
 

 

                Ирена Георгиева, Заместник – министър на туризма на Република България  

 

Уважаеми г-н Макаров, Ваше превъзходителство, г-н Минчев, г-н Киселев, г-н Скорый, 

уважаеми дами и господа, скъпи приятели и гости.  

На първо място благодаря за доверието, което всяка година половин милион руски 

граждани оказват на нашата страна, избирайки я при силна конкуренция сред много други 

дестинации. България е предпочетена поради изобилието на културни паметници, естествената 

историческа, езикова и цивилизационна близост на нашите два приятелски народа, 

християнските манастири, минералните извори, топлото море и снежните планини, и , разбира 

се, българското гостоприемство, което можем да предложим и на най-взискателните туристи.  

За българския туристически бизнес руските граждани са не просто туристи, а чакани гости, които 

вече повече от 30 години са сред най-многобройните чуждестранни групи в летните ни курорти.  

Цели хотелски комплекси работят само за пазар Русия, а в страната ни реално не съществува 

езикова бариера. 

 Всичко това е добра основа, върху която можем да насърчаваме двустранния туризъм. 

Именно това е и разбирането, от което се води Министерството на туризма, като през 

последните години работим последователно за задълбочаване на сътрудничеството между 

нашите две страни в областта на туризма. Общите ни усилия са насочени към разкриване на 

потенциала на страната ни като целогодишна дестинация, предлагаща не само традиционните 

морски, летни, зимни ски ваканции, но и много привлекателни форми на специализиран 

туризъм. Тази политика през последните години постигна рекордни резултати, които се 

надграждат със всеки нов сезон. За цялата 2018г.,  за първи път преминахме границата от 9 млн. 

чуждестранни туристически посещения. Отчетохме точно 9млн. 200 хиляди такива, което е 

повече от 4.4% ръст спрямо 2017 година. Туристическите посещения на чужденци у нас през 

миналата година, сравнено с първата в която има Министерство на туризма – 2015 г., са с 30.6% 

ръст. Радостно е, че с още по-висок темп се движи нарастването на приходите от международен 

туризъм. За периода януари – ноември 2018г. те възлизат на 7 млрд. 200 млн. лева, по последни 

данни на БНБ, което е ръст от 6.6% спрямо 11-те месеца на 2017г. Или, пак сравнено с 2015г., 

можем да отчетем че приходите за 11-месечието от международен туризъм у нас през 2018г. са 

с 34.4% ръст.  

Съществено значение за този напредък имат посещенията на руските туристи, които 

през миналата година са били близо 512 хиляди. Руската федерация зае 6то място в класацията 



на държави за входящ туризъм в България. Българската държава полага последователни усилия, 

за да може България да посрещне повече руски туристи. Ежегодно Министерството на туризма 

участва в над 30 панаира, изложения и международни срещи в Русия, на които представя 

България като туристическа дестинация, със щандове, прес-конференции, презентации, 

експозиции. По този начин се насърчиха деловите и приятелските отношения между градовете, 

браншовите организации и търговските сдружения, църковните управи и учебните заведения. 

Разширено бе сътрудничеството в сферата на туризма и с администрациите и бизнеса на руските 

региони – Московска област, Алтайския край и Република Алтай, областите Владимирска, 

Оренбургска, Тулска, Калужска, Липецка, Тамбовска, Уляновска, тверска, Курска, Ярославска, 

Рязанска, както и с техните търговско – промишлени палати. Имаме установени взаимодействия 

и с Екатеринбург, Новосибирск, Липецк, Саратов, Мичуринск.  

Водени от разбирането, че е сред най-важните ни туристически пазари, Русия бе първата 

страна, в която Министерството на туризма изпрати аташе по туризъм. В Москва работи и 

самостоятелно представителство на България с ресор туризъм, към Българското посолство. 

Постигнатото ни радва, но и задължава да продължим напред с конкретни стъпки, които 

включват акредитиране на нови руски туроператори, консулските ни служби имат готовност да 

работят и при увеличение  на броя на акредитираните фирми. Предвижда се увеличение на 

чартърните полети  за предстоящия сезон, от различни градове и региони на Руската федерация. 

Планираме да проведем българо - руски бизнес форум в близко бъдеще, по време на който 

представители на туристическия бранш от България и Русия ще проведат двустранни срещи, ще 

обменят опит и ще се запознаят с инвестиционните възможности  на страната ни в областта на 

туризма.  

Не бих пропуснала д отбележа, че усилията на страната ни са насочени към гарантиране 

на сигурността на всички туристи при посещение на България. Тези усилия се полагат от цялото 

правителство , което лично подчерта и министър- председателя г-н Борисов. България е 

спокойна страна и това допринася за засилване на интереса към нея, в сравнение с 

конкурентните дестинации.  

Един от най-важните приоритети на Министерството на туризма е насърчаване на 

качеството на предлаганите услуги, чрез засилване и на защитата на потребителските интереси.  

За мен е изключително удоволствие и чест да бъда сред вас. Бих искала да ви поканя да 

откриете и да споделите България.  

Благодаря за вниманието.  

 


