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Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

Служебният министър на туризма д-р Илин Димитров проведе 

работна среща с представители на Националния борд по туризъм 

 

На работна среща министър Илин Димитров обсъди с представители на 

Националния борд по туризъм актуални въпроси в сектора, решаването на част от 

острите проблеми, които са и част от приоритетите, целите и програмата на 

Министерството на туризма по време на служебния кабинет. 

Фокус на срещата беше необходимостта от създаването на единна браншова 

организация, което е един от основните приоритети на министър Димитров. 

Представителите на НБТ изразиха категоричната си подкрепа за създаване на единна 

организация, която да представлява саморегулиращо се обединение в сектор туризъм, 

споделиха практики и изразиха готовност за участие в работната група за изработване 

на закон за единна браншова организация. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/sluzhebniyat-ministar-na-turizma-d-r-ilin-dimitrov-provede-rabotna-sreshta-s-predstaviteli-na-natsionalniya-bord-po-turizam/
https://tourismboard.bg/news/sluzhebniyat-ministar-na-turizma-d-r-ilin-dimitrov-provede-rabotna-sreshta-s-predstaviteli-na-natsionalniya-bord-po-turizam/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

Моцартови серенади през август в курорта Св. св. Константин и 

Елена 

От 11 до 15 август курортът Св. св. Константин и Елена ще бъде домакин на 

серия от бутикови концерти на млади артисти от Музикалната консерватория във 

Виена.  Международният музикален фестивал „Варненско лято“ ще стъпи в първия 

български морски курорт за втора поредна година и ще предложи на гостите му да 

бъдат част от културната лятна сцена на Варна. 

Талантливи изпълнители от Австрия, България, Германия, Испания, Латвия и 

Япония, ще видим в 3 концерта в Св. св. Константин и Елена. На 11 август от 20.30 ч. е 

„Гала на младите виртуози“ в Търговски център Приморски. На 13 август от 20.30 ч. са 

Моцартовите серенади в Аквахаус Хотел & СПА. На 14 август Хотел Астор Гардън от 

17.00 ч. е домакин на „Следобедно виенско кафе с бутиков концерт“. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/motsartovi-serenadi-prez-avgust-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena/
https://tourismboard.bg/news/motsartovi-serenadi-prez-avgust-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

БАКК: България предлага добри условия за къмпинг туризъм 

 

Радослав Минков, председател на Българската асоциация за къмпинг и 

караванинг (БАКК), разказа за БНР, че очакванията са били за добър сезон, но това, 

което не е имало как да се предвиди са били събитията в Украйна, които са оказали 

влияние на заетостта на къмпингите във вътрешността на страната. По думите му, по 

морето традиционно има заетост през целия сезон, която е от български туристи, като 

част от тях сезонно пребивават в българските къмпинги, но във вътрешността на 

страната се разчита на чужди пътуващи туристи с кемпери, които заради близостта на 

България с Украйна са отменили част от резервациите. 

„Общо местата за настаняване на къмпинг туризъм са около 220 в България. 

Много голяма част от тях, около 40% са по Черноморието – летни къмпинги, които 

работят през летния туристически сезон. Има зони в България, в които няма места за 

настаняване на къмпинги, но все-повече се наблюдава интерес към този вид 

инвестиции“, поясни Минков. 

 

Повече информация 

 

 

 

ОБТ за търсенето и предлагането на ученически и детски отдих 

 

Морските лагери и тези на планина са традиционно търсени от родителите като 

организация за лятната почивка на децата. Пандемията от коронавирус засили 

желанието на семействата да запишат децата си за бази на екологично чисти места с 

дейности сред природата, които могат да допринесат за укрепване на имунната система 

и на здравето. Това каза пред БНР Свидна Динева – управител на туристическа агенция, 

специализирана в предлагането на детски и младежки пътувания и член на Обединение 

бъдеще за туризъм (ОБТ). 

 

Повече информация 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/bakk-balgariya-predlaga-dobri-usloviya-za-kamping-turizam/
https://tourismboard.bg/news/bakk-balgariya-predlaga-dobri-usloviya-za-kamping-turizam/
https://tourismboard.bg/news/obt-za-tarseneto-i-predlaganeto-na-uchenicheski-i-detski-otdih/
https://tourismboard.bg/news/obt-za-tarseneto-i-predlaganeto-na-uchenicheski-i-detski-otdih/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

 

Приоритети, цели и програма за работа на Министерството на 

туризма по време на 8-я служебен кабинет 

 

Неотложните цели и задачи на Министерството на туризма, в рамките на 8-

то служебно правителство с министър-председател Гълъб Донев, чиито решения 

ще се търсят в краткосрочен план, са следните: 

 

1. Коректното администриране на мярката за хуманитарна помощ на бежанците. 

Целта на служебния министър д-р Илин Димитров е всеки един хотелиер, който 

е отворил базата си за настаняване и е посрещнал бежанци, да си получи средствата в 

коректния размер. 

2. Решаване на проблема със забавените категоризации на туристически обекти 

и дружества. 

Това е сериозен проблем, тъй като в момента тече договаряне за следващия 

сезон, сключване на договори и тези документи са необходими за нормалното 

функциониране на обектите. Към момента има над 780 забавени преписки и 180 

броя/комплекта документи за оценка или общо 960 заявления. 

3. Предприемане на мерки за успешно протичане за сезон лято 2022 и зима 2022-

2023 в условията на COVID-19. 

Продължава работата на междуведомствена работна група, във вторник 

сутринта се проведе среща между Министерство на туризма и Министерството на 

здравеопазването заедно с бранша. В активната работа с институциите и 

представителите на сектора ще се търси точният баланс, при който да не се пречи на 

бизнеса, но и да не се застрашава населението. Ако се наложи затваряне на бизнеса, ще 

се търси задължително осигуряване на компенсации. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/prioriteti-tseli-i-programa-za-rabota-na-ministerstvoto-na-turizma-po-vreme-na-8-ya-sluzheben-kabinet/
https://tourismboard.bg/news/prioriteti-tseli-i-programa-za-rabota-na-ministerstvoto-na-turizma-po-vreme-na-8-ya-sluzheben-kabinet/
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Илин Димитров: Приоритет номер едно е нормалното протичане 

на летния сезон. 
 

Ние сме в средата на лятото, в най-силния сезон, където сме с най-много 

туристи, и трябва да се погрижим той да протече по един добър начин. Трябва да 

направим всичко възможно да обезпечим неговото нормално протичане - това е 

приоритет номер едно. Това каза за БТА служебният министър на туризма Илин 

Димитров. 

 

Повече информация 

 

 

  

Илин Димитров: Целта ни е спокойно протичане на сезона 

 

Основният ни принцип, по който се водим, е максимално облекчаване на 

бизнеса в България. Това заяви служебният министър на туризма д-р Илин Димитров, 

който представи своя екип и приоритетите в работата на ръководената от него 

институция, предаде репортер на БГНЕС. Действията, които Министерството на 

туризма планира за лятото са, че трябва да обезпечат сезона. 

„Целта ни е едно спокойно протичане на сезона. Основният ни принцип, по 

който се водим, е максимално облекчаване на бизнеса в България“, допълни Илин 

Димитров. Той обяви, че ще бъдат сформирани работни групи за Закон за единна 

браншова група и за Закон за туроператорите. 

 

Повече информация 

 

 
 

Служебните министри на туризма и на здравеопазването Илин 

Димитров и д-р Асен Меджидиев проведоха работна среща с 

туристическия сектор 

 

Служебният министър на туризма Илин Димитров и на здравеопазването д-р 

Асен Меджидиев проведоха работна среща с туристическия бранш на 9 август 2022 г. 

относно прилагане на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на 

COVID-19. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-prioritet-nomer-edno-e-normalnoto-protichane-na-letniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-prioritet-nomer-edno-e-normalnoto-protichane-na-letniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-tselta-ni-e-spokojno-protichane-na-sezona/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-tselta-ni-e-spokojno-protichane-na-sezona/
https://tourismboard.bg/news/sluzhebnite-ministri-na-turizma-i-na-zdraveopazvaneto-ilin-dimitrov-i-d-r-asen-medzhidiev-provedoha-rabotna-sreshta-s-turisticheskiya-sektor/
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Илин Димитров: Броят на българите, избрали страната ни за 

лятна почивка, е стабилен 

 

Броят на българите, избрали тази година страната ни за лятна почивка, е 

стабилен. В сравнение с миналата има съвсем лек спад на българските туристи, каза 

пред журналисти в Бургас служебният министър на туризма Илин Димитров. Той 

пристигна в града за среща с местната администрация и представители на 

туристическия бизнес от Южното Черноморие. 

Димитров посочи, че изходящият ни туризъм бележи ръстове; над 3 500 000 

пътувания са регистрирани извън страната. 

Министърът информира, че броят на чартърните полети е надхвърлил с близо 70 

процента ранно планираното за този сезон число. Спрямо 2021 година туризмът у нас 

бележи ръст. Спрямо 2019 година спадът е близо с 25 на сто. 

 

Повече информация 

 

 

 

Служебният министър на туризма д-р Илин Димитров на 

двудневно посещение по българското Черноморие 

 

Служебният министър на туризма д-р Илин Димитров проведе в четвъртък 

вечерта работна среща в Бургас с местната власт и представители на туристическия 

бизнес от Южното Черноморие. На срещата, чийто домакин бе областният управител 

проф. Мария Нейкова, той представи основните приоритети, краткосрочните цели и 

политики, заложени в програмата на Министерството на туризма по време на 

служебния кабинет, както и принципите на работа, които бяха очертани. В 

посещението и срещите с туристическия бизнес по българското Черноморие участва и 

заместник-министър Ирена Георгиева. 

Срещата в Бургас премина при засилен интерес и оживена близо двучасова 

дискусия по редица актуални теми. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-broyat-na-balgarite-izbrali-stranata-ni-za-lyatna-pochivka-e-stabilen/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-broyat-na-balgarite-izbrali-stranata-ni-za-lyatna-pochivka-e-stabilen/
https://tourismboard.bg/news/sluzhebniyat-ministar-na-turizma-d-r-ilin-dimitrov-e-na-dvudnevno-poseshtenie-po-balgarskoto-chernomorie/
https://tourismboard.bg/news/sluzhebniyat-ministar-na-turizma-d-r-ilin-dimitrov-e-na-dvudnevno-poseshtenie-po-balgarskoto-chernomorie/
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Илин Димитров: България ще се рекламира активно в съседните 

страни, за да привлече туристи през септември 

 

Стартира мащабна рекламна кампания на България в съседните страни, като 

целта е да бъде удължен сезонът и да бъдат привлечени повече гости през септември, 

каза днес служебният министър на туризма Илин Димитров, който се срещна в 

комплекс „Златни пясъци“ с представители на бранша от Варненско. По думите му 

кампанията ще бъде насочена и към вътрешния пазар, за да посетят българите родното 

си Черноморие. 

Освен в съседните държави на Балканите, ще бъде направен опит да бъде 

засилена рекламата на страната ни и в Полша, допълни Димитров. Той уточни, че в 

началото на септември се очаква журналистически тур от Германия, което също ще 

допринесе за популяризирането на страната ни.  

Министърът уточни още, че планира да посети съседните ни държави като знак, 

че България е сигурна страна и гражданите им са желани гости у нас. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерството на туризма подготвя активни маркетингови 

действия за възстановяване на немския пазар 

 

Служебният министър на туризма д-р Илин Димитров се срещна с 

туристическото аташе на България в Германия Тихомир Патарински, за да обсъдят 

актуалната ситуация и представянето на дестинация България на немския пазар. 

 Двамата коментираха предприемането на активни маркетингови действия, 

свързани с организирането на експедиентски и журналистически турове, с помощта на 

които да се засили присъствието на България на един от водещите за нас пазари – пазар 

Германия. Постигнато е принципно съгласие група от 40 представители на германската 

асоциация на туроператорите да посетят България заедно с експедиенти и 

представители на най-влиятелното туристическо издание fvw, за да се промотира 

ударно дестинация България. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-balgariya-shte-se-reklamira-aktivno-v-sasednite-strani-za-da-privleche-turisti-prez-septemvri/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-balgariya-shte-se-reklamira-aktivno-v-sasednite-strani-za-da-privleche-turisti-prez-septemvri/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-podgotvya-aktivni-marketingovi-dejstviya-za-vazstanovyavane-na-nemskiya-pazar/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-podgotvya-aktivni-marketingovi-dejstviya-za-vazstanovyavane-na-nemskiya-pazar/
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Министърът на туризма д-р Илин Димитров поздрави 

участниците в 12-я Национален събор на българското народно 

творчество в Копривщица 

 

Служебният министър на туризма 

д-р Илин Димитров поздрави участниците 

в 12-я Национален събор на българското 

народно творчество в Копривщица. По 

време на официалното закриване на 

фолклорния фестивал той връчи на кмета 

на града г-жа Бойка Дюлгярова почетната 

статуетка на Министерството на туризма 

„Златна роза“ – стилизиран образ на 

символа на българския туризъм. 

„Това забележително и мащабно събитие е ярък пример за това как културно-

историческото ни наследство в съчетание с фестивалния туризъм може да даде 

истински тласък в развитието на един град и да се превърне в негова запазена марка, да 

му придаде неповторима атмосфера,“ подчерта министър Димитров и поздрави 

домакините за усилията и отличната организация. 

 

Повече информация 

 

 

 

Заместник-министър Мариела Модева участва във форум за 

културното наследство в Родопите 

 

Заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева участва в 

националната дискусия „Чудесата на България“ в Кърджали. 

„Културният туризъм може да се практикува през цялата година и на цялата 

територия на България. Ние сме в туристически регион Родопи. Това, което правим 

като акцент в общия рекламен микс за България, е да представим културния туризъм, за 

да повишим осведомеността и информираността извън страната ни, защото ние се 

заблуждаваме, че всеки е запознат с наследството, което притежаваме, но това не е 

така. При моите срещи с различни посланици те казват, че България не е така 

разпознаваема като Италия и Гърция“, заяви заместник-министър Модева. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-d-r-ilin-dimitrov-pozdravi-uchastnitsite-v-12-ya-natsionalen-sabor-na-balgarskoto-narodno-tvorchestvo-v-koprivshtitsa/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-d-r-ilin-dimitrov-pozdravi-uchastnitsite-v-12-ya-natsionalen-sabor-na-balgarskoto-narodno-tvorchestvo-v-koprivshtitsa/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-mariela-modeva-uchastva-vav-forum-za-kulturnoto-nasledstvo-v-rodopite/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-mariela-modeva-uchastva-vav-forum-za-kulturnoto-nasledstvo-v-rodopite/
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МТ: Туристическите регистрации в местата за настаняване вече 

надхвърлят 1,8 млн. 
 

За периода 1 юни - 25 юли 2022 г. общият брой туристически регистрации в 

местата за настаняване надхвърля 1,8 млн., обяви Министерството на туризма (МТ). 

Вътрешният пазар е водещ с над 990 хил. регистрации на българи в местата за 

настаняване, следван от пазари Румъния – над 260 хил., Полша –  над 98 хил., Германия 

– над 70 хил., Чехия – над 56 хил., Великобритания – над 50 хил., Израел – над 33 хил., 

Молдова – над 29 хил. 

Очакванията на Министерството на туризма  са, че летен сезон 2022 г. ще 

завърши на равнище малко над 80% от резултатите на летен сезон 2019 г. 

 

Повече данни 

 

 

 

НСИ: 71.5% ръст на нощувките през юни 2022 г. спрямо 

предходната година 

 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 

юни 2022 г., е 2 824.7 хил., или със 71.5% повече в сравнение със същия месец на 

предходната година. 

Чуждите граждани са реализирали 1 698.1 хил. нощувки, а българските - 1 126.6 

хиляди. 

През юни 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.5% от общия брой 

нощувки на чужди граждани и 47.2% - на българи. 

Приходите от нощувки през юни 2022 г. достигат 178.8 млн. лв., като 114.6 млн. 

лв. са от чужди граждани, а 64.2 млн. лв. - от български граждани. 

 

Повече данни 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/mt-turisticheskite-registratsii-v-mestata-za-nastanyavane-veche-nadhvarlyat-1-8-mln/
https://tourismboard.bg/news/mt-turisticheskite-registratsii-v-mestata-za-nastanyavane-veche-nadhvarlyat-1-8-mln/
https://tourismboard.bg/news/71-5-rast-na-noshtuvkite-prez-yuni-2022-g-spryamo-predhodnata-godina/
https://tourismboard.bg/news/71-5-rast-na-noshtuvkite-prez-yuni-2022-g-spryamo-predhodnata-godina/
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Чуждите туристи са регистрирали средно по 4.1, а българските - 

по 2.7 нощувки в почивните бази в Добричка област през юни 2022 г. 
 

Чуждите туристи са реализирали средно по 4.1 , а българските - по 2.7 нощувки 

в хотелите и други места за настаняване в Добричка област, сочат обобщените данни за 

посещенията през юни на Териториалното статистическо бюро-Североизток. 

Общо през месеца в почивните бази са пребивавали 50 400 летовници, от които 

30 700 са чужденци. С най-висок дял - 70.5 на сто, сред задграничните гости са 

румънците. Регистрираните нощувки за юни достигат общо 178 000, според 

статистическите данни. 

 

Повече данни 

 

 

 

 

По-слаб сезон в Ахтопол 

 

По-слаб е сезонът  в Ахтопол, въпреки това в момента в морското градче има 

както българи, така и чуждестранни гости, каза кметът Станислав Димитров за БНР на 

9 август 2022 г. 

„Предимно са българи, има и туристи от Англия, Германия, французи пристигат. 

По-малко са като брой, но ги има. Българите са от цялата страна. Има ръст на цените и 

в заведенията и в цената на квартирите.“ 

Продължаваме да работим за това Ахтопол да бъде семейна дестинация, 

допълни Димитров. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/chuzhdite-turisti-sa-registrirali-sredno-po-4-1-a-balgarskite-po-2-7-noshtuvki-v-pochivnite-bazi-v-dobrichka-oblast-prez-yuni-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/chuzhdite-turisti-sa-registrirali-sredno-po-4-1-a-balgarskite-po-2-7-noshtuvki-v-pochivnite-bazi-v-dobrichka-oblast-prez-yuni-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/po-slab-sezon-v-ahtopol/
https://tourismboard.bg/news/po-slab-sezon-v-ahtopol/
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Нови атракции за туристи в Чепеларе 

 

Чепеларе посреща своите туристи с два нови маркирани туристически 

маршрута. 

Атрактивната екопътека „Старата воденица“ започва при последната сграда на 

фабриката за ски и стига до вековната сграда, където са снимани емблематични 

български филми като „Капитан Петко войвода“, „Време разделно“ и др. 

Втората туристическа пътека започва от паркинга до разклона за писта „Мечи 

чал“ и води до праисторическото пещерно обиталище „Чая“.  

До края на месец август там работят археолози на терен и през делничните дни 

от 9 до 15 часа може да станете свидетел на интересни находки. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/novi-atraktsii-za-turisti-v-chepelare/
https://tourismboard.bg/news/novi-atraktsii-za-turisti-v-chepelare/
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Международни новини от България и света  
 

 

Възможности за разширяване на сътрудничеството между 

България и Израел са обсъдили външният ни министър и посланикът 

на Израел у нас 

 

Министър Милков се срещна с посланика на Израел на 12 август 2022 г. 

Обсъдени бяха възможности разширяване на сътрудничеството в множество 

сфери, сред които иновации и технологии, енергетика, управление на водните ресурси, 

туризъм, здравеопазване, развитие на отбранителните способности на армията. 

 

Повече информация 

 

 

 

Кметът на Одрин иска да бъдат взети мерки във връзка с 

надписите на български език в града 

 

Кметът на Одрин Реджеп Гюркан е 

поискал да бъде съставена комисия във 

връзка с нарастващия брой надписи и 

табели на български език в града след 

решението, с което българските граждани 

получиха право да пътуват с лични карти 

без визи до Турция. 

Според кмета е необходима 

регулация, като се има предвид, че 

въпросните табели и плакати с надписи на български не съдържат „и една турска дума“. 

Гюркан каза това на среща на общинския съвет, добавяйки, че ситуацията 

създава дискомфорт за местните жители. 

„Езикът е една от общите ценности на нацията. Ако загубите езика си, ще 

загубите всичко“, посочи Гюркан, като същевременно отбеляза, че не се оплакват от 

идващите в града българи. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vazmozhnosti-za-razshiryavane-na-satrudnichestvoto-mezhdu-balgariya-i-izrael-sa-obsadili-vanshniyat-ni-ministar-i-poslanikat-na-izrael-u-nas/
https://tourismboard.bg/news/vazmozhnosti-za-razshiryavane-na-satrudnichestvoto-mezhdu-balgariya-i-izrael-sa-obsadili-vanshniyat-ni-ministar-i-poslanikat-na-izrael-u-nas/
https://tourismboard.bg/news/kmetat-na-odrin-iska-da-badat-vzeti-merki-vav-vrazka-s-nadpisite-na-balgarski-ezik-v-grada/
https://tourismboard.bg/news/kmetat-na-odrin-iska-da-badat-vzeti-merki-vav-vrazka-s-nadpisite-na-balgarski-ezik-v-grada/
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Гърция с рекордни приходи от летния сезон 2022 

 

Очакваните рекордни приходи от туризъм засега изглежда се потвърждават от 

значителните разходи за едно пътуване от страна на пристигащите чужденци, както и 

от нетния брой на пристигащите, които надхвърлят тези от рекордната 2019 г., преди 

избухването на пандемията от Ковид. 

Приходите от туристически пътувания на чуждестранни туристи през тази 

благодатна година достигнаха 18,2 млрд. евро. Държавните служители, както и 

професионалистите в сектора, се надяват, че те могат да достигнат почти 20 млрд. евро. 

Тази оценка се основава на няколко факта. Разходите на един пътуващ за едно 

пътуване са с около 9 % по-високи. Освен това през юни пристиганията на 14-те най-

големи регионални летища в Гърция са били с 4,6% повече, отколкото през юни 2019 г. 

Въпреки че данните от юли все още се обработват, изглежда, че пристиганията са били 

с почти 10% по-високи, отколкото през 2019 г. 

През август също се наблюдават безпрецедентни нива на пристигания, а 

резервациите за септември са силни. Но нарастването на разходите и резервациите 

изглежда е съсредоточено в 4- и 5-звездни хотели и курорти, както и в краткосрочните 

наеми; по-ниско оценените хотели и други обекти изглежда не споделят тази печалба. 

 

Повече информация 

 

 
 

Защо Гърция е толкова привлекателна за туристите? 

 

Гърция е на път на подобри 

рекорда си за най-добра туристическа 

дестинация от 2019-а и удължава сезона 

до 15 ноември. Приходите в бранша вече 

надминават 20 милиарда евро, по данни 

на Атинската търговска камара.  

Островите изпреварват по туристи 

континентална Гърция, а голяма част от 

хотелите са запълнени на 100% до края на 

август. 

Какво прави Гърция привлекателна за туристите, отговор потърси БНР. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/gartsiya-s-rekordni-prihodi-ot-letniya-sezon-2022/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-s-rekordni-prihodi-ot-letniya-sezon-2022/
https://tourismboard.bg/news/zashto-gartsiya-e-tolkova-privlekatelna-za-turistite/
https://tourismboard.bg/news/zashto-gartsiya-e-tolkova-privlekatelna-za-turistite/
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ЕС засега не планира да спре издаването на туристически визи 

на обикновените руснаци 

 

ЕС засега не планира да спре издаването на туристически визи на обикновените 

руснаци, заяви днес говорителката на Европейската комисия по вътрешните работи и 

миграцията Анита Хипер. 

Тя каза това, след като премиерките на Естония и Финландия, Кая Калас и Сана 

Марин, призоваха за такава мярка заради руската инвазия в Украйна. 

„ЕС частично преустанови действието на споразумението с Русия за улесняване 

на издаването на визи“, припомни Хипер в своето изявление. Говорителката на 

Европейската комисия отбеляза, че мярката е насочена само към „хора, близки до 

руския режим. Засега тя не засяга обикновените руски граждани.“ 

„Страните членки (на Европейския съюз) разполагат със значителна свобода на 

действие да намалят или спрат издаването на дългосрочни визи и на разрешителни за 

пребиваване в съответствие с националното си законодателство“, обърна внимание 

Хипер. 

 

Повече информация 

 

 

 

Повече руснаци в Хърватия, отколкото украински бежанци 

 

След руското нахлуване в Украйна близо 50 000 руски граждани са посетили 

Хърватия, а малко над 7000 в момента са в страната. 

Броят на руските туристи е малко по-малък, отколкото по това време миналата 

година, но те продължават да посещават Хърватия, въпреки че Москва обяви страната 

за вражеска. 

Тъй като няма полети от Русия до никоя дестинация в Европейския съюз, 

руските туристи пристигат през Сърбия или Турция. 

След руската инвазия в Украйна повече руснаци са посетили Хърватия, 

отколкото украински бежанци, чийто брой се определяна на 20 000. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/es-zasega-ne-planira-da-spre-izdavaneto-na-turisticheski-vizi-na-obiknovenite-rusnatsi/
https://tourismboard.bg/news/es-zasega-ne-planira-da-spre-izdavaneto-na-turisticheski-vizi-na-obiknovenite-rusnatsi/
https://tourismboard.bg/news/poveche-rusnatsi-v-harvatiya-otkolkoto-ukrainski-bezhantsi/
https://tourismboard.bg/news/poveche-rusnatsi-v-harvatiya-otkolkoto-ukrainski-bezhantsi/
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Кипър отчете за юли най-много пътници със самолет от 

октомври 2019 г. 
 

Кипър отчете значително увеличение на въздушния трафик през юли - най-висок 

брой пътници от октомври 2019 година. 

С почти 65% повече са пътниците, преминали през летищата в Ларнака и Пафос 

през юли в сравнение със същия месец миналата година. Броят им отстъпва само със 

17% на трафика през юли в рекордната за туризма в Кипър 2019 г., показват данните. 

 

Повече информация 

 

 

 

Ryanair: Ерата на полетите за 10 евро приключи 

 

Рязкото покачване на цените на 

горивата означава, че Ryanair вече няма да 

предлага полети на ниски цени, заяви 

главният изпълнителен директор на 

Ryanair Майкъл О'Лиъри. 

„Няма съмнение, че в долния край 

на пазара са нашите наистина евтини 

промоционални тарифи - тарифите за 1 

евро, за 0,99 евро, дори за 9,99 евро. 

Мисля, че няма да виждате тези тарифи през следващите няколко години“, каза 

О'Лиъри. 

„Смятаме, че хората ще продължат да летят често“, каза той. „Но смятам, че 

хората ще станат много по-чувствителни към цените и затова моят възглед за живота е, 

че хората ще намалят харчовете си в милиони.“ 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kipar-otchete-za-yuli-naj-mnogo-patnitsi-sas-samolet-ot-oktomvri-2019-g/
https://tourismboard.bg/news/kipar-otchete-za-yuli-naj-mnogo-patnitsi-sas-samolet-ot-oktomvri-2019-g/
https://tourismboard.bg/news/ryanair-erata-na-poletite-za-10-evro-priklyuchi/
https://tourismboard.bg/news/ryanair-erata-na-poletite-za-10-evro-priklyuchi/
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Министърът на туризма на Нова Зеландия иска богати туристи, 

а не такива, които харчат 10 долара на ден 

 

Новозеландският министър на 

туризма Стюарт Наш заяви, че страната 

трябва да привлича богати туристи, а не 

такива, които пътуват с 10 долара на ден 

и се хранят с инстантна юфка.   

Според министъра Нова Зеландия 

трябва да продължи да се фокусира върху 

„висококачествени“ туристи, харчещи с 

широка ръка  

„Ще приветстваме туристите, които пътуват пеш или на стоп, но няма да имаме 

за цел хората, които публикуват във Фейсбук как могат да обикалят страната ни с 10 

долара на ден, ядейки инстантна юфка“, посочи той. 

Това не е първото подобно изказване на този министър, припомня изданието. 

Преди две години той твърдеше, че страната трябва „безсрамно“ да привлича туристи, 

които летят в бизнес или първа класа, наемат хеликоптери, правят обиколки на ледника 

„Франц Джоузеф“ и се хранят в луксозни ресторанти. Заради това изявление 

коментатор го обвини в снобизъм и елитизъм. 

Според преподавателя по туризъм в университета в Отаго Джеймс Хайм няма 

никакво доказателство, че богатите туристи допринасят повече за икономиката на Нова 

Зеландия. 

 

Повече информация 

 

 

 

Лято без ограничения 2022: бум в туризма на Балканите 

 

Отпадането на ограниченията за пътуване, въведени заради пандемията от 

КОВИД-19, доведе до "бум" в туризма на много места на Балканите. Турция, Гърция, 

Хърватия се доближават до нивата от рекордната за сектора 2019-та година. 

Ето как някои от страните компенсираха отсъствието на руски и украински 

туристи и как върви туристическият сезон на Балканите, показва анализ на екип на 

БТА. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-na-nova-zelandiya-iska-bogati-turisti-a-ne-takiva-koito-harchat-10-dolara-na-den/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-na-nova-zelandiya-iska-bogati-turisti-a-ne-takiva-koito-harchat-10-dolara-na-den/
https://tourismboard.bg/news/lyato-bez-ogranicheniya-2022-bum-v-turizma-na-balkanite/
https://tourismboard.bg/news/lyato-bez-ogranicheniya-2022-bum-v-turizma-na-balkanite/

