
 

Изказване на Н. Пр. Анатолий Макаров, Извънреден и пълномощен посланик на Руската 

Федерация в България  

 

Уважаема госпожо Георгиева, уважаеми г-н Минчев, уважаеми членове и участници на 

Кръглата маса, 

 

Радвам се да ви приветствам на днешната среща.  

Смятам, че туризмът е едно от най-важните направления на руско-българските отношения. 

Половин милион руски туристи ежегодно посещават България, запознават се с местната култура, 

установяват дружески връзки, създават онези мостове, които обединяват нашите две страни. Но 

бихме искали и повече български граждани да се запознават с Русия, и не само със Санкт 

Петербург и Москва. Потенциалът на руския туризъм е сравним с просторите на страната ни. 

Българския турист го очакват Байкал, Алтай, красотите на Далечния изток, богатите с 

исторически паметници региони на европейската част на Русия. Активно се развиват етно- и еко-

туризмът, спортното, религиозно, автомобилно и други направления. Информация за тях, както 

и за разнообразните събития навсякъде в нашата страна може да бъде намерена на 

националния туристическия портал https://russia.travel/ , той работи на 12 езика. Неотдавна 

беше открит официалният сайт на забележителния културен проект «Светините на 

неразделеното христианство» (http://travelholyplaces.org) , целящ обединяване на християните 

в Западна и Източна Европа. Мисля, че в рамките на тази инициатива могат да бъдат 

разработени съвместни маршрути. Трябва да се отделя повече внимание и на детските 

пътувания, с цел запознаване с историята на двете страни. Младото поколение трябва да 

познава събитията и местата, които свързват Русия и България.  

Що се отнася до пътуванията на руските граждани в България, бих искал още веднъж да 

подчертая, че е необходимо да се осигурява тяхната безопасност и комфортно пребиваване. 

Вече обсъждахме, колко е важно нашите граждани да не стават заложници на разногласията 

между туроператорите и авиокомпаниите . Надявам се, че предстоящият летен сезон ще 

премине без  подобни инциденти.  

Отделно бих искала да се спра върху това, че ако България е заинтересована в привличането на 

руски туристи, трябва да се върви по пътя на опростяване на визовия режим. Голямо 

препятствие за руските граждани е не толкова плащането на визови такси, колкото отсъствието 

на многократни туристически визи. Някои страни от ЕС , например Естония и Финландия,  в 

отношение на Русия отдавна използват практиката за издаване на такива визи с увеличен срок 
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на действие -  до 2, 3 , дори 5 години.  В Русия, по време на световния шампионат по футбол 

миналата година, вече тествахме системата за безвизов режим за любителите на спортни 

събития.  

Друг проблем са скъпоструващите полети. Нашето Министерство на транспорта  през м. януари 

т.г. предложи авиопревозвачите да бъдат освободени  от някои такси, налагани от летищата. В 

частност се планира авиокомпаниите да могат да избират собствен доставчик на гориво, както 

и да не плащат  за достъп към летищна инфраструктура като стойки за регистрация. Това ще 

намали разходите на авиокомпаниите, а като резултат – и цените на билетите. В момента 

предложението се разглежда от компетентните институции на РФ. Разчитаме, че българската 

страна ще последва този пример.  

Използвам случая, за да ви поканя да посетите  XXIX Световна зимна универсиада, която ще се 

проведе в Красноярск от 2 до 12 март т.г. (https://krsk2019.ru/) .  

Надявам се на нашето по-нататъшно плодотворно сътрудничество и на успешен летен 

туристически сезон.  

Благодаря за вниманието!  
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