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Деветият служебен кабинет на Република България 
встъпи в длъжност 

с указ на държавния глава в длъжност встъпи 101-то правителство 
на страната – деветият служебен кабинет на Република България, 
който е и петият, сформиран от президента Румен Радев. служебен 
министър на туризма за втори път е д-р Илин димитров.

Тържествената церемония по встъпване в длъжност на новия каби-
нет се състоя в президентството на 3 февруари, точно 6 месеца 
след като служебната власт оглави управлението. Това е и най-дълго 
просъществувалият до момента служебен кабинет у нас.  

„Когато някой се е справил отлично с поставената му задача, какво 
се случва? възлага му се отново!“ Това каза министър-председате-
лят Гълъб донев при откриване на първото извънредно заседание на 
Министерския съвет в първия ден от новия мандат.

Приоритетни задачи, цели и програма за работата на 
Министерството на туризма по време на деветия слу-
жебен кабинет

На 6 февруари служебният министър на туризма д-р Илин димитров 
представи на пресконференция приоритетните задачи и цели, които 
си поставя в рамките на новия си мандат, както и програмата за рабо-
тата на Министерството на туризма по време на деветия служебен 
кабинет.

Министерството на туризма, в рамките на 9-то служебно правител-
ство с министър-председател Гълъб донев, ще се ръководи в работата 
си, както и досега, от принципи като експертност и максимална про-
зрачност при действията си в подкрепа на сектора.

Неотложните цели и задачи, чиито решения ще се търсят в кратко-
срочен план, са свързани с разгръщане на националната реклама на дес-
тинация България чрез прецизни и целенасочени действия по пазари, 
изпращане на три нови туристически аташета във важни за България 
пазари, прозрачно провеждане на процедури за наем на плажовете чрез 
видеонаблюдение и все по-дигитализирана работа, която да улесни по-
требителите и да ограничи сивия сектор. ето и конкретните приори-
тети:

1. Действия по представянето на страната ни и подготовката на се-
зон лято 2023: 

• Организиране и провеждане на информационни кампании с пореди-
ца от работни срещи зад граница, ориентирани към бизнеса или т. 
нар. road show за B2B срещи в целеви пазари;

• Рекламиране на страната чрез включване в кампаниите за първи 
път и на международни туроператори;

• Организиране на журналистически турове с прецизно подбрани 
участници и мониторинг върху публикациите им;

АКТУАЛНО



4

• Разкриване на туристически представителства в Румъния и ве-
ликобритания, в процес е процедурата по назначаването на ту-
ристическо аташе в Турция;

• провеждане на ясни и прозрачни процедури за отдаване под наем 
на плажове с участието на наблюдатели от КпКОНпИ, МвР и дАНс;

• Реализиране на информационна разяснителна кампания в туризма 
съвместно с компетентните органи (Кзп, МвР и НАп) със съвети 
към потребителите и търговците с цел ограничаване на сивия 
сектор и нелоялните практики в сектор туризъм;

• дигитализация на статистическите данни за туризма и обновя-
ване на страницата на МТ с нов дашборд и ново пространство за 
статистика и анализи.

2. Международни дейности:

• Отлично представяне на страната ни на всички туристически 
борси до края на месец април;

• подготовка за провеждане на 68-та сесия на Регионална комисия 
„европа“ на световната Организация по туризъм към ООН, чийто 
домакин е софия в периода 30.05 – 2.06.2023 г.;

• подготовка за кандидатстването на България за домакин на COP 
29.

по време на 9-то служебно правителство министерството на тури-
зма и министър Илин димитров ще продължат работата си по ключови 
за сектора стратегически  задачи, свързани с устойчивото развитие 
на туризма, изсветляване на сектора, подобряване на практиките и ук-
репване на бранша в дългосрочен план.

Действия със средносрочен хоризонт:

• продължаване на действията по изработването на модел за га-
ранционен фонд за туроператорите;

• продължаване на работата по създаване на единна дигитална кар-
та на страната с интегрирана информация от сектор туризъм, 
земеделие и култура с участието на висшите училища, НпО сек-
тор и бизнес;

• Организиране на съвместна контролна дейност на компетент-
ните по закона за туризма контролни органи за ограничаването 
на порочните практики с организирането на т.нар. “нелегални ек-
скурзии“;

• Активни действия по решаването на кадровите проблеми в сек-
тор туризъм – работа по райони и места. Организирането на ра-
ботни срещи в 28 градове на страната и подобряване връзката 
образование-бизнес. допълнително прецизиране на времевата 
рамка за туристическите стажове. Анализ и предложение за подо-
бряване на нормативната уредба при наемането на лица от тре-
ти страни;

• при възможност за корекции – включване на повече възможности за 
финансиране на сектор туризъм по пвУ.
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Служебният министър на туризма д-р Илин Димитров 
отчете дейността си по време на открито заседание 
на Министерски съвет

по време на мандата на служебния кабинет се справихме с всички остри 
проблеми по мандатната програма в сектор туризъм, изпълнихме обе-
щаното и набелязаното преди близо 6 месеца. Това е равносметката на 
министъра на туризма д-р Илин димитров по време на открито засе-
дание на Министерски съвет на 19 януари 2023 г., на което служебният 
кабинет направи публичен отчет на дейността си по време на 6-ме-
сечния си мандат. Министър димитров отчете 19 изпълнени от 20-те 
заложени точки от мандатната си програма. пред колегите си той 
подчерта, че се е водил в работата си от експертност, приемстве-
ност и прозрачност и благодари за подкрепата и екипната работа, осо-
бено при разрешаването на двете основни кризи за туризма – Украйна и 
преодоляването на последствията от COVID-19. Той подчерта доброто 
сътрудничество с вицепремиера и министър на вътрешните работи 
Иван демерджиев и с министъра на здравеопазването Асен Меджидиев, 
който още в първите дни на мандата съдейства за осигуряването на 
допълнителни линейки и медицински екипи за туристите по Черномо-
рието.

по думите на министър димитров единственото, което не се случи, е 
обединението на туристическия бранш, но очевидно е необходимо вре-
ме, за да узрее секторът за тази идея.

На 2 август 2022 г. служебният министър на туризма д-р Илин дими-
тров, до момента председател на Комисията по туризъм в 47-то На-
родно събрание, встъпи в длъжност, оглавявайки министерството на 
туризма в осмия поред служебен кабинет и в 100-то правителство на 
Република България.

по време на мандата си министър димитров и неговият екип се водеха 
от принципи като почтеност и прозрачност, енергични и целенасоче-
ни действия, ясно изразена експертност и професионален подход в ре-
шаването на проблемите. в работата си служебният министър заложи 
на приемственост, надграждане и активни действия в подкрепа на сек-
тора, както и системна работа по отстраняване на съществуващите 
пропуски и забавяния. екипът предприе и редица законодателни иници-
ативи.

периодът беше белязан от събитията в Украйна и отшумяващата 
световна пандемия, подкрепа за хотелиерите и едновременно с това 
проява на солидарност към бягащите от войната, активна работа по 
възстановяване на сектор туризъм и укрепване на всичките му сег-
менти. Бе поставен акцент върху развитието на културния и здрав-
ния туризъм, както и върху активен диалог с академичната общност и 
сътрудничество за преодоляване на проблема с липсата на кадри. сред 
приоритетните дейности бяха поставени целева работа по пазари и 
утвърждаването на бранд България, реална работа по дигитализация 
на туристическата услуга и превръщането й в част от съвременния 
модерен свят. Летният сезон надхвърли очакванията като възстано-
вяване и резултати, а една от най-спешните стъпки, предприети от 
министър димитров в първите дни от мандата му, бе осигуряването 
на три допълнителни линейки в Черноморските курорти.

с редица решителни и ефективни стъпки, в рамките на ограничените 
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правомощия на един служебен кабинет, през изминалите близо 6 месеца 
бяха постигнати видими резултати:

Към днешна дата са решени проблемите със забавените категориза-
ции на туристическите обекти – от над 1200 забавени категоризации в 
момента чакащите са под 50. Благодарение на екипа на Министерство 
на туризма за пет месеца успяхме да категоризираме 1316 обекта, кое-
то е работа за две години, заяви министър димитров. с това бе решен 
един огромен проблем за хотелиерите, тъй като договарянето на след-
ващия туристически сезон беше поставено под сериозен риск.

*след активни действия и срещи от страна на служебния министър, 
Народното събрание се убеди, че запазването на 9% ддс в туризма е от 
жизнено значение за бранша и удължи действието на мярката с година.

*скоростта за плащане по хуманитарната програма за бежанците от 
Украйна беше удвоена, бе създаден работещ механизъм за контрол, с 
който започна и ревизия на старите плащания с цел пълно изчистване 
на задълженията към хотелиерите.

*Бе подсигурен един успешен зимен сезон с очакван ръст от 10%, а в 
последвалото необичайно топло начало на зимата единственото усло-
вие за това е да завали достатъчно сняг.

*Бяха постигнати видими резултати от работата през летния сезон 
– имахме един успешен летен сезон с 22% ръст спрямо миналото лято 
2021, който надхвърли прогнозите от началото на лятото и който въ-
преки военните действия и загубите на пазари Украйна, Русия и Беларус 
почти се доближава като брой туристи към показателите от 2019 г.

*през лято 2022 туристите по българските плажове се радваха на 
по-чисти и безопасни плажове – бяха извършени 411 проверки на място, 
като всеки един плаж бе проверен няколко пъти през сезона.

*същевременно бе осигурена адекватна и бърза медицинска помощ за 
летуващите, с което се реши един огромен проблем за бранша и ту-
ристите по българското Черноморие. Министерство на туризма съв-
местно с Министерството на здравеопазването командироваха меди-
цински екипи с линейки на местата със сериозен недостиг – к.к. „златни 
пясъци“, приморско и к.к. „слънчев Бряг“.

*подобри се разпознаваемостта на Бранд България на външните пазари 
и отношението на българския турист към националния ни туристиче-
ски продукт. пазари като Румъния и Чехия надхвърлиха ключовата при 
оценяването на резултатите 2019 г.

*през 2022 г. вътрешният туризъм надхвърли с 20% предпандемичната, 
считана за върхова до момента, 2019 г. след отпадането на COVID-мер-
ките, може да се каже, че това е резултат от изключително активното 
популяризиране на вътрешния туризъм и специализираните видове ту-
ризъм – културен, свързан с историческото наследство, здравен и спА, 
кулинарен и винен туризъм.

*Министерството на туризма стартира активна работа за национал-
ната реклама и бяха въведени някои добри практики с водещите нацио-
нални телевизии и БНР, където ще се  рекламират 100-те национални 
туристически обекта, в емисиите за времето на телевизиите се ак-
центира върху възможностите за туризъм, по БНР и в други радиостан-
ции започва излъчването на 52 предавания в час пик на тема национален 
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туризъм, активирани са отношенията с редица местни медии.

*в стремежа си за пълна прозрачност в работата, информираност на 
публиката, пределна полезност и по-добра комуникация с бранша, Ми-
нистерството на туризма възобнови издаването на Информационния 
си бюлетин и го превърна в електронно списание – с актуална информа-
ция, богато илюстрирано, със съвременна визия, полезни данни и ста-
тистика, инфографики, международни новини, информация за предсто-
ящи събития и изложения и не на последно място – давайки трибуна на 
специален гост, представител от сектора, в рубриката си „Мнението 
на специалиста“. до момента са подготвени 12 броя, които се разпрос-
траняват до представителите на бранша и до сТИв зад граница, а от 
първите дни на 2023 година на официалния сайт може да бъде открит и 
новият бюлетин „Култура на фокус“, събрал едни от най-значимите съ-
бития, предлагани от деветте ОУТР. Министър димитров подчерта, 
че екипът му е работил напълно прозрачно и за първи път е изготвена 
хроника от ден първи, ден по ден, за свършеното до момента. 

*Министерство на туризма въведе нови правила в търсене на прозрач-
ност, като търговските търгове за българските плажове ще бъдат 
наблюдавани от КпКОНпИ, МвР и дАНс. „връщаме стандарта на рабо-
та“, подчерта в заключение министър Илин димитров в своя отчет по 
време на откритото заседание на Министерски съвет.

по-долу може да се запознаете с по-подробния и структуриран отчет 
по направления, според задачите, заложените цели и постигнатите ре-
зултати:

ОТЧЕТ
за дейността и постигнатите резултати от 

служебния министър на туризма 
за периода август – декември 2022 г.

Работата на министъра на туризма през мандата на служебното пра-
вителство се осъществяваше по поставените в мандатната му про-
грама приоритетни направления:

• Ускоряване на отчетността по програмите за хуманитарна по-
мощ за лицата от Украйна;

• Решаване на проблемите със забавените категоризации на турис-
тически обекти;

• предприемане на мерки по обезпечаване на работата на сектор 
туризъм при силна вълна от COVID-19;

• Обезпечаване на протичането на летния сезон – интензифицира-
не на проверките на място;

• Интензифициране на комуникацията с бранша и подкрепа на бран-
ша за решаване на текущи въпроси;

• Активни действия по подпомагане на бранша за договаряне на 
следващите летен и зимен сезон;

• подсигуряване на протичането на зимния сезон;

• Иницииране и провеждане на някои важни за бранша краткосрочни 
и дългосрочни политики.



8

Интензифицирана беше също така работата на администрацията по 
текущи въпроси с акцент отварянето й към бизнеса и обществото. 

Основни резултати от решенията и действията на служебния ми-
нистър на туризма с висока степен на видимост и полезност за ту-
ристическия бранш и за обществото:

• проведохме и провеждаме изключително активна и продуктивна 
рекламна кампания на дестинация България по няколко направле-
ния: рекламни кампании за насърчаване на входящия туристопо-
ток в телевизионни медии и техните дигитални канали и онлайн 
портали в над 22 целеви и перспективни пазари за летен сезон 2022 
г.; рекламни кампании за зимен сезон 2022/2023 г. и ранни записвания 
за летен сезон 2023 г. в 40 чуждестранни телевизии и техните он-
лайн канали; опознавателни турове за представители на водещи 
и специализирани медии, блогъри и влогъри от 7 целеви външни па-
зара; реклама на големи международни спортни събития, които са 
с огромна зрителска аудитория по целия свят; участие в 9 между-
народни туристически изложения и форуми и подготовка участие-
то ни в 13 такива през първата половина на 2023 г.; рекламни кампа-
нии за летен сезон 2022 и за зимен 2022/2023 г. в 19 водещи български 
медии; рекламни кампании за целогодишно насърчаване на вътреш-
ния туризъм в 10 водещи медии и 12 медийни канала в страната.

Резултатите от успешната рекламна кампания са показателни – лет-
ният сезон за 2022 г. отчете ръст с 22 % спрямо летен сезон 2021 г. и 
почти възстанови нивата от базовата за бранша 2019 г., а резултати-
те от вътрешния туризъм надхвърлиха тези за 2019 г. с над 20 %. Беше 
подсигурен и започна зимен сезон 2022/2023 г., като очакваният ръст е 
от около 10 %.

• Командировахме съвместно с Мз три медицински екипа с линейки 
през летния сезон на места със сериозен недостиг – к.к. „златни 
пясъци“, приморско и к.к. „слънчев бряг“, което осигури адекватна и 
бърза медицинска помощ за летуващите и реши един огромен про-
блем и за бранша, и за туристите по българското Черноморие;

• подобри се качеството на услугите по плажовете чрез интензи-
фициране на контролната дейност – извършени са 411 проверки на 
място, като на 71 от морските плажове са установени нарушения, 
направени са предупреждения за отстраняване на нарушенията 
и са извършени контролни проверки за изпълнението на предпи-
санията, съставени са 11 актове за установяване на администра-
тивни нарушения, наложени са неустойки за почти 150 000 лева по 
концесионни и наемни договори;

• Интензифицира се комуникацията с бранша и оказването от 
страна на администрацията на МТ на подкрепа на бранша за реша-
ване на текущи въпроси – проведени са над 20 официално отразени 
срещи и значителен брой работни и текущи, като администраци-
ята на МТ се отвори към бизнеса;

• подобри се информираността на бранша: започна публикуването 
на интерактивни информационни графики, чрез които се предста-
вят данни за развитието на туризма в страната въз основа на съ-
браните данни от единната система за туристическа информа-
ция (есТИ) и от НсИ, което позволява на туристическия бизнес да 
планира по-лесно дейността си, както и се възстанови издаване-
то на информационния бюлетин, който спомага за намаляване на 
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комуникационните дефицити в работата на МТ спрямо бранша и 
обществеността;

• винопроизводството беше вписано в Националния списък на еле-
ментите на нематериалното културно наследство, което ще 
позволи нормативното регулиране на указателните табели на ви-
нените обекти.

Действия, които създават реални предпоставки за постигане на по-
ложителни ефекти в бъдеще чрез инициирането на някои важни крат-
косрочни и дългосрочни политики:

• Интензифицира се работата по създаване на модел на гаранцио-
нен фонд за обезпечаване на отговорността на туроператори и 
туристически агенти, като предстои представянето на доклад 
на актюери относно възможните модели;

• започна обсъждането с представителите на бранша на идеята за 
единна браншова организация с цел да се провери дали секторът 
действително е узрял за нея и същевременно той да бъде мотиви-
ран да работи заедно за решаване на важните за неговото разви-
тие въпроси;

• Изготвен е проект на правилник за създаване, маркиране и под-
дръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоез-
дене, както и проект на Национален велосипеден план;

• Изготвен е проект на зИд на зОп относно т.нар. „дигитална реклама”;

• Разработени и представени са няколко проекта за законодателни 
промени с очаквани положителни ефекти върху бранша: за запазва-
не на ставката от 9 % за ресторантьорски и кетъринг услуги, за 
доставката на общата туристическа услуга в случаите по чл. 136 
от зддс, както и за използването на ваучерите за храна по чл. 209 
от зКпО за заплащане на туристически услуги по смисъла на закона 
за туризма;

• Изготвени са предложения на МТ в сферата на туризма, които 
да залегнат в новата пътна карта за членството на България в 
ОИсР, като статутът ни в Комитета по туризъм е повишен от 
„гост“ на „участник“;

• подписан беше Меморандум за сътрудничество в сферата на ту-
ризма с ОАе.

Действия, които възстановиха и подобриха управляемостта в сек-
тор туризъм:

• преодоля се огромното забавяне в процедурите по категоризация 
и сертифициране на туристически обекти – от над 1000 забаве-
ни категоризации и сертификации, в момента чакащите са под 
90, като процедурите се движат регулярно. Издадени са 1069 удос-
товерения за категория на туристически обекти и 26 – за серти-
фикация. Това се оцени изключително позитивно от хотелиерския 
бранш, тъй като забавянето на процедурите по категоризация 
поставяше под риск договарянето на следващия туристически 
сезон за хотелите;

• Ускорена е отчетността по хуманитарните програми за украин-
ските бежанци, като плащанията вече са регулярни. Идентифици-
рани са проблемите по отчетността и са предприети действия 
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за тяхното решаване. внедрен е специализиран софтуер за обра-
ботка на данните по хуманитарните програми, който минимизи-
ра фактора „човешка грешка“ и чрез него се извършва пълна про-
верка на плащанията по първата хуманитарна програма, което 
ще позволи нейното затваряне;

• Извършени са проверки и са изготвени заповеди за прекратяване 
на 101 регистрации на туроператори в Националния туристиче-
ски регистър поради непредставяне на задължителната застра-
ховка „Отговорност на туроператора“;

• възстановено е провеждането на срещи на бранша с представи-
тел на общините, контролните органи и представител на МТ за 
обсъждане на подготовката на зимния туристически сезон.

Действия за подобряването на координацията в работата с другите 
ведомства:

• подобри се информираността на туристическия бизнес относно 
възможностите за финансиране с европейски средства чрез съв-
местни разяснителни кампании със заместник-министър предсе-
дателя по управление на европейските фондове и с министъра на 
иновациите и растежа;

• в резултат на отлична комуникация с Мз са отменени всички 
COVID-ограничения и туристическият бизнес заработи отново 
спокойно. добрата координация продължава, като към момента МТ 
и Мз работят съвместно с местните власти и бизнеса по иден-
тифициране на потребностите от осигуряване на допълнителни 
медицински екипи и в зимните курорти;

• започна работата по създаване на единна дигитална карта на 
страната с интегрирана информация от сектор туризъм, земе-
делие и култура, което е безспорен дългосрочен приоритетен 
проект за трите компетентни ведомства в рамките на създаде-
ната нова междуведомствена работна група с представители на 
МТ, МК, Мз и МРРБ;

• МТ вече ще получава от МвР регулярна информация относно инци-
дентите по плажовете с фатален край, въз основа на която ще се 
планират заедно с концесионерите и с наемателите допълнител-
ни мерки за намаляване на риска от удавяне и ще се подобри безо-
пасността;

• с МвнР и МИИ работихме активно по създаването на българско 
туристическо представителство в Турция, като предстои фи-
нализиране чрез назначаване на туристическо аташе в Анкара. 
важността на работата на туристическите аташета в целе-
ви за страната ни пазари намира много точен израз в отличава-
нето на българското туристическо аташе в полша г-н Николай 
Костов сред 100-те най-влиятелни личности в полския туризъм 
от WaszaTurystyka.pl, най-влиятелното издание в туристическия 
бранш в полша;

• Координирахме с МвнР действия за улесняване на процедурите по 
издаване на визи за туристите от трети страни;

• сформира се междуведомствена работна група с НсИ за усъвър-
шенстване на методологията за отчитане на капацитета на 
функциониращите места за настаняване в страната. 



Министерският съвет одобри нови пла-
щания от близо 15 млн. лева за хотелиери-
те, настанили украински бежанци

в рамките на месец януари Министерството на ту-
ризма обработи още три списъка за плащане по две-
те хуманитарни програми за подпомагане на разселе-
ни лица от Украйна – за месеците ноември и декември, 
както и доплащане за периода на първата програма. 
след утвърждаването на плащането с актове на 
Министерския съвет, в рамките на дни средствата 
трябва да бъдат наредени към получателите си.  

седмица по-късно, на 8 февруари Министерският съ-
вет прие три решения за одобряване на помощта 
за кандидатите по програмите за ползване на хума-
нитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в 
България вследствие на военните действия в Украйна. 
Решенията на Министерски съвет са относно първо 
плащане за месеците ноември и декември по втората 
програма и доплащане за периода на първата програ-
ма. плащането е в общ размер на 14 908 887,40 лева. 

първото решение за плащане обхваща шести отче-
тен период и времето от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г., за 
който бе верифицирано предоставянето на помощ в 
размер на 2 807 802,45 млн. лв. с ддс за предоставени 
нощувки и изхранване или само нощувка по програма-
та за хуманитарно подпомагане на разселени лица от 
Украйна с предоставена временна закрила в Републи-
ка България (списък № 14). Това са помощи за осъщест-
вени и отчетени 192 451 нощувки, включително с нас-
таняване и предоставяне на закуска, обяд и вечеря на 
лица от Украйна с предоставена временна закрила в 
Република България, по 206 подадени заявления от мес-
та за настаняване и места за подслон.

второто решение за плащане е за седми отчетен пе-
риод и обхваща времето от 16.11.2022 г. до 31.12.2022 г. за 
периода бе верифицирана помощ в размер на 6 389 579, 
25 лв. с ддс за предоставени нощувки и изхранване или 
само нощувка по програмата за хуманитарно подпо-
магане на разселени лица от Украйна с предоставена 
временна закрила в Република България (списък № 15). 
средствата са разпределени за общо 391 147 нощувки 
на лица от Украйна с предоставена временна закрила в 
Република България, по 179 подадени заявления от мес-
та за настаняване и места за подслон.

Третото решение е за доплащането по първата про-
грама за периода от началото на военните действия 
в Украйна, когато помощта беше в размер на 40 лв. 
на човек – от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. за него е ве-
рифицирано предоставянето на помощ в общ размер 
на 5 711 506,00 лв. с ддс за настаняване с изхранване 
по програмата за ползване на хуманитарна помощ за 
лица, търсещи временна закрила в Република Бълга-
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рия (списък № 13). с приемането на акта се изплаща 
помощ по общо 160 подадени заявления от лица, пре-
доставили хуманитарна помощ, изразяваща се в 133 
879 нощувки и изхранвания (закуска, обяд и вечеря) на 
бежанци.

в свое съобщение, предхождащо решенията, Минис-
терството на туризма напомни, че всички кандида-
ти по втората хуманитарна програма за периода от 
16.11.2022 г. до края на 2022 г., във връзка с администри-
ране на списъка за изплащане на средства на кандида-
тите и променените изисквания, беше необходимо в 
срок от 30.01.2023 г. до 06.02.2023 г. да попълнят и по-
дадат декларация за съответствие по т.11.2. от про-
грамата.

припомняме информацията, че декларацията за съ-
ответствие се подава чрез системата за сигур-
но електронно връчване (ссев) на следния адрес: 
https://edelivery.egov.bg/ и се подписва с квалифициран 
електронен подпис от законния представител на 
кандидата. при попълването й е необходимо канди-
датите да следват стриктно указанията в ссев, 
като обърнат специално внимание на следното: 
преди да попълнят и подадат самата декларация, 
задължително да изтеглят, попълнят и прикачат 
таблицата с данни на лицата. всички, които са из-
пълнили коректно условията по подаване на доку-
ментацията, не би следвало да очакват забавяне и 
пречки за получаване на средствата. 

Министър Илин Димитров и министърът 
на туризма на Държавата Израел Хаим 
Кац подписаха споразумение в областта 
на туризма

през януари министърът на туризма на Република Бъл-
гария д-р Илин димитров и министърът на туризма 
на държавата Израел Хаим Кац подписаха на официал-
на церемония в софия споразумение между правител-
ството на Република България и правителството на 
държавата Израел за сътрудничество в областта на 
туризма.

споразумението предвижда България и Израел да на-
сърчават обмена на експертен опит и знания, свър-
зани с организацията, управлението и функционира-
нето на специални форми на туризъм, като например 
сезонен туризъм, спА и уелнес, приключенски, култур-
но-исторически, религиозен туризъм. двете страни 
ще задълбочават сътрудничеството си в рамките на 
световната организация по туризъм (UNWTO), както 
и с други международни организации. съгласно доку-
мента страните насърчават сътрудничеството и 
обмена на добри практики за привличане на инвести-
ции в туризма.
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Министърът на туризма на Израел Хаим Кац беше на 
двудневно работно посещение в България на 23 и 24 
януари. 

„Моят колега министър Кац избра България за своето 
първо посещение зад граница от встъпването си в 
длъжност като министър, това е и първото посеще-
ние на министър на туризма на Израел в България. Ние 
разчитаме това като недвусмислен знак за важност-
та на двустранните ни отношения и желанието те 
да бъдат развивани,“ заяви министър Илин димитров. 
Той подчерта, че Израел е сред топ пазарите за Бълга-
рия.

Министър Илин димитров съобщи, че през март ще 
води делегация в Израел, съставена от представи-
тели на бизнеса в сектор туризъм, която ще проведе 
двустранни работни срещи във формата B2B.

Гостът подчерта, че като син на родители, оцелели 
от лагерите на смъртта, е дълбоко признателен на 
българския народ за всичко, което е направил, за да под-
крепи сънародниците му в най-тежката част от тях-
ната история и напомни, че тази година отбелязваме 
80 години от спасяването на българските евреи. 

“От името на израелското правителство и от свое 
име искам да благодаря на българския народ”, каза ми-
нистър Хаим Кац. „в моето семейство са ме учили, че 
когато получаваш, трябва и да даваш. ще направим 
всичко възможно, за да изпращаме повече туристи в 
България.“ Министър Хаим Кац допълни, че се надява 
израелските туристи в България да бъдат на нивата 
от предковидната 2019 година, над 200 хил. туристи. 
От своя страна, министър димитров изрази надежда 
до десет години тази цифра да се увеличи многократ-
но.

преди церемонията по подписването министрите 
проведоха двустранна среща, на която обсъдиха акту-
ални теми и въпроси. след подписването на докумен-
та министрите на туризма на България и Израел, за-
едно с членовете на делегациите, проведоха разговори 
съвместно с представители на българския туристи-
чески бизнес. Теми на разговорите бяха продължение 
на доброто сътрудничество в туризма между двете 
страни и конкретни инициативи за сътрудничество 
и развитие на отрасъла. Беше обсъдена възможност-
та за задълбочаване на успешните практики в балнео 
и спА туризма и развитие на здравен туризъм, по по-
добие на сътрудничеството с германските здравни 
каси. значителна част от разговорите бе отделена 
за възможностите за по-добра транспортна свърза-
ност, както и за подобряване ефективността на ре-
кламата и възможностите за инвестиции в туризма. 
България е сред предпочитаните дестинации за ту-
ризъм в Израел, увери министър Кац.
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в средата на февруари месец Министерството на 
туризма и български туристически компании участ-
ват на международното изложение IMTM в Тел Авив.

Израелските граждани основно осъществяват пъ-
туване до България с цел почивка и отдих. ежегодно 
най-много техни пътувания се регистрират през 
месеците юли и август, следвани от месеците юни и 
септември. все по-голям е интересът към зимните 
дестинации в България. през изминалата година у нас 
са дошли близо 200 хил. израелски туристи, което е 
ръст от около 300% спрямо 2021 г. Най-популярните 
български дестинации са софия – с 37 хил. израелски 
туристи, Несебър и варна с по над 26 хил., Банско – 16 
хил., самоков – 4400, пловдив – 3700.

Заместник-министър Модева и израел-
ският министър на туризма Хаим Кац 
посетиха Банско

във втория ден от своята работна визита в Бъл-
гария, заедно със заместник-министъра на туризма 
Мариела Модева, министърът на туризма на държа-
вата Израел Хаим Кац посети Банско, за да се запоз-
нае лично с отличните условия за почивка и зимна 
ваканция в българския ски курорт.

в зимния курорт проф. Модева и министър Кац про-
ведоха среща с кмета на Банско Иван Кадев. Три-
мата изразиха надежда, че израелските туристи в 
зимните курорти ще се увеличават с всеки изминал 
следващ сезон. статистиката показва, че Банско е 
една от най-популярните български дестинации за 
израелските туристи. през 2022 г. над 16 хил. израел-
ски граждани са посетили курорта. 

в Банско заместник-министър Модева и министър 
Кац, заедно със своя домакин, посетиха ски зоната, 
където делегацията се запозна с отличните усло-
вия за професионален и любителски ски спорт, кои-
то България предлага и с природните дадености 
на страната. На пистите министър Кац се срещна 
и с израелски туристи, които са на почивка в Бъл-
гария.

Министър Димитров проведе неформална 
среща с бизнеса в Банско

Министърът на туризма беше сред официалните 
гости в Банско по време на стартовете от све-
товната купа по сноуборд на 21 и 22 януари 2023 
година. Българският курорт за трети път ста-
на домакин на престижното състезание, в което 
най-добрите сноубордисти премериха сили под 
връх Тодорка. 
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въпреки необичайно топлото начало на зимата в 
цяла европа, което остави редица световни курор-
ти затворени, българските домакини посрещнаха 
спортната проява с отлично подготвени писти и 
снеговалеж в първия от двата дни.

сбъднаха се очакванията трибуната на финала на 
пистата на „Бъндеришка поляна“ да се напълни с 
публика заради участието на звездата ни Радослав 
Янков и младите таланти от българския отбор по 
сноуборд. 

по време на събитието Министерството на тури-
зма рекламира дестинация България с редица марке-
тингови активности. стартовете от световна-
та купа по сноуборд в Банско са значима световна 
спортна проява с широк медиен отзвук, която за 
пореден път постави българския курорт в светли-
ната на прожекторите. 

в рамките на посещението си в Банско министър 
димитров проведе и неформална среща с предста-
вители на местния туристически бизнес. Това е 
първата за годината от поредица подобни срещи в 
различни градове на България. 

с представителите на местния бизнес министъ-
рът на туризма обсъди актуални теми и проблеми, 
както и въпроси, свързани с възможностите за раз-
витието, модернизирането и по-нататъшното 
популяризиране на зимната дестинация. Фокус на 
срещата беше и съвместната работа на пазар Тур-
ция.

в срещата се включиха и представители на тур-
ския туристически бранш. в момента в българския 
курорт има много гости от южната ни съседка, 
тъй като освен трайния интерес към българския 
ски курорт, стартовете на световната купа по 
сноуборд съвпаднаха и с ученическата ваканция в 
Турция.

Министър Илин Димитров обсъди акту-
ални теми и проблеми на неформална сре-
ща с представители на бизнеса във Ве-
линград

На 5 февруари, в неделния ден, министърът на ту-
ризма д-р Илин димитров проведе поредната не-
формална среща с представители на бизнеса – този 
път във велинград, за да обсъди с тях актуални 
теми и проблеми, свързани с развитие на града и 
района като туристическа дестинация. 

през 2023 година велинград ще отбележи 15 години 
– спА столица на Балканите. Тази тема и подготов-
ката по бъдещото отбелязване през лятото беше 
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един от акцентите в разговорите. велинград е 
една от най-успешните туристически дестина-
ции в България през последните години. Бизнесът 
подчерта пред министър димитров, че ръстът на 
вътрешния туризъм в българската спА столица 
е много висок, над 80% са посещенията на българи, 
а през изминалата 2022 година има чувствителен 
ръст и на внесения туристически данък – около 1,2 
млн. лв. в курортния град има над 6 хил. легла, от-
лично съотношение цена/качество, като средната 
годишна заетост за висококатегорийните обекти 
е над 70%, слабо текучество на кадрите и целого-
дишна заетост в туристическия сектор. в резул-
тат на това и населението се задържа в града. Ку-
рортният град е уникален и с това, че има 9 хотела 
с 5 звезди.

Работната среща премина в много добър и експер-
тен тон, а министър Илин димитров отбеляза, че 
в региона има отлично работеща и сплотена мест-
на браншова организация. Той изслуша плановете 
и стратегията на членовете на „сдружението на 
хотелиери и ресторантьори – велинград и запад-
ни Родопи“ и се ангажира с активна подкрепа от 
страна на Министерството на туризма. един от 
начините за това е със засилване на регионалната 
и местна реклама чрез каналите на министерство-
то.

Министър димитров и представителите на ор-
ганизацията обсъдиха също състоянието на парк 
„Клептуза“. „ще се опитаме да помогнем с намиране 
на средства за реновирането на парка и езерата, 
които са знакови за най-популярния ни спА курорт. 
състоянието им може да се подобри многократно, 
а сумата не е голяма“, коментира министър дими-
тров. 

във фокуса на разговорите беше и разработването 
и популяризирането на нов продукт „Бизнес и спа“. 
с негова помощ ще се уплътни заетостта през 
работните дни на седмицата чрез провеждане на 
конференции и работни форуми. служебният минис-
тър обеща активна подкрепа и организирането на 
конференция на тази тема във велинград.

„дълбоко вярвам, че мястото на министъра трябва 
да е близо до бизнеса, където да участва в решава-
нето на проблеми, но и да информира за възможнос-
ти“, каза министър димитров.

Това е четвъртата поред от планираните общо 28 
неформални срещи с бизнеса на министъра на тури-
зма д-р Илин димитров. до момента той се срещна 
с представители на туристическия сектор в Бур-
гас, варна и Банско, за да изслуша актуалните въ-
проси и проблеми, пред които са изправени.
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Министър Димитров участва в Между-
народен бизнес и инвестиционен форум 
„България: инвестиционна дестинация“ в 
Истанбул

Министърът на туризма д-р Илин димитров участ-
ва в Международен бизнес и инвестиционен форум 
„България: инвестиционна дестинация“ в Истанбул 
(26-27 януари). във форума, който е организиран от 
Българската агенция за инвестиции (БАИ) към МИР, 
участваха министърът на иновациите и растежа 
Александър пулев и министърът на здравеопазва-
нето д-р Асен Меджидиев, а от турска страна – за-
местник-министърът на индустрията и техноло-
гиите д-р Четин Али дьонмез.

Конференцията включваше два тематични панела, 
посветени на перспективни сфери на сътрудни-
чеството между двете държави – автомобилостро-
ене и спА и медицински туризъм. в своето изказва-
не по време на откриването министър димитров 
подчерта, че България и Турция развиват изключи-
телно ползотворни отношения в туризма, един от 
най-значимите отрасли на икономиката ни.

Министърът анонсира предстоящата 4-а сесия на 
смесения българо-турски Комитет по туризъм меж-
ду двете ресорни министерства, която трябваше 
да се проведе на 10 февруари  2023 в Истанбул по вре-
ме на изложението еМИТТ /8-11 февруари/.

„Това е отлична възможност да надградим постиг-
натото до момента. Турция неизменно е в челната 
тройка на туристопотока на страната ни в по-
следните години. Тази статистика ясно показва, че 
пазарът има много сериозна динамика, но е важно да 
се отчете, че все още съществува сериозен потен-
циал за развитие“, заяви министър димитров.

Министър димитров обяви, че през месец февруа-
ри се очаква да се открие и българско туристическо 
представителство в Истанбул. Това е ярко доказа-
телство за целенасочената ни политика на този 
пазар, заяви министърът. с Турция можем да си съ-
трудничим в изключително разнообразен брой сфери 
на туризма и е важно да подпомогнем още по-актив-
ните контакти между бизнеса, посочи още минис-
тър димитров.

в тази връзка, едно от решенията да привлечем 
повече туристи в страната ни е развитието на 
транспортната свързаност – и именно Истанбул се 
явява най-добрата логистична точка за страната 
ни в този аспект. „затова ще използвам възможност-
та да благодаря сърдечно на посланик Ангел Чолаков, 
който е голям приятел на българския туризъм, за не-
говата лична отдаденост и усилия, които полага за 
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популяризирането на България като туристическа 
дестинация на турския пазар“, допълни министърът 
и даде като пример за ползотворните действия на 
нашия дипломатически екип предстоящото откри-
ване на директна самолетна връзка между Истанбул 
и пловдив.

„друга прекрасна новина е изграждането на нов офис 
на БТА в Анкара, който със сигурност ще допринесе 
за това да работим в по-ползотворна информацион-
на среда. същевременно, той ще има важна роля и 
за установяването на нови културни връзки между 
нашите два приятелски народа“,  посочи в своето 
експозе министър димитров.

Конференцията се организира от Българската 
агенция за инвестиции, със съдействието на наши-
те дипломатически мисии в страната. Форумът се 
отличава с изключително голям интерес от стра-
на на бизнеса. в него участваха множество кметове 
на български общини, инвеститори, представите-
ли на медии и образователните институции и др. 
Участниците, повече от 200 на брой от сектори-
те автомобилостроене, машиностроене, здравео-
пазване и туризъм, бяха приветствани от послани-
ка ни в Анкара, Н. пр. Ангел Чолаков.

в рамките на събитието българският министър 
имаше възможност да проведе и неформален раз-
говор със заместник-министъра на индустрията 
и технологиите на Република Турция Четин Али 
дьонмез, в който двамата дискутираха интеграци-
ята между туризма и останалите стопански сек-
тори и перспективите пред двустранните ни от-
ношения в този контекст.

Министър димитров проведе разговори и с пред-
ставители на туристическия бизнес на Турция, с 
които обсъди възможностите за оказване на дър-
жавна подкрепа за установяването и разширяване-
то на дейността им в България.

Българският износ за Турция се увеличава с над 32%, 
през 2022 г. и стокообменът расте. директните 
турски инвестиции в България надхвърлят 1 млрд. 
евро, като почти половината от тях са получи-
ли някаква форма на държавна подкрепа през БАИ. 
Това обяви министърът на иновациите и растежа 
Александър пулев, който откри бизнес форума в Ис-
танбул. по думите му над 2200 турски компании са 
избрали България като предпочитано място за пра-
вене на бизнес, те са и едни от най-големите рабо-
тодатели у нас.

припомняме, че преди повече от месец бе подпи-
сано историческо споразумение след срещата на 
най-високо ниво между двамата президенти Румен 
Радев и Реджеп  ердоган.
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по време на форума заместник-министърът на ин-
дустрията и технологиите на Република Турция д-р 
Четин Али дьонмез посочи, че двете страни имат 
много добри съседски и партньорски отношения в 
НАТО. по думите му, България и Турция са пример за 
добро сътрудничество и в икономически, и в поли-
тически план. Той подчерта, че се откриват нова 
самолетна линия и нови гранични пунктове, което 
ще улесни свързаността между съседските държа-
ви.

Министър Илин Димитров изпрати събо-
лезнователно писмо до турския си колега 
Мехмет Ерсой

Министър Илин димитров изпрати съболезновател-
но писмо до турския си колега Мехмет ерсой, минис-
тър на културата и туризма на Турция във връзка с 
опустошителните земетресения от 6 февруари в 
южната ни съседка, които отнеха живота на хиляди 
хора. 

„Нашите мисли и молитви са със семействата на за-
гиналите и изчезналите, спасителите и всички засег-
нати от това ужасно събитие“, заявява в писмото си 
министър димитров. „Ние сме с вас и сме сигурни, че 
Република Турция ще преодолее много скоро тежките 
последици от тази природна трагедия“, се казва още 
в съболезнователните думи на министър Илин дими-
тров. 

планираното работно посещение на министър ди-
митров в Истанбул, по време на международното ту-
ристическо изложение EMITT 2023 в периода 8-11 февру-
ари, беше отложено.

Отменено е и изложението, което е сред най-добрите 
туристически събития в света и се провежда ежегод-
но както за професионалисти, така и за посетители.

Министър Илин Димитров проведе ра-
ботни посещения в Казахстан и Узбекис-
тан

Министърът на туризма д-р Илин димитров прове-
де работни посещения в Република Казахстан и в Ре-
публика Узбекистан. в столиците Астана и Ташкент 
министър димитров осъществи над 10 срещи с фокус 
транспорт, туризъм и инвестиции в туризма.

по време на посещението в Казахстан министър ди-
митров се срещна с колегата си Асхат Оралов, минис-
тър на културата и спорта. двамата разговаряха за 
възможностите за привличане на по-голям туристо-
поток чрез развитие на двустранните контакти в 
сферата на туризма. по покана на българския минис-
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тър на туризма през юни министър Оралов ще посе-
ти България за подписването на меморандум за съ-
трудничество в областта на туризма. Министър 
димитров се срещна и с Талгат Аманбаев, предсе-
дател на Националната компания “Kazakh Tourism”, 
която отговаря за създаването и управлението на 
бранда „Казахстан“. сред темите на разговора беше 
дигитализацията в туризма като приоритет на 
двете страни и обмяната на опит. 

Министър димитров се срещна с представители на 
Комитета по инвестициите към Министерството 
на външните работи на Казахстан - “Kazaкh Invest”. 
по време на срещата българският министър посо-
чи, че Казахстан е деветата по големина държава в 
света, а стратегическото й положение, природни-
те богатства, политическата и икономическа ста-
билност я правят желан партньор и в областта на 
туризма.

по думите му туристическите връзки между Бълга-
рия и Казахстан отбелязаха през последните години 
съществено развитие, възможностите на нашата 
страна в тази област, обаче, са много по-големи. Бъл-
гария традиционно участва на международното ту-
ристическо изложение KITF в Алмати през април. Тази 
година ще се организира B2B туристически форум 
между представители на страната ни и Казахстан.

Министър Илин димитров проведе работна среща и 
с казахстански туроператори. в разговорите беше 
поставен акцент, че се е образувал „вакуум“ в турис-
тическия пазар от липсата на руски и украински ту-
ристи. по време на обсъжданията беше направена 
заявка от 15 туроператори за провеждането на он-
лайн семинар с наши компании през февруари.

Откриването на директна линия между двете 
страна беше тема на разговорите с представите-
ли на Air Astana. Авиокомпанията е имала готовност 
за стартиране на полетите до България, но пан-
демията е довела до забавяне в плановете. плано-
ве за изпращане на повече туристи в България има 
и туроператорът Азия Лукс, който има чартърна 
програма до страната ни. Туроператорът изпраща 
в европа около 170 000 туристи на година. Новата 
авиокомпания панорама еъруейс планира също от-
криване на чартърна линия до България.

по покана на директора на Агенцията за регулира-
не на алкохолния и тютюнев пазар и развитие на ви-
нопроизводството в Узбекистан Рахимжон Бобоев 
министър димитров посети институцията. Аген-
цията отговаря за винопроизводството, но и за 
винения туризъм в страната. през декември пред-
ставители на агенцията са посетили няколко наши 
изби и са останали очаровани от качествата на бъл-
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гарските вина. по искане на Бобоев през март ще се 
проведе B2B онлайн семинар с участници от двете 
страни.

в българското посолство в Узбекистан министър 
димитров проведе среща с узбекски туроперато-
ри от Ташкент, Бухара и самарканд, на която беше 
договорено провеждане на онлайн срещи с българ-
ските им колеги за установяването на дългосрочни 
контакти.

посещенията на министър димитров се осъщест-
виха с активното съдействие на българските ди-
пломати в двете държави - посланик Боян Хаджиев 
и консул пламен петков в Казахстан и с ръководи-
теля на мисията ни в  Узбекистан - стояна Руси-
нова.

Заместник-министър Ирена Георгиева 
участва в 107-та среща на Борда на дирек-
торите на Европейската туристическа 
комисия
заместник-министърът на туризма Ирена Георги-
ева участва в 107-та среща на Борда на директори-
те на европейската туристическа комисия (еТК). 
събитието се състоя в Малта в първите дни на 
февруари и беше открито с приветствие от ми-
нистъра на туризма на островната държава Клей-
тън Бартоло.

по време на срещата бяха обсъдени политики от-
носно туризма и климатичните промени. Основна 
тема на дискусията бе задълбочаването на отно-
шенията между еТК и европейската комисия. сред 
първите съвместни инициативи, по които двете 
институции ще работят, е разработване на план 
за действие за борба с климатичните промени и 
борба с техните последствия.

европейската туристическа комисия пое ангажи-
мент да подпомогне държавите-членки при въ-
веждането на плана с цел подкрепа на туристиче-
ската индустрия. заместник-министър Георгиева 
подкрепи идеята и заяви, че България оценява уси-
лията и ще бъде част от съвместния проект за 
по-устойчив туризъм.

сред темите, дискутирани на най-високо европей-
ско ниво, беше организацията на предстоящото 
събитие  Destination Europe Summit 2023, което ще 
се проведе в първата седмица на юли с участието 
на Тиери Бретон - еврокомисар за вътрешния па-
зар.
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България участва на едно от най-големите 
европейски изложения – международното 
туристическо изложение FITUR в Мадрид

Министерството на туризма участва, предста-
вяйки България, в едно от ключовите международни 
изложения в туризма и най-голямото на пазар Испа-
ния – изложението FITUR в Мадрид. То е първото за 
календарната година, провежда се в периода 18-22 
януари 2023 г. и е предназначено както за професио-
налисти, така и за широката публика, с присъстви-
ето на редица политически фигури и министри на 
туризма.

От българска страна на изложението участва бъл-
гарска делегация от Министерството на туризма, 
водена от заместник-министър Ирена Георгиева. Тя 
присъства на официалния прием за ръководители-
те на делегации, участници във ФИТУР, който беше 
даден от световната организация по туризъм при 
ООН (сОТ) и Министерство на промишлеността, 
търговията и туризма на Испания.

в рамките на събитието заместник-министър Ге-
оргиева се срещна с генералния секретар на  сОТ, 
зураб пололикашвили, с министъра на промишле-
ността, търговията и туризма на Испания, Рейес 
Марото и с директора на Регионален департамент 
„европа“ в сОТ Алехандра прианте. в разговорите 
бяха обсъдени актуални въпроси от взаимен ин-
терес, свързани с развитие и разширяване на съ-
трудничеството в сферата на туризма. специален 
акцент беше поставен върху предстоящото дома-
кинство на България при провеждането на 68-та 
сесия на Регионална комисия „европа“ на сОТ, която 
ще се проведе в софия в края на май – началото на 
юни тази година.

в рамките на изложението заместник-министър 
Ирена Георгиева проведе двустранна среща с Мари-
ана Олескив, ръководител на държавната агенция 
за развитие на туризма на Украйна. в началото на 
срещата, заместник-министър Георгиева поднесе 
съболезнования във връзка със загиналите в ката-
строфата на украинския хеликоптер представи-
тели на вътрешното министерство на страната.

в хода на разговорите бяха обсъдени традиционно 
добрите двустранни отношения между България и 
Украйна, особено в сферата на туризма. Разгледани 
бяха перспективите за тяхното развитие и раз-
ширяване чрез доизграждане на договорно-правна-
та база в сектор туризъм. Миналото лято Мариана 
Олескив беше на официално посещение в България, 
но войната безспорно промени хода на плановете в 
двустранното сътрудничество.
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Ирена Георгиева и Мариана Олескив обмениха идеи 
за добри практики, както и за нови възможности. 
заместник-министър Георгиева отбеляза, че уста-
новяване на сътрудничество между университети 
от двете страни, обмен на студенти за стажове в 
туризма също е форма и възможност за разширява-
не на сътрудничеството.

Мариана Олескив отбеляза, че предвижда да посети 
България в рамките на 68-та сесия на Регионална 
комисия европа, като двете страни единодушно се 
съгласиха взаимно да подкрепят кандидатурите си 
за членство в Изпълнителния съвет на световна-
та организация по туризъм към ООН.

посланикът на България в Кралство Испания Алек-
сей Андреев присъства на официалното откриване 
на туристическия форум, той посети националния 
щанд и поздрави българските фирми.

Министерството на туризма участва с информа-
ционен щанд на площ от 100 квадратни метра, на 
който 10 представители на българския туристи-
чески сектор представят своите продукти. Наред 
с Министерството на туризма, на националния 
щанд участват Балкания Тур ООд, Филиптур 1 ООд, 
Тандем Травел ООд, Уърлд синерджи Травъл България 
ООд, Одисея Ин сТА ООд, Глория Турс ООд, летищни-
ят оператор на столичното летище сОФ Кънект 
Ад, „царевград Търнов“ еООд, Май стори Травел 
еООд, Община варна, европрограм консулт еООд 
(Община пловдив) и столична Община Оп „Туризъм“.

през петте дни на FITUR на площ от няколко десет-
ки хиляди квадратни метра се представят общо 8 
360 изложители, като по предварителни оценки се 
очакват 82 000 участници с бизнес профил и около 
30 000 души обща непрофесионална публика и люби-
тели.

FITUR, Мадрид: Поглед към Азия – задъл-
бочаваме сътрудничеството с Азербай-
джан и Грузия

в рамките на международното изложение в Испа-
ния заместник-министър Ирена Георгиева проведе 
редица двустранни срещи. поглед към Изтока и за-
дълбочаване на сътрудничеството в пределите на 
Азия – това бе част от фокуса на проведените сре-
щи. 

Българският заместник-министър обсъди с пред-
седателя на държавната агенция по туризъм на 
Азербайджан Фуад Нагиев възможността за от-
криване на директна самолетна линия между 
България и Азербайджан. в разговора двамата 
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отбелязаха традиционно добрите отношения 
между България и азиатската кавказка държава. 
Те обсъдиха развитието на туризма след пан-
демията от COVID-19, променената структура 
на потоците туристи, посещаващи България и 
възможностите за увеличаване на двустранния 
туристопоток, като част от това може да се 
случи именно с възобновяването на директни 
полети.

заместник-министър Георгиева посочи още, че 
България ще бъде страна партньор на Азербай-
джанското международно туристическо изложе-
ние в Баку през 2023 г. От своя страна Фуад Нагиев 
съобщи, че ще участва в 68-та сесия на Регионална 
комисия „европа“ на сОТ.

друга държава, с която има потенциал за развитие 
на двустранния туристопоток, е Грузия. в рамки-
те на Международното туристическо изложение 
FITUR в испанската столица, заместник-министър 
Ирена Георгиева се срещна с Мая Омиадзе, предсе-
дател на Грузинската национална туристическа 
администрация и с Тамат Кориаули, първи замест-
ник-председател. 

по време на разговорите бе обсъдено със-
тоянието на туристическия сектор в двете 
страни, какви са проблемите и предизвикател-
ствата след световната пандемия и делът на 
туризма в Бвп във всяка една от страните. 
Беше обменена и коментирана информация от-
носно целевите пазари и приоритетите за сек-
тор туризъм в двете държави. Ирена Георгиева 
и представителите на грузинското управле-
ние в туризма споделиха мнения и идеи за облек-
чаване на процеса по издаването на визи и бяха 
единодушни, че министерствата на външните 
работи на България и Грузия следва да бъдат за-
познати с поставените въпроси за последващи 
действия. 

в разговорите беше отбелязана готовността 
за развитие на двустранното сътрудничество в 
сферата на туризма, в т.ч. и в рамките на Междуп-
равителствената смесена комисия за икономиче-
ско сътрудничество.

Омиадзе и Кориаули изразиха готовност за послед-
ващи контакти на най-високо ниво с българското 
министерство на туризма и по време на Берлин-
ското изложение ITB, както и през май 2023 г. на за-
седанието на 68-та среща на Регионална комисия 
„европа“ на сОТ в софия.
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Министерството на туризма проведе 
поредица от двустранни работни бизнес 
срещи в Германия

Успешно и с огромен интерес на пазар Германия 
премина провеждането на серия от двустранни 
бизнес срещи между германски и български пред-
ставители на туристическия сектор с цел укреп-
ване и развитие на връзките между двете страни, 
както и промотиране на България като туристи-
ческа дестинация. Инициативата бе проведена в 
периода от 6 до 10 февруари от Министерството 
на туризма, като стартира от Берлин и обиколи 
общо шест германски града, в т.ч. Лайпциг, Мюн-
хен, Франкфурт на Майн, дуисбург и дюселдорф. 

Това е второто подобно т. нар. „роудшоу“, след ус-
пеха на проведеното в полша в края на миналата 
2022 година.

при откриването участие взе Н. пр. елена Шекер-
летова, извънреден и пълномощен посланик на Ре-
публика България във Федерална република Герма-
ния, която подчерта значимостта на германския 
туристически пазар и огромния потенциал в тази 
област между двете страни. делегацията, със-
тавена от 15 представители на туристическия 
сектор – туроператори и хотелиери, се води от 
туристическото аташе на България в Берлин и 
представител на Министерството на туризма в 
Германия Тихомир патарински. От страна на биз-
неса сътрудничеството се осъществи със съдей-
ствието на д-р Франк Кванте – председател на Ус 
на Алианс Българско Черноморие и Главен изпълни-
телен директор на „Фрапорт Туин стар еърпорт 
Мениджмънт“ Ад. 

„Това е една новина, която показва ползите от съ-
трудничеството между Министерството на ту-
ризма, НпО сектор и реален бизнес. Нещо, за което 
не само говорим, а и го вършим.“ с този коментар 
министър Илин димитров изрази удовлетворение 
от успеха на инициативата и отправи благодар-
ности към всички замесени и специално към д-р 
Франк Кванте и туристическото ни аташе в Гер-
мания Тихомир патарински.

Участващите в тази поредица от срещи българ-
ски компании проведоха работни разговори с над 
300 германски потенциални партньори. предложе-
нията на българския бизнес, фокусирани предимно 
върху морските почивки, бяха посрещнати с инте-
рес. допълнителен акцент в разговорите бяха въз-
можностите за обиколни пътувания, медицински 
и здравен, пешеходен и други специфични видове 
туризъм. Германските туристически агенции и 
туроператори изразиха надежда и положително 
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очакване относно програмите към България тази 
година. Беше подчертано, че от съществено значе-
ние за реализирането на успешен сезон е разширя-
ването на летателната програма и осигуряването 
на допълнителни седалки към България.

Към настоящия момент ранните записвания при 
отделните туроператори бележат ръст до 20% в 
сравнение с периода година по-рано.  

в Берлин и Мюнхен се проведоха и пресконферен-
ции с представители на туристическите медии, 
на които беше представен потенциалът на Бълга-
рия като туристическа дестинация.  На срещите 
се дискутираха също и възможностите за целого-
дишен туризъм у нас, свързаността между двете 
страни и тенденциите на потенциално развитие. 

в отделните локации активно участие взеха също 
Генералният консул на Република България в Мюнхен 
драгомир димитров и почетният консул в Лайпциг 
Хайко Шмидт, а в B2B срещите и ръководителите 
на търговските ни мисии по места – Анета Груйче-
ва, стефан Йонков и Румен Бонев.  

Германия е един от основните и приоритетни ту-
ристически пазари за България, като броят на по-
сещенията и пренощувалите лица отбелязват ръ-
стове през последните две години, но са все още 
под нивата на предкризисната 2019 г. за 2022 г. бли-
зо 15% от всички реализирани нощувки в страната 
се падат на гостите от Германия, а дестинации-
те, в които отсядат най-често, са в общините 
варна, Несебър, софия, Балчик, поморие и созопол. 
Германците са сред туристите с най-дълъг среден 
престой в страната – 4,5 до 4,7 дни, което се дължи 
на организирания характер на техните пътувания 
с цел морска почивка, туристически обиколки, здра-
вен, спА и уелнес туризъм, както и склонността им 
да пристигат за ранни и късни посещения по край-
брежието ни, с което успешно уплътняват крила-
та на сезона.  

всички участници в бизнес срещите споделиха мне-
нието, че подобни инициативи са изключително по-
лезни и подпомагат реализирането на потенциала 
в областта на туризма между двете страни.

предстои трето „роуд шоу“ с поредица от профе-
сионално ориентирани срещи на бизнес делегация в 
Израел.

„ще заложим в графика за следващата година таки-
ва представяния в 5 държави. Идеята е туристи-
ческите ни аташета да организират по целеви па-
зари зад граница подобен тип събития ежегодно“, 
заяви министър Илин димитров.
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България участва на най-голямото ту-
ристическо изложение за масова публика 
в света – CMT в Щутгарт

в периода 14-22 януари в германския град щут-
гарт отново след двугодишно прекъсване се про-
веде международното туристическо изложение 
CMT (Caravan – Motor –  Touristik). за девет дни из-
ложението се посещава средно от около 300 хил. 
посетители, което го нарежда на водещо място 
сред туристическите изложения в света, пред-
назначени за крайния клиент. по данни на орга-
низаторите тази година интересът от страна 
на изложителите беше огромен: над 1600 от 100 
държави, като са резервирани всичките 120 хиля-
ди квадратни метра изложбена площ. Тази година 
страна партньор бе Монголия. Туристическият 
панаир, посветен на къмпингите, караваните и 
свободното време, се допълваше от съпътства-
щите изложения за колоездене, пешеходен тури-
зъм, голф, уелнес и круизни пътувания.

Българският щанд бе на площ от 40 кв. м, на 
който заедно с Министерството на туризма 
тази година участваха Албена Тур еАд, Община 
варна и „Camperisimo“. Още през първия уикенд 
на изложението интересът към България беше 
огромен. запитванията бяха основно за морски 
почивки, възможности за обиколни пътувания, 
колоездене, планински преходи, рехабилитация и 
уелнес и др.

Туристическият панаир CMT се провежда тради-
ционно през средата на месец януари, когато са 
още в сила ранните записвания за предстоящия 
летен сезон и много от германците планират по-
чивката си именно в този период.

желанието за пътешествия и пътуване на гер-
манците е огромно. публиката, която се спираше 
на българския щанд, в по-голямата си част не по-
знава България и желае тази година да я посети. 
целенасочен е интересът от сегмента семей-
ства с деца и 55+, които желаят да комбинират 
морска почивка с еднодневни културни маршрути 
или обиколни пътувания. Множество са запитва-
нията към възможностите за къмпингуване, голф, 
колоездене, винени дегустации, спА и уелнес. На 
част от декора на щанда посетителите можеха 
да видят изобразени Белоградчишките скали, кои-
то предизвикаха огромен интерес сред герман-
ската публика.
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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 сек-
тор туризъм имат нови възможности за финанси-
ране на бизнеса си. Те могат да кандидатстват за 
средства по плана за възстановяване и развитие по 
процедурата „Изграждане на нови веИ за собстве-
но потребление в комбинация с локални съоръжения 
за съхранение на енергия в предприятията“. Това 
е най-очакваната мярка по пвУ по линия на Минис-
терството на иновациите и растежа, с общ бю-
джет 200 млн. лв.

процедурата беше публикувана за обществено об-
съждане между 12 декември 2022 и 12 януари 2023 г., 
включително. 

Мярката „Изграждане на нови веИ за собствено по-
требление в комбинация с локални съоръжения за 
съхранение на енергия в предприятията“ е насоче-
на към микро, малки и средни предприятия, малки 
дружества с до 499 служители и такива със средна 
пазарна капитализация с до 1500 служители. Мини-
малният размер на безвъзмездната помощ ще е 100 
000 лв., а максималният – 1 млн. лв. съфинансирането 
ще е от 35% до 50% в зависимост от региона и ка-
тегорията на предприятието. Мярката ще позво-
ли на бизнесите да изграждат мощности до 1 MWh 
за собствено потребление, както и съоръжения за 
съхранение на електроенергия. Най-разпростране-
ната такава комбинация е фотоволтаици и бате-
рии. произведеният ток, който не влезе в потреб-
лението на производствата, няма да може да се 
връща в електроразпределителната мрежа или да 
се търгува и продава. Инвестициите ще помогнат 
на компаниите да подобрят енергийната си ефек-
тивност и да станат по-малко зависими от пазара 
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 елек-
тронно в ИсУН 2020, където могат да се изпращат 
също предложения и коментари, уточняват от Ми-
нистерството на иновациите 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/

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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Нови възможности за финансиране на ту-
ристическия бизнес за енергийно обновя-
ване на сгради

Туристическият бизнес може да получи финан-
сиране по Националния план за възстановяване 
и устойчивост на Република България (НпвУ) по 
още една, нова отворена процедура. Министер-
ството на регионалното развитие и благоу-
стройството (МРРБ) обяви на 2 февруари 2023 
процедура за подбор на предложения за изпълне-
ние на инвестиции от крайни получатели BG-
RRP-4.021 „подкрепа за енергийно обновяване на 
сгради в сферата на производството, търговия-
та и услугите“.

Крайният срок за подаване на проектни предложе-
ния за изпълнение на инвестиции е 15.06.2023 г.

Основна цел на настоящата процедура е предос-
тавяне на средства от Механизма за възстановя-
ване и устойчивост (МвУ) за енергийно обновяване 
на сгради в сферата на производството, търго-
вията и услугите, в.т.ч. от сектор „Туризъм“.

Общият размер на средствата по процедурата е 
235 200 000 лева.

допустими кандидати са микро, малки, средни и 
големи предприятия, регистрирани не по-късно 
от 31.12.2019 г.

подаването на предложенията се извършва изця-
ло по електронен път чрез попълване на уеб бази-
ран Формуляр за кандидатстване. Формулярът и 
придружителните документи се подават чрез 
Информационната система за Механизма (ИсМ) 
- Информационната система за управление и на-
блюдение на структурните инструменти на ес 
в България (ИсУН 2020), раздел „Национален план 
за възстановяване и устойчивост“, единствено с 
използването на валиден Квалифициран електро-
нен подпис (Кеп), чрез модула „е-кандидатстване“. 
документите по процедурата може да открие-
те на следния интернет адрес: https://eumis2020.
government .bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-
9e78d0a75c39/Procedure/Info/7037c9e4-0e51-4268-
b8d5-3bc1660dccb4 

експерти на Министерството на туризма и 
представители на бранша участваха активно 
съвместно с МРРБ по разработване на процедура-
та, по-голяма част от направените предложения 
са приети в окончателния вариант на документи-
те.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/7037c9e4-0e51-4268-b8d5-3bc1660dccb4
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/7037c9e4-0e51-4268-b8d5-3bc1660dccb4
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/7037c9e4-0e51-4268-b8d5-3bc1660dccb4
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/7037c9e4-0e51-4268-b8d5-3bc1660dccb4
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с резюме на процедурата за получаване на безвъз-
мездни средства BG-RRP-4.021  „подкрепа за енер-
гийно обновяване на сгради в сферата на производ-
ството, търговията и услугите“ по Националния 
план за възстановяване и устойчивост можете да 
се запознаете в прикачения файл. 

Резюме на процедура BG-RRP-4.021 „подкрепа за 
енергийно обновяване на сгради в сферата на про-
изводството, търговията и услугите“

Министър Димитров участва в открива-
нето на Национален пресклуб на БТА в Са-
моков

Министърът на туризма д-р Илин димитров бе 
сред официалните гости по време на откриването 
на Национален пресклуб на Българската телеграф-
на агенция (БТА) в самоков. На церемонията, която 
се състоя на на 8 февруари 2023 г., присъстваха ви-
цепрезидентът на Република България Илияна Йо-
това, кметът на самоков владимир Георгиев, об-
ластният управител на софийска област Радослав 
стойчев, генералният директор на Българското 
национално радио Милен Митев, общински съвет-
ници, общественици и жители на града. Национал-
ният пресклуб бе осветен от Негово преосвещен-
ство Белоградчишкият епископ поликарп.

служебният министър на туризма Илин димитров 
връчи отличие и грамота на БТА и на нейния дирек-
тор Кирил вълчев за принос в устойчивото разви-
тие на туризма, повишаване на информираността 
и налагане на висок стандарт на качествена жур-
налистика и съпричастност към инициативата 
за позициониране и популяризиране на дестинация 
България. Министър димитров връчи на генерал-
ния директор на БТА символа на Министерство-
то на туризма и на българския туризъм – „златна 
роза“.

“в света на медиите и в света на туризма бързият 
изяжда бавния – няма ли те на картата, ти не съ-
ществуваш”, коментира министърът. Туризмът е 
ключово важен и ако той бъде целогодишен, каквито 
са нашите стремежи, ще се запази и населението в 
този град, допълни министър Илин димитров. “Така 
че за мен, като министър на туризма, няма нищо 
по-хубаво от това тук да се произвеждат новини 
и то не какви да е, важно е те да са истински. Тук 
г-н Кирил вълчев не отстъпва и на йота от това, 
което прави. Той е един защитник на истинските 
новини”, каза още министър димитров.

https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2023-02/rezume-ee-npvu-mrrb-tourism.pdf
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2023-02/rezume-ee-npvu-mrrb-tourism.pdf
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2023-02/rezume-ee-npvu-mrrb-tourism.pdf
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Лентата на новия пресклуб прерязаха генералният 
директор на БТА Кирил вълчев, вицепрезидентът 
Илияна Йотова, служебният министър на туризма 
Илин димитров и областният управител Радослав 
стойчев.

Отварянето на пресклубове е част от политиката 
на агенцията, обединена под марката Национален 
пресклуб БТА. целта е те да се утвърдят като мяс-
то за общуване между медии и представители на 
бизнеса, политиката, културата и спорта. в тях се 
организират пресконференции, дискусии, изложби и 
други събития, на които институции, организации 
и граждани могат да отправят послания и да оглася-
ват новини.

БТА има национални пресклубове в 26 областни града 
и в Казанлък, а извън България – в скопие (Република 
северна Македония), Букурещ (Румъния), Босилеград 
(сърбия) и Тараклия (Молдова). От 27 декември 2022 
БТА има пресклуб и на борда на първия български вое-
нен научно-изследователски кораб „св.св. Кирил и Ме-
тодий“, който отплава от варна за Антарктида.

Заместник-министър Модева участва в 
честването по повод 70-годишнината на 
Лесотехническия университет като са-
мостоятелно висше училище

заместник-министър Мариела Модева взе участие в 
честването по повод 70-годишнината на Лесотех-
ническия университет като самостоятелно висше 
училище. Отбелязването на годишнината се прове-
де в Националния дворец на културата.

От името на министър Илин димитров замест-
ник-министърът поздрави ректора на висшето учи-
лище проф. Иван Илиев и му подари миниатюра на 
стилизирана позлатена роза – символ на България и 
българския туризъм.

в поздравителния адрес, изпратен от името на ми-
нистър димитров, се посочва, че да си завършил Ле-
сотехническия университет е безспорно доказател-
ство за професионализъм и новаторство. „Бих искал 
за пореден път да изразя задоволството си от ак-
тивното партньорство между министерството и 
висшето училище за развитието в подготовката на 
специалисти в сферата на туризма, защото секто-
рът ни има нужда от качествени и мотивирани ка-
дри, които да работят за просперитета му“, се казва 
още в поздравителния адрес.

Изказванe по време на честването направи министъ-
рът на земеделието Явор Гечев.
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през 1923 г. към Агрономическия факултет на софий-
ски университет (сУ) се открива катедра „Частно 
лесовъдство“ за подготовка на агрономическите 
кадри в областта на лесовъдстрвото. две години 
по-късно се създава Лесовъден отдел към  Агроно-
мическия факултет на сУ. през 1947 г. Лесовъдният 
отдел към Агрономо-лесовъдния факултет на сУ 
се обединява със създадения малко преди това Ле-
совъден отдел към пловдивския университет и се 
открива Лесовъден факултет към сУ. с Указ на пре-
зидиума на Народното събрание от 12 януари 1953 г., 
от селскостопанската академия се обособяват три 
самостоятелни висши учебни заведения: висш лесо-
технически институт (вЛТИ), висш ветеринарно-
медицински институт и селскостопанска академия 
„Г. димитров“.

в Лесотехническия университет се обучават сту-
денти по две специалности, свързани с туристиче-
ския сектор – „Алтернативен туризъм“ и „Културен 
туризъм“ – специалности, свързани в голяма степен с 
бъдещето на туризма у нас и с устойчивото му раз-
витие.

Министерството на туризма публикува 
втори брой на специализирания информа-
ционен бюлетин „Култура на фокус“

Министерството на туризма публикува втори 
брой на специализирания информационен бюлетин, 
чрез който представя културни събития в турис-
тическите райони на страната.

Бюлетинът „Култура на фокус“ е изготвен от Ми-
нистерството на туризма със съдействието на 
Организациите за управление на туристическите 
райони (ОУТР) и ще се публикува веднъж месечно. 
предоставянето на актуална, достъпна и подходя-
що синтезирана информация ще отговори на нуж-
дите на потребителите на туристически услуги в 
страната – това са всички пътешественици и ту-
ристи, които търсят основните по-значими съби-
тия от културния календар.

вторият брой на специализирания бюлетин на МТ 
за културните събития за тази година е публикуван 
в новата секция „Култура на фокус” на сайта на ми-
нистерството – https://www.tourism.government.bg/
bg/kategorii/byuletin-kultura-na-fokus/byuletin-kultura-
na-fokus-22023

Акцент във втория брой са множеството събития, 
посветени на отбелязването на 150 години от ги-
белта на васил Левски и преклонение пред подвига и 
саможертвата на Апостола.

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/byuletin-kultura-na-fokus/byuletin-kultura-na-fokus-22023
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/byuletin-kultura-na-fokus/byuletin-kultura-na-fokus-22023
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/byuletin-kultura-na-fokus/byuletin-kultura-na-fokus-22023


сред важните за туризма събития е международ-
ното туристическо изложение вАКАНцИЯ & спА – 
най-голямото туристическо изложение в България. 
То се провежда в периода 15-17 февруари в Интер 
експо център – софия за 39-ти път. Традиционно 
изложението се организира под егидата на Ми-
нистерство на туризма и привлича участници от 
страната и чужбина.

представената информация, която във втория 
брой е с фокус върху събития през месец февруари, 
не е изчерпателна. възможно е да настъпят проме-
ни в датите на някои от посочените събития, по-
ради което информация за точните дати на про-
веждане може да се получи и от организаторите.

за да се абонирате за получаване на новия специа-
лизиран бюлетин на Министерството на тури-
зма „Култура на фокус“, е достатъчно да изпрати-
те писмо в свободен текст с посочен актуален 
електронен адрес за връзка с вас на e-mail: press@
tourism.government.bg.

press@tourism.government.bg
press@tourism.government.bg
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МНЕНИЕТО НА 
СпЕцИАЛИСТА

Теодора Жилкова е експерт 
и практик с богат междунаро-
ден опит и партньорска мрежа 
в събитийната индустрия. Тя е 
добре позната на международ-
ната MICE сцена. Паралелно с 
международната си практика 
и работа във великобритания, 
от 2017 г. Теодора Жилкова ра-
боти в посока привличане и ор-
ганизиране на международни 
събития в България. През 2018 г., 
под нейно ръководство и иници-
атива за участие в конкурс, пе-
чели доверието на международ-
ната асоциация  TCI Network  за 
провеждане на тяхна регионал-
на конференция в София (20 – 22 
март 2018 г.), на която иаНМСП 
става партньор. Година по-къс-
но, през 2019 г., Теодора Жилкова 
ръководи и организирането на 
националната клъстерна кон-
ференция от името на асоци-
ацията на бизнес клъстерите 
в България, проведена в рамки-
те на европейските клъстерни 
седмици. в началото на 2020 г. се 
проведе още едно значимо меж-
дународно събитие, инициира-
но и ръководено от Т. Жилкова 
– Black Sea & Balkans Conference 
World Summit 2020 в гр. варна. 
от декември 2019 г. заема пос-
та изпълнителен директор на 
Сдружение „Българско конгрес-
но бюро – БкБ“.

MICE туризмът в България – равносметка 
за 2022 и тенденции за новата 2023 година

Каква година беше изминалата 2022 за събитийна-
та индустрия?

динамична. Това е думата, с която най-точно бих мо-
гла да определя събитийната индустрия. първото 
тримесечие все още планирахме и работехме под 
знака на ограниченията. Разбира се, времето на го-
лямата неизвестност от COVID-19 отдавна отми-
на. събитията се планираха в по-големи зали, за да 
могат гъвкаво да се спазват евентуални препоръки 
за отстояние и дистанция между присъстващите. 
също така се запази и тенденцията да се планират 
събитията в по-топлите месеци (като май и юни). 
в края на месец март миналата година имаше пла-
нирани конкретни дни от юни, в които всички зали 
в софия бяха предварително запълнени. 

с премахването на ограниченията бизнесът пот-
ръгна на много по-високи спрямо очакванията обо-
роти. Календарът и графиците на всички пред-
ставители – от професионални организатори до 
управители на локации и хотели, доставчиците 
на специализирани услуги (кетъринг, аудио-визуал-
на техника и др.) бързо се запълни с различни съби-
тия: от корпоративни срещи до конференции на 
национални и международни асоциации. достигна се 
дори до по-високи нива на брой проведени събития 
спрямо 2019 година, но разбира се, това се дължи до 
голяма степен и на множеството отложени съби-
тия, които бяха пренасочени за 2022 г. и изчакваха 
възможност да се проведат. 

панаирите също отвориха своите врати и излож-
бените зали оживяха. за Българското конгресно 
бюро – БКБ и дестинация България това беше го-
дина с поредни участия в най-значимите междуна-
родни изложения за бизнес туризъм и събития като: 
IMEX Frankfurt, 31.05 – 02.06.2022 г., The Meetings Show, 
29 – 30.06.2022 г. в Лондон, Conventa, 24 – 25.08.2022 г. в 
Любляна и IBTM World, 29.11 – 01.12.2022 г. в Барселона. 
проведени бяха над 150 срещи с професионалисти 
от различни държави, като има конкретни запит-
вания за конгреси и събития за тази и следващите 
няколко години.



С отпадането на мерките отпаднаха ли всички 
предизвикателства пред събитийната индус-
трия? Кое е „новото нормално“?

днес предизвикателствата са свързани с нараства-
щите в световен мащаб цени на храни и енергия и 
разбира се, с последиците от войната в Украйна. 
Много трудно е предварително да бъдат фиксира-
ни някои цени в рамките на събитие, което ще се 
проведе дори само след година. 

пандемията трансформира събитията в световен 
мащаб, като всеки един представител от бранша 
трябваше да преосмисли и адаптира своите услуги. 
повече от всякога, здравето и сигурността на де-
легатите са изведени на преден план. 

Технологиите и онлайн форматите не успяха да из-
местят желанието на посетителите да се сре-
щат очи в очи. Много организатори на събития 
продължават да предлагат хибридни варианти, 
което е добавена стойност за лектори и посети-
тели, но силата на събитията е в живия контакт 
и в създаването на споделени преживявания. все 
по-често в програмата на събитието се търси да 
има конкретни елементи, свързани с дестинация-
та: природа, храна, обичаи. Търси се едно потапяне 
в атмосферата, както и много се залага на физиче-
ските активности. 

Международните асоциации очакват да видят не 
само персонализирана оферта за домакинство на 
тяхното събитие, но търсят да усетят уникално-
то преживяване за делегатите. Търси се динамика 
в официалната програма на събитието. предлагат 
се много повече варианти за турове и екскурзии, 
преди и след дните на събитието. с възстановява-
нето на полетите и пътуванията отново загово-
рихме за Bleisure (съчетаване на бизнес пътуване с 
почивка).

Много важна за днешните събития е темата 
устойчивост и екологични решения. във всяка една 
кандидатура за домакинство този въпрос е засег-
нат и от кандидат-домакините се очакват кон-
кретни примери за ефективни, екологични, социал-
но устойчиви решения.  

Над какво работите в момента?

един много значим за дестинация България проект 
– домакинството на международната годишна кон-
ференция CityDNA International Conference & General 
Assembly, 19 – 22 април 2023 г. събитието ще се про-
веде в град софия и кандидатурата е спечелена от 
името на столична Община. 
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https://citydestinationsalliance.eu/event/citydna-international-conference-general-assembly-2023-sofia/
https://citydestinationsalliance.eu/event/citydna-international-conference-general-assembly-2023-sofia/
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СТАТИСТИКА
Данни за развитието на СПА туризма в 15 
избрани общини

с първите безснежни дни на януари и малко позакъс-
нелия ски сезон все повече се утвърждава у нас една 
изключителна,  широко навлизаща тенденция и пред-
почитана добра алтернатива, която успешно допъл-
ва различните форми на туризъм целогодишно – прак-
тикуването на балнео и спА туризъм.

предлагаме ви интересна информация – какво гово-
рят числата.

Обща информация 
през 2022 г. се наблюдава значителен интерес към 
спА туризма. по обобщени данни от есТИ повече от 
13% от регистрациите на туристи в България са били 
в общините велинград, Хисаря, сандански, Разлог, па-
вел баня, сапарева баня, Гърмен, девин, Кюстендил, 
вършец, Минерални бани, стрелча, Костенец, долна 
Баня, Баните. Реалният дял на спА туризма е доста 
по-висок, тъй като спА се предлага и в основните 
морски и планински курорти, както и в много други 
дестинации във вътрешността на страната, къде-
то могат да се практикуват и съчетават успешно 
различни форми на туризъм.

Обобщена структура на туристопотока 
в повечето от изброените общини делът на българ-
ските туристи надхвърля 90%. Чуждестранните ту-
ристи общо за изброените общини са над 70 хиляди. 
сред гостите от чужбина най-много са от северна 
Македония, Израел, Румъния, Гърция, Германия, велико-
британия, сърбия и др. 

Възрастова структура на туристите 
Интерес към спА туризма има от всички възрасто-
ви групи. по-младите туристи обикновено свързват 
спА туризма с отдих и релакс, а по-възрастните ту-
ристи често пътуват с цел укрепване на здравето. 
по обобщени данни от 15-те общини,  най-висок е де-
лът на туристите между 45 и 59 г. – около 32%. 



39

Текущи данни за развитието на зимния 
сезон

На този етап, зимен сезон 2022/2023 г. се развива ус-
пешно. Общият брой регистрации на туристи в мес-
тата за настаняване в България надхвърли 700 хил. за 
периода 1 декември 2022 г. – 21 януари 2023 г. 

важно значение традиционно през зимните сезони 
има вътрешният туризъм. 

Регистрациите на български туристи в местата за 
настаняване в страната  надхвърлиха 500 хил., като 
резултатите са по-добри спрямо същия период на 
миналия зимен сезон. 

Регистрациите на чуждестранни туристи в места-
та за настаняване в България  за  периода 1 декември 
2022 г. – 22 януари 2023 г. са над 200 хил., като ръст има 
от почти всички водещи пазари. Най-висок засега е 
интересът от Гърция, Румъния, Израел, Турция, се-
верна Македония, великобритания и др. 
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Път за преход в туризма

Генерална дирекция „вътрешен пазар, промишле-
ност, предприемачество и малки и средни предпри-
ятия“ на европейската комисия започна фазата на 
съвместно прилагане на път за преход в туризма, 
като набеляза ключовите действия, които трябва 
да бъдат предприети за постигане на зелен и цифров 
преход  в туризма и осигуряване на по-добра устой-
чивост на туристическата екосистема. заедно със 
заинтересованите страни в туризма, включително 
държавните органи в страните членки, Генералната 
дирекция ще проследи изпълнението на заложените в 
документа цели.

в тази връзка, Генерална дирекция „вътрешен пазар, 
промишленост, предприемачество и малки и средни 
предприятия“ публикува на 19 януари 2023 г. покана за 
подбор на експерти за участие в работна група към 
европейската комисия  наречена ,, заедно за туризма 
в ес“. поканата за подбор на експерти е отворена до 
16 февруари 2023 г.

експертната група, съставена от петдесет (50) 
експерти от заинтересованите страни в туризма, 
както и представители от всички държави членки, 
ще бъде упълномощена да подпомага Генералната ди-
рекция на европейската комисия при подготовката 
на политически инициативи, произтичащи от при-
лагането на пътя за преход в туризма. експертна-
та група, също така, ще допринесе за подпомагане на 
съвместното прилагане на европейската програма 
за туризъм до 2030 г. и може да бъде ангажирана с бъ-
дещи политически приоритети за туристическата 
екосистема на европейско ниво.

Тази експертна група ще бъде платформа за обмен на 
опит и добри практики в областта на туризма в под-
крепа на прилагането на пътя за преход в туризма.

Бихме искали да поканим организациите, които про-
явяват интерес да участват в експертната гру-
па „заедно за туризма в ес“ да подадат своите за-
явления за участие на следния линк: https://ec.europa.
eu/transparency/expert-groups-register/screen/calls-
application?lang=en&do=calls.calls_for_app

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/404a8144-8892-11ec-8c40-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/calls-application?lang=en&do=calls.calls_for_app
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/calls-application?lang=en&do=calls.calls_for_app
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/calls-application?lang=en&do=calls.calls_for_app




МАРКЕТИНг  
И РЕКЛАМА
България ще бъде представена на пет го-
леми престижни туристически изложения 
в чужбина и у нас през февруари

през месец февруари 2023 г. страната ни ще бъде 
представена на четири международни туристиче-
ски изложения в чужбина и едно в България.

Наблюдава се засилен интерес от страна на българ-
ския туристически сектор за участие на предстоя-
щите международни туристически изложения през 
месец февруари, на които Министерство на туризма 
организира българското представяне. 

ФЕВРУАРИ 2023

EMITT - Истанбул, Турция - 08-11.02.2023 

заради катастрофалното земетресение в Турция, 
едно от най-големите световни изложения, към кое-
то се наблюдаваше изключително засилен интерес 
тази година от страна на българския туристически 
бранш, беше отложено за за 5-8 април 2023 г. 

IMTM - Тел Авив, Израел - 14-15.02.2023

Изложението се провежда за 29-ти път. заявилите 
участие на българския щанд са 6 представители на ту-
ристическия сектор и на общинските администрации 
на площ от 100 кв. м, докато през изминалата година 
те бяха двойно по-малко. Миналата 2022 г. на IMTM в Тел 
Авив участваха 1 870 изложители от 57 държави, а посе-
тителите наброяваха 26 800.

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

На площ от 30 кв. м ще се представят четирима съиз-
ложители от България. Изложението не се състоя 
през 2021 г. и 2022 г. заради пандемията от COVID-19.

ITF - Белград, Сърбия - 23-26.02.2023

Българският рекламен щанд на IFT – Белград ще е из-
граден на площ от 100 кв. м, като на него са заявили 
участие 7 представители на туристически сектор 
и на общинските администрации, за разлика от мина-
лата година, когато броят им беше 3. през юни тази 
година се очаква да бъде възобновена директна само-
летна линия Белград – варна.42

https://emittistanbul.com/Home
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TTR- Букурещ, Румъния - 23-26.02.2023

Отново в същия период, в който ще се прове-
дат международните туристически изложения в 
Мюнхен и Белград, ще се проведе и TTR – Букурещ, 
Румъния. Тази година площта за българския рекла-
мен щанд е увеличена със 100 кв. м и е 250 кв. м, 
на които ще се представят 32 общински админи-
страции, туроператори, туристически агенти, 
комплекси и други представители на сектора. 
през 2022 г. броят им беше почти двойно по-ма-
лък – 18.

ВАКАНЦИЯ & СПА 2023 / International Tourism 
Fair HOLIDAY & SPA – София

Най-голямото туристическо изложение в Бълга-
рия вАКАНцИЯ & спА 2023 / International Tourism Fair 
HOLIDAY & SPA – софия, България се провежда в пе-
риода от 15 до 17.02.2023 г. в рамките на борсата 
е включена и богата конферентна програма. в по-
редица от събития утвърдени експерти от раз-
лични сфери на туристическата индустрия спо-
делят идеи и търсят решения по актуални теми 
и проблеми в сектора, а компаниите представят 
новите си продукти. предварителната програма 
на събитията може да видите тук.

Тази година Министерството на туризма субсиди-
ра участието на 14 туроператори на изложението 
„ваканция и спА експо 2023“ в „Интер експо цен-
тър“ в софия в рамките на представителния щанд 
на Министерството.

всички одобрени за участие туроператори са мал-
ки и средни предприятия, като те ще бъдат вклю-
чени и в online каталога на изложението. Това им 
дава правото да заявяват участие в в2в срещи с 
всички изложители. всяка една от фирмите има  по 
един представител, за когото са поети всички ко-
мандировъчни разходи за пътни, дневни и квартир-
ни, съгласно изискванията на българското законо-
дателство.

Туроператорите, които получават подпомагане, 
са: „престиж Холидейс“ Ад, „Алмеда“ Ад, „Лот-та“ 
ООд, „смарт Трейд енд Травел“ ООд, „Аполис“ ООд, 
„Бюро за туризъм и приключения пълдин“ еООд, 
„Н-тур“ ООд, „премио Травел България“ ООд, „Гло-
бус Турс“ ООд, „Адонис - 45“ ООд, „Бон Тур – БГ“ ООд, 
„Орма Травел“ еООд, „Нейчър Травел“ еООд и „Бал-
кан спА“ ООд.

в следващия брой очаквайте подробна информация по 
темата.

https://holidayfair-sofia.com/program-bg/
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Рекламни кампании за насърчаване на 
вътрешния туризъм

От началото на тази година стартираха рекламни 
кампании 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 други специализирани преда-
вания, което ще представя интересни идеи за посе-
щение на впечатляващи места, туристически обек-
ти и събития в България.

*предложения за посещение на интересни забележи-
телности и интересни събития в България се из-
лъчват и в ефира на Нова телевизия – в „прогноза за 
времето“, в рубриката „дотам и обратно“, излъчвана 
в рамките на предаването „събуди се“ и в други фор-
мати.
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Премахват се маските при полетите за 
и от Испания 

Министерският съвет на Испания одобри премах-
ването на маската в градския транспорт, което 
включва автобуси, влакове и самолети. Мярката 
влеза в сила от 8 февруари 2023.

Маската изчезва от градския транспорт след около 
три години, но остава в медицинските заведения, 
старческите домове и аптеките.

за премахването на тази мярка отдавна настоява-
ше туристическият сектор, особено авиационни-
ят. От страна на авиацията беше осъдено изключи-
телно неизгодното от конкурентна гледна точка 
положение, засягащо испанските авиокомпании, кои-
то все още трябваше да поддържат задължител-
ния характер на маските на борда за полетите до 
или от Испания, докато в останалите конкурентни 
страни това не се изисква.

https : //www.tour inews .es /espana/espana-mascar i l las -
desaparecen-transporte-publico-vuelos_4473293_102.html 

ООН: Датата 17 февруари се обявява за 
„Глобален ден на устойчивост на туризма“

„Глобален ден на устойчивост на туризма“ – това е 
името на проекторезолюция, която беше внесена 
от Ямайка в Общото събрание на ООН от името 
на основна група страни инициатори. Резолюция-
та подчертава необходимостта от насърчаване 
на устойчиво развитие на туризма, като се взима 
предвид уязвимостта на туристическия сектор 
към извънредни ситуации. 

държавите членки на ООН се призовават да разра-
ботят национални стратегии за възстановяване 
след кризи, включително чрез сътрудничество меж-
ду обществения и частния сектор и диверсифика-
ция на туристическата дейност. 

с гласуването на проекторезолюцията датата 17 
февруари се обявява за глобален ден на устойчивост 
на туризма, който ще се отбелязва всяка година. 

Освен Ямайка, основната група страни инициатори 
на резолюцията включва Хърватия, Гърция, Kипър, 
Испания, португалия, Малта, Бахамите, Куба, доми-
никанска република, Гвиана, Ботсвана, Кения, Нами-
бия, Йордания и саудитска Арабия.

МеждУНАРОдНИ
НОвИНИ в ТУРИзМА

https://www.tourinews.es/espana/espana-mascarillas-desaparecen-transporte-publico-vuelos_4473293_102.html
https://www.tourinews.es/espana/espana-mascarillas-desaparecen-transporte-publico-vuelos_4473293_102.html
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Ново ръководство за достъпен туризъм, 
представено в рамките на международ-
ното туристическо изложение FITUR 
2023

На специална сесия, проведена в рамките на FITUR 
2023, световната организация по туризъм към ООН 
(сОТ), Фондация ONCE и Испанската асоциация за 
стандартизация, представители на туристиче-
ски администрации, дестинации, компании и профе-
сионални асоциации обсъдиха прилагането на стан-
дарт UNE-ISO 21902 за достъпен туризъм. Беше 
представено ново ръководство за потребителя, 
фокусирано върху местата за настаняване, заведе-
нията и компаниите, организиращи събития. Ръко-
водството ще служи като отправна точка за оцен-
ка на техните нива на достъпност и адаптиране 
на услугите. 

Това ново ръководство е създадено в сътрудни-
чество с гражданското общество и индустрия-
та, организации като Sustainable Hospitality Alliance, 
International Circle of Hospitality Directors (CIDH), както 
и европейската мрежа за достъпен туризъм. То е 
продължение на Насоките на сОТ, публикувани през 
месец декември 2022 г. целта е всяка дестинация 
или развлекателно и туристическо преживяване 
да бъде достъпно за всеки турист, независимо от 
техния произход или способности. достъпността 
е и ключова за постигането на целите за устойчиво 
развитие на ООН.

https: //www.unwto.org/news/unwto-and-partners-advance-
shared-accessibility-agenda-for-tourism

Нов доклад на WTTC, Trip.com Group и 
Deloitte разкрива повишено търсене на 
устойчив туризъм сред потребителите 

Нов доклад на световния съвет за пътувания и ту-
ризъм (WTTC) и Trip.com Group, заедно с Deloitte, раз-
крива повишено търсене на устойчив туризъм сред 
потребителите, като 69% от пътуващите актив-
но търсят устойчиви възможности за пътуване. 

докладът „свят в движение: промяна на тенденци-
ите за потребителски пътувания през 2022 г. и след 
това“ показва, че все повече туристите подкрепят 
устойчивия туризъм. според проучване, включено в 
доклада, преобладаващата част от хората са из-
брали по-устойчиви опции за пътуване през послед-
ните няколко години. Устойчивостта е на първо 
място в дневния ред на пътниците и потребите-
лите подчертават стойността, която придават 
на опазването на природата и отговорното пъту-
ване.

https://www.unwto.org/news/unwto-and-partners-advance-shared-accessibility-agenda-for-tourism
https://www.unwto.org/news/unwto-and-partners-advance-shared-accessibility-agenda-for-tourism
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през 2022 г., след повече от две години прекъсва-
не на пътуванията, пътниците ясно показаха, че 
страстта им към пътешествията е жива, със 109% 
увеличение на международните пристигания с но-
щувка в сравнение с 2021 г. Но 2023 г. изглежда още 
по-добре по отношение на разходите на пътници-
те. въпреки опасенията относно инфлацията, бли-
зо една трета (31%) от пътуващите заявяват, че 
възнамеряват да похарчат повече за международни 
пътувания тази година, отколкото през 2022.

други констатации, разкрити в доклада, включват:

• продажбите на ваканционни пакети „слънце и 
море“ през 2022 г. отбелязват ръст от 75% в срав-
нение с предходната година

• Миналата година през лятото международните 
пристигания в европейски дестинации за слънце и 
плаж са само с 15% под нивата от 2019 г.

• Луксозните почивки ще се окажат особено попу-
лярни, като продажбите на луксозни хотели се оч-
аква да достигнат 92 млрд. долара до 2025 г. (в срав-
нение със 76 млрд. долара през 2019 г.)

Линк към доклада: https://wttc.org/consumer-trends 

Авиокомпания Iberia стартира свой про-
фил в TikTok

в началото на февруари авиокомпанията Iberia 
стартира своя профил в социалната мрежа TikTok 
с първо видео, в което нейни служители приканват 
да се следва компанията в тази социална мрежа, за 
да се опознае ежедневието на авиокомпанията, да 
се запознаеш с любопитни факти за самолети, ин-
формация за дестинации, както и за целия екип на 
компанията.

със своя канал в Tik Tok,  Iberia се отваря към нова ко-
муникационна тенденция и се стреми да достигне 
до по-млад и хипер свързан сегмент от обществе-
ността.

От своя профил в Tik Tok и ръка за ръка със своите 
служители, Iberia ще запознава аудиторията преди 
всичко с информация за света на авиацията и ще 
предлага съвети за  пътуване на своите последова-
тели. целта според авиокомпанията на стартира-
нето на този нов профил е да забавлява, информира 
и вдъхновява клиентите.

https: //www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-
aerolinea-iberia-lanza-perfil-tiktok-20230207105422.html

https://wttc.org/
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Камарата на Мадрид и туристическите 
агенции ще разработят двустепенна 
програма за обучение

Камарата за търговия, промишленост и услуги на 
Мадрид подписа споразумение за сътрудничест-
во с Националния съюз на туристическите агенции 
(UNAV) за провеждане на двойна програма за обучение 
с цел „коригиране на съществуващия дисбаланс меж-
ду обучението, придобито в конвенционалните про-
грами за обучение и тяхното практическо приложе-
ние във фирмите“.

Както се съобщава в изявлението, ще бъде разрабо-
тена програма под формата на договор за редуващо 
се обучение в периода между 1 февруари 2023 г. и 31 
януари 2024 г., което ще включва модули от два про-
фесионални сертификата, свързани с продажбата на 
туристически продукти и услуги и използваните от 
сектора софтуерни продукти в офиса.

програмата предвижда общо 1752 работни часа го-
дишно, от които 35% или 600 часа обучение и  65% или 
1152 часа практика.

всяка фирма, която сключи такъв договор, ще получи 
допълнителна субсидия. споразумението беше по-
дписано от президента на Камарата на Мадрид Ан-
хел Асенсио и президента на UNAV Хосе Луис Мендес.

ОсНОвНИ пРедИМсТвА

сред основните предимства за компаниите и аген-
циите по програмата са:

- 100% намаление на осигурителните вноски за нае-
тия работник и за вноските от страна на  фирмата/
работодателя, когато броят на наетите лица е под 
250 души или 

- 75%, ако наетите работници са 250 или повече.

в случай че програмата придобие постоянен харак-
тер, компаниите ще имат право на намаление на 
социално-осигурителните вноски от 1500 евро през 
първите три години или 1800 евро, ако са жени.

От друга страна, за младежи, включени в системата 
за насърчаване на младежката заетост, ще бъдат 
разпределени 2940 евро за всеки нает, а в случай на 
наети жени, субсидията е в размер на 3440 евро. при-
добитите дипломи са официални и валидни на тери-
торията на целия ес и се издават от държавната 
служба по заетост и от правителствата на авто-
номните области.

https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-camara-
madrid-agencias-viajes-desarrollaran-programa-formacion-
dual-20230207110501.html

https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-camara-madrid-agencias-viajes-desarrollaran-programa-formacion-dual-20230207110501.html
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-camara-madrid-agencias-viajes-desarrollaran-programa-formacion-dual-20230207110501.html
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-camara-madrid-agencias-viajes-desarrollaran-programa-formacion-dual-20230207110501.html
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Полша: Стартира Центърът за монито-
ринг на туристическия пазар – „чук“ за 
сивата зона в туризма

стартира центърът за наблюдение на туристиче-
ския пазар – инициатива на четири организации от 
туристическия бранш и индустрията за свободно-
то време, насочена към елиминиране на нелегалните 
фирми и институции от пазара. Това изисква профе-
сионализацията на нашия бизнес, казват предприе-
мачите.

в полша има компании, фондации, клубове и институ-
ции, които организират туристически събития или 
предоставят хотелски услуги в нарушение на закона. 
Или го правят от незнание, че този пазар се регулира 
от закона за туристическите прояви и хотелските 
услуги, или го правят съзнателно. за да премахнат по-
добни ситуации и да наложат закона, четири органи-
зации, обединяващи предприемачи от индустрията 
на туризма и събитията – полската туристическа 
камара, Търговската камара на полската хотелска 
индустрия, Асоциацията на организаторите на ин-
сентив пътуванията, съветът на индустрията за 
срещи и събития Tugether – създадоха център за на-
блюдение на туристическия пазар (CMRT). Инициати-
вата беше представена на специална пресконферен-
ция.

Както обясниха президентите на полските турис-
тически организации, иницииращи създаването на 
CMRT, центърът планира да обучава на първо място 
както предприемачите, така и техните клиенти.

Много предприемачи, например управляващи аген-
ции за събития, организират пътувания, без да от-
говарят на законовите условия. Те не знаят, че това 
изисква вписване на фирмата в регистъра на туро-
ператорите, а за да получат такова вписване по-ра-
но, трябва да си осигурят финансово обезпечение, 
например застрахователна гаранция, в случай на не-
състоятелност. следователно CMRT възнамерява 
да информира, обучава и съветва как да се коригира 
ситуацията и да се влезе в пътя на напълно законна 
дейност.

От друга страна, клиентите на организаторите 
на пътувания, конференции, фирмени пътувания, хо-
телиери не знаят, че трябва да изискват потвърж-
дение, че действат в съответствие със законите, 
регулиращи тази дейност. „случва се в търгове за съ-
бития, включващи пътуване на участниците в чуж-
бина, с бюджет от няколкостотин хиляди или дори 
няколко милиона злоти, да участват компании, кои-
то нямат такава регистрация. И никой не ги пита за 
това“, обяснява Лукаш Адамович, вицепрезидент на 
SOIT и президент на Tugether.
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Барбара Червинска, президент на отдела за детски 
и младежки туризъм на полска туристическа камара 
(пТК), добавя, че според нейно проучване същото важи 
и за организаторите, които обявяват пътувания за 
деца в регионалните инспекторати по образование – 
само 20-30% от тях са професионални туристически 
компании.

„Хотелиерската индустрия призовава от дълго вре-
ме за прилагане на действащото законодателство“, 
добавя Иренеуш венгловски, президент на ТКпХИ. 
„по-специално тези, които определят лоялната кон-
куренция на пазара на услуги за настаняване. Непозна-
ването на закона, заобикалянето на разпоредбите или 
погрешното им тълкуване насърчават злоупотреби-
те и не дават на честните предприемачи усещане за 
равни възможности за управление на бизнес.“

Организаторите на CMRT подчертават, че на първо 
място възнамеряват да информират и образоват и 
едва след това да предприемат интервенции, насо-
чени към наказване или елиминиране на лица, които не 
спазват закона. „Не искаме да бъдем полицаи или проку-
рори, искаме да помагаме“, казва Адамович.

следователно, ако CMRT получи информация за нелегал-
ни доставчици на услуги, тя ще ги пренасочи към служ-
бите на реда, които според закона, например закона 
за туристическите прояви, трябва да контролират 
подобни ситуации и да налагат санкции.

Междувременно, CMRT ще докладва какви видове нару-
шения са най-често срещаните, кои са най-грубите и 
до кого са докладвани. „ще събираме информация и ще 
изготвяме доклади за маршалските служби (областни-
те управи, бел. прев.), за министерството, но преди 
всичко за туристическата индустрия“, заявява дирек-
торът на CMRT едита Брикала.

Както павел Невядомски, президент на пТК добавя, 
CMRT също така, ако сметне за необходимо, ще пред-
стави предложения за промени в закона, за да запечата 
системата. Невядомски разчита и на разпростране-
нието на добри практики в дейността на туристи-
ческите предприемачи.

за какво е всичко това? Ключовата дума е „професио-
нализация“, обяснява Лукаш Адамович. „Ако елимини-
раме от пазара или ограничим дейността на органи-
заторите, действащи против закона, ще повишим 
доверието и ранга на нашата индустрия. Клиентите 
ще бъдат спокойни, че работят с фирми, които га-
рантират пълната им защита. също така е в техен 
интерес клиентите да знаят, че са в безопасност, ко-
гато работят с професионални организатори и дос-
тавчици на услуги.“
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„Искаме да професионализираме индустрията. за-
щото, ако не прилагаме закона, няма как да изградим 
по-големи, по-силни субекти, по-устойчиви на пазарни 
сътресения и в същото време да гарантираме разви-
тието на туризма. Тогава също е трудно да се опреде-
ли стойността на нашия труд, стойността на тури-
зма като пазар. Ние учим предприемачите, че въпреки 
че трябва да положат повече усилия в началото, това 
ще им се отплати в бъдеще, защото ще се развиват 
по-добре“, допълва той.

Като начало центърът ще пусне уебсайт в Интер-
нет. в него ще могат да се намерят наредбите, кои-
то регулират професиите, свързани с центъра. ще 
има и „калкулатор“, благодарение на който предпри-
емачът, чрез въвеждане на отделни аспекти от дей-
ността си, бързо ще проверява дали дейността му 
може да се определи като дейност на туроператор. 
Може би трябва да отиде при застрахователя за га-
ранция и при маршала на своето воеводство за впис-
ване в регистъра. „Благодарение на калкулатора той 
ще може веднага да прецени размера на гаранцията, 
която трябва да има за своя вид дейност, тъй като 
може да изпраща групи от участници на конференции 
или корпоративни събития в чужбина, а гаранцията 
му позволява да работи само в страната“, обяснява 
Адамович.

Уебсайтът ще съдържа и контакти с отделни инсти-
туции – например, адресите на съответните звена 
на маршалски служби, където може да се регистрира 
дейността на туроператор или да се намерят кон-
такти със застрахователни компании, където може 
да се кандидатства за гаранции.

в момента в CMRT работи един човек – директорът 
едита Брикала. Инициаторите за създаване на цен-
търа вече са направили официална подготовка той да 
стане фондация. Междувременно CMRT трябва да „из-
ползва човешките ресурси на отделните организации“.

центърът възнамерява да представи първия отчет 
за дейността си и мониторинга на туристическия 
пазар по отношение на сивата икономика след шест 
месеца, а след това на всяко тримесечие.

почетният патронаж над CMRT пое Министерство-
то на спорта и туризма в полша. Както каза замест-
ник-министър Анджей Гут-Мостови, центърът ще 
служи за изграждане на доверие в туристическата 
индустрия, а доверието и честността са основата 
в индустрия, която събира предплащания за своите 
услуги.

Филип Фридрикиевич, Turystyka.rp.pl, 26.1.2023

Източник: https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art37845201-rusza-
centrum-monitoringu-rynku-turystycznego-mlot-na-szara-strefe-
w-turystyce 
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Полша: Travelist.pl е лидер в туристиче-
ската реклама в Интернет

Рекламите на полския портал за настаняване Travelist.
pl достигнаха най-широката аудитория през 2022 г., 
както се вижда от класацията на броя гледания в ин-
тернет в категорията туризъм. следват го Booking.
com, Kayak.pl, Rainbow и Wakacje.pl.

в проучването Megapanel Gemius Polska анализира дей-
ността на порталите, свързани с туризма в дигитал-
ния маркетинг. Оказа се, че порталът за резервации 
Travelist.pl е регистрирал почти 24 милиона показвания 
на страници от януари до октомври 2022 г., с 9 мили-
она повече от предходната година.

Както Travelist.pl пише в прессъобщение, този резул-
тат трябва отчасти да се дължи на голямото съжи-
вяване на туризма през миналата година. според пор-
тала броят на резервациите през 2022 г. е надвишен с 
279% спрямо 2021 г. и с 3% спрямо 2019 г.

„Резултатът на Megapanel е голямо постижение не 
само за нас, но и за нашите хотелски партньори“, ко-
ментира президентът на Travelist.pl Агата Шулц, ци-
тирана в съобщението на компанията. по думите й 
статистиката показва, че планирането на свободно-
то време все повече се премества онлайн. „в Travelist.
pl прокарваме тези пътеки от 10 години. Интернет 
е естествена среда за нас, поради което наблягаме 
толкова много на инвестирането в дигитален марке-
тинг“, подчертава тя.

Актуалните данни на Travelist.pl показват, че интересът 
на поляците към пътуванията не намалява. вече има над 
40% повече резервации за пролетта, отколкото преди 
година и 15% повече, отколкото преди пандемията.

Филип Фридрикиевич, Turystyka.rp.pl, 27.1.2023

Източник: https://turystyka.rp.pl/popularne-trendy/art37853161-
travelist-pl-turystycznym-liderem-reklamowym-w-internecie 

Източник: Travelist.pl
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Полша: Вицепрезидентът на Itaka относ-
но тенденциите за ваканцията през 2023 г. 
Вече не само ол инклузив в Турция

Остават още няколко месеца до ваканционния пе-
риод, но поляците вече резервират летни пъту-
вания. доминират ол инклузив почивките, като не 
само Турция е много популярна. Разговаряхме за тен-
денциите за отпуските през 2023 г. с пьотр Хенич, 
вицепрезидент на ITAKA HOLDINGS.

почивките през 2023 г. може да не са най-евтините. 
заради растящата инфлация поскъпват и пъту-
ванията. въпреки това, както подчертава пьотр 
Хенич, поляците са нетърпеливи да резервират 
летни пътувания. Тези, които все още не са закупи-
ли мечтаната почивка, все още могат да намерят 
атрактивна оферта и да спестят пари.

Клаудия завистовска, Wprost.pl: Как Itaka се справи с 
най-големите предизвикателства от миналата го-
дина – началото на пандемията, войната в Украйна, 
повишаването на цените на горивата и обменни-
те курсове, с хаоса във въздушния трафик и накрая 
инфлацията?

пьотр Хенич, вицепрезидент на ITAKA HOLDINGS и 
вицепрезидент на пТК: Много добре, като се има 
предвид, че навлязохме в този период след критич-
ната 2020 г., а 2021 г. беше година на компенсира-
не на загубите. Това ясно показа колко важни са со-
лидните икономически основи и над 30-годишният 
опит в бранша. съзнаваме, че реалността се про-
мени значително, но нашата задача е да функцио-
нираме в новите условия така, че да не блокираме 
развитието на компанията. в бизнеса няма време 
за спиране и чакане, в новите реалности търсим 
нови пътища. Това е както подход към самия ту-
ристически продукт, така и внедряване на техно-
логични иновации за по-голяма удовлетвореност 
на клиентите и повишаване на ефективността на 
нашата дейност.

К.з.: Колко души са използвали услугите на Itaka през 
2022 г. и какво е сравнението с 2021 г. и 2019 г.?

п.Х.: затворихме края на 2022 г. със 752 хил. клиенти. 
за сравнение, затворихме 2021 г. с 478 хил. клиенти, 
т.е. увеличението се оценява на около 50%. все пак, 
не са 920-те хил. клиенти, обслужени през 2019 г., т.е. 
последната „нормална година“.

К.з.: Кои дестинации бяха най-популярни през лято-
то и зимата на 2022 г.?

п.Х.: Не е изненада класацията на топ дестинации-
те. На най-голям интерес се радваха Турция и Гър-
ция със сходен брой клиенти и Испания с Канарски-

Пьотр Хенич, вицепрезидент на ITAKA 
HOLDINGS и вицепрезидент на ПТК
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те острови. след тях се наредиха египет, Албания, 
Италия, България, португалия (с голям успех на Ма-
дейра) и Тунис с отчетлив ръст в броя на клиенти-
те от година на година. От екзотичните дестина-
ции туристите най-охотно пътуваха с нас до Кабо 
верде, занзибар, Малдивите, Оман и доминиканска-
та република.

Ясна тенденция е обръщането към луксозно предла-
гане, също и при семействата с деца, и интересът 
към клубната формула, което доведе до успеха как-
то на ITAKA Friends Club хотели – семейни клубни хо-
тели, така и на ItaKarma – клубове „само за възраст-
ни“. Нашите клиенти са все по-склонни да избират 
ITAKA Smart предложения, базирани на динамично 
пакетиране, виждаме интерес към новия ни проект 
VIVA!xITAKA, пътувания, препоръчани от лайфстайл 
списанието VIVA!

К.з.: Как изглеждаше продажбата на Last Minute офер-
тите през лятото и зимата на 2022 г.?

п.Х.: пандемията върна отлагането на решението 
за резервация на пътуване, което беше норма преди 
няколко години. Голяма част от клиентите всъщ-
ност чакаха последния момент, за да резервират 
пътуване на най-ниската цена. сътресенията от 
началото на 2022 г. означават, че тази тенденция 
продължава, въпреки че все повече клиенти започ-
ват да „бягат“ с парите си от инфлацията, като 
резервират почивки предварително.

К.з.: Какво може да бъде предизвикателството през 
2023 г.?

п.Х.: Туристическата индустрия е изключително 
чувствителна към външни фактори. На първо мяс-
то те включват геополитиката, по-конкретно 
войната в Украйна. вярно е, че както с всички яв-
ления, които продължават доста дълго време, ние 
сме се научили да живеем и с това, но всяка еска-
лация на дейностите ще попречи на продажбите. 
задълбочаването на инфлацията, рецесията, со-
циалните вълнения, кризата на пазара на труда – 
всичко това са дестабилизиращи фактори, които 
се отразяват негативно не само на туристиче-
ския бизнес.

Освен това, имаме и кадрови проблем. Има недос-
тиг на висококвалифицирани служители. по време 
на пандемията от коронавирус туристическите 
агенции направиха съкращения, сега трябва да ги 
възстановим. възможностите за наемане на квали-
фицирани служители са много по-малки, отколкото 
преди няколко години. друго предизвикателство е 
да убедите клиентите да се върнат към ранните 
резервации. Резултатът от пандемията и социал-

Źródło: WPROST.pl / Klaudia Zawistowska
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ните вълнения е отлагането на резервациите, кое-
то е неблагоприятно както за клиентите, така и 
за туроператорите по много причини.

К.з.: Какъв е интересът към офертата First Minute?

п.Х.: Ако погледнем статистиката за продажбите, 
прогнозите за предстоящия сезон изглеждат мно-
го добри и не показват драстични промени в пред-
почитанията на клиентите. със сигурност няма 
тенденция за съкращаване на продължителността 
на почивката или занижаване на стандарта й. срав-
нявайки година с година, днес имаме над 70% ръст на 
продажбите, като продажбите само за сезон Лято 
2023 бележат ръст от над 120%. Оборотът расте 
много по-динамично от броя на клиентите, което 
трябва да се дължи на по-високите цени, което пък 
„дължим“ на инфлацията в страната, по-високите 
цени на хотелските услуги в чужбина – инфлация-
та е навсякъде, както и промяна в структурата на 
продажбите: сега клиентите резервират предим-
но хотели от висок клас.

К.з.: Къде ще почиват клиентите на Итака тази го-
дина?

п.Х.: Няма особени промени в класацията на най-по-
пулярните дестинации за почивка. Това са Турция, 
Гърция, Испания с Канарските острови, египет, 
Италия, Албания, България, португалия с Мадейра. 
Интересът към Тунис продължава да расте. сред 
„екзотичните“ дестинации най-популярни са занзи-
бар и Кабо верде.

К.з.: Колко по-скъпи могат да бъдат тазгодишните 
ваканционни пътувания?

п.Х.: Те могат да бъдат по-скъпи дори до нивото на 
инфлацията, но не е задължително. Като цяло въз-
ходящата тенденция е да се избират хотели от 
най-висок клас, така че можете да видите, че не це-
ната е това, което решава пътуването.

К.з.: все още има ли шанс да закупите почивка на по-
ниска цена?

п.Х.: предварителната продажба е в ход и силно ви 
препоръчвам да се възползвате от промоционална-
та оферта. все още има голям избор от оферти, 
много добрите цени определено надвишават ре-
зервациите в последния момент.

К.з.: Какъв тип пътешественици са поляците? само 
ол инклузив ли ни интересува или търсим нещо дру-
го?

п.Х.: все още най-голям дял в продажбите имат ол 
инклузив хотелите с пълен пакет от услуги, вклю-
чително полети, трансфери, грижи от страна на 

Źródło: WPROST.pl / Klaudia Zawistowska
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резидент/представител и застраховки. Хотели за 
възрастни и хотели, предназначени за семейства, 
са разрастващ се пазар. Тенденцията за ваканция, 
съобразена с конкретен клиент, е ясно видима. дру-
гият полюс е индивидуалното пътуване като част 
от динамичния пакет, даващ пълна свобода при из-
бора на дата и летище на отпътуване или продъл-
жителност на престоя.

Отношението към пътуването се променя. Ние го 
ценим повече и му се радваме повече, искаме да е аб-
солютно уникално. Интересът към хотелите от 
висок клас непрекъснато нараства: 4 звезди вече са 
стандарт, сега избираме 5 звезди, луксозни курорти 
с обширна инфраструктура за семейства или ек-
склузивни бутикови хотели с дизайнерски интери-
ор.

К.з.: в медиите често можете да намерите инфор-
мация, че поляците съкращават пътуванията си, за 
да спестят пари.

п.Х.: Няма такава връзка, ако това беше така, най-по-
пулярните пътувания щяха да бъдат градските по-
чивки ... и все още най-популярни са пътуванията на 
базата на седем нощувки на място, както и на база-
та на 14 нощувки, особено в разгара на сезона.

К.з.: Как може да изглежда бъдещето на туристиче-
ския пазар в полша и Итака?

п.Х.: сегашните водещи туристически дестинации 
ще останат непроменени още дълго време, когато 
става дума за масов туризъм. Необичайните реше-
ния, както до неотдавна се смятаще динамичното 
пакетиране, ще стават все по-характерни, превръ-
щайки се в противовес на масовия туризъм. Ние ще 
продължим нашата стратегия за инвестиране на 
чуждестранни пазари, което се потвърждава от ус-
пеха на ITAKA HUNGARY, нашият най-нов офис в чуж-
бина.

Клаудия завистовска, WPROST.PL,  
https://podroze.wprost.pl/, 29.01.2023 г.

Източник: https://podroze.wprost.pl/11071066/wiceprezes-
itaki-o-trendach-na-wakacje-2023-juz-nie-tylko-all-inclusive-
w-turcji.html 
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пРЕДСТОЯЩИ
СЪБИТИЯ
ВАКАНЦИЯ & СПА 2023 / InTERnATIOnAL 
TOURISM FAIR HOLIDAY & SPA – СОфИЯ, 
БълГАРИЯ

F.RE.E – МюНХЕН, ГЕРМАНИЯ 

ITF – БЕлГРАд, СъРБИЯ 

TTR – БУКУРЕЩ, РУМъНИЯ

ITB BERLIn – БЕРлИН, ГЕРМАНИЯ 

ITTF WARSzAWA, 16-18.03.2023

FERIEn – ВИЕНА, АВСТРИЯ

AITF – БАКУ, АЗЕРБАйджАН

ATM – дУБАй, ОАЕ 

EMITT - ИСТАНБУл, ТУРЦИЯ

15–17.02.2023

22–26.02.2023

16–18.03.2023

04–06.04.2023

01–04.05.2023
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23–26.02.2023

23–26.02.2023

07–09.03.2023

16–19.03.2023

05–08.05.2023





Follow us

https://www.facebook.com/bulgariatravelorg/
https://www.instagram.com/bulgariatravelorg/
https://www.instagram.com/bulgariatravelorg/
https://www.youtube.com/channel/UC8jHshlNTw5iMvYLAY333vg

