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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Доц. Румен Драганов: С 50% повече може да са чуждестранни 

туристи в България това лято 

 

Летният туристически сезон в България се очаква да приключи с ръст от 50 на 

сто на чуждестранните туристи спрямо същия период на миналата година, прогнозира 

за БТА директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Все 

още не са достигнати рекордните нивата от 2019 г., когато месечно през юли и август 

имахме по над 2 милиона чуждестранни посетители. Това означава, че едва през 2024 г. 

България може да се върне към тези равнища за летния сезон за цялата страна, допълни 

експертът. Ръстът на посещенията на българите по морските ни курорти се очаква да е 

около 27 процента. 

Очакваните приходи от туризъм ще бъдат с около 7 – 11 на сто повече спрямо 

миналия летен сезон, като те се дължат основно на ръста на цените и в изчисленията не 

са включени близо 170 млн. лева, които допълнително влязоха като подкрепа за 

хотелиерския бранш по линия на украинските бежанци за месеците март, април май, 

юни, коментира Драганов. По отношение на приходите България също не е достигнала 

нивата от 2019 г., защото тогава общо в страна бяха влезли 12,5 млн. чуждестранни 

туристи, а тази година се очаква те да са около 10 млн. 

Посещенията на чужденци у нас от началото на лятото към момента са с около 

64 на сто повече, като последните месеци са доста силни. За юли и август обаче се 

очаква ръстовете да са по 50 на сто, със запазването на тези равнища до края на летния 

туристически сезон, който ще завърши на 8 октомври. Тази година българските 

туристически обекти, които работят на пазар Великобритания, Полша и като цяло на 

пазарите от Централна Европа, възвръщат обемите си от 2019 г. като заетост, 

коментира Драганов. Една от основните причини за тези положителни темпове е 

възстановяването на чартърните програми, като много от редовните линии към 

Черноморието са увеличени. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-s-50-poveche-mozhe-da-sa-chuzhdestranni-turisti-v-balgariya-tova-lyato/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-s-50-poveche-mozhe-da-sa-chuzhdestranni-turisti-v-balgariya-tova-lyato/


 

 

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Седалище: гр. София 1504 

ул. „Оборище“ 19 

Офис: гр. София 1113 

ул. „Николай Хайтов“ 2, вх. Д, ет. 2 

e-mail: office@nationaltourismboard.bg 

T +359 2 9714461 M +359 888 515325 

www.tourismboard.bg 

 

 

3 

 

 

Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

ВТК: 3,5 млн. нощувки спасяват сезона 

 

По всичко личи, че туристическият сезон във Варна ще бъде спасен въпреки 

последиците от пандемията и войната в Украйна. Е, няма да стигне 5 млн. нощувки на 

туристите от 2019 г., но ще гони 3,5 млн., което е 70% от предковидната година и е на 

нивата на 2021-а, пише „24 часа“ на 13 август. 

Това показват прогнозите на проф. Стоян Маринов, съпредседател на 

Варненската туристическа камара (ВТК). Той очаква 700 хил. от нощувките да са от 

българи - около 35% от туристическия поток, останалите са чужденци. 

„Ако бъде малко над резултата от миналата година, можем да го пишем успешен 

сезон, но онова, което беше през 2019-а, ще го чакаме може би догодина или по-

догодина“, казва експертът. 

Германците са около 20%, а румънците – 25% от потока. По Черноморието се 

очакват британци, чехи, поляци. Прогнозата е, че заради войната тази година летният 

ни туризъм ще се лиши от 500 хил. украински и руски туристи, взети заедно. 

В момента липсата им у нас се компенсира пак от българи, но тези, които живеят 

в чужбина и се връщат за почивка. 

 

Повече информация 

 

 

 

АСТ: Българските туристи отново започнаха да пътуват по-

често до Турция и до Гърция 

 

„Българските туристи обаче за жалост почнаха да пътуват по-често до Турция и 

до Гърция. Засега имаме най-много посещения от румънци, поляци, германци, от 

Израел, Великобритания също. Но и западните туристи не са толкова много, тъй като 

при тях стагнацията е доста сериозна и всеки се подготвя за тежка зима, не смеят да 

разпуснат джобовете си и да си позволят едни такива по-сериозни почивки,“ каза 

Георги Николчев – председател на Асоциацията на собствениците в туризма (АСТ), в 

интервю за радио „Фокус“. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/vtk-3-5-mln-noshtuvki-spasyavat-sezona/
https://tourismboard.bg/news/vtk-3-5-mln-noshtuvki-spasyavat-sezona/
https://tourismboard.bg/news/ast-balgarskite-turisti-otnovo-zapochnaha-da-patuvat-po-chesto-do-turtsiya-i-do-gartsiya/
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Сдружение „Всички за Лозенец“: По-слаб от очакванията е 

сезонът в Лозенец 

 

„Очаквахме, че сезонът тази 

година няма да е толкова силен, колкото в 

предходните две години на пандемията. 

Въпреки това нашите туристи 

предпочитат пак Лозенец, защото това е 

магично място. Който е дошъл се влюбва 

в Лозенец. Имаме културен живот, който 

въпреки ограничените ни средства 

успяваме да се справим. Имаме концерти, 

имаме арт фестивали, имаме хора, които с огромно удоволствие се завръщат тук година 

след година. 

Има инфлация, има и хора, които не могат да отделят тази година средства за 

почивка, което е също много сериозен фактор за слаб сезон. Голямата част от туристите 

са българи, има и чужди туристи, но те не са толкова много. Имахме и доста руснаци, 

но край войната нещата се затегнаха, хората имат и собственост тук и стана много 

сложно. 

Въпросът с кадрите през последните години е изключително труден. Трудно се 

намират хора за сезонна работа, нямат и професионална подготовка. Това не е проблем 

само по морето, а и навсякъде. Има разминаване в очакванията и от двете страни - и на 

работодателите, и на работниците.  

Нощувките в Лозенец в момента като средна цена са около 30-35 лева нощувка, 

но в зависимост от обекта. Септември цените падат, тогава е и краят на сезона, 

опитваме се да привличаме и повече туристи с културни изяви в селото.“ 

Това каза за БНР Бургас Таня Желязкова, председател на сдружението „Всички 

за Лозенец“ и специалист по туризъм и култура в кметство Лозенец. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/sdruzhenieto-vsichki-za-lozenets-po-slab-ot-ochakvaniyata-e-sezonat-v-lozenets/
https://tourismboard.bg/news/sdruzhenieto-vsichki-za-lozenets-po-slab-ot-ochakvaniyata-e-sezonat-v-lozenets/
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Празникът на малината събра туристи от цялата страна в 

Берковския балкан 

 

„Изпратихме поредния вълнуващ 

уикенд от календара на събитията за 

месец август“, съобщават от Община 

Берковица.  

Тази година се отбелязва 30 

години Празник на малината и 65 години 

Клуб на туристите ветерани – Берковица. 

„За празника посрещнахме 106 

туристи ветерани от Благоевград, 

Добрич, Тутракан, Варна, Сандански, Димитровград, Бургас, София, Троян, Кнежа, 

Враца, Плевен, Лом, Велико Търново, Червен бряг, Видин, Горна Оряховица, Лясковец, 

Монтана, Шумен, Враца, Ловеч, Костинброд, Берковица и други градове“, посочват от 

Общината. 

Празникът на малината, превърнал се в традиция за града ни, се провежда през 

втората седмица на месец август в местността на хижа „Ком“ – нова и се организира от 

Клуб на туристите ветерани – Берковица, с финансовата подкрепа на Община 

Берковица. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/praznikat-na-malinata-sabra-turisti-ot-tsyalata-strana-v-berkovskiya-balkan/
https://tourismboard.bg/news/praznikat-na-malinata-sabra-turisti-ot-tsyalata-strana-v-berkovskiya-balkan/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

Над 5 млн. лева ще получат 171 кандидати по Програмата за 

ползване на хуманитарна помощ вследствие на военните действия в 

Украйна 

 

Министерството на туризма ще изплати нови 5 010 664, 40 лева помощ на 171 

кандидати по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна 

закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“. 

Разплащането на тези средства ще бъде извършено до дни, след като днес 

Министерският съвет прие решение за отпускане на помощта, както и постановление за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 

2022 г. 

 Получатели на помощта са хотелиери и лица, упражняващи дейност по 

настаняване в обекти държавна и общинска собственост, настанили лица, търсещи 

временна закрила. Приетите актове на Министерски съвет обхващат заявления на 

заинтересованите лица и в трите отчетни периода. По шестото поред плащане, 

обхващащо целия период на действие на Програмата – от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г., 

са одобрени допълнително 115 341 броя нощувки с изхранване, на стойност  4 613 

640,00 лева без ДДС или общо 5 010 664, 40 лева с включен ДДС. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерство на туризма ще изплати над 9,5 млн. лева 

държавна помощ за подпомагане на туроператорите 

 

Министерството на туризма ще изплати над 9,5 млн. лева на 32 туроператори по 

мярката за държавна помощ от 35 евро на седалка. Целта на субсидията е да се 

подпомогне възстановяването на туристическия сектор от пандемията COVID-19. 

По мярката чрез СУНИ са постъпили 139 заявления за отпускане на държавна 

помощ на стойност 19 350 450 лева. Две от заявленията са оттеглени преди разглеждане 

от комисията, одобрени са 64 проектни предложения, подадени от 32 туроператори, а 

други 73 са отхвърлени. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/nad-5-mln-leva-shte-poluchat-171-kandidati-po-programata-za-polzvane-na-humanitarna-pomosht-vsledstvie-na-voennite-dejstviya-v-ukrajna/
https://tourismboard.bg/news/nad-5-mln-leva-shte-poluchat-171-kandidati-po-programata-za-polzvane-na-humanitarna-pomosht-vsledstvie-na-voennite-dejstviya-v-ukrajna/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-shte-izplati-nad-9-5-mln-leva-darzhavna-pomosht-za-podpomagane-na-turoperatorite/
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Министърът на туризма: До края на сезона ще изплатим парите 

на хотелиерите за бежанците 

 

„Държавата трябва да покаже, че е 

добър партньор. Хотелиерите отвориха 

базите си, посрещнаха бежанците. На 

доверие го направиха. Ще направим 

всичко възможно в края на сезона да бъде 

изчистено забавянето в плащането.“ 

Това обясни в ефира на bTV 

служебният министър на туризма Илин 

Димитров на 17 август 2022 г. 

Той допълни, че има и спорове, които трябва да бъдат разгледани преди 

превеждането на средства. 

„Мярката работи до края на септември. В Министерския съвет обсъдихме и 

изчистихме плащането по мярката за 35 евро на седалка на туроператорите. Бяха 

преведени и средства за настаняването на бежанци“, посочи министърът 

Парите се отпускат по европейски фондове, уточни той. 

 

Повече информация 

 

 
 

Министърът обсъди актуалните въпроси на бизнеса в сектор 

туризъм на обиколка по Северното Черноморие в областите Варна и 

Добрич 

 

В разговорите по Северното Черноморие министърът постави акцент върху 

предстоящата работа по подготовката на законодателни инициативи - като създаването 

на единната браншова организация и гаранционен фонд, приемането на наредба за 

националните курорти, улесняване на дигиталната реклама. Специално беше 

акцентирано върху популяризирането на дестинацията и усилване на рекламата, 

създаване на дългосрочна национална стратегия в туризма, популяризиране на 

ваучерите, с които освен храна, вече може да се закупи и туристическа услуга. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-do-kraya-na-sezona-shte-izplatim-parite-na-hotelierite-za-bezhantsite/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-do-kraya-na-sezona-shte-izplatim-parite-na-hotelierite-za-bezhantsite/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-obsadi-aktualnite-vaprosi-na-biznesa-v-sektor-turizam-na-obikolka-po-severnoto-chernomorie-v-oblastite-varna-i-dobrich/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-obsadi-aktualnite-vaprosi-na-biznesa-v-sektor-turizam-na-obikolka-po-severnoto-chernomorie-v-oblastite-varna-i-dobrich/
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Служебният министър на туризма: Ще работим по удължаване 

на летния сезон 

 

Основният фокус на служебния 

министър на туризма ще бъдат активна 

работа по удължаване на летния сезон и 

отчетност на бежанците. Това заяви д-р 

Илин Димитров на брифинг от Златни 

пясъци след среща с бранша на 12 август 

2022 г. 

По думите му за справяне с 

проблемите в туристическия бранш е 

нужна единна браншова организация, която да обединява интересите на бизнеса. В 

момента браншовите организации са над 200. „Единната браншова организация е нещо, 

което бизнесът иска от много години. Аз реших да бъда активен в това направление, 

тъй като бизнесът ясно показа, че е нужно. Ще се направи широко обсъждане и работна 

група. Спрели сме се на модела на Австрия и Хърватска“, каза служебният министър на 

туризма. 

Тази година се отчита спад на туристите с около 25% спрямо 2019 година, но 

има ръст от около 40% спрямо 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Илин Димитров се включи в празника на Варна – 15 

август 

 

От Варна министър Димитров коментира актуални теми. Той подчерта, че 

трябва да бъде актуализирана Националната стратегия за развитие на туризма до 2030 

г. По думите му причината е, че документът е правен преди години и не отчита нито 

новите дигитални възможности, нито работата в условията на пандемията от COVID-

19. Според него промени в стратегията обаче могат да бъдат предложени и реализирани 

от правителство с по-дълъг хоризонт. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/sluzhebniyat-ministar-na-turizma-shte-rabotim-po-udalzhavane-na-letniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/sluzhebniyat-ministar-na-turizma-shte-rabotim-po-udalzhavane-na-letniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-se-vklyuchi-v-praznika-na-varna-15-avgust/
https://tourismboard.bg/news/ministar-ilin-dimitrov-se-vklyuchi-v-praznika-na-varna-15-avgust/
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Министър Димитров: Запазването на 9% ДДС за 

ресторантьорите е мярка срещу сивата икономика и ще повиши 

заплатите в сектор туризъм 

 

По време на работното си посещение по Черноморието служебният министър д-

р Илин Димитров изрази становище, че запазването на ниската ставка от 9 % ДДС за 

ресторантьорите е начин да бъдат повишени ниските заплати в туризма. Това е и 

необходима мярка срещу сивата икономика. 

„9-те процента ДДС за ресторантьорите е точно такава мярка - тя бори сивата 

икономика и помага на ресторантите да излязат на светло. Така че запазването й в 

дългосрочен план е ключово“, каза той. 

 

Повече информация 

 

 

 

Над 260 са извършените проверки на морските плажове до 15 

август 

 

От началото на сезон лято 2022 до момента броят на извършените проверки на 

място на морските плажове от екипите на Министерство на туризма е 261, без да са 

установени сериозни проблеми. До момента са изпратени 81 предупреждения до 

наематели и концесионери, във връзка с констатирани нарушения. Наложени са 16 

неустойки за констатирани повторни нарушения на договорни задължения. 

От началото на летния сезон до момента са съставени 5 акта за установяване на 

административни нарушения по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. 

Към 15 август 2022 г. охраняемите морски плажове със сключени договори за 

концесия и наем през летен сезон 2022 са 137 на брой. От тях 88 са възложени на 

концесия и 49 са отдадени под наем. 

Неохраняемите морски плажове са 94 на брой, 3 са плажовете за 

природосъобразен туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-zapazvaneto-na-9-dds-za-restorantorite-e-myarka-sreshtu-sivata-ikonomika-i-shte-povishi-zaplatite-v-sektor-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministar-dimitrov-zapazvaneto-na-9-dds-za-restorantorite-e-myarka-sreshtu-sivata-ikonomika-i-shte-povishi-zaplatite-v-sektor-turizam/
https://tourismboard.bg/news/nad-260-sa-izvarshenite-proverki-na-morskite-plazhove-do-15-avgust/
https://tourismboard.bg/news/nad-260-sa-izvarshenite-proverki-na-morskite-plazhove-do-15-avgust/


 

 

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Седалище: гр. София 1504 

ул. „Оборище“ 19 

Офис: гр. София 1113 

ул. „Николай Хайтов“ 2, вх. Д, ет. 2 

e-mail: office@nationaltourismboard.bg 

T +359 2 9714461 M +359 888 515325 

www.tourismboard.bg 

 

 

10 

 

 

Нов институт към Икономическия университет във Варна ще 

прави регулярни изследвания в сферата на туризма 

 

Научно-внедрителски институт за иновиции в туризма ще отвори врати наесен 

във Варна, каза за БТА проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската 

туристическа камара. Новото звено е към Икономическия университет в крайморския 

град. Структурирането му и изборът на ръководство и състав ще стане с решение на 

академичния съвет на университета. 

Идеята е в различните сектори на туризма да се правят по-задълбочени и по-

регулярни изследвания, най-добре ежегодни, допълни Маринов. Според него и сега 

експертите от университета правят такива, но само ако някой им постави конкретна 

задача. По този начин обаче липсва регулярно натрупване на данни и не могат да се 

очертават тенденции, да се правят сравнения, обясни Маринов. Той уточни, че идеята е 

при създаването на института първо да се разработят методики за правене на 

проучванията и след това постепенно да бъдат обхванати различните сектори – 

хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, различните видове туризъм. 

Институтът ще има възможност да прави и изследвания по различни проблеми, 

които касаят отделните сектори, каза още Маринов. По думите му с това научните 

експерти ще бъдат изключително полезни на бизнеса. Изследванията им ще очертават 

тенденциите на пазара, а на тази база предприемачите ще вземат своите решения как да 

работят по-ефективно и да бъдат конкурентоспособни на колегите си в другите страни.. 

 

Повече информация 

 

 

 

Над 37 млн. лв. приход от нощувки в област Варна през юни 2022 

година 

 

Приходите от нощувки през юни 2022 г. в област Варна достигат 37.7 млн. лв., 

като 31.7 млн. лв. са от чужди граждани, а 6.0 млн. лв. - от български граждани. 

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, 

регистрирани през юни 2022 г., е 552.0 хиляди. Българските граждани са реализирали 

97.3 хил. нощувки, а чуждите – 454.7 хиляди. 

През юни 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 82.1% от общия брой 

нощувки на чужди граждани и 48.1% - на българи. 

 

Повече данни 

 

https://tourismboard.bg/news/nov-institut-kam-ikonomicheskiya-universitet-vav-varna-shte-pravi-regulyarni-izsledvaniya-v-sferata-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/nov-institut-kam-ikonomicheskiya-universitet-vav-varna-shte-pravi-regulyarni-izsledvaniya-v-sferata-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/nad-37-mln-lv-prihod-ot-noshtuvki-v-oblast-varna-prez-yuni-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/nad-37-mln-lv-prihod-ot-noshtuvki-v-oblast-varna-prez-yuni-2022-godina/
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97% ръст на чуждестранните туристи по Южното Черноморие 

 

97 процента е ръстът на чуждестранните туристи по Южното Черноморие този 

сезон в сравнение с миналата година. Това показват данните на бургаското летище. 

Най-голям – 60 на сто, е ръстът на полските туристи. Последният чартърен полет 

за туристическия сезон е планиран за 31-ви октомври 2022 г. 

Милион и 100 хиляди са обслужените пътници на Бургаското летище до 

момента. Най-натовареният ден на морската аерогара е бил 29-ти юли, когато 

преминалите пътници са близо 26 000. 

 

Повече данни 

 

 

 

Над 11 млн. лв. приход от нощувки в област Добрич през юни 

2022 година 

 

Приходите от нощувки през юни 2022 г. в област Добрич достигат 11.1 млн. 

лева, като приходите от български граждани са 3.3 млн. лв., а от чужди граждани – 7.8 

млн. лева. 

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

юни 2022 г., е 178.0 хиляди. Българските граждани са реализирали 53.2 хил. нощувки, а 

чуждите - 124.8 хиляди. 

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2022 г. достига 

50.4 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2022 

г., са 19.7 хил. и са реализирали средно по 2.7 нощувки. Чуждите граждани са 30.7 хил. 

и са реализирали средно по 4.1 нощувки. 

 

Повече данни 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/97-rast-na-chuzhdestrannite-turisti-po-yuzhnoto-chernomorie/
https://tourismboard.bg/news/97-rast-na-chuzhdestrannite-turisti-po-yuzhnoto-chernomorie/
https://tourismboard.bg/news/nad-11-mln-lv-prihod-ot-noshtuvki-v-oblast-dobrich-prez-yuni-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/nad-11-mln-lv-prihod-ot-noshtuvki-v-oblast-dobrich-prez-yuni-2022-godina/
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София отчита ръст от 77%  на туристи за първото полугодие на 

2022 г. 
 

„София бележи ръст от 77% на туристи за първото полугодие на 2022 г. спрямо 

същия период на 2021 г.“, съобщи заместник-кметът на направление „Европейски 

политики, международна дейност и туризъм“ Ирина Савина. 

Според актуалните данни на Единната туристическа система (ЕСТИ) на 

Министерството на туризма 139% е ръстът на чуждестранните и 37% на българските 

туристи, посетили Столицата спрямо първото полугодие на 2021 г.  

Чуждестранните туристи се завръщат в София, като броят им за първите шест 

месеца надвишава българските. Водещи сред чуждестранните пазари по брой туристи 

са Германия, Румъния, Израел, Италия, САЩ, Румъния, Гърция  и др. От началото на 

годината се отчита засилен интерес към София като туристическа дестинация от 

британските граждани. 

 

Повече данни 

 

 

 

Над 30% ръст на нощувките в Пловдив през юни 2022 г. спрямо 

предходната година 

 

Приходите от нощувки в област Пловдив през юни 2022 г. достигат 6.9 млн. лв., 

като от български граждани те са 5.2 млн., а от чужди - 1.7 млн. лева. В сравнение с 

юни 2021 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки с 55.1%, съответно от 

чужденците със 110.1%, а от български граждани - с 42.9%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 115.8 

хил., или с 34.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 92.1 

хил. от тях са реализирани от български граждани, a 23.7 хил. – от чужденци. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни е 32.0%, като тя е 

най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 44.9%. 

 

Повече данни 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/sofiya-otchita-rast-ot-77-na-turisti-za-parvoto-polugodie-na-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/sofiya-otchita-rast-ot-77-na-turisti-za-parvoto-polugodie-na-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/nad-30-rast-na-noshtuvkite-v-plovdiv-prez-yuni-2022-g-spryamo-predhodnata-godina/
https://tourismboard.bg/news/nad-30-rast-na-noshtuvkite-v-plovdiv-prez-yuni-2022-g-spryamo-predhodnata-godina/
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3% спад на нощувките в област Шумен през юни 2022 г. спрямо 

предходната година 

 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2022 г. в област 

Шумен е 15.2%, като в хотелите е 17.6%, а в другите места за настаняване - 11.3%. В 

сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област 

Шумен намалява с 2.4 процентни пункта. 

Приходите от нощувки през юни 2022 г. се увеличават с 14.5% в сравнение с 

юни 2021 г. и достигат 349.2 хил. лв., като 284.6 хил. лв. са от български граждани, а 

64.6 хил. лв. – от чужди граждани. 

 

Повече данни 

 

 

 

Музеите в Трявна отчитат ръст на посещаемостта 

 

След трудните за туризма 

предходни години, музейните обекти в 

Трявна отчитат ръст на посещаемостта. 

Увеличава се потокът от български 

туристи, забелязва се засилен интерес и от 

ученически групи. 

Музеите във възрожденска Трявна, 

които се радваха на многобройни 

посетители преди covid-пандемията, 

отново са пълни. От началото на годината до края на юли през тях са преминали 40 

хиляди посетители - толкова, колкото са били за цялата изминала година. Директорът 

на Специализирания музей Юлия Нинова отбелязва, че за разлика от преди, сега 

груповите ученически посещения продължават и в горещите летни месеци. Чуждите 

туристи са намалели, но са се увеличили българските, посочва Нинова. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/3-spad-na-noshtuvkite-v-oblast-shumen-prez-yuni-2022-g-spryamo-predhodnata-godina/
https://tourismboard.bg/news/3-spad-na-noshtuvkite-v-oblast-shumen-prez-yuni-2022-g-spryamo-predhodnata-godina/
https://tourismboard.bg/news/muzeite-v-tryavna-otchitat-rast-na-poseshtaemostta/
https://tourismboard.bg/news/muzeite-v-tryavna-otchitat-rast-na-poseshtaemostta/
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Международни новини от България и света  
 

 

Гърция очаква рекордна година в сферата на туризма 

 

Всяка седмица в Гърция пристигат 

един милион туристи, заяви ресорният 

министър Василис Кикилиас. Тази година 

ще е рекордна за гръцкия туризъм. На 

островите е истинска "окупация от 

чужденци", съобщават хотелиерите, като 

отказват да приемат резервации до края 

на септември. 

Статистиката на министерството 

по туризъм сочи, че само на Крит тази година германците са 80% повече, на Родос 

британците са с 25 на сто повече. С 50% са надхвърлили миналогодишния брой 

американците. 

Министър Кикилиас заяви, че в края на годината ще се отчетат реалните 

приходи от туризъм, но се очаква те да надхвърлят най-силната досега година – 2019 г. 

От балканските страни до сега най-много румънци са почивали в Гърция, 

следвани от българите. 

 

Повече информация 

 

 

 

Рекорден брой туристи са пристигнали на летищата в Гърция 

през юли 2022 г. 
 

5,127 млн. чуждестранни туристи са пристигнали в 14-те най-големи регионални 

летища. През юли 2019 г. броят им е бил 4,49 милиона, т.е. през миналия месец е 

регистрирано увеличение от 14,1% спрямо същия месец на 2019 г. 

Тези цифри са ясен показател, че туризмът в Гърция се е възстановил напълно от 

последиците от пандемията. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/gartsiya-ochakva-rekordna-godina-v-sferata-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-ochakva-rekordna-godina-v-sferata-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/rekorden-broj-turisti-sa-pristignali-na-letishtata-v-gartsiya-prez-yuli-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/rekorden-broj-turisti-sa-pristignali-na-letishtata-v-gartsiya-prez-yuli-2022-g/
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Още 200 000 гърци получават ваучери за почивка за 150-300 евро 

 

Гърция продължава да изплаща ваучери в помощ за почивка, с част от които 

правителството подпомага туризма в райони, засегнати от опустошителни пожари. 

Още 200 хиляди гърци получават ваучери за почивка в размер от 150 до 300 евро 

в зависимост от мястото, където ще почиват. 

Парите са, за да си покрият част от пътните разходи и храна. Сумата се превежда 

по банков път в личните им сметки. 

Финансирането е по програмата „Туризъм и почивка за всеки“. 

 

Повече информация 

 

 
 

Над 8 милиона чуждестранни туристи в Анталия от началото на 

2022 г. 
 

През първите 7,5 месеца на 

годината броят на туристите от чужбина 

в Анталия надхвърли 8 милиона. 

Турската туристическа столица 

Анталия, която посреща туристи от цял 

свят през 12 месеца на годината със 

своето лазурно море, плажове, природа, 

исторически и културни ценности, 

започна да се връща към периода от 

преди пандемията от коронавирус. 

Градът, който миналата година бе домакин на приблизително 9 милиона туристи 

в периода 1 януари - 17 август на настоящата 2022 година посрещна 8 015 366 туристи 

от чужбина. 

През разглеждания период най-много туристи са пристигнали от Германия 1 364 

000, което е ръст от 250 % спрямо същия период на миналата година. 

Русия, която всяка година е на първо място, тази година зае второто място с 1 

276 000 туристи. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/oshte-200-000-gartsi-poluchavat-vaucheri-za-pochivka-za-150-300-evro/
https://tourismboard.bg/news/oshte-200-000-gartsi-poluchavat-vaucheri-za-pochivka-za-150-300-evro/
https://tourismboard.bg/news/nad-8-miliona-chuzhdestranni-turisti-v-antaliya-ot-nachaloto-na-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/nad-8-miliona-chuzhdestranni-turisti-v-antaliya-ot-nachaloto-na-2022-g/
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Повечето туристи в Кипър са от Великобритания 

 

Пристигналите в контролираната 

от правителството част на Република 

Кипър (без окупираните от Турция 

територии) туристи през юли са били 454 

657, което е с 52,9% повече в сравнение с 

пандемичната 2021 г. 

Общо в периода януари – юли тази 

година страната е посрещнала 1 676 039 

туристи. За сравнение през същия период 

на 2021 г. в Кипър са пристигнали 638 292 туристи, а през 2020 г. – едва 320 589. 

Британците са били основната клиентела на кипърския туризъм през юли тази 

година. Те са били 173 874 души или 38,2 процента от общия брой. Следват туристите 

от Израел (8,4 процента), от Полша (4,7 процента), от Германия (4,7 процента) от 

Швеция (4,3 процента) и от Гърция (3,4 процента). 

 

Повече информация 

 

 

 

Правителството на Кипър финансира развитието на туризма в 

планинските райони 

 

Проекти за почти половин милиард евро финансира правителството в Кипър за 

развитие на планинските райони. Към тях тази година се насочват и над 100 милиона 

евро частни инвестиции за изграждане или реновиране на планински хотели. 

Завършени или в различна степен на реализация в планинските общини са 265 

проекта, като почти половината от тях са в напреднал етап на разработване и стартът 

им предстои да бъде обявен до края на тази или началото на следващата година. Това 

съобщи вътрешният министър Никос Нурис след направената етапна оценка на хода на 

изпълнението на Националната стратегия за развитие на планинските райони. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/povecheto-turisti-v-kipar-sa-ot-velikobritaniya/
https://tourismboard.bg/news/povecheto-turisti-v-kipar-sa-ot-velikobritaniya/
https://tourismboard.bg/news/pravitelstvoto-na-kipar-finansira-razvitieto-na-turizma-v-planinskite-rajoni/
https://tourismboard.bg/news/pravitelstvoto-na-kipar-finansira-razvitieto-na-turizma-v-planinskite-rajoni/
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Черна гора разчита най-много на туризма, сочи проучване за 

Европа 

 

Черна гора разчита в най-голяма 

степен сред европейските държави на 

туризма, който съставлява над една 

четвърт от икономиката на страната, сочи 

проучване за Европа. 

Последните данни на Световния 

съвет за пътувания и туризъм показват 

кои европейски икономики са били най-

зависими от туризма преди пандемията, 

както и кои все още са.  

В малката Черна гора, с нейната част от Адриатическо море, туристическата 

индустрия е формирала близо една трета (30,8 процента) от БВП на страната през 2019 

г. Тази стойност спада до малко над 7 % през катастрофалната за сектора 2020 г., но 

оттогава се е качила обратно до 25,5 процента. 

Откакто мерките бяха отслабени, страните се опитват да привлекат обратно 

туристите и да компенсират загубите от пандемията. За Черна гора това е задача номер 

едно. 

 

Повече информация 

 

 

 

Чуждестранните туристи се завръщат в Берлин 

 

Над четири милиона туристи са посетили Берлин през първите шест месеца на 

годината, отчете преди дни статистическата служба на Берлин-Бранденбург. Все повече 

чуждестранни туристи посещават Берлин след отпадането на санитарните мерки, 

свързани с пандемията от новия коронавирус. 

Общо 4,36 милиона туристи са отседнали за близо 11,15 милиона нощувки в 

хотелите в германската федерална столица. Това са около 65% от посещенията в града 

за същия период преди пандемията и около 70% от нощувките, регистрирани тогава. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/cherna-gora-razchita-naj-mnogo-na-turizma-sochi-prouchvane-za-evropa/
https://tourismboard.bg/news/cherna-gora-razchita-naj-mnogo-na-turizma-sochi-prouchvane-za-evropa/
https://tourismboard.bg/news/chuzhdestrannite-turisti-se-zavrashtat-v-berlin/
https://tourismboard.bg/news/chuzhdestrannite-turisti-se-zavrashtat-v-berlin/
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Разногласия между северните страни и Германия относно 

туристическите визи за руснаци 

 

Северните европейски страни и Германия демонстрираха по време на среща на 

върха в Осло признаци на разногласия по въпроса за ограничаване на туристическите 

визи, издавани на руснаци. За въвеждане на подобна мярка настоява Хелзинки, но 

Берлин е сдържан по въпроса. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/raznoglasiya-mezhdu-severnite-strani-i-germaniya-otnosno-turisticheskite-vizi-za-rusnatsi/
https://tourismboard.bg/news/raznoglasiya-mezhdu-severnite-strani-i-germaniya-otnosno-turisticheskite-vizi-za-rusnatsi/

