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АКТУАЛНО
Фирмите от туристическия сектор 
могат да кандидатстват с проекти за 
внедряване на иновации и енергийна ефек-
тивност

Фирмите от туристическия сектор могат да кан-
дидатстват с проекти за внедряване на иновации 
и осигуряване на енергийна ефективност, както и за 
оборотни средства. Това обявиха министрите на ту-
ризма и на иновациите и растежа д-р Илин димитров 
и Александър пулев на среща с туристическия бранш 
във варна, която се проведе на 17 октомври във варна.

Министерството на туризма и Министерството на 
иновациите и растежа представиха възможностите 
за финансиране на туристическия бизнес по плана за 
възстановяване и устойчивост (пвУ) и по европей-
ски фондове. домакин на срещата беше Икономически 
университет – варна.

На срещата участваха още началникът на кабине-
та на министър пулев – Красимир Якимов и главният 
директор на Главна дирекция „европейски фондове за 
конкурентоспособност“ към Министерството на 
иновациите и растежа Илияна Илиева. 

10 дни по-рано двамата министри проведоха работ-
на среща в софия, на която се договориха, че ще рабо-
тят за подобряване на информираността на турис-
тическия бизнес именно относно възможностите за 
финансиране чрез европейски средства. Тогава два-
мата министри обсъдиха плана за възстановяване и 
устойчивост и актуалните европейски програми за 
иновации, дигитализация, енергийна и ресурсна ефек-
тивност за българския малък и среден бизнес. сред 
дискутираните теми бяха и финансовите инстру-
менти чрез финансиране от Българската банка за раз-
витие и Фонда на фондовете, които са в системата 
на Министерството на иновациите и растежа. На ра-
ботната си среща в софия, на 6 октомври, министри-
те димитров и пулев планираха провеждането на съв-
местната интерактивна среща в хибриден формат 
с туристическия бизнес, за да разяснят в детайли за-
едно, от първо лице и с помощта на експерти, всички 
мерки и да отговорят на всякакви въпроси по пвУ.

Министър димитров аргументира нуждата от пове-
че обучителни събития и информация, като посочи, че 
в туризма работят над 150 хил. души, 7% от Бвп ид-
ват от сектора пряко, 13 на сто непряко, а предприя-
тията са основно малки и средни. „ето защо слоганът 
„Големите пари за малкия бизнес“ на Министерство 
на иновациите е толкова реален и за туризма. държа-
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вата трябва да е по-активна в популяризирането на 
възможностите за финансиране“, коментира минис-
тър димитров на работната среща в софия. 

Още тогава двамата обсъдиха предстоящото отва-
ряне на втората мярка за бизнеса по пвУ по линия на 
Министерството на иновациите и растежа, а минис-
тър пулев коментира, че през последните седмици е 
направил над 10 мобилни приемни в страната, включи-
телно няколко форума с бизнеса, на които е разяснявал 
активно по кои процедури могат да кандидатстват 
микро-, малките и средни фирми. само по линия на МИР 
по плана за възстановяване има предвидени 600 млн. 
лв. до края на годината за Мсп. 

„с министър пулев имаме прекрасно сътрудничество 
и благодарение на диалога между нас провеждаме сре-
щата днес, за да има туристическият бранш инфор-
мация от първо лице как да получи европейски пари 
българският туризъм“, коментира на срещата с пред-
ставителите на туристическия сектор във варна 
министър димитров. Той подчерта, че в пвУ секто-
рът е включен индиректно и е важно популяризиране-
то на възможностите за финансиране. сред акценти-
те е дигитализацията на туристическия бизнес.

Министър пулев увери, че има пари за иновации, енер-
гийна ефективност и оборотни средства за турис-
тическия бизнес по линия на Министерството на 
иновациите и растежа. Той обяви, че в деня и началния 
час на срещата е отворена процедура по пвУ с бю-
джет 30,6 млн. лв. за киберсигурност и ИКТ решения. 
Това е втората процедура, която Министерството 
на иновациите и растежа (МИР) стартира по плана за 
възстановяване. Насочена е към малките и средните 
предприятия, включително в сектор туризъм. по про-
цедурата за ИТ решения българските компании могат 
да получат грантове от 3000 лв. до 20 000 лв., като 
няма да се налага съфинансиране.

със средствата ще могат да се покриват разходи за 
създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни при-
ложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връз-
ки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обуче-
ния на служители и уеб-базирани услуги за платформи 
и вътрешни мрежи за споделяне на информация. ще се 
финансират още повишаване на киберсигурността, 
както и софтуер за оптимизиране на управленските 
решения, защита на информацията в локални мрежи и 
др. с мярката предприятията в страната ще могат 
да подобрят дигиталния си маркетинг и информа-
ционната си сигурност. 

Още с отварянето на втората процедура, кандидат-
стването започна с небивал интерес – по-късно МИР 
съобщи, че само за първите 4 часа са подадени 145 про-
екта, а за първия ден кандидатите са близо 500. 
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по пвУ, освен за ИКТ решения и киберсигурност, фир-
мите от туристическия бранш ще могат да канди-
датстват до края на годината и по предстоящата 
процедура за веИ за собствено производство и съхра-
нение на енергия, с бюджет от 200 млн. лв. Те ще мо-
гат да се възползват и от гаранционни инструменти 
за над 290 млн. лв. за растеж и за енергийна ефектив-
ност и възобновяема енергия. Така средствата през 
пвУ по линия на МИР за туризма са близо 550 млн. лв. 
само до края на годината.

по линия на одобрената на 3 октомври в Брюксел програ-
ма „Конкурентоспособност и иновации в предприятия-
та“ 2021-2027 (пКИп) туристическият бизнес ще може да 
кандидатства за още близо 550 млн. лв. по различни проце-
дури, свързани с  разработване и внедряване на иновации.

Браншът е допустим и по линия на ресурс за оборот-
ни средства през Фонда на фондовете и ББР. по про-
грама възстановяване на Фонда, през седем банки ком-
паниите могат да вземат необезпечени кредити за 
225 млн. лв., вкл. ресторанти, хотели и туроператори. 
в допълнение ББР също предлага оборотни кредити 
за компаниите от сектора на туризма – хотелиери и 
ресторантьори, като  средствата могат да се полз-
ват както за покриване на текущи нужди, така и за ре-
финансиране на съществуващи задължения.

пулев посочи, че ББР трябва да прави повече за бизне-
са и призова, че кани туристическия бранш да разра-
ботят заедно с МИР нови инструменти  през ББР за 
подкрепа на операторите в сектора на туризма по 
примера на подобни инструменти, които МИР и ББР 
разработват и за иновациите в земеделието.

Главният директор на Главна дирекция „европейски 
фондове за конкурентоспособност“ към МИР Илияна 
Илиева добави, че министерството е сключило дого-
вор с Министерство на туризма по ОпИК на стой-
ност 62,8 млн. лв. за справяне с миграционните предиз-
викателства вследствие на конфликта в Украйна. по 
него са преведени на родните хотелиери средства 
за разходи до момента за над 1 млн. нощувки на 93 834 
бежанци, като първо МИР е изплатило авансова над 12 
млн. лв. и предстои одобрение и плащане на междинен 
отчет на стойност още над  47 млн. лв.

срещата се реализира при голям интерес от страна 
на бранша, в хибриден формат – присъствено и онлайн 
с възможност за задаване на въпроси от представи-
телите на туристическия бизнес. събитието се из-
лъчи на живо на фейсбук страницата на Министер-
ството на туризма.

в началото на срещата двамата министри получиха 
почетни плакети от своя домакин - проф. д-р евгени 
станимиров, ректор на Икономическия университет 
във варна. 7



На линка по-долу можете да откриете видеозапис от 
срещата на двамата министри с бизнеса, продължила 
близо два часа, както и да свалите в PDF формат  пред-
ставената от Министерството на иновациите и 
растежа презентация „Мерки за насърчаване на инова-
циите и растежа на предприятията“. 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/
firmite-ot-turisticheskiya-sektor-mogat-da-kandidatstvat-s-
proekti-za-vnedryavane

Министър Илин Димитров участва в от-
криването на Дълбоко технологичен ино-
вационен порт Варна

преди интерактивната среща с бизнеса на 17 октом-
ври, сутринта министърът на туризма д-р Илин ди-
митров участва в церемонията по откриването на 
дълбоко технологичен иновационен порт варна (Varna 
Deep Tech Innovation Port) в Икономически универси-
тет – варна.

сред официалните гости бяха министърът на инова-
циите и растежа Александър пулев, областният упра-
вител на варна Марио смърков, кметът на варна Иван 
портних, представители на академичната, бизнес и 
стартъп общност, регионална администрация и ев-
ропейски екосистеми. видео обръщение към присъст-
ващите отправи Мария Габриел – европейски комисар 
за иновациите, научните изследвания, културата, об-
разованието и младежта.

дълбоко технологичен иновационен порт варна, про-
ект на Икономически университет – варна и Junior 
Achievement България, е насочен към създаване и разви-
тие на устойчиви технологични иновации.

в речта си министър димитров поздрави създателите 
на инициативата, като им пожела да превърнат варна в 
европейски притегателен център за създаване и внедря-
ване на дълбоко технологични иновации, които да спома-
гат за подобряването на социално-икономическото раз-
витие не само на региона, но и на цяла България. 

по думите му ползите от подобен проект ще подпо-
могнат и туризма с развитие на иновации с конкрет-
на практическа реализация, подпомагане на таланти и 
раждане на устойчиви бизнеси.

„в момента сме на кръстопът в коя посока да поемем. 
COVID кризата и ситуацията в Украйна поставиха мно-
го проблеми пред туризма. От нас зависи накъде ще по-
емем – дали ще търсим помощ и ще очакваме финанси-
ране или ще променяме процесите. в туризма хората 
обслужват хора и това не бива да бъде променяно, но в 
сферата на маркетинга, в технологиите за производ-
ство на храни и услуги, можем много сериозно да наблег-
нем на иновациите“, подчерта министър димитров.8
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Министерският съвет одобри ново пла-
щане от над 8,4 млн. лева за хотелиери-
те, настанили украински бежанци

Министерският съвет прие решение за одобряване на 
помощ на допълнително одобрени кандидати по „про-
грама за хуманитарно подпомагане на разселени лица от 
Украйна с предоставена временна закрила в Република 
България” и постановление на Министерския съвет за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерство на туризма за 2022 г. за финансиране на 
разходи по „програма за хуманитарно подпомагане на 
разселени лица от Украйна с предоставена временна за-
крила в Република България”, приета с Решение № 317 от 
2022 г., изменена и допълнена с Решение № 535 от 2022 г. и 
Решение № 665 от 2022 г. на Министерския съвет.

плащането по програмата обхваща периода от 
01.06.2022 г. до 31.08.2022 г. за допълнително верифици-
рани за финансиране кандидати по програмата в общ 
размер на 8 448 114,85 лв. с приемането на настоящия 
акт ще бъде изплатена помощ по общо 486 броя по-
дадени заявления от лица, предоставили хуманитарна 
помощ, изразяваща се в 691 486 нощувки, включител-
но в някои места за настаняване и предоставяне на 
изхранвания (закуска, обяд и вечеря) на лица с времен-
на закрила. Това са плащанията за безспорните суми за 
месеците юни, юли и август.

Изпълнението на програмата е администрирано чрез 
използване на информация от Националния туристи-
чески регистър, създадения за целите на програмата 
Регистър за местата за подслон, единната система 
за туристическа информация и системата за упра-
вление на национални инвестиции и чрез контролни 
проверки по служебен път с данни от системите на 
дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична по-
лиция“ при МвР, държавната агенция за бежанците и 
Националната агенция за приходите.

Министърът на туризма подписа общо 
810 удостоверения за категоризация

служебният министър на туризма д-р Илин дими-
тров подписа общо 810 удостоверения за категори-
зация през последните два месеца. Той е на път да се 
справи с решаването на проблема със забавените ка-
тегоризации на туристически обекти и дружества. 

през август министър димитров подписа 399 удос-
товерения за категоризация, а в средата на октом-
ври – още 411.

в началото на мандата си служебният министър по-
сочи, че има 780 забавени преписки и 180 комплекта до-
кументи за оценка или общо 960 заявления. целта бе 
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това число да бъде намалено до възможния минимум. 

Към днешна дата бройката на обектите, които се 
нуждаят от категоризация, вече е под 100.

„Работата по категоризацията на туристически 
обекти е част от приоритетите, които си поста-
вихме. Това е сериозен проблем, тъй като в момента 
тече договаряне за следващия сезон, сключване на 
договори и тези документи са необходими за нормал-
ното функциониране на обектите”, каза при стъпва-
нето си в длъжност димитров. Това беше и една от 
спешните мерки, за които той даде заявка, че са сред 
краткосрочните му приоритети.

Министър Илин Димитров проведе ра-
ботна среща с ръководството на БХРА 
по актуални теми и въпроси

Министърът на туризма д-р Илин димитров проведе 
работна среща с ръководството на Българската хоте-
лиерска и ресторантьорска асоциация, за да коменти-
рат актуални теми и въпроси, както и предприетите 
действия на Министерството на туризма по ключови 
политики. в срещата се включиха председателят на ор-
ганизацията Георги щерев и заместник-председатели-
те Бранимир Миланов, Атанас димитров, Малин Бист-
рин, веселин Налбантов, еньо енев и Тодор Янакиев - член 
на Ус на БХРА.

във връзка с бежанците от Украйна и очакваните пла-
щания към хотелиерите, настанили украински гражда-
ни, министър димитров призова хотелиерския бранш за 
спокойствие и увери, че всички безспорни средства ще 
бъдат обработени от Министерството на туризма и 
администрирани до края на месеца. периодите по пла-
щанията обхващат месеците от март до септември, 
включително. Той напомни, че процедурата по самото 
плащане изисква и техническо време, но даденото в на-
чалото на мандата обещание за спешни мерки по разре-
шаване на тази криза ще бъде категорично изпълнено.

служебният министър разясни подробно процеса на из-
плащане и сверяване на данните и напомни, че Минис-
терството на туризма единствено администрира 
плащанията по програмата. във връзка с въпросите 
дали програмата за бежанците от Украйна ще бъде 
удължена, министърът на туризма подчерта, че реше-
нието може да бъде взето от Министерския съвет въз 
основа на предложението на  междуведомствената ра-
ботна група, която заседава и обсъжда различните вари-
анти.

Министърът разясни какво е свършено до момента и 
подчерта, че основното му задължение е да защитава 
бранша.

10
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с Изпълнителното бюро на БХРА министър Илин дими-
тров обсъди предстоящия зимен сезон, възможността 
да се въведе таван за цените на ток и газ, както и запаз-
ването на ддс 9%. 

„важно е да имаме работещ парламент, за да се приеме 
законът за държавния бюджет и необходимите зако-
нодателни промени в подкрепа на бизнеса“, подчерта 
служебният министър. Той призова хотелиерите да се 
възползват активно от възможностите по втората 
процедура по плана за възстановяване и устойчивост 
(пвУ) за киберсигурност и подчерта, че с подобрения по 
сайтовете си те ще постигнат по-добра видимост в 
дигиталното пространство. 

Министър димитров информира и за актуалната рабо-
та по външните пазари, както и предстоящите учас-
тия на страната ни в ключови международни изложения, 
като това във великобритания в началото на ноември.

сред важните теми, които бяха обсъдени, беше и рекла-
мата на дестинацията – „променяме изцяло начина, по 
който рекламираме България“, подчерта министърът 
и постави акцент върху дигитализацията и прозрач-
ността при изразходване на средствата. 

важно е какви послания излъчваме като бранш и дести-
нация – около този призив на министър Илин димитров 
се обединиха и представителите на влиятелната ор-
ганизация на българските хотелиери и ресторантьори.

Информационен ден в Министерство на 
туризма за старта на проекти ОПИК, ОПДУ 
и ОПОС 

На 14 октомври в Министерството на туризма се про-
веде информационен ден, посветен на стартиране 
изпълнението на 3 проекта за безвъзмездна финансова 
помощ на ведомството по оперативни програми на ес 
за периода 2014-2020 г. Те са насочени към финансиране 
на вече извършени разходи за настаняване и изхранване 
на разселени вследствие войната в Украйна лица.

Модератор на събитието беше заместник-министър 
Ирена Георгиева, която представи основните цели и 
очакваните резултати от проектите. за участие в 
събитието бяха поканени заместник-министър Мари-
ела Модева, експерти, представители на управлява-
щите органи по съответните оперативни програми, 
областни информационни центрове (ОИц) и други за-
интересовани страни.

замeстник-министър Георгиева запозна в резюме гос-
тите на събитието с процеса на отпускане на сред-
ства по двете програми за хуманитарна помощ, ад-
министрирани от Министерството на туризма. 
Георгиева обърна внимание на факта, че в началото с 
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цел спешното решаване на проблема с настаняването 
и изхранването на огромен брой бежанци и недоста-
тъчния капацитет на базите за първоначален прием, е 
взето решение те да бъдат подслонявани и изхранва-
ни в местата за настаняване и подслон. в тази връзка, 
администрирането на процеса беше поверено на Ми-
нистерството на туризма, тъй като според разпо-
редбите на закона за туризма то поддържа единната 
система за туристическа информация (есТИ), съдържа-
ща поименна информация за настанените лица в мес-
тата за настаняване и подслон и броя на реализира-
ните нощувки за всяко от тях. самото отпускане на 
средствата към местата за настаняване и подслон се 
предхожда от тяхното кандидатстване с подаване 
на заявления за възстановяване на разходи ежемесечно 
през системата за управление на националните инвес-
тиции (сУНИ).

„Изплащането на средствата по програмите за хума-
нитарна помощ се извършва след верификация на от-
четения брой настанени лица с временна закрила за 
всеки предходен календарен месец и контролни провер-
ки от множество други регистри. А като краен резул-
тат Министърът на туризма, въз основа на работата 
на оценителна комисия, внася проект на Решение на 
Министерския съвет (РМс) за включването им в списък 
с одобрени кандидати“, обясни Ирена Георгиева.

Финансирането на двете програми за хуманитарна 
помощ, администрирани от Министерството на ту-
ризма, е уредено посредством сложен механизъм с аван-
сово отпускане на средства от страна на държавния 
бюджет и последващото им възстановяване от неус-
воени суми по отделни оперативни програми на ес.

„днес имам честта да ви информирам за старта на 
три проекта по ОпИК, ОпдУ и ОпОс с предвидена 100% 
безвъзмездна финансова помощ, чиято крайна цел е фи-
нансовото обезпечаване на вече предоставено наста-
няване и изхранване по програмата за ползване на ху-
манитарна помощ за лица, търсещи временна закрила 
в Република България вследствие на военните дейст-
вия в Украйна“, заяви заместник-министър Георгиева. 
по думите й, за да бъдат възстановени средствата 
от европейските фондове обаче, се минава през дълъг 
процес на кандидатстване от страна на Министер-
ство на туризма като потенциален бенефициент по-
средством Информационната система за Управление 
и Наблюдение (ИсУН 2020) по съответните оператив-
ни програми, последващото одобрение на проектните 
предложения, сключване на административни догово-
ри за безвъзмездна финансова помощ, отчитане пред 
управляващите органи и разплащане на проектите.

предвид спешността от осигуряване на достатъ-
чен финансов ресурс за обезпечаване на програмите 
за хуманитарно подпомагане, Министерството на 
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туризма, в партньорство с управляващите органи на 
съответните оперативни програми, процедираха в 
изключително кратки срокове действия по обявяване 
на процедури и подготовка на необходимите проект-
ни предложения. в резултат, още на 14.07.2022 г. Ми-
нистерството на туризма сключи административен 
договор за изпълнението на проект BG16RFOP002-7.001-
0001-C01 „подкрепа за покриване на основните нужди на 
бежанците от Украйна“ по Оперативна програма „Ино-
вации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОпИК) на 
стойност 62 889 120 лева, които ще са достатъчни да 
възстановяват разходи за 1 572 228 нощувки с включена 
закуска и топъл обяд на бежанец, като се предвижда об-
щият брой на лицата, получили подкрепа, да надхвърли 
42 000 души, измежду които не по-малко от 16 800 деца 
под 18 години. Към настоящия момент изпълнението 
на проекта е в напреднал етап на отчитане. проек-
тът е със срок за изпълнение 1 година, но очакванията 
ни са да бъде предсрочно приключен до края на месец но-
ември 2022 г.

вторият проект, по който Министерство на ту-
ризма усилено работи, стартира своето изпълнение 
официално на 23.09.2022 г. с подписването на админи-
стративен договор BG05SFOP001-6.001-0001 по Опера-
тивна програма „добро управление“ 2014-2020 г. (ОпдУ) 
и е с наименование „подкрепа по линия на сближаване-
то за справяне с миграционните предизвикателства, 
породени от военната агресия от страна на Руската 
федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Ре-
публика България, чрез мярка, прилагана от Министер-
ството на туризма“. Общата му стойност е 40 000 
000 лева, достатъчни за покриването на 1 000 000 но-
щувки с включена закуска и топъл обяд, като се очаква 
да бъдат подпомогнати 68 544 души, в т.ч. 27 768 деца. 
по този проект се работи интензивно, като всичките 
ни усилия са насочени към неговото успешно завършва-
не, отчитане и разплащане в рамките на настоящия 
месец октомври 2022 г.

Третият проект, който Министерството на тури-
зма стартира, е BG16M1OP002-7.001-0001 „подкрепа за 
покриване на основните нужди на бежанците от Ук-
райна“ и е финансиран по Оперативна програма „Окол-
на среда“ 2014-2020 г.  (ОпОс). Той е на стойност 30 588 
236,53 лева, като се планира по него възстановяването 
на разходи за 764 705 нощувки с включена закуска и то-
пъл обяд на бежанец, а индикаторите, които следва да 
се постигнат чрез изпълнение на проекта, са: общ брой 
на лицата, получили подкрепа - 72 300 души, в т.ч. 29 900 
деца под 18 години. срокът за изпълнение на проекта е 
14 месеца, но планираме да бъде успешно приключен до 
края на месец ноември 2022 г.

„Използвам възможността още веднъж да изкажа огро-
мната си благодарност към екипите от управляващи-
те органи на ОпИК, ОпдУ и ОпОс за отзивчивостта и 
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навременната подкрепа в осигуряването на средства 
за финансиране на програмите за хуманитарна помощ 
за бежанците от Украйна“, заяви накрая заместник-ми-
нистър Георгиева.

представителите на управляващите органи по опе-
ративните програми поздравиха работещите в Ми-
нистерството на туризма за огромния обем отлично 
свършена работа по проектите.

Проект „Подкрепа по линия на сближаване-
то за справяне с миграционните предизви-
кателства, породени от военната агресия 
от страна на Руската федерация в Украй-
на, за бежанците, пристигнали в Република 
България, чрез мярка, прилагана от Минис-
терството на туризма“ по ОПДУ 2014-2020 

На 23.09.2022 г. Министерството на туризма сключи 
административен договор за изпълнението на про-
ект  BG05SFOP001-6.001-0001-C01/23.09.2022 г. „подкрепа 
по линия на сближаването за справяне с миграцион-
ните предизвикателства, породени от военната аг-
ресия от страна на Руската федерация в Украйна, за 
бежанците, пристигнали в Република България, чрез 
мярка, прилагана от Министерството на туризма“. 

проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „добро управление“ 2014-2020 
(ОпдУ), съфинансирана от европейския съюз чрез евро-
пейския социален фонд.  

Общата му стойност е 40 000 000 лева, от които 85% 
(34 000 000 лв.) европейско и 15% (6 000 000 лв.) нацио-
нално съфинансиране, като се възстановяват разходи 
за  1 000 000 нощувки с включена закуска и топъл обяд 
на бежанец.

целта на проекта е осигуряване на настаняване (но-
щувка) с включена закуска и топъл обяд на всяко раз-
селено лице, пристигнало от Украйна в България и по-
лучило временна закрила в съответствие с мерките, 
прилагани от Министерството на туризма по про-
грамата за ползване на хуманитарна помощ за лица, 
търсещи временна закрила в Република България в ре-
зултат на военните действия в Украйна (приета с Ре-
шение № 145 на Мс от 2022 г., изм. и доп. с Решения № 
181, 239, 241 и 298 на Министерския съвет от 2022 г.), за 
периода 01-17 май 2022 г.

с оглед спазването на изискванията на единния на-
ръчник на бенефициента за прилагане на правилата 
за информация и комуникация 2014-2020г., по проекта 
е предвидено провеждането на 2 бр. информационни 
събития за осигуряване на публичност и прозрачност 
– едно за старта на проекта и едно за отчитане на 
резултатите.
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предвижда се чрез проекта да бъдат възстановени на 
държавния бюджет през ОпдУ вече реализирани аван-
сови плащания за осъществени нощувки на лица от 
Украйна за периода 01-17 май 2022 г. 

Индикаторите, които следва да се постигнат чрез 
изпълнение на проекта, са:

Общ брой на лицата, получили подкрепа - 68 544 души, 
в т.ч. 27 768 деца под 18 години.

Проект BG16RFOP002-7.001-0001 „Подкрепа 
за покриване на основните нужди на бежа-
нците от Украйна“ по ОПИК 2014-2020

На 14.07.2022 г. Министерството на туризма сключи ад-
министративен договор за изпълнението на проект 
BG16RFOP002-7.001-0001-C01 „подкрепа за покриване на 
основните нужди на бежанците от Украйна“. 

проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособ-
ност“ 2014-2020 (ОпИК), съфинансирана от европейския 
съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.  

Общата му стойност е 62 889 120 лева, от които 100% 
(62 889 120 лв.) европейско и 0% (0,00 лв.) национално съфи-
нансиране, като се възстановяват разходи за 1 572 228 
нощувки с включена закуска и топъл обяд на бежанец.

целта на проекта е осигуряване на настаняване (но-
щувка) с включена закуска и топъл обяд на всяко разселе-
но лице, пристигнало от Украйна в България и получило 
временна закрила в съответствие с мерките, прилага-
ни от Министерството на туризма по програмата за 
ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи вре-
менна закрила в Република България в резултат на воен-
ните действия в Украйна (приета с Решение № 145 на 
Мс от 2022 г., изм. и доп. с Решения № 181, 239, 241 и 298 на 
Министерския съвет от 2022 г.), за периода 24.02.2022-
31.05.2022 г.

с оглед спазването на изискванията на единния на-
ръчник на бенефициента за прилагане на правилата 
за информация и комуникация 2014-2020г., по проекта е 
предвидено провеждането на 2 бр. публични събития за 
осигуряване на публичност и прозрачност.

предвижда се чрез проекта да бъдат възстановени на 
държавния бюджет през ОпИК вече реализирани аван-
сови плащания за осъществени нощувки на лица от Ук-
райна за периода 24.02.2022-31.05.2022 г.  

Индикаторите, които следва да се постигнат чрез из-
пълнение на проекта, са:

Общ брой на лицата, получили подкрепа - 42 000 души, в 
т.ч. 16 800 деца под 18 години.
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Проект „Подкрепа за покриване на основ-
ните нужди на бежанците от Украйна“ по 
ОПОС 2014-2020 

Министерството на туризма стартира изпълнение-
то на проект BG16M1OP002-7.001-0001 „подкрепа за по-
криване на основните нужди на бежанците от Украйна“.

проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 (ОпОс), 
съфинансирана от европейския съюз чрез европейския 
фонд за регионално развитие (еФРР).  

Общата му стойност е 30 588 236,53 лева, от които 
85% (26 000 001,05 лв.) европейско и 15% (4 588 235, 48 лв.) 
национално съфинансиране, като се възстановяват 
разходи за 764 705 нощувки с включена закуска и топъл 
обяд на бежанец.

целта на проекта е осигуряване на настаняване (но-
щувка) с включена закуска и топъл обяд на всяко раз-
селено лице, пристигнало от Украйна в България и по-
лучило временна закрила в съответствие с мерките, 
прилагани от Министерството на туризма по про-
грамата за ползване на хуманитарна помощ за лица, 
търсещи временна закрила в Република България в ре-
зултат на военните действия в Украйна (приета с Ре-
шение № 145 на Мс от 2022 г., изм. и доп. с Решения № 
181, 239, 241 и 298 на Министерския съвет от 2022 г.) за 
периода 18-31 май 2022 г.

предвижда се чрез проекта да бъдат възстановени на 
държавния бюджет през ОпОс вече реализирани аван-
сови плащания за осъществени нощувки на лица от Ук-
райна за периода 18-31 май 2022 г. 

Индикаторите, които следва да се постигнат чрез из-
пълнение на проекта, са:

Общ брой на лицата, получили подкрепа - 72 300 души, в 
т.ч. 29 900 деца под 18 години.

Допълнителна информация във връзка с Програмата 
за хуманитарна помощ, по която се иска възстановя-
ване на средства през ОПОС, ОПИК И ОПДУ

след започването на военните действия в Украйна 
през месец февруари 2022 г. и масирания бежански по-
ток към България беше прието РМс №144 от 10.03.2022 
г. за предоставяне на временна закрила на разселени 
лица от Украйна, изм. с РМс №180 от 30.03.2022 г., доп. 
с РМс №240 от 15.04.2022 г. На ниво ес бяха приети ре-
дица актове в тази връзка, а именно - Регламент (ес) 
2022/613 на еп и съвета от 12.04.2022 г. за изменение на 
Регламент (ес) 1303/2013 и (ес) 223/2014, Регламент (ес) 
2022/562 на еп и съвета от 06.04.2022 г. (CARE), Решение 
за изпълнение (ес) 2022/382 на съвета от 04.03.2022 г. за 
установяване на съществуването на масово навлизане 
на разселени лица от Украйна.



с цел спешното решаване на проблема с настаняване-
то и изхранването на огромен брой бежанци и недоста-
тъчния капацитет на базите за първоначален прием, 
беше взето решение същите да бъдат подслонявани и 
изхранвани в местата за настаняване (основно хотели), 
а администрирането на процеса временно да се извърш-
ва от Министерството на туризма, т.к. поддържа 
единната система за туристическа информация (есТИ), 
съдържаща поименна информация за настанените лица 
и броя на реализираните нощувки за всяко от тях.

правната регламентация на настаняването и изхран-
ването на бежанците за периода от 24.02.2022 г. до 
31.05.2022 г. е уредена в „програма за ползване на хумани-
тарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Ре-
публика България вследствие на военните действия в 
Украйна“, приета с РМс № 145 от 10.03.2022 г., изм. и доп. с 
РМс №181 от 30.03.2022 г.,  РМс №239 от 15.04.2022 г., РМс 
№241 от 15.04.2022 г., РМс №298 от 09.05.2022 г. (първата 
програма), а нейно продължение за периода от 01.06.2022 
г. до 30.10.2022 г. се явява „програма за хуманитарно под-
помагане на разселени лица от Украйна с предоставена 
временна закрила в Република България“, приета с РМс 
№ 317 от 20.05.2022 г., изм. с РМс № 535 от 29.07.2022 г., 
изм. и доп. с РМс 665 от 15.09.2022 г.  (втората програма). 

Отпускането на средства по първата програма към 
местата за настаняване и подслон се предхожда от 
тяхното кандидатстване с подаване на заявления за 
възстановяване на разходи от 1-во до 5-то число на все-
ки следващ месец през системата за управление на на-
ционалните инвестиции (сУНИ) - https://enims.egov.bg/
bg/s/Procedure/Active . 

подадените формуляри се разглеждат от комисия, със-
тавена от длъжностни лица и/или външни експерти, 
определени със заповед на министъра на туризма, коя-
то извършва проверка за съответствие с критерии-
те за изплащане на хуманитарните  средства съгласно 
изискванията на програмата. предварителният кон-
трол за законосъобразност от администратора  (Ми-
нистерство на туризма) се извършва чрез събиране на 
информация по служебен път от институциите със 
съответната компетентност (държавна агенция за 
бежанците, МвР, НАп).

Изплащането на средствата по програмата се извърш-
ва след верификация чрез есТИ на отчетения брой на-
станени лица с временна закрила за всеки отчетен пери-
од (предходен календарен месец) и контролни проверки 
от други регистри. Министърът на туризма  въз осно-
ва на работата на оценителната комисия внася проект 
на акт на Министерския съвет за предоставяне на по-
мощта на съответните крайни получатели, одобрени 
за финансиране  по програмата. Отпускането на помо-
щта на кандидатите става с включването им в списък, 
одобрен с Решение на Министерския съвет (РМс).

17

https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Active%20.
https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Active%20.
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30.6 млн. лв. за киберсигурност за бизнеса 
по Плана за възстановяване

Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви 
процедура за подбор на предложения за изпълнение на 
инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Ре-
шения в областта на информационните и комуника-
ционни технологии и киберсигурността в малките и 
средните предприятия” по линия на Националния план 
за възстановяване и устойчивост. 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16:30 
часа на 19.12.2022 г.

целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на 
прехода към цифровизация на икономиката чрез предос-
тавяне на безвъзмездни средства за внедряване на ин-
формационни и комуникационни технологии и решения, 
осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на 
малките и средните предприятия (Мсп), в т.ч. в сек-
тор „Туризъм“.

Общият бюджет по процедурата е  30 600 000 лв.

допустими кандидати са микро, малки и средни пред-
приятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно фи-
нансиране по индивидуалните предложения за изпълне-
ние на инвестиции е 3 000 лв., а максималният – 20 000 
лв. по процедурата не се изисква собствено съфинанси-
ране от страна на кандидатите.

предприятията ще могат да кандидатстват за въ-
веждане на ИКТ услуги и решения за дигитален марке-
тинг, платформи, уебсайтове, както и решения за оп-
тимизиране на управленските, производствените и 
логистичните процеси, както и за осигуряване на ки-
берсигурност.

подаването на предложенията се извършва изцяло 
по електронен път чрез попълване на опростен уеб 
базиран Формуляр за кандидатстване. Формулярът 
и придружителните документи се подават чрез Ин-
формационната система за Механизма (ИсМ) - Инфор-
мационната система за управление и наблюдение на 
структурните инструменти на ес в България (ИсУН 
2020), раздел „Национален план за възстановяване и 
устойчивост“, единствено с използването на вали-
ден Квалифициран електронен подпис (Кеп), чрез мо-
дула „е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: 
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-
8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active

след достъпване на системата чрез създаден потре-
бителски профил, кандидатите могат да задават въ-
проси и да искат разяснения във връзка с Условията 
за кандидатстване до 21 (двадесет и един) дни преди 
изтичането на срока за кандидатстване в ИсМ (ИсУН 
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2020, раздел НпвУ) чрез модул „електронно кандидат-
стване“, в раздела на процедура BG-RRP-3.005 „Решения 
в областта на информационните и комуникационни 
технологии и киберсигурността в малките и средни-
те предприятия“, секция „Разяснения по процедурата“.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публи-
куват в ИсМ-ИсУН 2020, раздел НпвУ и на интернет 
страницата на Министерство на иновациите и рас-
тежа, раздел „Национален план за възстановяване и 
устойчивост“, секция „ИКТ решения и киберсигурност 
в Мсп“ в 10-дневен срок от получаването им, но не 
по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кан-
дидатстване.

Резюме на процедура за получаване на безвъзмездни 
средства: BG-RRP-3.005 „Решения в областта на инфор-
мационните и комуникационни технологии и киберси-
гурността в малките и средните предприятия“ по На-
ционален план за възстановяване и Устойчивост (НпвУ). 

БНР и МТ ще си сътрудничат в утвържда-
ването на дестинация и бранд България 
чрез съвместни проекти 

Министърът на туризма д-р Илин димитров проведе 
работна среща с генералния директор на Българското 
национално радио Милен Митев, за да обсъдят бъдещо 
сътрудничество с обществената медия за промотира-
не на туристическия продукт на България на вътреш-
ния и външния пазар. БНР в партньорство с Министер-
ството на туризма ще работят заедно по създаването 
на аудио и видео подкасти, както и предавания за тури-
зъм, които ще могат да намерят своята аудитория на 
11 езика чрез програмите на Радио България. 

двамата коментираха възможността с помощта на На-
ционалното радио и другите обществени медии, както 
и с участието на други министерства и институции 
да се върви към иновации и да се дигитализира ударно 
туристическият сектор.

Министър димитров и директорът на БНР се догово-
риха да работят за дигитализирането на туристиче-
ската услуга у нас чрез създаването на виртуална карта 
на България. Тя ще обедини в едно различни възможности 
и елементи на туристическата услуга и продукт – като 
културни и винени маршрути, значими обекти, фермер-
ски пазари, транспортна свързаност, както и закупува-
не чрез QR код на билети за различни музеи и събития.

по думите на министър димитров дигиталната карта 
на България ще показва къде може да се хапва добра хра-
на, какви са забележителностите, на какво пътешест-
веници и туристи да наблегнат, малките трикове и 
съвети как да направим почивката си незабравима така, 
че слоганът „опознай родината и я обикни“ да е нещо 
много повече и изпълнено със съдържание.

https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/programi_i_proekti/Aktualno/rezume-ict_i_cyber_security-npvu-mir-tourism.pdf
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/programi_i_proekti/Aktualno/rezume-ict_i_cyber_security-npvu-mir-tourism.pdf
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/programi_i_proekti/Aktualno/rezume-ict_i_cyber_security-npvu-mir-tourism.pdf
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/programi_i_proekti/Aktualno/rezume-ict_i_cyber_security-npvu-mir-tourism.pdf
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/programi_i_proekti/Aktualno/rezume-ict_i_cyber_security-npvu-mir-tourism.pdf
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според министър Илин димитров над 55% от туристи-
те у нас са българи, но създаването на подкастите на 
БНР е препратка и към един много по-мащабен и амби-
циозен проект, който може да послужи за утвърждаване 
на бранд България и зад граница. в него според министър 
димитров могат да бъдат включени и активно ангажи-
рани също така студенти и ученици, за да бъдат разви-
вани тяхното родолюбие и професионални умения.

Българският туризъм може да генерира добри новини за 
българското общество, подчерта генералният дирек-
тор Милен Митев и допълни, че БНР има за своя мисия 
и дълг да информира и предава именно добрите нови-
ни. „една от каузите, които бихме искали да подкрепим, 
е българският туризъм, защото България има толкова 
красиви места, за които дори и ние не подозираме. Изклю-
чително ме радват усилията, които Министерството 
на туризма полага, за да ребрандира нашия туризъм и 
да се опита да представи страната ни по по-привлека-
телен начин, защото ние имаме много, което да предло-
жим, но в днешно време е важно не само какво предлагаш, 
но и как достигаш до крайния потребител“, заяви гене-
ралният директор на БНР в разговора си с министъра 
на туризма.

„с г-н Митев гледаме в една посока, единомишленици 
сме и обществените медии трябва да са нашият ес-
тествен партньор“, подчерта на свой ред министър 
Илин димитров. 

От цитираните от Милен Митев данни стана ясно, че 
целевата онлайн аудитория на бъдещите подкасти е гру-
пата на най-активното население между 30 и 50 години.

Общи действия за популяризиране на Бранд 
България и създаването на единен дигита-
лен пътеводител на дестинация България 
обсъдиха министрите на туризма, на кул-
турата и на земеделието

за създаването на обща стратегия и обща платформа 
за утвърждаване на Бранд България се договориха мини-
стрите на туризма д-р Илин димитров, на културата 
проф. велислав Минеков и на земеделието Явор Гечев на 
работна среща, чийто домакин бе министърът на кул-
турата. в разговора се включиха заместник-министри-
те на културата пламен славов и на земеделието Геор-
ги събев.

Като част от непосредствената работа по обединени-
те действия на трите министерства е и създаването 
на единен дигитален пътеводител, който ще посреща 
всеки, влязъл в пределите на страната ни – електронна 
карта на България. Тя ще обединява различни елементи 
на туристическата услуга и продукт – като културни и 
винени маршрути, фермерски пазари, развиващи мест-
ните общности, значими природни обекти и знакови 
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забележителности от културно-историческото ни на-
следство, които представляват интерес за всеки гост 
на дестинацията.

в падащо меню на картата ще са интегрирани разноо-
бразни функции и възможности за достъп до повече ин-
формация, която да позволи лесно планиране на кратки 
посещения – транспортна свързаност, правене на ре-
зервации, закупуване чрез QR код на билети за музеи, га-
лерии, концерти и разнообразни събития, виртуални ви-
део-разходки, подготвени от екскурзоводи или блогъри, 
фотографи и пътешественици, както и още много дру-
ги възможности, които могат да бъдат надграждани 
във времето и в по-дългосрочен план. Освен трите ми-
нистерства, в проекта ще се включат различни инсти-
туции и обществените медии.                 

Министрите на туризма, на културата и на земеделие-
то Илин димитров, проф. Минеков и Явор Гечев обсъди-
ха начините как чрез картата дестинация България да 
бъде представена по най-добрия, ефективен и атрак-
тивен начин. Министър Гечев предложи към картата 
да бъдат включени традиционни храни и български вина 
със защитени наименования за произход, които често 
съвпадат с имената на населени места. Към тях ще бъ-
дат включени и продукти, които по идея на Министер-
ството на земеделието ще бъдат брандирани като 
манастирски и с идентификация на Българската право-
славна църква. Това, от своя страна, може да се превърне 
в огромен магнит за привличане на туристи и развитие 
на регионите, тъй по информация на Министерството 
на земеделието, търсенето на традиционната местна 
храна е изключително стабилна тенденция в България.

в продължение на предишни разговори, министрите 
обсъдиха и уеднаквяването и брандирането на прото-
колните подаръци – специално етикетирано, типично 
за България вино, реплики на древни тракийски съкрови-
ща и други ценни артефакти от нашите земи, най-ста-
рото в света обработено злато – варненското златно 
съкровище и др., които ще представят богатото кул-
турно-историческо наследство на страната ни.

Реплики на тези забележителни предмети, както и из-
ображения на обекти на културното материално и не-
материално наследство под егидата на ЮНесКО, ще 
посрещат и гостите на международните ни летища. 
Идея, която министър димитров представи пред коле-
гите си, след като по-рано тя беше обсъдена с летищ-
ните оператори на летищата в софия, варна и Бургас.

Министерство на културата изготвя каталог за 100-
те национални обекта, който също ще бъде интегри-
ран в идеята за налагане на бранд България.

Министрите се споразумяха и за създаване на общ, бога-
то илюстриран календар за 2023 година, който да пред-
ставя различни аспекти от богатствата на България 
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– най-посещавани дестинации, природни и туристиче-
ски забележителности, музеи и културно-исторически 
артефакти, национални паркове, гори, възможности за 
ловен туризъм, винени маршрути и кулинария. Идеята 
е календарът да е триезичен, за да покрие езиковото 
разнообразие на всички държави – български, английски и 
испански.

Заместник-министър Мариела Модева 
участва в XIV-та Международна конферен-
ция за консервация на мозайки в Пловдив

проф. Модева участва в Международна конференция, 
организирана от Международния комитет за консер-
вация на мозайки (ICCM) и Община пловдив. България е 
първата страна без излаз на средиземно море, в която 
се реализира мащабното събитие. 

Основните цели на конференцията бяха да се обменят 
добри практики в реставрацията и консервацията 
на мозайки, както и популяризирането на мозаечното 
изкуство в България. Основният фокус на събитието 
беше епископската базилика на Филипопол, която е 
най-голямата раннохристиянска култова сграда, от-
крита в Тракийските земи.

проф. Модева поздрави организаторите и участни-
ците във форума, като заяви, че подобни конференции 
предразполагат към обмяна на ценен опит в сферата 
на опазването и социализацията на културно-истори-
ческите ценности. България притежава значително 
богатство от история и забележителности, привли-
чащи туристи от цял свят. Реставрацията и поддър-
жането им са важни за туристическия сектор, защото 
по този начин те придават безценна добавена стой-
ност към комбинирания туристически продукт на 
дестинация България. „страната ни има нужда не само 
от по-добра таргетирана реклама, но и от нов имидж, 
който може да бъде постигнат чрез комбинация от ин-
вестиции в кадрите, маркетинга и адекватната гри-
жа за забележителностите“, подчерта професорът. 
пловдив е най-древният жив град в европа и е сред при-
мерите за прилагане на добрите практики, свързани с 
опазването и популяризирането на културно-истори-
ческите дестинации в България.

Туристическият сектор у нас има нужда от повече та-
кива примери и добри практики, свързани с популяризи-
рането на бранд България и утвърждаване на имиджа на 
страната ни като привлекателна, разпознаваема и пред-
почитана туристическа дестинация през цялата година. 

„пловдив предстои да стане първия град в страната, 
който ще има единствената по рода си програма за 
опазване на паметниците на монументалното изку-
ство, с което дава пример за отговорно, държавниче-
ско мислено с цел запазване на историята и историче-
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ските забележителности“, подчерта проф. Модева.

заместник-министърът отбеляза, че пътят пред нас 
в туризма е обединението около общата ни национал-
но отговорна кауза – да привличаме милиони наши и 
чуждестранни гости, като създаваме у тях емоция и 
красиви спомени, които да ги накарат да се завърнат 
отново, избирайки дестинация България.

Министерството на туризма участва в 
„Европейски конгрес за спорт и туризъм“

заместник-министър Мариела Модева участва във фо-
рума „европейски конгрес за спорт и туризъм“, който 
се проведе в периода 18 – 20 октомври 2022 г. в закопа-
не, полша. Тя участва онлайн в дискусия за изграждане на 
устойчив туризъм във време на несигурност, в която 
се обсъди ролята на местното самоуправление в разви-
тието на бранша и предизвикателствата пред тури-
зма в съвременния свят. Акцент беше поставен върху 
входящия туризъм и неговото влияние върху икономи-
ческото развитие на страната.

проф. Модева  поздрави организаторите и участниците 
в конгреса и подчерта, че туризмът е една от най-бързо 
развиващите се индустрии в света, но и най-чувстви-
телната, което стана видно през последните години. 
Непредвидените предизвикателства като COVID-19, 
войната в Украйна и последвалата бежанска криза и по-
качващата се инфлация доведоха до безпрецедентни 
смущения в туризма – като спад на пътуванията, фали-
ти и несигурност относно продължаващото функцио-
ниране на индустрията. 

„Туризмът се промени значително през последните го-
дини на национално, европейско и световно ниво. пъту-
ването става все по-лесно, както финансово, така и по 
отношение на транспорта. Туристическите дести-
нации се конкурират помежду си и в световен мащаб, 
което налага непрекъснато подобряване на качество-
то и адаптиране на нивото на услугите към нуждите 
на потребителите. Ролята на алтернативния тури-
зъм като планинския и спА започват да играят ключова 
роля в развитието на националния туризъм на държави-
те като допринасят със своята добавена стойност и 
увеличават интереса към комбинирания туристически 
продукт на държавите“, заяви заместник-министърът.

по думите й съвременните тенденции в развитието 
както на вътрешния, така и на световния туризъм са 
обект на много дискусии и спорове. Основният проблем 
е интерпретацията на възможните посоки на разви-
тие и бъдещи последици за обществото и икономика-
та. в същото време туризмът, като форма на потреб-
ление, присъства във всички сфери на икономиката като 
по този начин влияе върху производството на стоки, ус-
луги, обмен и потребление на различните пазари.
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Тя подчерта, че тази година, освен с последствията 
от пандемията, Министерството на туризма в Бъл-
гария се налага да се бори с още един негативен фак-
тор – войната в Украйна, заради която е налице сери-
озен спад на руските и украинските туристи. в тази 
връзка Министерството на туризма разработи про-
грами за настаняване на над 200 000 бежанци от Ук-
райна – което представлява значително усилие както 
за държавните органи, така и за частния сектор. за 
периода от 24 февруари до 14 октомври настанени-
те украинци са 219 250, като част от тях са напуснали 
местата за настаняване. 

Министерство на туризма работи за подобряване 
имиджа на страната ни, за да може туристите да са 
спокойни и сигурни по време на престоя си в България.  
„стремим се да развиваме и да подобряваме политики-
те в насърчаването на всички видове туризъм. Наред с 
традиционните подотрасли – морският и зимен тури-
зъм, за нас е изключително важно да бъде използван по-
тенциалът и на културния туризъм, на спА туризма, на 
винения и кулинарния туризъм, на здравния туризъм и 
много други“, заяви заместник-министър Модева.  

за привличане на туристи от нови перспективни па-
зари се предприеха действия на дипломатическо ниво 
– като се поддържат добри взаимоотношения и се про-
веждат срещи с представителства на други държави 
и заинтересовани страни. Беше поставен акцент вър-
ху задържането на съществуващите, както и разра-
ботването на нови целеви пазари, което е изключител-
но тясно свързано и с възможностите за придвижване 
на туристите. едновременно с маркетинговите и 
рекламни действия, усилията на Министерството на 
туризма са насочени към подобряване на транспорт-
ната свързаност на България, взаимодействие с авио-
компании за осигуряване на достатъчен брой полети 
от всяка дестинация на достъпни цени, междуинсти-
туционално взаимодействие относно визовата поли-
тика на България и правилата за влизане на туристи у 
нас, изобщо на всякакво ниво, на което може да се рабо-
ти за подкрепа за сектор туризъм.

проф. Модева обяви, че се работи и на нови пазари, но в 
момента по-важното е да се възстанови туристопо-
токът от традиционни наши пазари – великобрита-
ния, Израел, словакия, Унгария и др.   

при реализирането на рекламни кампании на България 
като туристическа дестинация на вътрешния и целе-
вите за страната ни пазари, залагаме на по-привлека-
телни послания и атрактивно съдържание за дестина-
цията, като работим в координация с туристическия 
бранш, с професионални организации и други заинтере-
совани експерти от сектора. 

Настоящата ситуация ни дава възможност за рестарт 
на туризма по един по-устойчив и дигитализиран начин. 
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затова и усилията на Министерство на туризма са на-
сочени към максимално използване на всички възможнос-
ти, в рамките на различните програми и инициативи 
на европейско ниво за превръщането на България в кон-
курентоспособна и предпочитана дестинация, допълни 
още заместник-министърът.

България има ясно послание към света – страната ни 
предлага отлични условия за почивка и същевременно 
е сигурна дестинация – нашето Черно море е сигурна 
и спокойна зона, а ние имаме дългогодишни традиции 
на качество и гостоприемство в туризма. данните 
от последните статистически данни показват, че 
общото равнище на възстановяване на туристопо-
тока в България за периода юни – август 2022 г. е над 
90%, при положение, че приемем периода преди панде-
мията за 100%, а само на чуждестранните туристи 
равнището на възстановяване е 79%. по пазари ситу-
ацията е много различна. Българските и румънските 
туристи за лято 2022 г. са повече спрямо лято 2019 г., 
пълно възстановяване отчитаме и на чешкия пазар. 
На пазар полша равнището на възстановяване е над 
80%, на пазар великобритания – над 60%, на пазар Гер-
мания – около 50%, отново при положение, че приемем 
периода преди пандемията за 100%.

Заместник-министър Модева участва в 11 
Форум за промоция на туризма в Полша

проф. Мариела Модева взе участие в 11-я Форум за про-
моция на туризма в град Радом, полша, който се про-
веде на 12 октомври 2022 година. Тя участва в дебат 
на тема „Лято, лято и след лятото – как да удължим 
туристическия сезон“, който се води от г-н Анджей 
Гут-Мостови, заместник-министър на спорта и ту-
ризма на полша.

Министерството на туризма участва като „златен“ 
партньор на събитието и присъстваше активно с 
рекламни клипове и материали.

заместник-министърът поздрави организаторите 
и участниците на форума и заяви, че полша е стра-
тегически важен партньор за България. От януари до 
август 2022 година сме регистрирали ръст от 53% в 
туристопотока оттам в сравнение със същия пе-
риод за 2021 година. по данни на есТИ, от януари до 
септември 2022 година е отбелязан ръст от 40% на 
настаняванията на поляци в сравнение със същия пе-
риод през 2021 година. Най-предпочитан от полските 
туристи е морският туризъм.

водещи дестинации за полски туристи в страната 
са община Несебър – над 115 хил. полски туристи, об-
щина варна – с над 50 хил., община приморско - над 8 
500, столична община – над 8 хил. и др., за период, об-
хващащ почти изцяло първите 9 месеца на годината.
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Малко над 30% от полските туристи са на възраст 
между 30-44 години, около 22% са младежи, около 20% 
са деца, близо 19% са на възраст между 45-59 години, а 
около 9% са на възраст над 60 г. по текущи данни от 
есТИ.

Най-предпочитани са местата за настаняване с 4 
звезди, в които са отседнали над 60% от полските 
туристи. по думите на проф. Модева въпреки външ-
ни фактори като COVID-19 и войната в Украйна, Бъл-
гария остава интересна и търсена дестинация за 
поляците.

„Удължаването на туристическия сезон е изключи-
телно важно за страната ни. Това е единственият 
начин да задържим квалифицираните кадри в тури-
зма“, заяви заместник-министър Модева. Тя подчер-
та, че една от основните цели на Министерството 
на туризма е създаването на целогодишен комбини-
ран туристически продукт, с който да се гордеем и 
да привличаме много нови български и чуждестран-
ни туристи. в тази връзка предстои много работа 
в сферата на таргетирания маркетинг и реклама. 
„целта ни е да създаваме точни и ясни съобщения, 
които да се разпространяват по най-подходящите 
комуникационни канали за постигане на максимален 
ефект и на полския пазар. предстои ни да създадем 
нов имидж на дестинация България, да поработим 
върху нови ефективни стимули и помощи за сектора“, 
заяви проф. Модева по време на 11-я Форум за промоция 
на туризма в полския град Радом.

Министерството на туризма участва 
във финалната конференция по проект 
„Danube Cycle Plans“ в Прага 

стратегически усилия за велосипедния туризъм и ве-
лосипедно движение в дунавския регион представи 
проектът „Danube Cycle Plans“ с асоциираното парт-
ньорство на Министерство на туризма.

европейският проект „дунавски велосипедни планове“ 
/„Danube Cycle Plans“/, който има за цел да подобри ус-
ловията за колоездене в дунавския регион, представи 
резултатите от съвместната работа на министер-
ства и организации от 9 държави в региона на река ду-
нав на финална конференция на 11 октомври в прага.

събитието бе проведено в рамките на Чешкото 
председателство на съвета на европа. експерти 
от Австрия, Чехия, словакия, Унгария, Румъния, сър-
бия, Хърватия, словения и България се срещнаха, за да 
представят резултатите от проекта, в който в по-
следните над 2 години си сътрудничат десетки ор-
ганизации и експерти по транспорт, здравеопазване, 
околна среда и туризъм в девет европейски страни. 
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Участие в конференцията от страна на България бе 
взето от представители на Министерството на 
туризма като асоцииран партньор по проекта и Бъл-
гарска асоциация за алтернативен туризъм – парт-
ньор по проекта.

приветствие от името на министъра на туризма д-р 
Илин димитров бе представено на конференцията 
от даниела Ненкова – държавен експерт в Министер-
ството на туризма. в него бе подчертана важност-
та на проекта за България от гледна точка на сътруд-
ничеството, обмяната на опит и съществуващите 
добри практики на отделните страни от дунавския 
регион за развитие на велосипедните политики на 
национално ниво и улесняване разработването на На-
ционалния велосипеден план, както и за насърчаване на 
колоезденето и велосипедния туризъм и популяризи-
ране на веломаршрутите в целия дунавски регион.

„Както показват много проучвания, карането на ве-
лосипед носи редица ползи за икономиката и пазара 
на труда, за транспорта, здравето, околната среда 
и за намаляване на зависимостта от енергията от 
изкопаеми горива. повече колоездене означава по-мал-
ко емисии, повече физическа активност и по-добра 
ефективност на транспортната система“, изтък-
на чешкият министър на транспорта в своето при-
ветствие към участниците. в обръщенията на ос-
таналите ресорни министри от дунавските страни 
бе подчертана тяхната готовност да се продължи 
по пътя към по-добро позициониране на колоездене-
то и велосипедния туризъм в тези страни.

Удвояването на обема на колоезденето в европа ще 
доведе до намаляване на емисиите на парникови газо-
ве с 8 милиона тона еквивалент на въглероден диок-
сид (CO2e) с непреки икономически ползи от 1,1 милиар-
да евро на година в региона. Но ползите за здравето са 
още по-значими. Удвояване на текущото ниво на коло-
езденето би предотвратило 30 000 преждевременни 
смъртни случая с косвени икономически ползи в размер 
на 78 милиарда евро годишно. „с дунавските велосипед-
ни планове ние проправихме пътя за подобряване на ус-
ловията за велосипедистите в региона на река дунав”, 
посочи  Уилфрид Раймунд от Агенцията по околна среда 
на Австрия, водещ партньор на проекта „Danube Cycle 
Plans“. в резултат на проекта са изготвени 5 нови и са 
актуализирани 4 национални велосипедни планове.

Нивото на колоездене варира значително в страни-
те от дунавския регион, но общото между тях е ам-
бицията значително да се увеличи колоезденето във 
всяка страна, за да допринесе за общата цел за удво-
яване на колоезденето в дунавския регион като цяло. 
Така държавите подкрепят целите, определени във 
виенската декларация, приета от 41 страни от па-
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невропейския регион на 18 май 2021 г. Тази декларация 
признава ползите от колоезденето и призовава за 
прилагане на паневропейския основен план за промо-
тиране на колоезденето. 

девет страни от дунавския регион (Австрия, Чехия 
и словакия, Унгария, Румъния, сърбия, Хърватия, сло-
вения и България) участваха в дейности, включващи 
не само разработване или актуализиране на нацио-
нални стратегии, но и изготвяне на рамкови условия, 
необходими за подобряване на инфраструктурата, 
вариращи от развитие на туристически велосипед-
ни маршрути, инвестиционни планове и други мини-
мални инфраструктурни стандарти, дейности за 
повишаване на осведомеността и участието на съ-
ответните институции. 

Участниците в конференцията подчертаха, че един 
от ключовите фактори в подкрепа развитието на 
колоезденето е подходящата инфраструктура за 
постигане на високо качество на велосипедната мре-
жа от маршрути, за която са необходими инвести-
ции от 5.2 млрд. евро.

На конференцията беше представена новата бранд 
стратегия за дунавския регион за колоезденето и 
промотирането му като важно средство за справяне 
с климатичната и енергийна криза. с  представите-
лите на страните партньори по проекта бяха дис-
кутирани следващите стъпки на национално ниво за 
развитие на колоезденето и велосипедния туризъм. 
Бяха представени опитът на дунавските държави и 
сътрудничеството между тях, европейската стра-
тегия за дунавския регион и следващи нови инициа-
тиви и дейности.

Българското Министерство на туризма координира 
процеса по изготвяне на Националния велосипеден 
план на България, който предстои да бъде предста-
вен на Национална велосипедна конференция на 3 но-
ември в зала 10 на НдК в гр. софия. за повече информа-
ция - www.bgcyclingplan.eu.

Снимки: Фотограф: Martina MONCEKOVA, Partnership 
for Urban Mobility

Бургаската регионална туристическа 
камара с почетен плакет и грамота на 
Министерството на туризма по повод 
30 години от създаването си

Министърът на туризма д-р Илин димитров отли-
чи Бургаската регионална туристическа камара с 
почетен плакет и грамота на Министерството на 
туризма по повод 30-годишнината от създаването 
на организацията.

http://www.bgcyclingplan.eu/
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Отличията са за цялостен принос в устойчивото 
развитие на региона като целогодишна дестина-
ция за морски и специализиран туризъм и съпри-
частност към инициативата за позициониране и 
популяризиране на Бранд България. Министър ди-
митров взе участие в тържествено събитие, пос-
ветено на рождения ден на камарата, което се със-
тоя тази вечер в Бургас.

в поздравителните си думи той подчерта, че 30 го-
дини в служба на каузата български туризъм никак не 
са малко. „поздравявам ви, защото освен да защита-
вате интересите и да подпомагате развитието на 
своите членове, 3 десетилетия вие правите много 
повече от това. БРТК винаги е работила в съзвучие 
с институциите и бизнеса, със стремежа да подо-
бри жизнената среда и инфраструктурата, за опаз-
ване на околната среда с изграждането на пречист-
вателни станции по дестинации и по цялостното 
изграждане на единна екосистема в туризма.“ с тези 
думи министърът се обърна към домакините.

Той подчерта, че организацията издига имиджа на 
българския туристически продукт като се бори и 
срещу сивата икономика чрез своите приорите-
ти – решаване на проблемите с нелегитимните 
туристически фирми и нелицензирани транспорт-
ни фирми, осъществяване на съвместен контрол с 
Комисията за защита на потребителите по от-
ношение качеството на туристическия продукт 
и нормативните актове в областта на туризма, 
тясно сътрудничество с местните и държавните 
власти, реклама и опазване на културно-историче-
ското ни наследство и др. Като особен акцент ми-
нистър димитров изтъкна работата на камарата 
в сферата на образованието и изграждането на ка-
дри, следвайки тенденциите в дигиталната среда, 
както и високите международни стандарти за ка-
чество. Той подчерта, че Бургаската и варненската 
камари са братски организации, които са успешни 
именно заради отношенията, които поддържат 
– по думите му най-важни са отношенията между 
хората, а те го доказват с ежедневната си работа, 
с академичните си връзки и с работата по изграж-
дането на млади специалисти и бъдещи лидери в 
туризма.

Министър Илин димитров поднесе специални поз-
дравления за енергията и отдадеността към пред-
седателя на организацията деляна цонева и към по-
четния председател на БРТК – Иван Иванов, който 
дълги години оглавява Бургаската камара.

Бургаска регионална туристическа камара старти-
ра с едва 38 членове, а към момента те наброяват 
официално 105.
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МНЕНИЕТО НА 
СпЕцИАЛИСТА

Доц. д-р инж. Румен Драганов ра-
боти в сектор туризъм повече 
от 30 години. 

Заемал е различни длъжности 
в туристическия бизнес. По-
настоящем е преподавател и ди-
ректор на Института за анализи 
и прогнози на информационната 
среда в туризма в Университе-
та по библиотекознание и ин-
формационни технологии. Носи-
тел е на специалната награда на 
Министерството на туризма за 
2021 година за цялостен принос в 
развитието, популяризирането 
и създаването на историческа 
памет за туризма в Р България, а 
през 2022 година е удостоен с по-
четната статуетка на Минис-
терството на туризма – „Злат-
на роза“, символ на българския 
туризъм.

ЗАПОЧНА ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОМЕНИ В ТУРИСТИ-
ЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ

с провеждането на първата среща на работната 
група между експерти на Министерството на ту-
ризма и представители на туристическия бизнес 
за изработване на предложения за промени в турис-
тическото законодателство, която се състоя под 
ръководството на заместник-министъра на тури-
зма проф. Мариела Модева, се постави акцент вър-
ху воденето на конструктивен диалог в работата 
за укрепване и консолидиране на бранша, както и за 
подобряване на взаимоотношенията държавна ад-
министрация-неправителствени органозации. Ра-
ботната група с участието на представители на 
сектора беше сформирана в изпълнение на крат-
косрочни политики, залегнали в програмата на ми-
нистър Илин димитров в мандата на служебното 
правителство – с цел да бъде изготвен закон за обе-
динение на браншовите организации, който да бъде 
предоставен на Народното събрание, като се тър-
си парламентарна подкрепа за приемане на измене-
нията и допълненията на закона за туризма. според 
участниците в работната група търсеният модел 
на обединение трябва да бъде на база направления в 
бранша и управление на туристическите ценности 
публична собственост.  

в продължение на разговорите между участници-
те в работната група за промени  на туристиче-
ското законодателство се стигна до извода, че ще 
бъде целесъобразно да бъде изработена законова 
рамка, която да включва обединение на различните 
браншове в туристически камари, които от своя 
страна да участват в националната туристическа 
организация, свързана с маркетинга и рекламата на 
туристическата стока и възможностите за инвес-
тиции в страната. Отделно, да бъдат изработени 
текстове за организация и управление на туристи-
ческите ценности и туристическите територии, 
включени и в сега съществуващите национални ту-
ристически  курорти, туристически комплекси, мес-
та и точки. Като цяло се оформи виждането за изра-
ботване на шест самостоятелни закона и закон за 
изменение и допълнение (зИд) на закона за туризма, 
който да обедини и направи връзката между тях. 
за обсъждане в работната група бяха предложени: 
закон за Националната туристическа организация, 
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закон за туристическите паркове, места и точки, 
закон за Националната камара на хотелиерите и 
ресторантьорите, закон за Националната камара 
на самостоятелните заведения за хранене и развле-
чения, закон за Национална камара на туроператори-
те и туристическите агенции и закон за Национал-
ната камара на екскурзоводите, планинските водачи 
и ски учителите. Работата по изработване на зако-
новите промени в туризма се водят от няколко го-
дини, като на 24 февруари 2022 година, по време на 
ваканция и спА експо, Националният борд по тури-
зъм представи презентация на тема „политики за 
браншови камари в туризма” и „проект за Национал-
на туристическа организация”. 

предложените закони са взаимосвързани. Основа за 
националната реклама за туризъм и инвестиции е 
зТпМТ, който регламентира управлението на пуб-
личната държавна собственост в туризма и дава 
основание на НТО за извършване на маркетинг и ре-
клама на тази държавна собственост. законът дава 
възможност и за преобразуване на националните 
курорти, курортните комплекси, туристическите 
курорти и туристическите ценности, като еле-
менти на недвижимите културни ценности да се уп-
равляват много по-добре и да бъдат привлечени ин-
вестиции. Камарите заедно с Министерството на 
туризма са в основата на Общото събрание на НТО 
и дават прозрачност и предвидимост на работата 
на организацията. в проектите са посочени услови-
ята наименованията на браншовите туристиче-
ски камари да бъдат в продължение на сега същест-
вуващите туристически сдружения, при условие, че 
Общото събрание на съответното сдружение се 
съгласи името да бъде използвано в закона и ако Об-
щото събрание на съответната браншова камара е 
съгласно с това.

Така Националната камара на хотелиерите и рес-
торантьорите ще бъде продължение на вече създа-
дените структури на съществуващите асоциации 
в туризма. Управителният съвет на Българската 
хотелиерска и ресторантьорска асоциация приема 
този подход и е готов съществуващите струк-
тури на асоциацията по места да поемат органи-
зацията на местните туристически камари. Така 
местните структури ще отговарят за катего-
ризацията пред Министерството на туризма и 
ще бъдат основен фактор за вписване и отписване 
на туристическите обекти на тяхна територия. 
проектът предвижда местната камара да одобря-
ва и разрешенията за строеж на територията на 
общината, за да се избегне безразборното строи-
телство и презастрояването. Националната кама-
ра на самостоятелните заведения за хранене и раз-
влечения ще води регистъра и ще отговаря пред 
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Министврството на туризма за категоризацията 
на лицата, желаещи да бъдат вписани в регистъ-
ра, както и разрешенията за инвестиции в този 
бранш. Камарата на туроператорите и туристи-
ческите агенции ще води регистъра на туристиче-
ските предприятия, извършващи дейността и ще 
управлява Гаранционния фонд за включените в него 
туроператори. Националната камара на екскурзо-
водите, планинските водачи и ски учителите ще 
управлява регистъра на лицата, занимаващи се с 
тази дейност и ще работи съвместно с туристи-
ческата полиция, контролираща правото на лицен-
зираните лица да изпълняват своя труд. председа-
телите на националните туристически камари ще 
участват в Общото събрания на Националната ту-
ристическа организация /НТО/, създадена с предло-
жения закон. Наименованието може да бъде Нацио-
нален борд по туризъм, само ако Общото събрание 
на НБТ вземе решение за предоставяне на своето 
име, а Общото събрание на НТО се съгласи. НТО се 
създава за следните дейности: разработване и при-
лагане на маркетингова стратегия за развитие на 
дестинацията за туризъм и инвестиции в съот-
ветствие с националната маркетингова страте-
гия; организиране провеждането на маркетингови 
изследвания и проучвания на туристическия поток 
в туристическата дестинация за туризъм и инвес-
тиции и на анализи и прогнози за туристическото 
развитие, осъществяване на дейности по изгражда-
не на бранд, връзки с обществеността и реклама на 
туристическата дестинация за туризъм и инвес-
тиции и дигиталната реклама в медиите. законът 
за туристическите паркове, места и точки е да 
осигури създаването на условия за стимулиране на 
инвеститорите да извършват иновативна турис-
тическа производствена дейност в националните 
курорти, туристически комплекси и туристически 
места, които се предлага да придобият статут на 
туристическите паркове, места и точки. Това ще 
създаде благоприятна институционална среда за 
устойчив и екологичен туризъм, иновации в турис-
тически дейности за развитие на производства и 
услуги с висока добавена стойност, подобрени ус-
ловия на труд и за подобряване на икономическата 
ефективност на туристическите предприятия.

Като цяло комплектът от предложените закони се 
очаква да укрепи авторитета и мястото на бранша 
в общините и държавата, да подобри управлението 
и контрола и да стимулира инвестициите в тури-
зма във високотехнологични производства на стоки 
и услуги, за балансирано социално-икономическо раз-
витие на регионите и общините.
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СТАТИСТИКА
Данни с икономическа насоченост за 
туризма 

за периода януари – август 2022 г. приходите от чуж-
дестранни туристи /без украинци/ са над 3,8 млрд. лв.*, 
като те са нараснали с близо 1 млрд. лв. спрямо същия 
период на 2021 г. Основната част от тези приходи са 
от туристи, пристигнали с цел почивка у нас, но от 
друга страна, над 1,2 млрд. лв. са приходите от посе-
щения на чуждестранни туристи с цел бизнес тури-
зъм за периода януари – август 2022 г.

*Приходите от входящ туризъм се изчисляват на 
база пренощували чуждестранни туристи и чуж-
дестранни туристи за един ден без нощувка, които 
също харчат средства, напр., при шопинг туризъм.

Приходи от входящ туризъм  

   

 

 

 

  

 

януари-август 2019 г. близо 5,5 млрд. лв. 

януари-август  2021 г. над 2,8 млрд. лв. 

януари-август  2022 г. над 3,8 млрд. лв. 

** От данните са извадени всички приходи от укра-
ински граждани, дори и да отчетени като туристи.  

Разходите на българи за туризъм в страната по пред-
варителни данни на НсИ възлизат на 476 млн. лв. за 
първото полугодие от 2022 г. 

Данните за приноса на туризма към заетостта са на 
годишна база, за да се избегне сезонността, която е 
характерна за отрасъла. 

по последни пълни годишни данни през 2021 г., тури-
змът заедно със свързаните с него отрасли, е форми-
рал Бвп на стойност около 6,5 млрд. лв. или около 5% 
от Бвп на страната. Тези резултати са сравнител-
но ниски и са свързани с пандемията. Очакваме доста 
по-добри резултати за 2022 г., предвид че възстановя-
ването на туризма от пандемията протича с високи 
темпове. 

през 2021 г. туризмът заедно със свързаните отрасли 
е генерирал 250 хил. работни места, което е около 7% 
от всички работни места в страната. потенциалът 
на отрасъла е по-голям, като до няколко години очак-
ваме делът на туризма и свързаните с него отрасли в 
икономиката и заетостта да доближи 10%. 

пандемията имаше своя негативен ефект върху ту-
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ристическите предприятия, но огромната част от 
тях успяха да преминат през кризата успешно. през 
2021 г. само в хотелиерство и ресторантьорство са 
работили над 24 хил. предприятия по данни на НсИ. 
Над 90% от тях са с до 9 служители, около 8% са с между 
10 и 49 служители. предприятията с над 49 служители 
общо са само около 1% от всички  предприятия в този 
подотрасъл. въпреки опасенията от ефектите от 
пандемията  през 2021 г., приходите от дейността на 
предприятията хотелиерство и ресторантьорство 
са били 5,9 млрд. лв., а разходите – 5,3 млрд. лв. за 2022 г. 
също има предпоставки за сериозен ръст на приходи-
те, но и на разходите, като крайните резултати ще 
станат ясни догодина. 

Данни за периода януари – септември 2022 г. 

Регистрации на туристи в места за настаня-
ване – български и чуждестранни туристи

 януари –  
септември 
2019 г. ** 

януари –
септември 
2021 г.  

януари – септември  
2022 г. – нанесените до 
момента данни без 
разселени лица от 
Украйна   

НСИ – места 
за настаняване 
с 10 и повече 
легла  

всички места 
за настаняване 
ЕСТИ  

всички места за 
настаняване ЕСТИ – 
нанесените до момента 
данни  

Общо – регистрации  
на туристи  

6 870 969 5 437 280 5 967 009 

Регистрации на 
български туристи  

3 202 459 3 698 567 3 596 559 

Регистрации на 
чуждестранни 
туристи  

3 668 510 1 738 713 2 370 450 

 

 
 

 

 

 

 

  

 Златни пясъци – 
нощувки  

Златни пясъци 
– туристи  

Златни пясъци – 
приходи от нощувки  

юни-август 2019 г. 2 787 167 496 686 180  млн. лв. 

юни-август 2021 г. 1 822 793 384 116 133  млн. лв. 

юни-август 2022 г. 2 210 880 461 554 183 млн. лв. 

  

 Слънчев бряг - 
нощувки 

Слънчев бряг – 
туристи 

Слънчев бряг –  
приходи от нощувки 

юни-август 2019 г. 4 232 769 708 629 258  млн. лв. 

юни-август 2021  г. 2 573 524 515 818 169 млн. лв. 

юни-август 2022  г. 3 956 096 732 823 289 млн. лв. 

 

 Приходи от нощувки (без храна и 
без други туристически услуги) 

юни – август 2019 г. 929 млн. лв. 

юни – август 2021 г. 703 млн. лв. 

юни – август 2021 г. малко над 1 млрд. лв. 

*Нанесените до момента данни без разселени лица от Украйна
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данните са по есТИ. Очакваме малко по-високи данни 
по НсИ, заради различия в метода на отчитане. 

• данните в графиката за съседни държави са без еднодневни туристи. данните за па-
зар Русия са без руски туристи в собствени имоти. по данни на ГКпп, които обхващат 
всички руски туристи в местата за настаняване, собствени имоти и др. посещенията 
на руски туристи са както следва: януари - август 2019 г. – 384 хил., януари - август 2021 
г. – 86 хил., за периода януари - август 2022 г. са 85 хил., а данните за септември от ГКпп 
не са публикувани.
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Данни за летен сезон 2022 г. 

по последни данни приходите само от нощувки (без да 
се включва изхранване и други туристически услуги) на 
хотелиерите надхвърлиха 1 млрд. лв. за периода юни – 
август 2022 г. 

 януари –  
септември 
2019 г. ** 

януари –
септември 
2021 г.  

януари – септември  
2022 г. – нанесените до 
момента данни без 
разселени лица от 
Украйна   

НСИ – места 
за настаняване 
с 10 и повече 
легла  

всички места 
за настаняване 
ЕСТИ  

всички места за 
настаняване ЕСТИ – 
нанесените до момента 
данни  

Общо – регистрации  
на туристи  

6 870 969 5 437 280 5 967 009 

Регистрации на 
български туристи  

3 202 459 3 698 567 3 596 559 

Регистрации на 
чуждестранни 
туристи  

3 668 510 1 738 713 2 370 450 

 

 
 

 

 

 

 

  

 Златни пясъци – 
нощувки  

Златни пясъци 
– туристи  

Златни пясъци – 
приходи от нощувки  

юни-август 2019 г. 2 787 167 496 686 180  млн. лв. 

юни-август 2021 г. 1 822 793 384 116 133  млн. лв. 

юни-август 2022 г. 2 210 880 461 554 183 млн. лв. 

  

 Слънчев бряг - 
нощувки 

Слънчев бряг – 
туристи 

Слънчев бряг –  
приходи от нощувки 

юни-август 2019 г. 4 232 769 708 629 258  млн. лв. 

юни-август 2021  г. 2 573 524 515 818 169 млн. лв. 

юни-август 2022  г. 3 956 096 732 823 289 млн. лв. 

 

 Приходи от нощувки (без храна и 
без други туристически услуги) 

юни – август 2019 г. 929 млн. лв. 

юни – август 2021 г. 703 млн. лв. 

юни – август 2021 г. малко над 1 млрд. лв. 

Към тези приходи от нощувки се добавят приходите 
в ресторантьорство, транспорт и др., за да се фор-
мират общите приходи от туризъм. за юни 2022 г. об-
щите приходи от чуждестранни туристи от нощув-
ки, храна, транспорт и др. са 580 млн. лв. и ръст 42% 
спрямо юни 2021 г., а за юли  2022 г. – около 870 млн. лв. и 
ръст 13% спрямо юли 2021 г., като очакваме данните за 
август и септември.

Общият брой регистрации е над 4 млн. по текущи дан-
ни за летен сезон 2022 г. в границите юни – септември, 
а регистрациите на български туристи са над 2,1 млн.   

по текущи данни за летен сезон 2022 г. водещи чуждес-
транни пазари са Румъния – над 600 хил. регистрации, 
полша – над 200 хил., Германия – над 150 хил., великобри-
тания – над 120 хил., Чехия – над 110 хил. туристи и др.   

за периода юни – август 2022 г. отчитаме ръст на ту-
ристите спрямо същия период на 2021 г. около 20% по 
данни на НсИ, което е много над предварителните  
очаквания. Ръстът по пазари е както следва: България 
– 6% ръст, Румъния – 15% ръст, Германия – 38% ръст, 
полша – 49% ръст, Чехия – 58% ръст, великобритания 
– близо 9 пъти ръст и Израел над 2 пъти ръст. Резул-
татите са много по-добри от предварителните оч-
аквания. 

Общото равнище на възстановяване на туристо-
потока за периода юни – август 2022 г. е над 90%, при 
положение, че приемем периода преди пандемията за 
100%, а само на чуждестранните туристи равнището 
на възстановяване е 79%. 

по пазари ситуацията е много различна. Българските 
и румънските туристи за лято 2022 г. са повече спря-
мо лято 2019 г., пълно възстановяване отчитаме и на 
чешкия пазар. На пазар полша равнището на възста-
новяване е над 80%, на пазар великобритания – над 
60%, на пазар Германия – около 50% при положение, че 
приемем периода преди пандемията за 100%.
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Данни за к.к. Златни пясъци и к.к. Слънчев 
бряг 

Хотелиерите на златни пясъци отчитат 65% за-
етост на леглата за периода юни –август 2022 г., а 
приходите от нощувки без храна и без много други 
туристически услуги в к.к. златни пясъци възлизат 
на над 183 млн. лв. по официални данни на НсИ и ръст 
38% спрямо миналото лято. важно допълнително  
уточнение е, че броят на работещите хотели също 
се е увеличил, т.е. този ръст не може автоматично 
да бъде валиден за всеки хотел. Туристите в златни 
пясъци са нараснали с 20% спрямо миналото лято и са 
достигнали 461 хил. 

 януари –  
септември 
2019 г. ** 

януари –
септември 
2021 г.  

януари – септември  
2022 г. – нанесените до 
момента данни без 
разселени лица от 
Украйна   

НСИ – места 
за настаняване 
с 10 и повече 
легла  

всички места 
за настаняване 
ЕСТИ  

всички места за 
настаняване ЕСТИ – 
нанесените до момента 
данни  

Общо – регистрации  
на туристи  

6 870 969 5 437 280 5 967 009 

Регистрации на 
български туристи  

3 202 459 3 698 567 3 596 559 

Регистрации на 
чуждестранни 
туристи  

3 668 510 1 738 713 2 370 450 

 

 
 

 

 

 

 

  

 Златни пясъци – 
нощувки  

Златни пясъци 
– туристи  

Златни пясъци – 
приходи от нощувки  

юни-август 2019 г. 2 787 167 496 686 180  млн. лв. 

юни-август 2021 г. 1 822 793 384 116 133  млн. лв. 

юни-август 2022 г. 2 210 880 461 554 183 млн. лв. 

  

 Слънчев бряг - 
нощувки 

Слънчев бряг – 
туристи 

Слънчев бряг –  
приходи от нощувки 

юни-август 2019 г. 4 232 769 708 629 258  млн. лв. 

юни-август 2021  г. 2 573 524 515 818 169 млн. лв. 

юни-август 2022  г. 3 956 096 732 823 289 млн. лв. 

 

 Приходи от нощувки (без храна и 
без други туристически услуги) 

юни – август 2019 г. 929 млн. лв. 

юни – август 2021 г. 703 млн. лв. 

юни – август 2021 г. малко над 1 млрд. лв. 

Хотелиерите на слънчев бряг отчитат около 70% за-
етост на леглата за лято 2022 г., а приходите от но-
щувки /без храна и без други туристически услуги/ в к.к. 
слънчев бряг възлизат на 289 млн. лв. по данни на НсИ и 
ръст 71% спрямо миналия летен сезон. Тук също тряб-
ва да посочим, че броят на работещите хотели също 
се е увеличил, т.е. този ръст не може автоматично да 
бъде валиден за всеки хотел.

Общият брой туристи в слънчев бряг е 732  хил. за пе-
риода юни – август 2022 г., като увеличението им е с 
42% спрямо същия период на 2021 г. важен фактор за 
този ръст е завръщането на британските туристи 
в к.к. слънчев бряг. 

 януари –  
септември 
2019 г. ** 

януари –
септември 
2021 г.  

януари – септември  
2022 г. – нанесените до 
момента данни без 
разселени лица от 
Украйна   

НСИ – места 
за настаняване 
с 10 и повече 
легла  

всички места 
за настаняване 
ЕСТИ  

всички места за 
настаняване ЕСТИ – 
нанесените до момента 
данни  

Общо – регистрации  
на туристи  

6 870 969 5 437 280 5 967 009 

Регистрации на 
български туристи  

3 202 459 3 698 567 3 596 559 

Регистрации на 
чуждестранни 
туристи  

3 668 510 1 738 713 2 370 450 

 

 
 

 

 

 

 

  

 Златни пясъци – 
нощувки  

Златни пясъци 
– туристи  

Златни пясъци – 
приходи от нощувки  

юни-август 2019 г. 2 787 167 496 686 180  млн. лв. 

юни-август 2021 г. 1 822 793 384 116 133  млн. лв. 

юни-август 2022 г. 2 210 880 461 554 183 млн. лв. 

  

 Слънчев бряг - 
нощувки 

Слънчев бряг – 
туристи 

Слънчев бряг –  
приходи от нощувки 

юни-август 2019 г. 4 232 769 708 629 258  млн. лв. 

юни-август 2021  г. 2 573 524 515 818 169 млн. лв. 

юни-август 2022  г. 3 956 096 732 823 289 млн. лв. 

 

 Приходи от нощувки (без храна и 
без други туристически услуги) 

юни – август 2019 г. 929 млн. лв. 

юни – август 2021 г. 703 млн. лв. 

юни – август 2021 г. малко над 1 млрд. лв. 
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Проучване на Европейската туристиче-
ска комисия на нагласите за пътувания 
към европейските държави, септември 
2022 г.

проучване на европейската туристическа комисия, 
базирано на данни от TRAVELSAT Pulse, които изслед-
ват отзиви на потребители в над 25 платформи, 
включително Tripadvisor, Booking.com, Google Reviews, 
Expedia и др. за септември 2022 г., показва интерес 
на туристите към  по-продължителни пътувания 
извън сезона, както и към комбиниране на туристи-
ческите преживявания. Обсъждат се възможности 
за пътувания с влакове като по-достъпна и щадяща 
природата  алтернатива  на самолетните пътува-
ния. Тези теми показват нарастващия интерес на 
пътуващите към устойчиви възможности за тури-
зъм.

Отслабването на еврото спрямо долара също е една 
от широко обсъжданите теми, тъй като води до 
намаляване на покупателната възможност на евро-
пейците, оскъпява пътуванията им извън европа и е 
още един фактор в полза на вътрешноконтинентал-
ните пътувания. в същото време силните позиции 
на долара спрямо еврото са причина американските 
туристи да се насочват към стария континент.

сред обсъжданите сред онлайн потребителите 
теми е и загубата на така важния за много турис-
тически дестинации, особено в Източна европа, 
руски пазар и насочването на руските туристи към 
други региони на света. 

водещите европейски дестинации според онлайн 
потребителите са Черна гора, Гърция, полша, Испа-
ния, Италия и др.

проучването следи и промяната в нагласите на по-
требителите за посещения на европейските дър-
жави. по този показател през септември 2022 г. 
България е оценена като Best emerging destination. 
причината е, че отношението към страната ни 
като туристическа дестинация е отбелязало 
най-голяма положителна промяна в сравнение с ос-
таналите европейски държави за септември спрямо 
август 2022 г. сред останалите държави в класация-
та „Best emerging destinations“ са Кипър, дания, Испа-
ния и др. 



МАРКЕТИНг  
И РЕКЛАМА
URBAN WINE FEST – Пловдив

На 22 октомври (събота) пловдив отпразнува Между-
народния ден на мавруда и българското вино с тема-
тичен градски винен фестивал - URBAN WINE FEST пло-
вдив, площад централен. 

URBAN WINE FEST – София

На 29 октомври (събота) столичното Ларго ще се пре-
върне в най-неустоимото винено пространство в со-
фия чрез последния от поредицата тематични град-
ски винени фестивали по случай Международния ден на 
мавруда и българското вино - URBAN WINE FEST софия.

World Travel Market, Лондон, Великобритания

Министерство на туризма организира представяне-
то на България с национален щанд на площ от близо 
300,00 кв. м. на международното туристическо изло-
жение World Travel Market (WTM), което ще се проведе 
присъствено от 7 до 9 ноември 2022 г. в гр. Лондон, 
великобритания. 

На българския национален щанд ще се представят 
20 представители на туристическия бизнес – туро-
ператори, туристически агенти, общински админи-
страции: Албена Тур еАд, Рила Травел еООд, Уърлд си-
нерджи Травъл България ООд, европрограм консулт 
еООд (Община пловдив), Община варна, Оп „Марке-
тинг, туризъм и туристически дейности“ (Община 
самоков), Аватар Тур ООд, Общинско предприятие 
„Туризъм“ при столична община, „царевград Търнов“ 
еООд (велико Турново), съни Травел Клуб еООд, Тан-
дем Травел ООд, ен-вижън сървисис Груп ООд, Фра-
порт Туин стар еърпорт Мениджмънт Ад, Алексия 
Ауто еООд, св. св. Константин и елена хординг Ад, 
Улпия Турс ООд, пи Груп пловдив еООд, Ай ди ес Бъл-
гария еООд, Галакси Инвестмънт груп, палмс Роял 
софия.

България e страна партньор на между-
народното туристическо изложение TT 
WARSAW, Полша

България e страна партньор на международното ту-
ристическо изложение TT WARSAW, което се провежда 
в гр. варшава, полша в периода 24 до 26 ноември 2022 
г. с рекламен щанд на площ 321 кв. м. предвидени са ре-
кламни и маркетингови активности на територия-40

https://www.mavrudday.com/
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та на изложението, билборд кампания, радио реклама 
и активности в социалните канали на борсата.

страната ни ежегодно участва на международното 
туристическо изложение TT WARSAW със самостоя-
телен щанд на ключово място в изложбената зала при 
засилен интерес от страна на български браншови 
асоциации, регионални туристически структури и 
туристически фирми.

TT Warsaw е едно от най-значимите събития на тери-
торията на полша, свързани с туристическата ин-
дустрия. Мероприятието дава възможност за създа-
ване на контакти с бизнес партньори, туристически 
организации и администрации.

Национални и регионални туристически организации 
от цял свят, хотели, туроператори, туристически 
агенции, авиолинии, круизи, доставчици на хотелиер-
ско оборудване, представители на медии и блогъри в 
индустрията традиционно вземат участие на меж-
дународното туристическо изложение. 

периодът, в който се провежда борсата, е съобразен 
с възможността за представяне на резултатите от 
изминалия летен сезон, презентиране на нови катало-
зи и предложения за предстоящата година.

страната ни е известна сред полските граждани като 
дестинация, предлагаща предимно почивки на море, 
практикуване на религиозен туризъм, но има изключи-
телен потенциал за увеличаване броя на пътуванията 
от полша и за почивки в планината, културно-познава-
телни обиколки, спА и уелнес, винено-кулинарен и дру-
ги специализирани форми на туризъм.

припомняме, че на последното издание на изложение-
то, което се проведе през 2019 г., българският щанд 
беше отличен с наградата за най-професионално пре-
зентиран и организиран щанд, като на него бяха пред-
ставени 15 представители на туристическия бизнес 
и общински администрации от България.

покана, информация и детайли за участие на българ-
ския представителен щанд на TT Warsaw 2022 може да 
откриете тук

България се представи на най-голямото 
събитие за голф туризъм – International Golf 
Travel Market

Тази година най-голямото голф изложение се проведе 
в периода 17 – 20 октомври в Рим, Италия. Министер-
ство на туризма традиционно организира българско-
то участие с представителен щанд, като тази го-
дина на него се представиха Thracian Cliffs Golf & Beach 
Resort и BULGARIAN GOLF TOURS.

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/tt-warsaw-varshava-polsha-24-26112022
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Поляците вече купуват почивки за следва-
щата година, в предварителна продажба 
те са с 41% по-евтини

предварителна продажба спрямо ласт минит. срав-
нение на цените с излитане 08.08-14.08.2023 спрямо 
04.08-10.08.2022 г.

поляците вече планират пътуванията в чужбина за 
лятото на 2023 г., а някои ще отидат на почивка по-
вече от веднъж през следващите 12 месеца, според на-
ционално проучване, проведено по искане на Wakacje.pl. 
повечето туристи обмислят предварителна покуп-
ка. Че това е добро решение, се убеждаваме от сравне-
нието на тазгодишните last minute цени с офертите 
за следващата ваканция.

пътуването е постоянен елемент от живота за мно-
го поляци, от който те не възнамеряват да се отка-
жат, което се потвърждава от национално проучване, 
проведено от ARC Rynek i Opinia, поръчано от Wakacje.pl.

„Нашето изследване показва, че през следващите 12 
месеца 46% от интервюираните, които са пътували 
в други страни през предходни години, възнамеряват 

МеждУНАРОдНИ
НОвИНИ 
в ТУРИзМА
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да отидат в чужбина поне веднъж. 20% декларират, че 
ще направят две пътувания, а 4% – три и повече. Това 
означава, че почти една четвърт от анкетираните 
възнамеряват да пътуват с туристическа цел някол-
ко пъти през годината“, казва Катаржина валчак, мар-
кетинг директор и член на борда на Wakacje.pl.

Има много причини за пътуване в чужбина – освен типич-
ните училищни ваканции, поляците обичат да ходят на 
почивка и през май и юни, с дълги уикенди. Тогава време-
то е хубаво, но броят на туристите е малко по-малък, 
което позволява да си починете в по-спокойна атмосфе-
ра, но и да се възползвате от по-атрактивни цени.

Колко пъти планираме на пътуваме в чужбина през 
следващите 12 месеца?

веднъж – 46%; два пъти – 20%; три и повече пъти – 4%; 
не планирам пътуване – 30%

Колкото по-рано, толкова по-добре

Говорейки за цени, няма как да не споменем промоции-
те за ранни записвания. От няколко години поляците 
резервират летни почивки през есента и зимата, за-
щото могат да се възползват не само от отстъпки, 
но и от други предимства, като гаранция за ценова 
стабилност или гаранция за най-ниска цена. Гореспо-
менатото национално изследване също показва, че 
54% хората, които планират пътуване в чужбина, об-
мислят да закупят оферта като част от предвари-
телната продажба. статистически по-често това 
са хора с по-високи доходи и заминаващи с деца.

Заслужава ли си резервацията няколко месеца предва-
рително?

Wakacje.pl разгледа внимателно цените на пътувани-
ята, организирани за бъдещите ваканционни пътува-
ния и ги сравни с офертите last minute от предишния 
сезон. Оказва се, че в повечето случаи туровете на 
предварителна продажба са с няколко процента по-ев-
тини от закупените в последния момент. Най-големи 
разлики се забелязват в групата на далечните страни 
– в Тайланд те достигат 41% в полза на тези, поръча-
ни в момента с дата на заминаване през август 2023 г., 
при Мароко процентът е 38.

също така е много по-евтино, когато пътувате до 
най-популярните ваканционни дестинации. И така, с 
Турция (най-популярната страна в офертата на ту-
ристическите агенции през летния сезон 2022 г.), купу-
вайки пътуване за август следващата година през ок-
томври тази година, можете да спестите 15% спрямо 
офертите last minute, които бяха налични това лято. 
в случая с Гърция (втора по популярност през сезон 
Лято 2022) разликите възлизат на 19%. в полза на пред-
варителнатa продажба, като с Испания – 17%, а с Бъл-
гария – 12%.
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„Още по време на пандемията от коронавирус цените 
се повишиха с наближаването на датата на замина-
ване, тази година тенденцията се засили още повече. 
сравнение на оферти за предварителна продажба с 
тези last minute, налични миналото лято, потвържда-
ва, че бързото решение означава спестявания в сто-
тици и дори в хиляди злоти за семейни пътувания. 
спестените пари могат да се използват за разглежда-
не на забележителности или други атракции на мяс-
то. Особено, че според нашето проучване поляците 
обичат да прекарват ваканциите си извън хотела “, 
посочва Кшищоф зих, вицепрезидент по продажбите 
в Wakacje.pl.

проучването на Wakacje.pl също разкри, че 68% от по-
ляците най-често съчетават почивката с разглежда-
не на забележителности, 35% почиват край басейна 
или на плажа и 15% - предимно разглеждат забележи-
телности.

Къде ще ходим на почивка?

Още миналото лято практически всички страни, в 
които поляците обикновено ходят на почивка, бяха 
отворени, повечето от тях вече не бяха обект на 
пандемични ограничения. Това даде възможност за 
свободен избор на място за почивка. подобно ще бъде 
и следващата година, но както показват данните за 
продажбите на Wakacje.pl, може да има някои промени 
в класацията на популярността при дестинациите. 
Както през лятото на 2022 г., Турция ще бъде също 
един от лидерите на организирания изходящ туризъм 
през следващата година. засега втората позиция е за 
Гърция и това също е в съответствие с тенденции-
те за тази година. виждаме промяната на третото 
място, на което се позиционира Тунис. Това лято тази 
позиция принадлежеше на Испания.

Тунис беше много популярен сред полските туристи 
преди много години по няколко причини. първо, кли-
ентите бяха привлечени от атрактивни цени, вто-
ро, това беше страна, разположена само на 3 часа от 
полша, и трето, беше високо оценена от семейства с 
деца, главно заради красивите плажове с полегат под-
ход към морето. по време на пандемията Тунис въведе 
много драстични правила за влизане, поради което за 
известно време изчезна от програмите на туристи-
ческите агенции. Тази година се завърна към предлага-
нето си, а догодина може да е едно от най-често изби-
раните направления от клиентите.

Предварителната продажба се отплаща. Не само фи-
нансово

въпреки че предимствата от използването на пред-
варителна продажба са неоспорими, не всички клиенти 
са убедени да купуват пътувания достатъчно предва-
рително. Wakacje.pl поиска да знае причините, които 
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пречат на поляците да резервират пътуване по-рано. 
почти същият брой (39% и 38% съответно) се страху-
ват, че ще трябва да променят датата на заминаване 
в последния момент или че поради професионални при-
чини не могат да планират пътуването си предвари-
телно. Някои се страхуват от завръщането на панде-
мията, други се опасяват, че туристическата агенция 
ще отмени пътуването или ще вдигне цената.

„Индустрията отдавна е подготвила отговори на 
притесненията на клиентите относно предварител-
ните продажби. първо, като част от ранните резер-
вации са налични много специфични предимства, освен 
гореспоменатите отстъпки, това са гаранция за най-
ниска цена, гаранция за ценова стабилност, както и 
гъвкави правила за резервация, които в зависимост от 
офертата ви позволяват да променяте датата на пъ-
туване, дестинацията или заминаване на участници-
те до десетина дни преди началото на пътуването ”, 
напомня Йоланта Колоджиейчик, продуктов директор 
във  Wakacje.pl.

при резервация можете да сключите и застраховка 
„Анулиране“, която ще ви предпази от загуба на парите 
ви в ситуация, в която се случи нещо неочаквано, като 
болест или загуба на работа. също така си струва да 
запомните, че пакетното пътуване е най-безопасната 
форма на пътуване, което означава, че туроперато-
рът поема пълна отговорност за поръчаното пътува-
не. при промяна на някой от неговите елементи, клиен-
тът има право да анулира резервацията, без да поема 
никакви разходи “, допълва тя.

Мненията ви помагат да изберете

декларациите, събрани в проучването, показват, че 
7-дневните пътувания ще продължат да преоблада-
ват и през следващата година, въпреки че има доста 
голям интерес към нестандартните престои. 34% от 
респондентите искат да пътуват за 8-12 дни..

От какво се ръководим, когато избираме пътуването?

съотношението цена към качество – 61%
Мненията за хотела, който ще посетя – 50%
Репутацията на дестинацията/мястото, което ще 
посетя – 44%
Мнението за организатора – 37%
препоръките на семейството и познатите – 36%
допълнителната оферта на мястото, което ще посе-
тя (атракциони)  - 34%
Ниската цена (стандартът няма значение) – 17%
Убеждават ме рекламите/известните личности – 7%
друго – 1%

Wakacje.pl попита от какво се ръководят поляците, ко-
гато избират пътуване в чужбина. Оказва се, че съот-
ношението цена-качество е най-важно за нас – посоч-
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ват го 61% от респондентите. Мненията за хотела и 
репутацията на мястото, където отивате, също са 
важни. Радваме се да проверим и мненията за организа-
тора, също така искаме да знаем какво може да се прави 
на посетеното място.

„Проучванията показват, че това, което има значение 
за поляците, не е цената на пътуването, а качеството 
и обхватът на услугите, които получават за парите 
си. Тъй като искат да ги инвестират добре, те вземат 
предвид и препоръките на другите за местата, които 
възнамеряват да посетят. На уебсайта Wakacje.pl може-
те да намерите хиляди отзиви за хотели и туристиче-
ски региони. „Развиваме този раздел през цялото време, 
защото искаме туристите да могат съзнателно да 
правят избор и след това просто да се насладят на без-
грижна ваканция”, обобщава Катаржина валчак.

За изследването:

Извадка от поляци на възраст 20-65 години, които ня-
кога са пътували в чужбина с туристическа цел и които 
решават или участват във вземането на решения за 
подробностите на своето пътуване.

Разделянето на извадката на хора, които не планират 
да пътуват в чужбина през следващите 12 месеца (N = 
379) и хора, които планират да пътуват през следващи-
те 12 месеца (N = 860)
Общ размер на извадката: N = 1239
период за проучването: септември 2022 г

Германия актуализира своята стратегия 
за развитие на туризма

На 18 октомври в представителството на провин-
ция саксония в Берлин се проведе политически форум 
на тема „Накъде отива пътуването? – перспективи 
и предизвикателства пред туризма“ („Wohin geht die 
Reise? – Perspektiven und Herausforderungen im Tourismus!“). 
Като един от най-силно засегнатите икономически 
отрасли в следствие на пандемията, германската ту-
ристическата индустрия търси начини да преосмис-
ли и преоткрие логиката на функциониране в сектора. 
дискусията акцентира върху бъдещото развитие на 
туризма през фокуса на германската политика.

в дискусионния панел участие взеха: Клаудия Мюлер, 
координатор по морско дело и туризъм към Минис-
терството на икономиката и опазването на клима-
та (съюз 90/зелените); Барбара Клепш, министър на 
културата и туризма на саксония (Хдс); депутатите: 
стефан цирке (Гсдп), Аня Карличек (съюз Хдс/Хсс), сте-
фан Шмид (съюз 90/зелените), Нико Типелт (сдп), Томас 
Лутце (Левицата), Норберт Кунц, главен изпълнителен 
директор на Германската туристическа асоциация и 
Йорг Маркерт, президент на Регионалната туристи-
ческа асоциация на провинция саксония.
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Мюлер очерта мерките, които федералното прави-
телство предприема, относно възстановяването на 
туристическата индустрия след пандемията и пред-
стави проекта на за актуализация на германската стра-
тегическа програма в областта на туризма (Nationale 
Tourismusstrategie - Aktionsplan des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie). 

стратегическите дългосрочни цели на програмата 
ще бъдат свързани с: (1) използване на разнообразния 
потенциал на туризма; (2) укрепване на конкурентос-
пособността на Германия като туристическа дести-
нация; (3) проектиране на модерна, пригодена за хора 
с увреждания, надеждна и устойчива среда и цифрова 
инфраструктура – съобразена с нуждите на пътуващи-
те; (4) стремеж към качествен туризъм: в хармония с 
природата и културата, за добро качество на живот за 
всички хора и за положителен имидж на Германия в чуж-
бина; (5) укрепване на икономическото развитие в други 
части на света и принос към мира, толерантността и 
международното разбирателство; (6) подкрепа за раз-
витие на екологичен и природосъобразен туризъм.

политически цели в стратегическия документ ще се 
фокусират върху:

• увеличаване на вътрешната добавена стойност;

• устойчиво подобряване на качеството на живот на 
хората, живеещи в Германия;

• принос към международната стабилност.

според Клаудия Мюлер данните от изминалия сезон 
2022 г. са оптимистични, защото германците жела-
ят да пътуват, но проблемите са свързани със сигур-
ността в европа, нарушените вериги на доставки и 
покачващите се цени на стоки и услуги, което оказва 
негативно влияние на плановете за туризъм. затова 
Федералното правителство в Германия е взело реше-
ние за запазване на мярката от 7% ддс в ресторанти-
те до края на 2023 г. и финансово подпомагане на най-за-
сегнатите сектори в туризма.  

Норберт Кунц от Германската туристическа асоциация 
подчерта, че проблеми като недостиг на квалифицирана 
работна ръка, дигитализация и инфраструктура, най-ве-
че за хората в неравностойно положение, не са нови, но 
кризите от последните години само ги засилиха повиши-
ха ролята на държавата в търсенето на техните реше-
ния, посредством своите регулаторни механизми.

по данни на Йорг Маркерт от Регионалната туристи-
ческа асоциация на провинция саксония, пандемията е 
накарала германците да преоткрият своята родина 
и през лятото на 2022 г. вътрешните дестинации бе-
лежат двуцифрен ръст в сравнение с 2019 г. Кризите 
в международен план допълнително засилват ефекта 
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към преориентиране на туристическите потоци във 
вътрешността на страната, което освен икономи-
чески ползи, в дългосрочен план може да има и негатив-
ни ефекти поради свръхнатоварването на отделни 
региони. 

всички участници в дискусията се обединиха около 
темата за устойчиво развитие на туризма в него-
вите три измерения – икономическо, социално и кул-
турно, като стратегическа дългосрочна концепция за 
преодоляване на кризите и развитие на отрасъла. 

Конференция за дигитална трансформация 
в туризма, София, 25 октомври 2022 г. 

На 25 октомври 2022 г., под патронажа на президента 
на Република България г-н Румен Радев, се провежда 
събитието „Конференция за дигитална трансфор-
мация в туризма“. Международната конференция, на 
която домакин е министърът на туризма на Републи-
ка България д-р Илин димитров, се осъществява в из-
пълнение на стратегията на ес за дунавския регион 
(EUSDR), приоритетна област 3 „Култура и туризъм“, 
координирана съвместно от Република България и 
Румъния. събитието е трибуна на високопоставени 
представители на държавите-партньори на Републи-
ка България в сферата на туризма. Акцентът в про-
грамата на конференцията са въпросите за дигитал-
ната трансформация в сектор туризъм в контекста 
на развитието на иновациите, новите тенденции в 
маркетинга и добрите практики в европа и в дунав-
ския регион. своята визия за прилагането на успеш-
ни практики в туризма ще изложат представители 
на държавите от басейна на река дунав и Балканите 
като България, Унгария, Германия, Украйна, сърбия, 
Черна гора, Гърция, Румъния, както и от страна на Ор-
ганизацията за черноморско икономическо сътрудни-
чество (ЧИс). предвижда се събитието да бъде под-
крепено от множество представители на български 
институции като Министерството на иновациите 
и растежа, Министерството на културата, Минис-
терството на вътрешните работи, Министер-
ството на външните работи, представители на ака-
демичните среди и на частния туристически бизнес. 
проявата дава отлична възможност за презентиране 
на българската визия за бъдещето на сектора и про-
мотирането на страната ни като дестинация за че-
тири сезона и във вътрешен, и в международен план. 
Форуми от подобно равнище дават отлична възмож-
ност за повишаване на информираността и за прила-
гането на перспективни бизнес решения в туризма, 
който е структуроопределящ отрасъл на българска-
та икономика. по-подробна информация за събитието 
очаквайте в следващия бюлетин, както и на сайта на 
Министерството на туризма.



МЕждУНАРОдНИяТ дЕН НА МАВРУдА

OPEN VRATSA FESTIVAl 2022

MISh MASh FEST 

ПРАЗНИК НА СМИляНСКИя фАСУл

15-29.10.
гр. Варна, 

Пловдив и София

29-30.10. 
гр. Враца

28-30.10. 
с. Смилян

пРЕДСТОЯЩИ
СЪБИТИЯ

МЕждУНАРОдНИяТ дЕН 
НА МАВРУдА - ГР. ВАРНА

29-30.10. 
гр. София



Follow us

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

