезон в Банско, заместник-ми-
нистърът на туризма Ирена Георгиева и експерти 
от министерството проведоха работна среща в ку-
рортния град, за да обсъдят актуални теми и въпро-
си, свързани с протичането на зимен сезон 2022/2023 на 
място. срещата с туристическия бизнес и контрол-
ните органи се проведе на 21.12.22 по инициатива на 
кмета на Банско Иван Кадев. На срещата присъства и 
началникът на кабинета на министъра на туризма д-р 
Мария петрова. 

Работна среща в подобен формат беше проведена 
по-рано, още през есента, и в другия водещ български 
курорт – Боровец. 

в Банско заместник-министър Георгиева предста-
ви пред присъстващите очакванията на Министер- 5



ството на туризма за по-добър сезон спрямо 2022 г.,  за 
което има добри предпоставки. прогнозата за общи-
на Банско е за ръст от 12 % спрямо миналия зимен се-
зон 2021/2022. Тя информира туристическия сектор за 
новия начин на представяне на туристическата ста-
тистика чрез динамични инфографики, които дават 
възможност на представителите на бизнеса чрез 
филтри да правят свои собствени анализи при орга-
низиране на дейността си. Графиките са изготвени 
на основата на събраните данни от единната систе-
ма за туристическа информация /есТИ/ и по данни на 
НсИ. предоставянето на актуална, достъпна и подхо-
дящо синтезирана информация ще отговори на нуж-
дите на туристическия бизнес за по-добро планиране 
и позициониране на предлаганите продукти и услуги. 
също така беше представена създадената в послед-
ните месеци динамична карта, позволяваща дигитал-
но илюстриране на туристическата статистика по 
области.

заместник-министър Георгиева сподели идеята на 
ръководството на Министерството на туризма да 
организира среща с ръководството на Комисията за 
защита на потребителите в началото на тази годи-
на, на която да се обсъди начинът за провеждане на 
проверки, като се спазва законът и едновременно с 
това не се нарушава дейността на туристическите 
обекти.

От сдружението на туристическия бизнес в Банско 
бе изразено притеснение, че много имоти в района 
се наемат и се отдават на различни общности през 
социалните мрежи, като не се регистрират никъде и 
това по думите им увеличава сивата икономика. също 
така от бизнеса бяха изразени притеснения за високи-
те сметки за ток и газ, за несигурната перспектива, 
както и за недостига на кадри.

специален акцент бе поставен от д-р Калина Милуше-
ва, представител на БАБХ, върху последните промени 
в закона за храните – да бъде информиран потребите-
лят, ако се ползват имитиращи продукти в менюта-
та. при осъществяване на текущите проверки от 
агенцията ще се следи за произхода на храните и за 
сроковете на годност.

представителят на регионалната дирекция „пожар-
на безопасност и защита на населението“ информира 
за извършване на стандартни проверки във всички ра-
ботещи туристически обекти, като изтъкна, че при 
апартаментните комплекси липсва информация кол-
ко и какви хора пребивават, което би представлявало 
проблем при превенцията от пожар.

заместник-министър Георгиева информира бизнеса и 
за предстоящите плащания по програмата за хума-
нитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с 
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предоставена временна закрила в Република България.

по отношение на новия зимен сезон тя подчерта, че 
е важно всички контролни органи да са на мястото 
си и да следят за спазването на обществения ред и 
безопасността на туристите в планината, както и 
обезпечаването на допълнителна медицинска помощ. 
заместник-министър Ирена Георгиева обобщи, че се 
очаква един силен сезон, в който предстои и провежда-
нето на престижното спортно събитие – световна 
купа по сноуборд през януари 2023г., която ще постави 
България и Банско в светлините на прожекторите. 

припомняме, че служебният министър на туризма д-р 
Илин димитров участва в официалната церемония по 
откриването на ски сезона в Банско в уикенда преди 
Коледа, когато на централния площад „Никола вапца-
ров“ беше даден символичен старт на зимния турис-
тически сезон 2022/2023. в церемонията участваха 
министърът на младежта и спорта весела Лечева, 
ректорът на НсА проф. Николай Изов, със специално-
то участие на ски легендите Мария Хьофл-Риш - три-
кратна олимпийска и двукратна световна шампион-
ка по ски и Марк жирардели - петкратен носител на 
световната купа и почетен гражданин на българския 
курортен град. със своето присъствие и подкрепа те 
не само работят за каузата на българския туризъм и 
зимен спорт, но и ясно декларират световното ниво 
на нашия обичан и предпочитан от мнозина курорт 
– Банско. в обръщението си от сцената министър 
димитров благодари на домакините – на кмета и на 
гражданите от Банско – за неуморната им работа по 
издигането на престижа на знаковия за българския ту-
ризъм и зимните спортове курортен град.

Министър димитров обсъди с представители на 
местния бизнес и на местните власти актуални 
проблеми, свързани с предстоящия сезон и участва в 
представянето на кулинарни изкушения и дегуста-
цията на традиционни ястия от региона, инициати-
ва под надслова „Уникално Банско“, която бе част от 
празника.

С неформални срещи на чаша вино с ту-
ристическия бизнес министър Димитров 
изпрати 2022 година

след Банско и пампорово, в последните два работни 
дни на отиващата си 2022 година – 29 и 30 декември, 
министърът на туризма д-р Илин димитров проведе 
неформални срещи с бизнеса във варна и Бургас.

На чаша вино, с мисъл за свършеното през годината и с 
надеждата за една по-успешна за българския туризъм 
2023 година министър димитров и представители на 
основните местни туристически организации обме-
ниха идеи и обсъдиха проблемите и предизвикател-
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ствата, с които са се сблъскали през последните ме-
сеци и по които предстои да работят през идните. 
представителите на бранша изразиха удовлетворе-
ние от направеното до момента, отправиха своите 
препоръки и споделиха вижданията си по най-наболели 
и актуални въпроси.

Министър димитров отчете свършеното през пе-
тте месеца на служебния кабинет и изрази готов-
ността си да продължи да работи в името на каузата 
на българския туризъм. сред приоритетите си той 
отново обърна внимание на активната, целенасочена 
и адекватна реклама на дестинацията по пазари. Той 
подчерта общата отговорност на всички – държавна 
власт и представители на сектора, да продължат да 
работят в синхрон за утвърждаването на имиджа на 
България, чрез изтъкване на добрите практики, показ-
ване на позитивни новини и активна работа на всеки 
един в неговото собствено поле.

в следващите месеци подобни неформални срещи с 
фокус върху туризма ще бъдат организирани и в оста-
налите областни градове.

Министерството на туризма започна под-
готовка за летен сезон 2023

От януари започват търгове с тайно наддаване за 
морски плажове

с откриването на търгове за отдаване под наем на 
морски плажове започва подготовката на следващия 
летен сезон 2023. в периода януари – февруари 2023 г., 
Министерство на туризма открива търгове с тай-
но наддаване. процедурите ще се извършват по реда 
на правилника за прилагане на закона за държавната 
собственост (ппздс) във връзка със закона за устрой-
ство на Черноморското крайбрежие за отдаване под 
наем на обекти – изключителна държавна собстве-
ност, обособени части от крайбрежната плажна иви-
ца, представляващи морски плажове, които се нами-
рат в областите добрич, варна и Бургас.

с цел защита на обществения интерес и гарантира-
не на законосъобразното провеждане на тръжните 
процедури, като наблюдатели са поканени предста-
вители на МвР, дАНс и КпКОНпИ.

заповедите за откриване  на търговете за отдава-
не под наем на морските плажове ще се публикуват 
най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на за-
явленията за участие на институционалната интер-
нет страница на Министерство на туризма, в раздел 
„Обяви и търгове“, поддиректория „Търгове за наем на 
плажове“, с обявени дата, час и място за провеждане на 
търга. Условията и изискванията към кандидатите за 
участие в процедурата са описани в тръжна докумен-
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тация, която се продава по ред, указан в заповедта за 
откриване.

Огледът на обектите може да се извършва самостоя-
телно от лицата, закупили тръжни документи, без да 
е необходима предварителна заявка.

ето и списък на плажовете, описани по местонахожде-
нието им от север на юг, а не по реда на обявяване на 
търга, както следва:

Като бъдат съобразени обстоятелства като ход на 
висящи съдебни производства и възможните срокове 
на наемните договори, ще бъде извършена допълни-
телна преценка дали да бъдат открити процедури за 
отдаване под наем и на следните обекти – изключи-
телна държавна собственост, обособени части от 
крайбрежната плажна ивица, представляващи морски 
плажове, находящи се в областите варна и Бургас:

при наличие на инвестиционен интерес към наема-
не на друг обект от актуализирания от министъра 
на туризма списък на неохраняемите морски плажове 
(https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/koncesii-
i-naem-na-plazhove/zapoved-no-t-rd-16-41825112022-g-na-
ministura-na-turizma-s), извън посочените в настоящо-

 

Област Варна 
Кабакум - централен Варна 
Кабакум-юг Варна 

Област Бургас 
Сарафово - юг Бургас 
Созопол - запад  Бургас 
Василико Бургас 

 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/koncesii-i-naem-na-plazhove/zapoved-no-t-rd-16-41825112022-g-na-ministura-na-turizma-s
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/koncesii-i-naem-na-plazhove/zapoved-no-t-rd-16-41825112022-g-na-ministura-na-turizma-s
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/koncesii-i-naem-na-plazhove/zapoved-no-t-rd-16-41825112022-g-na-ministura-na-turizma-s
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то съобщение, то той може да бъде заявен в срок до 
31.01.2023 г. на официалните електронни адреси на Ми-
нистерството на туризма: 

tourism@tourism.government.bg
edoc@tourism.government.bg

специализираната администрация на Министер-
ството на туризма извършва преглед на постъпили-
те предложения и трябва да направи преценка относ-
но възможностите, допустимостта и годността на 
съответния обект да бъде отдаден под наем по зако-
ноустановения ред чрез провеждане на търг с тайно 
наддаване по ппздс, във връзка със зУЧК.

До края на януари български плажове мо-
гат да кандидатстват за еко етикета 
„Син флаг“

вече е ясна датата, когато ще се проведе оценява-
нето на кандидатите за еко етикета „син флаг“. От 
сдружението уведомиха, че Националното жури към 
Българско движение “син флаг” за сертифициране на 
кандидатите за световната награда „син флаг” през 
2023 г. ще заседава на 3 февруари 2023г. и увериха, че 
предвид кратките срокове, ще бъдат достатъчно 
организирани, за да подпомогнат участието и удос-
тояването с престижната световна награда на по-
вече български плажове и марини.

Като следваща стъпка одобрените плажове и яхтени 
пристанища ще бъдат предложени за одобрение и от 
Международното жури при Фондацията за екологично 
Образование в Копенхаген, дания, което ще оповести 
носителите на престижния знак за качество до края 
на април 2023год.

желаещите да кандидатстват български концесио-
нери могат да го направят до края на месеца. припом-
няме, че миналата година това бяха 18 български плажа 
и едно яхтено пристанище, а министърът на тури-
зма д-р Илин димитров заяви амбицията на Бълга-
рия да увеличи сините флагове, които се развяват по 
крайбрежието ни и така рекламират страната ни и 
качеството на туристическия ни продукт по света.

Министерство на туризма и Комисията 
за защита на потребителите засилват 
сътрудничеството си чрез провеждане-
то на информационни кампании

в първата седмица на новата 2023 година замест-
ник-министърът на туризма Ирена Георгиева проведе 
работна среща с председателя на Комисията за за-
щита на потребителите (Кзп) стоил Алипиев, за да 
обсъдят възможностите за сътрудничество в пре-
венцията на нелоялни търговски практики. в разго-
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ворите се включиха членовете на Кзп Ангел джалев и 
Константин Арабаджиев, както и експерти от двете 
институции.

На срещата бяха обсъдени редица работни аспекти на 
съвместната дейност. Акцент беше поставен върху 
опасенията на туристическия бранш за разрастване-
то на сивия сектор и нарастването на нелоялните 
практики в сферата на туризма.

заместник-министър Георгиева и председателят на 
Кзп стоил Алипиев се договориха за провеждането и 
в бъдеще на постоянни работни срещи на експертно 
ниво между Комисията и Министерство на туризма. 
Те коментираха необходимостта от активна съв-
местна работа и в посока реализиране на информа-
ционна разяснителна кампания в туризма със съвети 
към потребителите и търговците.

сред обсъдените теми бяха провеждането на обуче-
ния с участието на експерти от Кзп сред представи-
телите на туристическия сектор през настояща-
та година.

Предприятия от сектор туризъм могат 
да кандидатстват от началото на февру-
ари за средства по ПВУ, новата мярка е с 
бюджет 200 млн. лв.
От началото на февруари предприятията от сектор 
туризъм ще имат нови възможности за финансиране 
на бизнеса си. Те ще могат да кандидатстват за сред-
ства по плана за възстановяване и развитие по проце-
дурата „Изграждане на нови веИ за собствено потреб-
ление в комбинация с локални съоръжения за съхранение 
на енергия в предприятията“. Това е най-очакваната 
мярка по пвУ по линия на Министерството на инова-
циите и растежа, с общ бюджет 200 млн. лв.

процедурата беше публикувана за обществено об-
съждане на 12 декември 2022, което ще продължи до 12 
януари 2023 г., включително. предложения и коментари 
може да се изпращат в системата ИсУН 2020. 

след като общественото обсъждане приключи, мяр-
ката ще бъде отворена за кандидатстване в макси-
мално кратък срок, като се очаква това да се случи в 
началото на февруари.

Мярката „Изграждане на нови веИ за собствено по-
требление в комбинация с локални съоръжения за съх-
ранение на енергия в предприятията“ е насочена е към 
микро, малки и средни предприятия, малки дружества 
с до 499 служители и такива със средна пазарна капи-
тализация с до 1500 служители. Минималният размер 
на безвъзмездната помощ ще е 100 000 лв., а максимал-
ният – 1 млн. лв. съфинансирането ще е от 35% до 50% 
в зависимост от региона и категорията на предпри-
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ятието. Мярката ще позволи на бизнесите да изграж-
дат мощности до 1 MWh за собствено потребление, 
както и съоръжения за съхранение на електроенергия. 
Най-разпространената такава комбинация е фото-
волтаици и батерии. произведеният ток, който не 
влезе в потреблението на производствата, няма да 
може да се връща в електроразпределителната мре-
жа или да се търгува и продава. Инвестициите ще по-
могнат на компаниите да подобрят енергийната си 
ефективност и да станат по-малко зависими от паза-
ра на електроенергия. по този начин ще бъде ускорен 
и преходът към климатична неутралност.

за улеснение на кандидатстващите, процедурата е 
много опростена и се кандидатства само електронно 
в ИсУН 2020, уточняват от Министерството на ино-
вациите и растежа.

с всички подробности можете да се запознаете на 
линка:

https://www.mig.government.bg/podkrepa-za-investiczii-
za-kombinirane-na-vazobnovyaemi-iztochniczi-za-
elektricheska-energiya-sas-saorazheniya-za-lokalno-
sahranenie/

МТ подкрепя предложението за европей-
ски Регламент относно събирането и спо-
делянето на данни във връзка с услугите 
за краткосрочно настаняване под наем

Министерството на туризма подготви позицията 
на страната ни във връзка с предложението за Регла-
мент на европейския парламент и на съвета относно 
събирането и споделянето на данни във връзка с услу-
гите за краткосрочно настаняване под наем и за изме-
нение на Регламент (ес) 2018/1724. 

в позицията е заявено, че подкрепяме целите, заложе-
ни в представеното от европейската комисия пред-
ложение във всички посочени направления. в предло-
жението за регламент се изисква публичните органи, 
които искат данни за краткосрочните наеми, да упра-
вляват системи за регистрация на предоставящите 
такива наеми, т.н. домакини, включително чрез пре-
доставянето на уникален регистрационен номер за 
регистрацията им. 

Тези системи за регистрация могат да се управля-
ват на национално, регионално или местно равнище, 
но трябва да бъдат в съответствие с образец на ес, 
който съдържа процедурни и материалноправни из-
исквания. 

публичните органи трябва също така да осигурят 
единна цифрова входна точка, която да предлага ин-
формация, от която се нуждаят платформите и дома-
кините, и да позволява на домакините да извършват 
регистрацията онлайн. 

https://www.mig.government.bg/podkrepa-za-investiczii-za-kombinirane-na-vazobnovyaemi-iztochniczi-za-elektricheska-energiya-sas-saorazheniya-za-lokalno-sahranenie/
https://www.mig.government.bg/podkrepa-za-investiczii-za-kombinirane-na-vazobnovyaemi-iztochniczi-za-elektricheska-energiya-sas-saorazheniya-za-lokalno-sahranenie/
https://www.mig.government.bg/podkrepa-za-investiczii-za-kombinirane-na-vazobnovyaemi-iztochniczi-za-elektricheska-energiya-sas-saorazheniya-za-lokalno-sahranenie/
https://www.mig.government.bg/podkrepa-za-investiczii-za-kombinirane-na-vazobnovyaemi-iztochniczi-za-elektricheska-energiya-sas-saorazheniya-za-lokalno-sahranenie/
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От платформите ще се изисква да показват регис-
трационните номера и да споделят (чрез единна 
цифрова входна точка) затворен набор от данни с 
публичните органи, които прилагат схемите за регис-
трация. Малките платформи и микроплатформите с 
ограничена дейност ще се ползват от по-облекчени 
изисквания за обмен на данни.

Нов специализиран бюлетин на Минис-
терството на туризма ще представя 
културни събития в туристическите ра-
йони

следвайки своите политики и със стремежа да под-
помага и развива културния и вътрешния туризъм, 
Министерството на туризма започва публикуване-
то на нов специализиран информационен бюлетин, 
чрез който да представя културни събития в ту-
ристическите райони на страната. 

Новият бюлетин „Култура на фокус“ е изготвен 
от Министерство на туризма със съдействието 
на Организациите за управление на туристиче-
ските райони (ОУТР) и ще се публикува веднъж ме-
сечно. предоставянето на актуална, достъпна и 
подходящо синтезирана информация ще отговори 
на нуждите на потребителите на туристически 
услуги в страната – това са всички пътешестве-
ници и туристи, които проявяват интерес и тър-
сят основните по-значими събития от културния 
календар.

първият брой на специализирания бюлетин на МТ за 
културните събития за тази година вече е факт и 
е публикуван в секция „Култура на фокус”, част от 
падащото меню в раздел „Новини“, на сайта на ми-
нистерството – https://www.tourism.government.bg/
bg/kategorii/byuletin-kultura-na-fokus...

до бюлетина „Култура на фокус“ можете да стигне-
те и директно чрез банера на водещата страница 
на официалния сайт на МТ.

представената информация, която в първия брой 
е главно за събития през месец януари, не е изчерпа-
телна. възможно е също така да настъпят проме-
ни в датите на посочените събития, поради което 
информация за точните дни на провеждане може да 
се получи и от организаторите.

за да се абонирате за получаване на новия специа-
лизиран бюлетин на Министерството на туризма 
„Култура на фокус“, е достатъчно да изпратите пис-
мо в свободен текст с актуален електронен адрес 
за връзка с вас на e-mail: press@tourism.government.bg.

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/byuletin-kultura-na-fokus
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/byuletin-kultura-na-fokus
press@tourism.government.bg.
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МНЕНИЕТО НА 
СпЕцИАЛИСТА

МАРИЯН БЕЛЯКОВ е изпълните-
лен директор на „Пампорово“ 
АД. Професионалният му опит 
започва в голяма австралийска 
верига хотели и продължава 
с успешна кариера в хотелски 
брандове в България и Италия. 

От 2010 г. заема длъжността 
Изпълнителен директор на 
„Пампорово“ АД – дружеството 
оператор на две ски зони – „Пам-
порово“ и „Мечи чал,“ чиято дей-
ност включва: ски писти, лиф-
тови съоръжения, система за 
изкуствено заснежаване, снего-
утъпкващи машини, ски услуги, 
хотелска, конгресна и балнеоле-
чебна дейност, както и цялос-
тен курортен мениджмънт.

Към 2021 г. „Пампорово“ АД зае-
ма позиция на водеща компания, 
предлагаща възможно най-раз-
нообразен и всеобхватен спек-
тър от туристически услуги в 
сферата на планинския, ски, СПА 
и бизнес туризъм, превръщайки 
дестинация „Пампорово“ в цело-
годишно активен курорт.

Мариян Беляков е член на Упра-
вителния съвет на НБТ, БХРА, 
БУАХИТ, както и БСБСПА.

Пампорово привлича туристи не само 
през зимните месеци

в необичайно топлото начало на зимата тази го-
дина на стария континент пампорово е един от 
малкото ски курорти в европа с подготвени седем 
писти, които са отворени при настоящите метео-
рологични условия. предварителното производство 
на изкуствен сняг и добрата поддръжка на ски зона-
та привличат все повече туристи, като се отчита 
увеличен брой организирани групи, релокирани от 
други зимни курорти в пампорово.

пампорово беше пълен с туристи по време на Ко-
ледните и Новогодишните празници. Няма какво по-
вече да искаме, предвид сложната метеорологична 
обстановка и липсата на естествен сняг. Ръст как-
то на български, така и на чуждестранни туристи 
се отчита от началото на ски сезона. по-сериозно 
е увеличението при чуждестранните ваканционни 
групи. повече англичани, ирландци, румънци присти-
гат в курорта, който през последните седмици е 
едно от малкото места в европа с добри условия за 
ски на фона на пролетните температури в повече-
то зимни дестинации.

Много българи, които почиват в Алпите по време на 
празниците, предпочитат тази година да почиват 
в пампорово заради добрите условия за зимни спор-
тове. Очакваме силен интерес към пампорово и след 
20 януари, когато започва турската ваканция и хо-
телите са резервирани. след това е и българската 
междусрочна ваканция за учениците – в края на месе-
ца и началото на февруари.

прогнозите са за още безснежни дни и се очаква за-
студяване в средата на януари, но снежната покрив-
ка при нас е достатъчно дебела и пистите се под-
държат добре. ски зоната в пампорово е стабилна 
и предлага добри условия за всички нива на каране 
на ски и сноуборд. Благодарение на системата за из-
куствен сняг и усилията на екипа ни, в ски зоната на 
курорта са отворени 7 писти и работят 5 лифта. 

за да посрещне предизвикателствата на времето 
и да даде възможност на туристите да карат по-
вече, от  8 януари пампорово пуска в продажба нов 
продукт – това е нов вид неделна сутрешна лифт 
карта от 8:45 до 12:45 ч. до края на сезона сутрешна-



та карта ще дава възможност туристите да карат 
повече в неделния ден преди напускане на хотелите, 
което безспорно е голямо удобство в планирането 
на личното време. 

На сайта на курорта могат да бъдат намерени раз-
нообразни предложения за индивидуални ски карти 
и преференциални пакети. Българският ски курорт 
не изостава и от най-съвременните тенденции при 
въвеждането на различни иновации. Картите, заку-
пени през онлайн магазина, могат да бъдат получени 
директно през pick-up устройствата, картомати-
те и касите, разположени на територията на пам-
порово.

в рамките на курорта може да се насладите на кра-
сотата на българската природа и в края на активен 
ден по пистите в ски зоната – например от височи-
ната на скай бар с живописна панорамна гледка към 
планината и връх снежанка. 

Климатолечение, горска терапия и активности са 
акцентите през летните месеци

следвайки тенденциите за все по-нарастваща не-
обходимост от грижа за здравето през последните 
две лета, пампорово възражда региона като дести-
нация за климатолечение, възстановяване, укреп-
ване и подсилване на имунната система, в унисон с 
природните ресурси.

На територията на курорта гостите могат да се 
включат в активна седмична програма „Горска те-
рапия“ с ежедневни разнообразни пешеходни и вело 
турове. в приключенски парк „Язовира“ са обособени 
зони за различни активности и релакс. всички посе-
тители могат да се възползват от атракциите, 
подходящи както за деца, така и за възрастни – въ-
жена градина, нинджа парк, фитнес на открито, ри-
болов, детски тролей, спускане с туби, разходка с ко-
лела и много други приключения. 

един от емблематичните за пампорово хотелски 
комплекси разполага с модерен медицински център, 
част от Body & Soul Spa Lounge, който предлага на 
своите гости активни програми и процедури за про-
филактика и възстановяване, базирани на био енер-
гията на околната среда, високите нива на отри-
цателна йонизация и фитонциди, кристално чист 
въздух, тишина и спокойствие сред зелените боро-
ви гори на Родопите.

в един от знаковите петзвездни комплекси на курор-
та са интегрирани нови технологии за пречистване 
на водата и въздуха, посредством разположени кон-
центратори на анионен кислород. Новата техноло-
гия е ефективна в борбата с вредните вируси и бак-
терии и осигурява здравословна и безопасна среда 
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както за почивка, така и за организиране на конгрес-
ни прояви от всякакъв тип. Конгресният център е 
разположен на площ от 2 700 кв. м и представлява 
добре планиран и осигурен на най-високо техническо 
ниво комплекс от 5 зали с общ капацитет от 1100 
места. 

един от най-големите специализирани паркове за 
планинско колоездене в региона „велопарк пампо-
рово“ предлага голямо разнообразие от трасета и 
маршрути за планинско колоездене с различно ниво 
на трудност, напълно оборудван гардероб за наем на 
велосипеди и екипировка, както и подготвени вело 
водачи, които помагат за първи стъпки в маунтинб-
айка или за затвърждаване на уменията.

Конгресният туризъм – пространство за нови 
идеи

Новият и модерен Конгресен център „пампорово“ е 
разположен на площ от 2 700 кв. м и представлява 
добре планиран и осигурен на най-високо техниче-
ско ниво комплекс от 5 зали с общ капацитет от 1 
100 места. Най-голяма и единствена по рода си в ку-
рорта е поливалентната зала „Родопи“ със 750 мес-
та, която може да се раздели на две зали с по 600 
и 150 места. Останалите 4 зали са разположени в 
непосредствена близост до голямата и са с капа-
цитет от 50 до 90 места. залите от конферент-
ния блок са в близост до основния и най-голям рес-
торант в курорта на петзвездния хотел перелик. 
Конферентният център се намира в отделно крило 
на хотела, разполага със самостоятелен вход и чрез 
топла подземна връзка е свързан и с петзвездния хо-
тел Орловец. Блокът разполага с два подземни пар-
кинга и допълнителен вход за обемни декори и тех-
ника. залите могат да служат като конферентни, 
семинарни, заседателни зали и зали за развлекател-
ни събития, и са подходящи за провеждане на обу-
чения, семинари, конференции, презентации, сват-
бени тържества, фирмени събития, тиймбилдинг и 
други.

България има уникална и съхранена природа, както 
и много възможности за туризъм, които трябва 
да популяризираме, с грижа за ресурсите и богат-
ствата, които притежаваме. Основните предим-
ства на региона, които привличат туристи не 
само от България, но и от цял свят, са природни-
те ресурси и магията на Родопите, в съчетание 
с културно-историческото наследство, кристал-
но-чистият въздух и изобилието от възможнос-
ти за почивка и възстановяване далеч от градския 
шум и забързаност.
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СТАТИСТИКА
Туризмът през Коледно-новогодишните 
празници 

Общо над 160 хил. регистрации в места за настанява-
не са отчетени през коледно-новогодишния период по 
текущи данни от есТИ, които все още се обновяват. 

Най-много от тях са на български туристи, а чуждес-
транните туристи са били от Гърция, Румъния, Изра-
ел, великобритания, Турция, Италия, Германия и др. 

сред най-предпочитаните дестинации през този 
период са ски курортите, спА курортите, големите 
градове и др. 

А ето кои са водещите общини според предпочита-
нията на туристите, избрали да посрещнат Коледа и 
Нова година извън домашния уют. 
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Най-голям дял от българските туристи през колед-
но-новогодишните празници – около 33%, са били на 
възраст между 30 и 44 г., според текущи данни от 
есТИ. (фиг.1 )

възрастовата структура на чуждестранните ту-
ристи в коледно-новогодишния период леко се отли-
чава от тази на българските туристи. Малко над 25% 
от българските туристи са на възраст до 29 г., дока-
то при  чуждестранните туристи този дял е по-ви-
сок - над 33% от чуждестранните туристи са на въз-
раст до 29 г. 
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Проучване на нагласите и очакванията 
на туристите с ефект върху  
възстановяването на туристическата 
индустрия на Европейска туристическа 
комисия

европейската туристическа комисия представи 
„проучване на нагласите и очакванията на тури-
стите с ефект върху възстановяването на ту-
ристическата индустрия“ („Exploring Consumer 
Travel Attitudes and Expectations to Drive Tourism 
Recovery“). Изследвани са впечатленията на ту-
ристи от пет европейски  пазара (Германия, 
Франция, Холандия, великобритания и Италия) и 
два извъневропейски пазара (сАщ и Австралия), 
които са посетили европа през лято 2022 г., как-
то и на експерти в областта на туристическа-
та индустрия.

Тенденциите, откроили се в хода на проучване-
то, са повлияни от фактори като пандемията от 
COVID-19, растящата инфлация, икономическата 
несигурност, войната в Украйна и имат потен-
циал да се запазят дългосрочно, т.е. да определят 
поведението на пътуващите през следващите 
години. 

Основните сред тях са:

• цената се превръща в един от водещите факто-
ри при вземане на решение за пътуване;

• Расте интересът към пътуванията в собствена-
та страна и към по-близки дестинации;

• предприемат се по-кратки пътувания;

• Нараства търсенето на по-достъпни дестина-
ции, предлагащи добро съотношение цена/качест-
во;

• Необходимо е популяризиране на недостатъчно из-
вестни дестинации във вътрешността на стра-
ната с добро съотношение цена/качество сред 
местните туристи и туристите от съседните 
страни;

• Интерес към т.н. „Bleisure” пътувания, при които 
пътуванията с цел бизнес се допълват с посещение 
на забележителности. по този начин се пестят 
разходи и се намалява влиянието върху околната 
среда;

• приоритет на разходите за настаняване, кулинар-
ни и културни изживявания, за които туристите са 
склонни да платят повече.



Поради влиянието на COVID-19 върху пътуванията 
се наблюдават следните тенденции:

• Има все по-голям интерес към туристически офер-
ти с възможност за анулиране в последния момент 
и възстановяване на плащанията;

• предпочитанията са към закупуване на билети он-
лайн с цел избягване на опашки и струпване на хора;

• Използват се приложения, които позволяват кон-
трол върху броя на посетителите  с цел избягване 
на пренаселени туристически обекти;

• предлагат се хигиенни средства в туристиче-
ските обекти, ресторанти, хотели, средства за 
транспорт и др.

Нараства  значението на устойчивия туризъм: 

• Интерес към туризъм, щадящ околната среда, с 
което се поставя акцент върху предлагането и по-
пуляризирането на екологично съобразни възмож-
ности за пътуване;

• Необходимост от ясна и лесно достъпна информа-
ция относно възможностите за устойчив туризъм 
във връзка с транспорт, настаняване, заведения за 
хранене, туристически преживявания;

• Интерес към проследяване нивата на вредни-
те емисии, за да могат туристите да придоби-
ят представа за въглеродният отпечатък, който 
тяхното пътуване оставя върху околната среда.

Изключително важна за туристите е достъпнос-
тта и предоставянето на достатъчно информа-
ция за дестинациите:

• Необходимост от детайлна, структурирана и лес-
но достъпна информация относно възможностите 
за туризъм, които предлага конкретната дестина-
ция;

• Интерес към използването на QR кодове за ключо-
ви локации, предоставящи  информация на различни 
езици относно обектите и тяхната достъпност;

• подобряване на транспортните връзки до турис-
тическите обекти, като по възможност те да бъ-
дат достъпни с обществен транспорт;

• създаване на онлайн портал за всички европейски 
дестинации, който да предоставя туристическа 
информация, както и възможности за закупуване на 
билети за събития и забележителности от офици-
ални  представители и др. 

21



МАРКЕТИНг  
И РЕКЛАМА
Рекламни кампании за насърчаване на 
вътрешния туризъм

От 01 януари 2023 година стартираха рекламни кам-
пании за насърчаване на вътрешния туризъм чрез 
конвенционални и нови рекламни форми във водещи 
радио и телевизионни медии и техните дигитални 
платформи. през цялата година, освен стандартни-
те 30-секундни клипове, ще се излъчва и съдържание 
в прогнозата за времето и в други специализирани 
предавания, което ще представя интересни идеи за 
посещение на впечатляващи места, туристически 
обекти и събития в България.

всяка вечер, в края на прогнозата след централните 
новини на Българска Национална Телевизия (БНТ), зри-
телите ще виждат различни кътчета и забележи-
телности от нашата страна. 

екипът на БНТ очаква и предложения от зрителите 
за места, които са ги впечатлили, на e-mail адрес: 
vremeto@bnt.bg .

Предстоящи събития в България

На 21 и 22 януари Банско ще е домакин на 
Световната купа по сноуборд

Банско отново ще е домакин на стартове от све-
товната купа по сноуборд. Това ще е третият път, в 
който най-добрите сноубордисти ще мерят сили под 
връх Тодорка. Очакванията са трибуната на финала на 
пистата на „Бъндеришка поляна“ да се напълни до кра-
ен предел заради участието на звездата ни Радослав 
Янков и младите ни таланти начело с Тервел замфи-
ров, който тази година спечели бронз в паралелния сла-
лом от световното за младежи във валмаленко (Ит).

припомняме, че Министерството на туризма ще 
рекламира дестинация България на стартовете от 
световната купа по сноуборд в Банско на 21 и 22 януари 
2023 година. предвид значимостта на предстоящата 
спортна проява, важността ѝ и възможностите, кои-
то тя предлага за популяризиране на страната ни не 
само като спортна, но и като туристическа дестина-
ция, позовавайки се и на широкото медийно отразява-
не на подобен тип световни състезания, Министер-
ство на туризма ще се включи в световната купа по 
сноуборд с редица рекламни активности.
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*Прогноза за времето в цен-
трална емисия Новини на Бъл-
гарска Национална Телевизия на 
02.01.2023 г. 
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Международното туристическо изложе-
ние ВАКАНЦИЯ & СПА ще се проведе в пе-
риода 15-17 февруари 2023 година 

Международното туристическо изложение вАКАНцИЯ 
& спА ще се проведе в периода 15-17 февруари 2023 годи-
на в Интер експо център – софия, под егидата на Ми-
нистерство на туризма на Република България.

Борсата събира на едно място професионалисти и 
всички, които се интересуват от най-новите тен-
денции в сектора. сред европейските ваканционни 
дестинации участват сърбия, Гърция, Испания, Ита-
лия, Литва, Румъния. предложения за екзотичните пъ-
тувания са представени от дубай, Мавриций, Малди-
ви, перу, Куба, Алжир.

Редица български райони, организации, сдружения и 
други представители на сектора представят ту-
ристическия си продукт със собствен щанд или като 
изложители на представителния павилион на Минис-
терство на туризма, за който са публикувани покана 
и заявление за участие на институционалния сайт на 
Министерството на туризма. Крайният срок за пода-
ване на заявления е 01.02.2023 г.

Рекламни кампании на чуждестранни пазари

договорени са рекламни кампании за периоди от ок-
томври 2022 г. до май 2023 г. за насърчаване записвани-
ята за зимен сезон 2022/2023, реклама на специализира-
ни видове туризъм и подготовка за сезон лято 2023 г. в 
40 чуждестранни телевизии и онлайн канали:

• Радио и телевизионна корпорация TRT /Турция/;

• Медийна група NOVA GROUP  - телевизионни и онлайн 
канали на NOVA и NOVA CINEMA /Чехия/;

• Телевизионен канал KESHET и онлайн канал MAKO /
Израел/;

• Медийна група POLSAT - Polsat, Czwórka (TV4), Disco Polo 
Music, Polsat 2, Polsat Cafe, Polsat Doku, Polsat Film, Polsat 
Games, Polsat Music, Polsat News, Polsat News 2, Polsat Play, 
Polsat Rodzina, Polsat Seriale, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, 
Polsat Sport News, Super Polsat, Szóstka ) /полша/; 

• Телевизионни и онлайн канали на Antena 3/CNN /Румъ-
ния/;

• RTL,VOX, NTV и Nitro /Германия/; 

• IP Österreich GmbH – RTL, RTLZWEI, SRTL, VOX, Nitro, RTLup, 
krone.tv, NTV, R9, SchauTV, sky tv /Австрия/;

• Телевизионни и онлайн канали на Alsat-М TV и SITEL 
TELEVISION /Република северна Македония/;

*продължават договарянията с медии и за други тра-
диционни и перспективни пазари.

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/vakanciya-spa-2022-international-tourism-fair-holiday-2
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/vakanciya-spa-2022-international-tourism-fair-holiday-2
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Актуални покани за участие на 
представителните щандове, организирани 
от Министерство на туризма, на 
международни туристически изложения 
през 2023 година

На институционалния сайт на Министерство на ту-
ризма, в раздел „Изложения“ е публикуван списък с „Ак-
туални покани в полза на бизнеса“, където може да 
се запознаете с поканите и условията за участие на 
изложенията, на които Министерство на туризма 
организира българското представяне и предоставя 
възможност за участие от страна на туристическия 
сектор. 

Към януари 2023 г. са публикувани следните покани за 
участие:

ЯНУАРИ 2023

CMT – щутгарт, Германия – 14-22.01.2023

FITUR – Мадрид, Испания – 18-22.01.2023

ФЕВРУАРИ 2023

EMITT – Истанбул, Турция – 08-11.02.2023

IMTM – Тел Авив, Израел – 14-15.02.2023

вАКАНцИЯ & спА 2023 / International Tourism Fair HOLIDAY 
& SPA – софия, България – 15-17.02.2023

F.re.e – Мюнхен, Германия – 22-26.02.2023

ITF – Белград, сърбия – 23-26.02.2023

TTR – Букурещ, Румъния – 23-26.02.2023

МАРТ 2023

ITB BERLIN – Берлин, Германия – 07-09.03.2023

Ferien – виена, Австрия – 16-19.03.2023

АПРИЛ 2023

AITF – Баку, Азербайджан – 04-06.04.2023

МАЙ 2023

ATM – дубай, ОАе – 01-04.05.2023

https://www.tourism.government.bg/bg/cat_current_tag_ym/21
https://www.tourism.government.bg/bg/cat_current_tag_ym/21
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/cmt-shtutgart-germaniya-14-22012023
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/fitur-madrid-ispaniya-18-22012023
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/emitt-istanbul-turciya-08-11022023
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/imtm-2023-tel-aviv-izrael
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/vakanciya-spa-2022-international-tourism-fair-holiday-2
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/vakanciya-spa-2022-international-tourism-fair-holiday-2
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/free-myunhen-germaniya-22-26022023
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/sajam-turizma-belgrad-surbiya-23-26022023
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/ttr-bukuresht-rumuniya-23-26022023
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/itb-berlin-berlin-germaniya-07-09032023
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/ferien-gr-viena-avstriya-16-19032023
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/aitf-baku-azerbaydzhan-25-27042023
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/atm-dubay-oae-01-04052023
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Изследване на нагласите за туристиче-
ски пътувания през 2023 г. на германския 
туристически пазар

B края на месец октомври дигиталната платформа 
Tourlane.de публикува резултати от проведено нас-
коро проучване относно тенденциите в пътувани-
ята на германския пазар за 2023 г. B него участваxа 
1056 души на възраст от 18 до 66+ години.

Изданието акцентира, че след период на панде-
мия, строги правила за влизане и xигиенен кон-
трол, пътуването вече е почти толкова възмож-
но, колкото и преди началото на пандемията. 
Какви са обаче очакванията и нагласите за пред-
стоящия сезон 2023 г.? според проучването жела-
нието на германците да пътуват е по-голямо от 
всякога.

Основни акценти в проучването:

- 56% от анкетираните вече са пътували тази годи-
на; 20% са пътували повече, отколкото през 2021 г., а 
92% са заявили, че ще пътуват през 2023 г.

- Топ 5 на най-популярните дестинации за пътуване 
през 2023 г. са Германия, Франция, Италия, Испания и 
Гърция.

- Mорските почивки (22%), но също и активните по-
чивки (16%), градските почивки (13%), круизите (11%) 
и груповите обиколки (9%) са сред най-популярните 
видове пътувания.

- 39% от анкетираните съзнателно са избрали гъв-
кави условия за резервация от началото на панде-
мията.

- през 2023 г. повече време трябва да се прекарва 
сред природата (54%), далеч от масовия туризъм 
(41%).

Изключително висок е делът на заявилите желание 
за пътуване през 2023 г. – общо 92% от анкетира-
ните. според данните: за 70% от тяx е „много ве-
роятно“ да пътуват през 2023 г., докато 22% ще е 
„по-скоро вероятно“ да пътуват. Границите от-
ново са отворени и пътуването е по-възможно без 
ограничения. (виж фиг. 1)

МеждУНАРОдНИ
НОвИНИ в ТУРИзМА
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Фuгуpa 1. Желaнuе нa германците зa пътувaне  
пpез 2023 г.

Източнuк: Tourlane.de

Hа проведеното още през 2020 г. допитване до гер-
манците „колко важни ще бъдат пътуванията за 
тях, след като границите отново бъдат напълно 
отворени“, по скала от 1 до 10 (1 = маловажно и 10 = 
много важно) средният резултат е бил 8,5, което оз-
начава, че 3 от 4 респонденти са искали да пътуват 
през 2021 г. през следващата 2021 г. 75% от анкети-
раните са отговорили „много или по-скоро вероят-
но“, когато са попитани дали искат да пътуват през 
2022 г. въпреки че намерението за пътуване е посто-
янно високо през последните две години, то тази го-
дина за 2023 г. се наблюдава ясно увеличение от 17%.

продължаващата възходяща тенденция при резерва-
циите и фактът, че германците отново правят по-
вече планове за пътуване, дава известна доза опти-
мизъм. „Xората искат отново да изживеят специални 
моменти и туристическата индустрия може да спе-
чели от това.“ Има обаче съвременни икономически 
и геополитически предизвикателства, които могат 
значително да повлияят на тази тенденция.

Как пандемията продължава да влияе на поведение-
то при резервации? Гъвкавостта при резервациите 
и отказът на пътуването остават важен критерий 
при резервациите за германците и за 2023 г. – 39% от 
анкетираните съзнателно са избрали гъвкави усло-
вия за резервация от началото на пандемията.

Тук се наблюдава лека тенденция на спад от 14% спря-
мо предходната 2022 година. B същото време респон-
дентите са готови да похарчат повече пари (21%) за 
местни и автентични изживявания при пътуване 
(29%). Устойчивите форми на туризъм (15% – към 2023 
г.) също отбелязват лек спад по време на пандемията 
в сравнение с 2021 г. (23%). (виж фиг. 2)
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Фuгуpa 2. Потpебuтелcкu нaглacu пpu pезеpвupaне нa 
пътувaне зa 2023 г.

Източнuк: Tourlane.de

Има интересни разлики между възрастовите групи. 
Анкетираните на възраст 18 – 24 години определят 
устойчивото пътуване (29%) и добрата интернет 
връзка за отдалечена работа (26%) като по-важни 
от всички останали възрастови групи (17% и 14%).

затвърждава се тенденцията от последните годи-
ни туристите да искат да прекарват повече време 
сред природата (54%) и далеч от масовия туризъм 
(41%). пътуването до безопасни страни, където се 
обръща по-голямо внимание на хигиенните разпоред-
би, все още е много важно за 31% от анкетираните. 
запазва се нисък делът на онези, които все още отда-
ват по-голямо значение на строгите правила за вли-
зане в конкретна дестинация (15%). (виж фиг. 3)
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Фuгуpa 3. Кpuтеpuu пpu pезеpвupaне нa пътувaне за 2023 г.

Източнuк: Tourlane.de
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понеже гъвкавостта на резервацията остава важен 
критерий и за 2023 г., в този смисъл съществена роля 
в този процес играе и изборът на конкретен туропе-
ратор. B момента анкетираните определят ролята 
на цената като водеща при избора на дестинация – 
62%, докато за 51% от тях водещи са гъвкавите ус-
ловия за резервация. 3а 46% голям избор от различни 
туристически дестинации е от решаващо значение. 
Останалите категории са избрани от значително 
по-малко респонденти и дори не надхвърлят грани-
цата от 20%.

Най-популярните туристически дестинации за гер-
манците през 2023 г.

B ТОп 10 на най-предпочитаните дестинации през 
2023 г. са: (1) Германия, (2)

Франция, (3) Италия, (4) Испания, (5) Гърция, (6) Bелико-
британия, (7) Ботсвана, (8) Коста Pика, (9) доминикан-
ска Pепублика и (10) Хърватия. B проучването от 2021 
г. сред 10-те най-популярни дестинации за пътуване 
на дълги разстояния са все още Канада, Hова 3елан-
дия и CAщ, докато тази година те са заместени от 
страни като Ботсвана и Коста Pика.

Hаблюдава се обаче ясна тенденция към увеличава-
не на популярността на дестинациите в Eвропа за 
сметка на далечните пътувания. докато през 2020 г. 
само 29% биха предпочели да пътуват в Eвропа, през 
2023 г. почти два пъти повече (56%) планират да ре-
зервират туристически дестинации в Eвропа. Крат-
кото и удобно пътуване (с влак, кола или самолет), 
освобождаването от виза, сигурността и разнообра-
зието (природно и културно) са само част от много-
то предимства на едно пътуване до една от стра-
ните в Eвропа.

ТОп 5 на водещите туристически дестинации в EC 
за германците през 2023 г. според изданието са Гер-
мания (31%), Франция (18%), Италия (17%), Испания (17%) 
и Гърция (11%). Резултатите не са се променили зна-
чително в сравнение с резултатите от проучване-
то през 2021 г. единствено Исландия губи 17 точки и 
вместо 22%, само 5% планират да пътуват до стра-
ната на „огъня и леда“.

Къде, кога и как германците искат да пътуват през 
2023 г.?

представите за туристическо пътуване са сход-
ни в различните възрастови групи. Те се различават 
единствено по начина на пътуване. докато морски-
те почивки (22%) са най-популярният вид пътуване за 
мнозинството от анкетираните, то младежите на 
възраст 18 – 24 години предпочитат градските по-
чивки (43%). (виж фиг. 4 и 5)
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Фuгуpa 4. Пpедпочuтaнu вuдове туpuзъм пpез 2023 г.

Източнuк: Tourlane.de
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Туристическото аташе на България във 
Варшава – сред 100-те най-влиятелни 
личности в полския туризъм за 2022 

Краят на 2022 ни донесе и една по-различна хубава но-
вина. Колегата ни Николай Костов, ръководител на 
Националното туристическо представителство 
при посолството на Република България във варшава, 
беше избран сред 100-те най-влиятелни личности в 
полския туризъм за 2022 г. Класацията е на престижно-
то и най-влиятелно издание на туристическия бранш 
в полша – „ваша Туристика“ (WaszaTurystyka.pl) . 

Николай Костов е ръководител на Националното Ту-
ристическо Представителство на България от края 
на март 2021 г. Учи във факултета по външна търго-
вия във Варшавското училище по икономика.

Като един от двамата действащи туристически 
аташета на България зад граница той отговаря за 
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популяризирането на страната ни като безопасна 
целогодишна туристическа дестинация, улеснява 
установяването на връзки между български и полски 
туристически компании, организира конференции, се-
минари и други срещи за представяне на потенциа-
ла на българския туризъм, поддържа преки контакти 
с представители на туристическия бранш, медии 
и индивидуални туристи. С активната си работа, 
участието в срещи, панаири и конференции, той се 
грижи българската марка да присъства трайно на 
събитията в сектор туризъм в Полша.

Част от статиите, неизменно свързани с полския па-
зар и адаптирани за Информационния бюлетин на МТ, 
както и в този брой, са дело именно на Николай Костов.

Честито на г-н Костов за голямото признание! жела-
ем му все така да продължава да работи с дух и сърце 
за каузата на българския туризъм отвъд пределите на 
България. 

Предлагаме на Вашето внимание част от статия-
та, посветена на първите 100 в туризма, публикува-
на от изданието „Ваша Туристика“:

На 28 декември 2022 г. за седми път в полша бе обя-
вен списъкът на 100-те най-влиятелни личности в 
полския туризъм – професионалисти, които имат на-
истина голямо влияние върху туризма в полша. Тази 
година списъкът включва 15 представители на туро-
ператори и туристически агенти, 9 представители 
на хотелиери, 23 представители на местните власти 
и туристически организации, 7 държавни служители, 
10 въздушни, автобусни и железопътни превозвачи, 5 
представители на летища, 7 представители на ту-
ристически атракции, музеи, увеселителни паркове, 5 
представителни застрахователи. 16 души дебютира-
ха в списъка или се върнаха в него след прекъсване.

седмото издание на списъка на 100-те най-влиятелни 
личности в полския туризъм не е само втората поред-
на година на връщане към нормалността. Както и пре-
ди година, списъкът е доминиран от хора на туризма, 
докато чиновниците – толкова многобройни на върха 
на списъка в годините на COVID-19, сега са по-малко и са 
на по-малко видни позиции.

припомняме, че нашият списък (все още като „50“) 
беше публикуван за първи път през декември 2016 г. 
Като редактори на портала WaszaTurystyka.pl, ние бя-
хме първите и досега сме единствените, които се оп-
итаха да съберат на едно място хора, които са с вли-
яние за състоянието на туристическата индустрия 
в полша.

Както всяка година трябва да подчертаем, че това не 
е класация по популярност или класация на най-харес-
ваните хора в индустрията.

Николай Костов, ръководител 
на Националното туристическо 
представителство при Посолството 
на Република България във Варшава
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всяка година след публикуването на списъка има ко-
ментари на читатели за някои от имената в списъ-
ка. И всяка година повтаряме: нашите „100“ са лично-
сти, чиито бизнес решения (понякога политически), 
професионални успехи (или провали) оказват влияние 
върху ситуацията в туристическата индустрия. по-
ложително въздействие – което разбира се е чудесно 
за всички нас, и отрицателно въздействие – с което 
трябва да се примирим.

Как се прави тази класация?

първият етап е подборът, който се прави от група 
експерти, съставляващи тазгодишния съвет (жури). 
почти триста имена от широко разбираната ту-
ристическа индустрия в полша – представители на 
туристически агенции, хотелиери, туристически 
търговски камари, активисти на туристически само-
управления, регионални и местни туристически орга-
низации, служители, отговорни за туризма и учени.

във втория етап всеки от 15-те експерти изпраща 
своите 40 предложения на най-влиятелните хора в 
полския туризъм и кратки обосновки за всеки от кан-
дидатите.

всяка година журито взема предвид въздействието 
върху формирането на процесите и структурите на 
полския туризъм, степента на принос за успеха (или 
неуспеха) на полския туризъм или отделните му сег-
менти, финансовите ресурси (собствени или на ор-
ганизация или компания, управлявани от дадено лице), 
въздействие върху хората, достоверност, медийно 
отразяване, популярност (в положителен или отри-
цателен смисъл), имидж, обществена и екологична ак-
тивност.

Тази година беше създаден рекорден списък от 176 
души от списъците, изпратени от членовете на съ-
вета и от тях създадохме този с окончателните 100.

Групата от експерти се състоеше от:

• Марчин Хилински, член на борда на Националната асо-
циация на туристическите агенти

• Михал Каларус, главен редактор на списание Think 
MICE

• Ярослав Калуцки, говорител на Travelplanet.pl

• Анна Колтан, офис мениджър на полската хотелиер-
ска търговска камара

• павел Кунц, собственик на Traventures, журналист и 
туристически експерт

• пшемислав Марчински, говорител на полската ту-
ристическа организация

• Рафал Марек, президент на Краковската туристиче-
ска камара

• Маржена Марковска, заместник-главен редактор на 
WaszaTurystyka.pl
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• Мариуш пиотровски, редактор на Fly4free.pl

• виеслава пшибилска, директор, полска туристиче-
ска камара

• Анна птак, член на борда на Отворената туристи-
ческа организация

• Йежи Шегидевич, Институт по икономика на тури-
зма

• Рафал Шубстарски, главен редактор на списание Хо-
телиер

• Бартоломей валас, декан на факултета по туризъм и 
отдих на WSTiE (висше Училище за Туризъм и екология)

• Адам Гоншиор, главен редактор на WaszaTurystyka.pl

Първата четворка остава непроменена

2022 г. беше първата година след пандемията. Това е и 
годината на варварското нападение на Русия над съ-
седна Украйна. Тази война е още един удар по входящия 
ни туризъм.

От първия ден на нападението над Украйна туристи-
ческият бранш започна кампания в помощ както на бе-
жанците от Украйна, така и на тези, които са остана-
ли в страната, борейки се с агресора. Тази индустрия, 
която беше унищожена откъм персонал по време на 
COVID пандемията, която се бореше за оцеляване две 
години, сега даде пример за мобилизация и организация 
на действие.

И в същото време през 2022 г. пътуването и почивка-
та в чужбина станаха по-лесни главно поради премах-
ването на ограниченията за COVID-19. Нека си припом-
ним обаче, че в азиатските страни ограниченията 
бяха премахнати сравнително късно. възраждането 
на пътуванията през ваканционния период на 2022 г. 
даде надежда за първия нормален туристически сезон 
от 2019 г. насам.

Една година възстановяване

Измина година – за по-голямата част от индустрията 
– година на правене на пари и частично възстановява-
не от загубите.

в края на годината хората от бранша имаха с какво да 
се занимават и най-накрая можеха да се отдадат ос-
новно на работата, която обичат и за която са профе-
сионално подготвени. Не трябваше да треперят все-
ки ден за правителствените решения, не трябваше 
да се борят за заеми и да четат условията за получа-
ване на финансови помощи в подкрепа на икономиката. 
Честното обслужване на клиентите имаше значение.

А чиновниците? Те имаха по-малко ad hoc работа, не 
трябваше да се съсредоточават върху преговори, 
осигуряване на финансови средства и средства за 
помощи за индустрията, така че... малко се забавиха. 
Браншът все още чака поне два важни закона. зако-

1. Пьотр Хенич, вицепрезидент на Itaka 
Holdings

2. Георге Мариан Кристеску, президент 
на Polski Holding Hotelowy

3. Анджей Гут-Мостови, държавен секре-
тар в Министерството на спорта и 
туризма

4. Рафал Милчарски, бивш президент на 
управителния съвет на LOT Polish Airlines
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нът, който в крайна сметка ще регулира сферата на 
хотелиерството, както и законът за екскурзоводите 
и планинските водачи, все още е във фаза на проект – 
разбира се, доста напреднал и отговарящ на повечето 
изисквания на индустрията, но само проект. все пак е 
по-добре, отколкото в случая с вероятно забравения 
от всички закон за насърчаване на туризма (поняко-
га наричан закон за пОТ) – няма и помен от работа по 
него или консултации по темата. преговорите за ту-
ристическата такса продължават без видим ефект.

списъкът „100“ е избран от поканени от нас експерти 
от различни сектори на туризма. Разбира се, ние го 
приемаме като вид забавление, но списъкът „Топ 100“ 
отразява действителното състояние на полската 
туристическа индустрия.

Жените са същите, но има повишения

в тазгодишния списък са включени 15 представители 
на туроператори и агенти (през 2021 г. също са били 
15), 9 представители на хотелиери (през 2021 г. – 11), 
23 представители на местни власти и туристиче-
ски организации (през 2021 г. – 20), 7 длъжностни лица ( 
2021 г. – 6), 10 въздушни, автобусни и железопътни пре-
возвачи (през 2021 г. – 13), 5 представители на летища 
(през 2021 г. – 6), 7 представители на туристически 
атракции, музеи, увеселителни паркове (през 2021 г. – 6), 
5 представители на застрахователи (същите като 
през 2021 г.).

Този път в топ 100 има 24 жени, както и миналата го-
дина. Годината на жените в туризма, както обявихме 
2021 г., е само началото на премахването на професио-
налните различия сред половете. все още малко (спо-
ред нас, твърде малко) жени заемат високи позиции във 
фирми, организации и камари в туристическия бранш. 
Тази ситуация беше една от причините редакторите 
на портала WaszaTurystyka.pl, заедно с ръководството 
на центъра за екологично образование Hydropolis, да 
обяви 2022 г. за Година на жените в полския туризъм. 
преди година писах, че се надявам „стъкленият таван“ 
в туристическия бранш да бъде разбит и всяка година 
делът на жените в „100-те“ да става все по-голям. в 
крайна сметка по-голямата част от служителите в 
индустрията са жени.

Силата на индустрията не са само лидерите

списъкът „100“ не е класация на туристически аген-
ции, хотели или превозвачи. И така, общата оценка е 
съставена от факторите, които изброих в раздела 
„Как го правим“, и не е само финансовото представяне 
на дадена компания.

ще добавим, че също толкова важни са хората, които 
тази година не стигнаха до „100-те“. Често много мал-
ко не им достигаше. пак да подчертая – тази година 

8. Изабела Стелманска, заместник-ди-
ректор на отдела за култура, промоция 
и туризъм към Маршалската служба на 
Мазовецко войводство и президент на 
Регионалната туристическа организа-
ция на регион Мазовше.

22. Олга Кшеминска, президент на аген-
ция POWER и Сдружението на организа-
торите на инсентив пътувания

23. Агнешка Пушчевич, бивш директор 
на Хърватския туристически борд във 
Варшава
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съветът разгледа 176 предложения. Туристическата 
индустрия е голяма сила. в нея работят стотици хи-
ляди хора и след COVID трябва да се третира като 
отделен отрасъл на икономиката. Не „добавка“ към 
други министерства, чиито шефове често забравят, 
че имат на разположение и туризъм.

по-долу в линка можете да видите статията в ори-
гинал:

https://www.waszaturystyka.pl/100-najbardziej-wplywowych-
osob-w-polskiej-turystyce-2022/ 

*публикувано със съкращения

Проучването на ЕТК – прочит отвън: 
„През 2023 година Европа ще е пълна с ту-
ристи. За съжаление мнозина планират 
да избегнат Полша“

Германия, португалия, Франция, Гърция и Италия са 
страните, които туристите най-често посочват 
като дестинация на своите пътувания през следва-
щата година. Те обаче ще избягват тези, които се на-
мират на границата с Украйна и Русия, показва проуч-
ване на европейската туристическа комисия.

Този акцент извежда полско издание за туризъм, пред-
ставяйки доклада на европейската туристическа 
комисия (еТК/ETC) „проучване на нагласите и очаква-
нията на потребителите относно пътуванията 
за съживяване на туризма“. Това е втората част от 
двуетапно проучване – първото е проведено преди 
сезон лято 2022 г., в следващото изследователите са 
се фокусирали върху преживяванията след лятото и 
краткосрочните и дългосрочните планове за пътува-
не, пояснява авторката на статията и разказва, че за 
целите на доклада са били проведени задълбочени ин-
тервюта с потребители от Франция, Германия, Ита-
лия, Холандия, великобритания и от далечни пазари 
като Австралия и сАщ, както и са водени разговори с 
експерти в туристическия бранш.

94% от анкетираните са доволни или много доволни 
от почивката си в европа това лято 2022 г., според 
обобщението на ETC. 54% признават, че са имали не-
достиг на персонал, но само няколко казват, че това 
е повлияло на доверието им в туристическите дос-
тавчици. повечето разбират проблемите, пред кои-
то е изправена туристическата индустрия след пан-
демията.

91 % имат положително мнение за европа като ту-
ристическа дестинация. Анкетираните оценяват 
културното разнообразие на региона, туристически-
те ценности и географската близост. Мнозина обаче 
се страхуват от война в Украйна, като почти двама 
от всеки петима казват, че ще избягват страните, 
съседни на зоната на конфликта. едва 7 процента каз-

https://www.waszaturystyka.pl/100-najbardziej-wplywowych-osob-w-polskiej-turystyce-2022/
https://www.waszaturystyka.pl/100-najbardziej-wplywowych-osob-w-polskiej-turystyce-2022/
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ват, че ще се въздържат от пътуване до Източна ев-
ропа. Германия, португалия, Франция, Гърция и Италия 
са сред най-често споменаваните като потенциални 
дестинации. след нея се нареждат Холандия, Испания, 
дания, Белгия, Швеция и Швейцария.

повечето туристи през изминалите ваканционни ме-
сеци не се страхуваха от заразяване с COVID-19, но въ-
преки това пандемията се посочва като проблем от 
22% от анкетираните, планиращи пътувания. Анке-
тираните биха искали някои навици, свързани с панде-
мията, да бъдат запазени и в бъдеще, по отношение 
на по-голямата хигиена и социалното дистанциране. 
Офертите, които ви позволяват да анулирате резер-
вацията си в последния момент, да получите парите 
си обратно или да направите промени в резервацията 
си, също ще продължат да бъдат привлекателни за пъ-
туващите.

Близо трима от четирима анкетирани очакват ин-
флацията да повлияе на бъдещите им пътувания.

ETC прогнозира, че хората ще анализират по-внима-
телно офертите, ще съкратят продължителността 
на престоя си, ще отидат извън сезона и ще приори-
тизират бюджетите си за пътуване по-внимателно. 
Освен това в дестинацията те могат да намалят 
разходите си, например за храна извън мястото на 
настаняване.

експертите също подчертават, че борбата с изме-
нението на климата е ключово предизвикателство за 
туристическия сектор. Това не е проблем, който може 
да бъде решен за една нощ, но подобрените сухопът-
ни транспортни връзки и програмите за компенсира-
не на емисиите са сред действията, които могат да 
помогнат. Анкетираните са отворени и към еколо-
гични инициативи, което потвърждава интереса към 
форми на пътуване, които са по-малко вредни за окол-
ната среда.

Маржена Герман, Туристика Жечпосполита

https: //turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art37689661-w-
przyszlym-roku-europa-bedzie-pelna-turystow-niestety-
wielu-planuje-omijac-polske?smclient=fe1b3fcf-35b4-4e96-
9ce3-7060ceea9c4b 

Полша в челните редици на местата, 
които си струва да посетите през 2023 г. 

журналисти от популярната американска телевизия 
CNN съставиха класация от 23 места, които според 
тях си заслужава да бъдат посетени тази година. На 
първо място е класирана полша.

Както CNN пише в секцията си за пътувания, след бли-
зо три години прекъсване на пътуването и усложнения 

https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art37689661-w-przyszlym-roku-europa-bedzie-pelna-turystow-niestety-wielu-planuje-omijac-polske?smclient=fe1b3fcf-35b4-4e96-9ce3-7060ceea9c4b
https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art37689661-w-przyszlym-roku-europa-bedzie-pelna-turystow-niestety-wielu-planuje-omijac-polske?smclient=fe1b3fcf-35b4-4e96-9ce3-7060ceea9c4b
https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art37689661-w-przyszlym-roku-europa-bedzie-pelna-turystow-niestety-wielu-planuje-omijac-polske?smclient=fe1b3fcf-35b4-4e96-9ce3-7060ceea9c4b
https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art37689661-w-przyszlym-roku-europa-bedzie-pelna-turystow-niestety-wielu-planuje-omijac-polske?smclient=fe1b3fcf-35b4-4e96-9ce3-7060ceea9c4b
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много страни премахнаха повечето от ограничения-
та, свързани с пандемията. Хората са нетърпеливи да 
пътуват отново по света, натрупаното търсене се 
усеща.

според световната организация по туризъм на ООН 
до края на 2022 г. туристическият трафик ще дос-
тигне 65 процента от нивата преди пандемията, а 
някои региони и дестинации вече са достигнали 80-90 
процента от посещенията през 2019 г. експертите 
са предпазливи оптимисти за по-нататъшното въз-
становяване на пътуванията.

Редакторите изброяват 23 идеи за туристически 
дестинации през 2023 г. поставят полша на първо 
място. „Бихме могли да споменем нови открития в 
полша, като откриването през август на Hotel Verte, 
нов обект на веригата Autograph Collection във варша-
ва, който отвори своите позлатени врати (разполо-
жен в огромен бароков дворец). Но истинската при-
чина, поради която трябва да посетите полша през 
2023 г., не е възможността да останете на място, под-
ходящо за кралското семейство, а да демонстрирате 
солидарност със страната, която на свой ред показа 
солидарност с украинския народ.“

Както обясняват те, полша, като страна, граничеща 
с държава, която бе нападната (в текста се споменава 
думата Русия), е приела повече украински бежанци от 
която и да е друга страна. в същото време нейният 
туризъм пострада, тъй като броят на чуждестран-
ните посетители намаля (сега те се връщат отно-
во, добавя CNN). Това показва колко трудна е местната 
туристическа индустрия.

„Независимо дали имате желание да посетите дворец 
във варшава, да пътувате до град като Краков, Гданск, 
вроцлав или познан – на стотици километри от укра-
инската граница – или да избягате от всичко това в 
горите, езерата или провинцията в планината – сега 
имате шанс да направите нещо добро, като си вземе-
те почивка.“

второто място беше присъдено от CNN на западна 
Австралия. Отправната точка е уникално събитие 
– на 20 април 2023 г. над северозападния край на Ав-
стралия ще се наблюдава пълно слънчево затъмнение. 
въпреки че ще продължи около минута, град ексмут 
и полуостров Нингалу, където той се намира, се под-
готвят за него повече от година. ще има открити 
платформи за наблюдение, където зрителите ще мо-
гат да наблюдават астрономическото явление, музи-
кални изпълнения, образователни часове по астроно-
мия и тридневен фестивал на тъмното небе.

„Но щатът западна Австралия предлага много пове-
че от около 60 секунди чудо. покривайки една трета 



38

от целия австралийски континент, той се простира 
от оживената, разрастваща се столица пърт, през 
пустини, включително велика виктория и Големите 
пясъци, до винарската област на Маргарет Ривър, 
драматичните скали на Кимбърли и покрития с куока 
остров Ротнест“, пише Лилит Маркъс.

Трети се класира Ливърпул. Английският пристани-
щен град, най-известен в света като родното място 
на The Beatles, ще бъде домакин на евровизия 2023 през 
май, музикално събитие, което привлича хиляди фено-
ве от целия континент. „Това е възможност за града 
да изтрие позора да бъде лишен от статута си на 
ЮНесКО за световно наследство през 2021 г.“

Освен това Англия празнува Годината на крайбрежие-
то през 2023 г. – фестивали на храната и почистване 
на плажовете се провеждат по крайбрежието. Между-
временно, само на половин час път с влак от центъра 
на град Ливърпул, Crosby Beach включва скулптурите 
„друго място“ на Антони Гормли, които са постоянно 
поставени там. Това са 100 чугунени фигури с лице към 
морето.

пълната класация на CNN на местата, които да види-
те през 2023 година:

• полша
• западна Австралия
• Ливърпул, великобритания
• Чарлстън, Южна Каролина, сАщ
• вилнюс, Литва
• Фиджи, Южен пасифик
• Манаус, Бразилия
• солун, Гърция
• Руанда
• Гьотеборг, Швеция
• Рас ал Хайма, Обединени арабски емирства
• Лаос
• Грюйер, Швейцария
• Минеаполис, Минесота, сАщ
• Богота, Колумбия
• долината Мустанг, Непал
• Танзания
• Кайро, египет
• Наошима, Япония
• Белиз
• Оахака, Мексико
• Отава, Канада
• Уганда

Филип Фридрикиевич, Туристика жечпосполита

https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art37710311-polska-
na-czele-miejsc-ktore-warto-odwiedzic-w-2023-roku-
za-solidarnosc?smclient=fe1b3fcf-35b4-4e96-9ce3-
7060ceea9c4b

https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art37710311-polska-na-czele-miejsc-ktore-warto-odwiedzic-w-2023-roku-za-solidarnosc?smclient=fe1b3fcf-35b4-4e96-9ce3-7060ceea9c4b
https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art37710311-polska-na-czele-miejsc-ktore-warto-odwiedzic-w-2023-roku-za-solidarnosc?smclient=fe1b3fcf-35b4-4e96-9ce3-7060ceea9c4b
https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art37710311-polska-na-czele-miejsc-ktore-warto-odwiedzic-w-2023-roku-za-solidarnosc?smclient=fe1b3fcf-35b4-4e96-9ce3-7060ceea9c4b
https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art37710311-polska-na-czele-miejsc-ktore-warto-odwiedzic-w-2023-roku-za-solidarnosc?smclient=fe1b3fcf-35b4-4e96-9ce3-7060ceea9c4b
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България – хитът на лято 2023? Евтино 
като в Турция, а разглеждането на забе-
лежителности също си заслужава

България е една от най-евтините дестинации за по-
чивка в офертите на туристическите агенции, но до-
сега е била по-малко популярна от Турция, Гърция или 
Хърватия. Може би тази година това ще се промени 
– тази балканска страна привлича туристи с прекрас-
но време, пясъчни плажове и интересни културни па-
метници. Какво си струва да посетите там и какви са 
цените?

Къде на ваканция 2023?

Новата година току-що започна и все повече се чува 
за ваканцията през 2023 г. Нещо повече, някои хора 
вече дори резервират почивките си в туристически 
агенции. заради непрекъснато растящата инфлация 
поляците се страхуват и от все по-високите цени на 
пътуванията в чужбина. От няколко години first minute 
офертите са много по-изгодни от last minute.

що се отнася до любимите дестинации за почивка на 
поляците, те са поне няколко. Много популярна е Хър-
ватия, до която често пътуваме с кола сами. От друга 
страна, сред ол инклузив офертите напоследък царува 
Турция, обичана заради страхотната храна, добрите 
хотели и най-вече ниските цени. през предстоящия 
летен сезон обаче може да се появи сериозен конку-
рент.

България хитът на лято 2023?

България е постоянна дестинация в офертите на ту-
ристическите агенции. Има своите фенове, но много 
хора я свързват с доста нисък стандарт и постко-
мунистически условия. въпреки че някои хотели наис-
тина изглеждат като останали в 80-те години, други 
вървят в крак с времето и се адаптират към съвре-
менните изисквания на туристите.

Тази балканска страна гарантира страхотно време 
през ваканционните месеци – температури около 30 
градуса, малко валежи и топло Черно море. България 
също има красиви пясъчни плажове. два курорта – 
златни пясъци и слънчев бряг са добре известни с тях, 
но и други по-малки градове не им отстъпват в това 
отношение.

България – цени за почивка

България е една от най-евтините дестинации за по-
чивка. цените за едноседмична почивка без храна през 
юли и август започват от едва 1500 полски злоти (пл.
зл.). за опцията ол инклузив трябва да броите още ня-
колкостотин злоти, но за около 2000 можете да наме-
рите оферти в тризвездни хотели.
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България – какво си струва да се види?

в България също има какво да се види. преди всичко 
трябва да видите град Несебър, наричан българския 
дубровник. Историческият стар град с неговите 
тесни улички и каменни стени е в списъка на ЮНесКО. 
струва си да отидете и до столицата на страната 
– софия. От някои региони се предлагат пътувания до 
Истанбул, който е по-близо, отколкото от Турската 
Ривиера.

Стил Интериа.пл

https://styl.interia.pl/podroze/news-bulgaria-hitem-wakacji-
2023-tanio-jak-w-turcji-a-zwiedzac-ro,nId,6510069 

Fly.pl: през декември повече от полови-
ната клиенти са избрали Египет, Турция 
или Испания

през декември сред клиентите на fly.pl близо полови-
ната – 52,2% са резервирали пътувания до египет, Тур-
ция или Испания. Това е донесло 48,3% от месечния обо-
рот на мултиагента FLY.PL

през декември най-много клиенти са резервирали пъ-
тувания до египет – 29,9%, плащанията им са 27,1% от 
оборота; до Турция – 13,9% (12,6% от оборота), към Испа-
ния – 8,4% (8,6% от оборота).

другите най-популярни дестинации през декември са:

• Кипър – 8,2%

• Малта – 7,6%

• Гърция – 6,8%

• Обединени арабски емирства – 3,5%

• Италия – 2,7%

• Тунис – 2,7%

• България – 2%

що се отнася до оборота през декември, челната де-
сетка е следната:

• египет – 27,1%

• Турция – 12,6%

• Гърция – 9,7%

• Испания – 8,6%

• Кипър – 6,2%

• Обединени арабски емирства – 4,4%.

• Малта – 4,1%

• Тунис – 2,6%

• Италия – 2,1%

• България – 1,4%

https://styl.interia.pl/podroze/news-bulgaria-hitem-wakacji-2023-tanio-jak-w-turcji-a-zwiedzac-ro,nId,6510069
https://styl.interia.pl/podroze/news-bulgaria-hitem-wakacji-2023-tanio-jak-w-turcji-a-zwiedzac-ro,nId,6510069
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Със самолет до луксозен ол инклузив хотел

през декември най-често клиентите резервират 
пътувания за декември – 34,2% и януари – 22,5%. 
Февруарските пътувания са избрани от 9% от 
клиентите, март – 3,1%, а 4,3% се интересуват 
от събития през април 2023 г. за юни 8% от кли-
ентите са резервирали, а за юли и август – 8,6 на 
сто.

94,7% от клиентите са решили да пътуват със 
самолет, 2,7% са решили да пътуват сами, а 2,5 на 
сто – с автобусен транспорт.

по-голямата част са избрали хотели с 4 звезди 
(46%) или 5 звезди (31%), 22% са избрали тризвездни 
хотели.

66% от анкетираните клиенти са избрали форму-
лата ол инклузив, HB – 16%, BB – 11 %.

средната цена на пътуване е била 7 081,52 полски 
злоти (пл.л.) през декември (7 246,08 пл.зл. през но-
ември).

Гжегож Босовски, президент на fly.pl, казва: „декем-
ври беше още един месец с много задоволителни 
резултати. в сравнение с предпандемичния де-
кември 2019 г. динамиката на продажбите на Fly.
pl надхвърли 60%.“

по думите му всяка трета декемврийска резер-
вация е за египет, а почти една четвърт от обо-
рота е генериран от екзотичните дестинации. 
подреждането на календара само с един допълни-
телен почивен ден е помогнало последната сед-
мица от годината да бъде много добра за продаж-
би.

„противно на неблагоприятните външни факто-
ри, добрата серия продължава, дано да продължи 
възможно най-дълго през новата година,“ казва в 
заключение президентът на полската компания.

Адам Гоншор, главен редактор, Ваша Туристика

https : //www.waszatur ystyka .p l / f ly-p l -w- grudniu-
ponad-polowa-kl ientow-wybralo-egipt-turcje-lub-
hiszpanie/ 

https://www.waszaturystyka.pl/fly-pl-w-grudniu-ponad-polowa-klientow-wybralo-egipt-turcje-lub-hiszpanie/
https://www.waszaturystyka.pl/fly-pl-w-grudniu-ponad-polowa-klientow-wybralo-egipt-turcje-lub-hiszpanie/
https://www.waszaturystyka.pl/fly-pl-w-grudniu-ponad-polowa-klientow-wybralo-egipt-turcje-lub-hiszpanie/


пРЕДСТОЯЩИ
СЪБИТИЯ

CMT – ЩУТГАРТ, ГЕРМАНИЯ – 14-22.01.2023

FITUR – МАдРИд, ИСПАНИЯ – 18-22.01.2023

EMITT – ИСТАНБУл, ТУРЦИЯ – 08-11.02.2023

IMTM – ТЕл АВИВ, ИЗРАЕл – 14-15.02.2023

ВАКАНЦИЯ & СПА 2023 / InTERnaTIonal 
ToURIsM FaIR HolIDaY & sPa – СОфИЯ, 
БълГАРИЯ – 15-17.02.2023

F.RE.E – МюНхЕН, ГЕРМАНИЯ – 22-26.02.2023

ITF – БЕлГРАд, СъРБИЯ – 23-26.02.2023

TTR – БУКУРЕЩ, РУМъНИЯ – 23-26.02.2023

ITB BERlIn – БЕРлИН, ГЕРМАНИЯ –  
07-09.03.2023

ITTF WaRszaWa, 16-18.03.2023

FERIEn – ВИЕНА, АВСТРИЯ – 16-19.03.2023

aITF – БАКУ, АЗЕРБАЙджАН – 04-06.04.2023

aTM – дУБАЙ, ОАЕ – 01-04.05.2023

ЯНУАРИ 2023

ФЕВРУАРИ 2023

МАРТ 2023

АПРИЛ 2023

МАЙ 2023

42
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HolIDaY & sPa – СОфИЯ, БъЛгАРИЯ – 15-17.02.2023
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