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И зложението Holiday World с ус-
пех защитава името си на едно 

от големите централноевропейски 
изложения за туризъм. През тази 
година в него участваха 701 изложи-
тели от 49 страни. Събитието отра-
зиха 726 акредитирани журналисти, 
а посетителите бяха над 30 000.

През последните години страте-
гията на България в областта на ту-
ризма цели освобождаване от опре-
делението „лятна дестинация“. Във 
връзка с това, една от основните теми 
на представянето й по света – която 
беше мото и в Прага – е „България – 
земя с богато културно-историческо 
наследство“. Експозицията заемаше 
площ от 146 кв. м. и представяше ре-
гионите Велико Търново, Северното 
и Южното Черноморие. В специални 
витрини беше изложена реплика на 

уникалното Панагюрско съкровище. 
За посетителите беше подготвена 
разнообразна съпътстваща програ-
ма, включваща мултимедийно шоу, 
рекламни клипове, изпълнение на 
фолклорен ансамбъл и древнотра-
кийски бодиарт.

На 14 февруари Държавната 
агенция по туризъм съвместно 
с Българското посолство в Прага 
дадоха пресконференция, на която 
присъстваха посланикът на Бълга-
рия в Чехия Здравко Попов и замест-
ник председателят на Държавната 
агенция Станислав Новаков, който 
разказа за постиженията и целите на 
туристическия бизнес в България.

Според официалните данни, за 
последните пет години в туристиче-
ската инфраструктура на България 
са инвестирани над 10 млрд. евро, 

които почти изцяло са променили 
туристическата база. Продължава да 
расте броят на пристигащите турис-
ти и през 2007 г. те са били 5 200 000. 
Това означава 4 – 5% нарастване, ко-
ето въпреки спада спрямо предиш-
ни години е напълно съпоставимо 
със световния тренд от около 4 – 6%. 
Туризмът в България представлява 
12,5% от брутния вътрешен продукт 
или 15,6%, ако включим и съпътства-
щите индустрии. Това го превръща 
в един от приоритетните отрасли за 
развитието на българската иконо-
мика след енергетиката и услугите. 
Изключително важна е и заетостта 
в туризма – почти 500 000 души през 
летния сезон.

За съжаление, въпреки динамични-
те промени, почивките на крайбрежие-
то си остават доминиращи и формират 

България – партньорска         
ОТ 14 ДО 17 ФЕВРУАРИ В ПРАГА СЕ СЪСТОЯ СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПА-
НАИР HOLIDAY WORLD. БЪЛГАРИЯ Е ТРАДИЦИОНЕН ИЗЛОЖИТЕЛ, НО ТАЗИ ГОДИНА УЧАСТИЕТО Й ИМАШЕ СТАТУТА 
НА ПАРТНЬОРСКА СТРАНА. ТОВА Е УСПЕХ, КОЙТО НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРИПИСВАМЕ ЕДИНСТВЕНО НА СТАНДАРТНИЯ 
„ЛЕТЕН ИНТЕРЕС“ НА ЧЕХИЯ КЪМ БЪЛГАРИЯ. ТОЙ Е КОСВЕНО ПРИЗНАНАНИЕ ЗА ДОБРАТА РАБОТА НА ВСИЧКИ ЗВЕНА, 
СВЪРЗАНИ С ТУРИЗМА – ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ ДО ДЪЛГОГОДИШНИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ В ЧЕХИЯ.
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За основател на българския туризъм 

се смята българският писател, съдия 

и народен будител Алеко Константи-

нов (Щастливеца). По негова инициа-

тива се създава първото туристическо 

дружество в България – Българският 

туристически съюз. Символичното 

начало е поставено с изкачването на 

Черни връх на 27 август 1895 г. Алеко 

Константинов е патрон на съюза. 

Членове на съюза могат да бъдат 

физически и български юридически 

лица. Съюзът насърчава развитето на 

различни форми на туризъм и отдих, 

родолюбива, природолюбива и еколо-

гична дейност. Една от инициативите 

на съюза е Движение 100 национални 

туристически обекта, водещо началото 

си от 1966 г. Официалният празник на 

организацията се чества в последната 

неделя на месец август.
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75% от общия туристически продукт 
на страната. Около 20% съставя ски 
туризмът и в рамките на няколкото 
оставащи процента е всичко остана-
ло. „Именно в тази посока са насочени 
усилията ни – заяви Станислав Нова-
ков. – Да променим диспропорцията 
в българския туризъм. В момента Дър-
жавната агенция по туризъм разработ-
ва Стратегия за развитие на българския 
туризъм до 2013 г. Някои от основните 
акценти в нея са диференциране на 
предлаганите туристически продукти 
и представяне на страната ни в специ-
ализирани изложения.“

На първо място сред недостатъч-
но експлоатираните предимства на 
България е споменатото културно-
историческо наследство. Освен това 
България е чудесно място за провеж-
дане на конгреси, симпозиуми и фо-
руми. Градовете Варна, Пловдив, Ве-
лико Търново и София разполагат 
с изключително добра 4 – 5 звездна 
база, както и с удобни транспортни 
връзки. Също така е малко извест-
но, че България е на второ място 
след Исландия по наличието на ми-
нерални източници в Европа. През 

последните две години инвестиции-
те в този сектор са огромни, раждат 
се нови и изключително модерни спа 
и балнеоцентрове. Темата на голфту-
ризма също е изключително важна.

Специално внимание Станислав 
Новаков обърна върху условията 
за алпийски ски. „Нашите зимни 
курорти Пампорово, Банско, Вито-
ша и Боровец спадат в категорията 
с надморска височина 1000-3000 м, 
което означава достатъчно сняг за 
упражняване на този спорт. Естест-
вено, в условията на променящия 
се климат, много инвестиции са на-
правени в съоръжения за изкуствен 
сняг, но тази година не се е налагало 
да ги включваме. Практически по 
всички курорти има над два метра 
сняг и прекрасни писти.“

„Аз съм оптимист и го потвърж-
давам със Стратегията за развитие 
на българския туризъм до 2013 г., 
която преди една седмица внесох 
в Министерски съвет. Като ръково-
дител на работната група и човек, 
който разработва стратегически 
документ, оставих, разбира се, емо-
циите на второ място. Документът 

се опира на реални възможности 
и математика и споменатите цели 
– 6 млрд. евро да бъде приходът от 
туризма в страната ни до 2013 г., са 
напълно достижими.“

Станислав Новаков подчерта 
и значимостта на чешките туристи 
за развитието на туристическата 
индустрия. „Ние сме изключително 
радостни, че посещенията на чешки 
туристи също запазиха своя поло-
жителен тренд – през изминалата го-
дина са били 150 000 – и ще положим 
усилия и те да открият България не 
само като лятна дестинация.“

В заключение, посланикът на 
България в Чехия Здравко Попов 
съобщи, че предстои подписване 
на междудържавен договор за съ-
трудничество в областта на туризма 
между Чешката република и Бъл-
гария. „Това е документ, който още 
веднъж ще регламентира изключи-
телно добрите отношения между 
двете страни в областта на туризма. 
Текстът е вече съгласуван и в най-
близко време ще имаме удоволстви-
ето да ви поканим на церемонията 
по подписването му,“ каза той. 

       страна на Holiday World 2008
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