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Отношенията в областта на туризма между България и Русия са от особена важност и за двете страни. България
е традиционно предпочитана дестинация за голям брой руски граждани, което доказва и ръстът на туристите
от 2013 г. насам, като за 2018 г. те са 511 701. Русия продължава да бъде сред най-важните пазари за българския
туризъм и Министерството на туризма полага последователни усилия за гарантиране на най-добри условия за
отдих на руските граждани у нас. За 2018г. те са почти 512 хиляди, и Русия е на 6то място. България е известна
не само с морски и зимен туризъм. Стараем се да представяме България и като страна на здравето, да
разширяваме възможностите на руските потребители за използване на социални и здравни пакети, на
корпоративен отдих на руски институции и компании и други в България, с цел укрепване и възстановяване на
здравето, както и с цел лечение в българските балнео- и спа курорти. Разработени са специални програми за
хора с ограничени физически възможности. България се утвърждава и като дестинация за организиран отдих
на руските деца. Децата имат възможност за укрепване на здравето в българските лагери, при това не само
през лятото, а и през ваканцията в рамките на учебната година, когато могат да използват професионалните
условия на българските балнеолечебни центрове. Към предлаганите програми на руските деца са включени 1
и 2 дневни маршрути от програмата „По болгарским дорогам памяти“. Културно-познавателните турове из
България като основна или съпътстваща туристическа програма набират все по голяма популярност сред
турските туристи, посещаващи България. Има възможност да се възстанови интереса към туристическите
маршрути, свързани с паметниците на руската военна слава в България, паметниците на българо – руската
дружба, отново в рамките на програмата „ По болгарским дорогам памяти“.
Поклоннически пътувания по българските земи започват все повече да се организират. Това е програмата
„Свята България“, съвместно с Императорското православно Палестинско общество и неговата българска
секция, както и поклонническия сектор при Московската Патриаршия. Българската държава полага
последователни усилия , за да може България да посрещне повече руски туристи. Министерството на туризма
осъзнава ролята на руските региони в областта на туризма и по този повод работата с регионите е все поактивна. Водят се преговори за подписване на споразумение за сътрудничество с Башкортостан, Калужска и
Владимирска области, Алтайския край, подписано е споразумение с Ханти – Мансийск. Важен момент в българо
– руските отношения са и 100-те градове – побратими в България и Русия.
Министерството на туризма ежегодно представя страната на над 30 панаира и изложения. От 1 февруари 2019г.
заявления за издаване на български визи могат да се подават в 59 града на Руската федерация, като е
постигнато намаляване на цената от 19 на 14 евро.
Засилва се интереса за туристически пътувания на българи в Руската федерация. Въпреки 17то място, което
заема Русия в българския изходящ туризъм, рекорден за последните 10 години брой българи са посетили Русия
с цел туризъм - около 60 хиляди души, което е увеличение с 9.7%. Министерството на туризма разработва
единна система за туристическа информация, която ще гарантира сигурността на туристите, посещаващи
България.
Предстоящият българо – руски бизнес форум, който се надявам да организираме, ще бъде от голяма полза и
за двете страни.

