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Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

Националният борд по туризъм проведе среща със служебните 

министри на туризма и на иновациите и растежа 

 

На 16 януари 2023 г. се проведе среща на членове на УС на Националният борд 

по туризъм (НБТ) с Александър Пулев, служебен министър на иновациите и растежа, и 

с д-р Илин Димитров, служебен министър на туризма. 

Тема на срещата беше възможността за финансиране на сектор Туризъм по 

Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). 

След като отново стана ясно, че в ПВУ няма таргетирани средства специално за 

туризма и бяха обсъдени някои възможности за кандидатстване по други програми се 

стигна до решението Националният борд по туризъм да подготви писмо до Президента 

Румен Радев, служебния министър-председател Гълъб Донев и министрите Александър 

Пулев, Илин Димитров и Атанас Пеканов, с искане за предоговаряне на Плана за 

възстановяване и устойчивост и възможност сектор Туризъм да намери своето 

специфично място с конкретен бюджет и параметри за проекти. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-provede-sreshta-sas-sluzhebnite-ministri-na-turizma-i-na-inovatsiite-i-rastezha/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-provede-sreshta-sas-sluzhebnite-ministri-na-turizma-i-na-inovatsiite-i-rastezha/
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Д-р Полина Карастоянова: Можем с лекота да посрещаме 20 

милиона туристи годишно 

 

Националният борд по туризъм официално заяви (на 16 януари 20223 г.), че ще 

поиска с писмо до Румен Радев, Гълъб Донев, Александър Пулев, Илин Димитров и 

Атанас Пеканов, подобряване по плана за възстановяване и устойчивост и възможност 

сектор туризъм да намери своето специфично място с конкретен бюджет и параметри 

за проекти. Това обяви в коментар за радио "Фокус" д-р Полина Карастоянова, 

изпълнителен директор на НБТ. 

Тя обясни, че това е необходимо, защото средствата по плана за възстановяване 

и устойчивост са били мобилизирани и отпуснати от ЕК с цел да бъдат подпомогнати 

най -тежко засегнатите сектори от Ковид-19. 

"Туризмът, без никакво съмнение, е сред първите 2 или 3 сектора, които бяха 

затворени с решение на правителството и следва да бъдат позиционирани като най- 

засегнати", обясни Карастоянова.  

По думите й факта, че туризмът не беше включен, в първоначалният му вид, в 

концепцията на този план, и в нито един от останалите етапи, през които той 

преминаваше, е абсолютно неразбиране за ролята и мястото на туризма в икономиката 

на страната. 

Според изпълнителния директор на Националният борд по туризъм средствата 

от плана за възстановяване и устойчивост трябва да се насочат към инвестиции в 

публична държавна собственост. Трябва да се насочат към всичко, което е свързано с 

инфраструктура - пътища, магистрали и съответната необходима инфраструктура около 

забележителности.   

"Това означава инфраструктура за националните ни туристически курорти. 

Отвъд инвестициите на частните инвеститори в хотелските и туристически комплекси, 

всичко останало е общинска или публична държавна собственост, а тя изглежда по 

обсолютно непривлекателен начин към този момент", разясни Карастоянова.  

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-mozhem-s-lekota-da-posreshtame-20-miliona-turisti-godishno/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-mozhem-s-lekota-da-posreshtame-20-miliona-turisti-godishno/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

5-звезден хотел в Албена оглави престижна немска класация за 

качество 

5-зведният хотел Maritim Paradise Blue във ваканционно селище „Албена“ оглави 

престижната годишна класация за България на HolidayCheck.de - най-големият 

независим рейтингов портал в немскоезичните държави. 

Наградата се връчва на база постъпили реални потребителски оценки, 

преминали през стриктна проверка на платформата за достоверност и обективност. 

Високото отличие хотелът заслужи благодарение на общата си оценка 5,7 от 6,00 и 

завидните 98% удовлетвореност на гостите. 

Сред основните преимущества те подреждат местоположението – на първа 

линия до златистия пясък; просторните, тихи и чисти стаи с гледка към морето; 

висококачествената храна, произведена в стопанствата на Албена или от местни 

производители. 

  

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/5-zvezden-hotel-v-albena-oglavi-prestizhna-nemska-klasatsiya-za-kachestvo/
https://tourismboard.bg/news/5-zvezden-hotel-v-albena-oglavi-prestizhna-nemska-klasatsiya-za-kachestvo/
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Засилен интерес към Албена в Германия и Австрия 

 

Засилен интерес към 

възможностите за почивка в Албена на 

две от най-големите туристически 

изложения в Германия, отчитат от 

ваканционното селище. Семейна ваканция 

с високо качество, сигурност и достъпен 

плаж, бяха сред основните изисквания на 

посетителите на приключилия тази 

седмица форум Reisen&Caravaning в 

Кемниц, провинция Саксония. 

„Оценяваме като изключително успешно участието ни в специализираната 

борса, реализирано съвместно с нашите партньори от Alltours. Северното Черноморие 

става все по-привлекателно и разпознаваемо за гости от Германия. Албена има завиден 

брой постоянни клиенти, за които курортът е обичана и нарочно търсена дестинация. В 

изминалите няколко динамични дни обаче реализирахме и голям обем от директни 

продажби на гости, които бяха дошли на изложението с ясната цел да купят почивка в 

съседна Гърция, например. Запознавайки се обаче с всички дадености и добавената 

стойност на нашата локация, спонтанните покупки на лятна ваканция в Албена 

отбелязаха отчетлив ръст. За нас това е ясен сигнал и оценка, че не отстъпваме по нищо 

от нашите гръцки, турски или египетски конкуренти, а добрите търговски резултати са 

плод на адекватен маркетинг и целенасочена реклама“, коментира Велина Гюмова, 

старши мениджър „Продажби“ в „Албена“ АД, представила ваканционното селище по 

време на форума. 

Екосъобразният и „зелен“ туризъм е във фокуса на провеждащото се в момента 

изложение CMT в Щутгарт, столица на южната немски провинция Баден-Вюртемберг. 

Именно възможностите за къмпинг и караванинг са сред основните причини 

посетителите да ни търсят на българския щанд в изложбеното хале, споделя Жансел 

Даудова, представяща Албена на международния форум. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/zasilen-interes-kam-albena-v-germaniya-i-avstriya/
https://tourismboard.bg/news/zasilen-interes-kam-albena-v-germaniya-i-avstriya/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

Служебният министър на туризма д-р Илин Димитров отчете 

дейността си по време открито заседание на Министерски съвет 
 

По време на мандата на служебния кабинет се справихме с всички остри 

проблеми по мандатната програма в сектор туризъм, изпълнихме обещаното и 

набелязаното преди близо 6 месеца. Това е равносметката на министъра на туризма д-р 

Илин Димитров по време на открито заседание на Министерски съвет, на което 

служебният кабинет направи публичен отчет на дейността си. Министър Димитров 

отчете 19 изпълнени от 20-те заложени точки от мандатната си програма. 

Пред колегите си той подчерта, че се е водил в работата си от експертност, 

приемственост и прозрачност и благодари за подкрепата и екипната работа, особено 

при разрешаването на двете основни кризи за туризма - Украйна и преодоляването на 

последствията от COVID-19. 

Той подчерта доброто сътрудничество с министър Демерджиев и министър 

Меджидиев, който още в първите дни на мандата съдейства за осигуряването на 

допълнителни медицински екипи за туристите по Черноморието. 

По думите му единственото, което не се случи, е обединението бранша, но 

очевидно е необходимо време, за да узрее секторът за тази идея. 

Към днешна дата са решени проблемите със забавените категоризации на 

туристическите обекти – от над 1200 забавени категоризации в момента чакащите са 

под 50. Благодарение на екипа на Министерство на туризма за пет месеца успяхме да 

категоризираме 1316 обекта, което е работа за две години, заяви министър Димитров. С 

това бе решен един огромен проблем за хотелиерите, тъй като договарянето на 

следващия туристически сезон беше поставено под сериозен риск. 

След активни действия и срещи от страна на служебния министър, Народното 

събрание се убеди, че запазването на 9% ДДС в туризма е от жизнено значение за 

бранша и удължи действието на мярката с година. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/sluzhebniyat-ministar-na-turizma-d-r-ilin-dimitrov-otchete-dejnostta-si-po-vreme-otkrito-zasedanie-na-ministerski-savet/
https://tourismboard.bg/news/sluzhebniyat-ministar-na-turizma-d-r-ilin-dimitrov-otchete-dejnostta-si-po-vreme-otkrito-zasedanie-na-ministerski-savet/
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Илин Димитров: : Зимните ни курорти са пълни въпреки 

топлото време 

 

„Въпреки топлото време зимните 

ни курорти са пълни, а анулираните 

резервации са много малък процент.“ 

Това каза в интервю за bTV служебният 

министър на туризма Илин Димитров на 

16 януари. 

„Това затопляне не е само в 

България, то е в цяла Европа. Много от 

зимните курорти в Европа не отвориха 

или го направиха с ограничен капацитет. Мога да похваля нашите зимни курорти 

Пампорово и Банско. В Пампорово бяха направили малко чудо – въпреки топлото 

време имаше 7 оборудвани писти. Същата е ситуацията в момента и в Банско, те се 

подготвят за старта на Световната купа по сноуборд“, подчерта министърът. 

На въпроса дали не трябва да се отложи откриването на сезона в зимните 

курорти заради изместването на зимата той отговори: „Министерството на туризма не 

определя кога започва сезонът. Това е символично откриване и си е традиция. Зимните 

курорти не са само ски. Оказа се, че където е добре развит спа туризмът, има ръст на 

посещенията.“ 

Димитров напомни, че има уеб камери, на които всеки може да провери в кой 

курорт колко сняг има в момента. 

Служебният министър на туризма Илин Димитров заяви желание да бъдат 

направени корекции в Плана за възстановяване и устойчивост за насочване на повече 

средства към туристическия сектор. Той коментира, че този план е правен от няколко 

правителство и сектор туризъм е останал настрани. „Ако имаме възможност и можем 

да го променим, аз активно ще настоявам,“ каза Димитров. 

„Нито един лев не е предвиден специално за туризъм, планът е за цялата 

икономика. Туризмът е допустим за кандидатстване. Ако имаме възможност да го 

преработим, ние ще успеем да насочим повече средства за сектора ни“, добави той. 

Министърът на туризма отчете, че през януари тази година има около 537 000 

регистрации на туристи, което е с около 100 000 повече от тези за януари 2022 г. Той 

коментира, че над 60 % от туристите в България са българи. 

Димитров добави, че очаква през 2023 г. приходите от туризма да са 8,5 млрд. 

лева. 

 

Вж. видео 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-zimnite-ni-kurorti-sa-palni-vapreki-toploto-vreme/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-zimnite-ni-kurorti-sa-palni-vapreki-toploto-vreme/
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30 български полицаи са командировани за зимния сезон в 

Банско 
 

С цел осигуряване на обществения ред и безопасността на движението по 

пътищата, както и противодействие на престъпността, в ски зона „Банско“ и 

курортните селища са командировани допълнително за сезона 30 служители от 

Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР. С оглед 

очаквания голям брой туристи от Румъния и Гърция, в районно управление Банско са 

командировани и трима чуждестранни полицейски служители – двама от Гърция и един 

от Румъния, за съвместна патрулно-постова дейност. 

Това каза в отговор на депутатски въпрос служебният министър на вътрешните 

работи Иван Демерджиев, предаде репортер на БГНЕС. 

От Министерството на вътрешните работи са предприети всички необходими 

мерки за гарантиране спокойствието на жителите и гостите на общините Банско и 

Разлог през зимния туристически сезон 2022/2023 г., заяви министър Демерджиев. 

 

Повече информация 

 

 

 

Експерти от БСУ и РИМ-Бургас представиха резултатите от 

съвместен международен проект за дигитализация и съхранение на 

ритуална кухня 

 

Експерти от четири държави се срещнаха в Бургас във връзка с работата по 

проект EuRiCa, насочен към дигитализация и съхранение на обредната кухня. 

Представители на партньори от образователни и културни институции от България, 

Латвия, Португалия и Италия проведоха работната си среща в залите на галерия-музей 

"Георги Баев". Те обсъдиха постигнатите до момента резултати и изготвените 

наръчници за дигитализация и популяризиране в социалните мрежи на рецепти от 

ритуалната кухня. 

На фона на световната глобализация се забелязва нарастващо търсене на 

автентични продукти, на кулинарен и културен туризъм, свързан с традициите на 

местното население. В тях се включват обредната кухня, обичаите, спецификата на 

начина на живот на хората в даден регион. 

 

Повече информация 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/30-balgarski-politsai-sa-komandirovani-za-zimniya-sezon-v-bansko/
https://tourismboard.bg/news/30-balgarski-politsai-sa-komandirovani-za-zimniya-sezon-v-bansko/
https://tourismboard.bg/news/eksperti-ot-bsu-i-rim-burgas-predstaviha-rezultatite-ot-savmesten-mezhdunaroden-proekt-za-digitalizatsiya-i-sahranenie-na-ritualna-kuhnya/
https://tourismboard.bg/news/eksperti-ot-bsu-i-rim-burgas-predstaviha-rezultatite-ot-savmesten-mezhdunaroden-proekt-za-digitalizatsiya-i-sahranenie-na-ritualna-kuhnya/
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Международни новини от България и света  
 

 

България участва на най-голямото туристическо изложение за 

масова публика в света – CMT в Щутгарт 

В периода 14-22 януари в германския град Щутгарт отново след двугодишно 

прекъсване се провежда международното туристическо изложение CMT (Caravan – 

Motor - Touristik). За девет дни изложението се посещава средно от около 300 хил. 

посетители, което го нарежда на водещо място сред туристическите изложения в света, 

предназначени за крайния клиент.  

Туристическият панаир, посветен на къмпингите, караваните и свободното 

време, се допълва от съпътстващите изложения за колоездене, пешеходен туризъм, 

голф, уелнес и круизни пътувания. 

Българският щанд е на площ от 40 кв. м, на който заедно с Министерството на 

туризма тази година участват Албена Тур ЕАД, Община Варна и „Camperisimo“. През 

първия уикенд на изложението интересът към България е огромен. Запитванията са 

основно за морски почивки, възможности за обиколни пътувания, колоездене, 

планински преходи, рехабилитация и уелнес и др. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-na-naj-golyamoto-turistichesko-izlozhenie-za-masova-publika-v-sveta-cmt-v-shtutgart/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-na-naj-golyamoto-turistichesko-izlozhenie-za-masova-publika-v-sveta-cmt-v-shtutgart/
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България участва на туристическо изложение в Мадрид с 

информационен щанд 

 

България участва на туристическото изложение FITUR в Мадрид с 

информационен щанд, на който са представени Министерството на туризма, общините 

Варна и Велико Търново, летище София и седем туристически агенции. 

В рамките на събитието заместник-министър Георгиева се срещна с генералния 

секретар на  СОТ, Зураб Пололикашвили, с министъра на промишлеността, търговията 

и туризма на Испания, Рейес Марото и с директора на Регионален департамент 

„Европа“ в СОТ Алехандра Прианте. В разговорите бяха обсъдени актуални въпроси от 

взаимен интерес, свързани с развитие и разширяване на сътрудничеството в сферата на 

туризма. Специален акцент беше поставен върху предстоящото домакинство на 

България при провеждането на 68-та сесия на Регионална комисия „Европа“ на СОТ, 

която ще се проведе в София в края на май – началото на юни тази година. 

В рамките на изложението заместник-министър Ирена Георгиева проведе 

двустранна среща с Мариана Олескив, ръководител на Държавната агенция за развитие 

на туризма на Украйна. В началото на срещата, заместник-министър Георгиева поднесе 

съболезнования във връзка със загиналите в катастрофата на украинския хеликоптер 

представители на Вътрешното министерство на страната. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-na-turistichesko-izlozhenie-v-madrid-s-informatsionen-shtand/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-na-turistichesko-izlozhenie-v-madrid-s-informatsionen-shtand/
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Кметът на Банско Иван Кадев се срещна с турски туроператори 

 

Кметът на община Банско Иван 

Кадев и зам.-кмет Сашка Въчковa 

проведоха работна среща с туроператори 

и турагенти от Турция. Форумът бе 

организиран с посредничеството на г-н 

Бурхан Немутлу - председател на УС на 

Българско-турската търговско-

индустриална камара. 

Представителите на турските 

туристически фирми споделиха прекрасните си впечатления от природните дадености, 

спортната инфраструктура и богатия културен календар на общината и не скриха 

възторга си от града. Те очакват интересът на туристите от Турция да бъде голям и то 

през всички сезони, тъй като Банско е разпознаваема за тях дестинация, предлагаща 

разнообразни форми на туризъм, подходящи за различни целеви групи. 

 

Повече информация 

 

 

 

Ски сезонът най-накрая започва и в Румъния, но само частично 

 

Само една писта в румънската ски 

зона Шуряну, която разполага с 10 

трасета с обща дължина 12,3 км, ще бъде 

отворена днес, след като в планината 

Себеш, част от Южните Карпати, най-

после падна сняг, предаде агенция 

Аджерпрес. Представители на ски 

зоната, която се намира на надморска 

височина от 1650 до 2010 м, изразиха 

надежда, че снеговалежите от последните дни ще позволят отваряне и на останалите 

писти в скоро време. 

Ски сезонът в един от най-големите румънски курорти - Синая, бе открит най-

после вчера, но бяха отворени само девет писти. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kmetat-na-bansko-ivan-kadev-se-sreshtna-s-turski-turoperatori/
https://tourismboard.bg/news/kmetat-na-bansko-ivan-kadev-se-sreshtna-s-turski-turoperatori/
https://tourismboard.bg/news/ski-sezonat-naj-nakraya-zapochva-i-v-rumaniya-no-samo-chastichno/
https://tourismboard.bg/news/ski-sezonat-naj-nakraya-zapochva-i-v-rumaniya-no-samo-chastichno/
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Евростат: Туризмът в ЕС през 2022 г. почти достига до 

равнището си отпреди пандемията 

Туристическата индустрия в Европейския съюз изглежда, че се възстановява 

стабилно от негативните ефекти от пандемията от коронавирус, сочи най-новата оценка 

на Евростат, публикувана днес. Показателите на сектора на туризма през 2022 г се 

доближават до нивата си от предпандемичната 2019 година, отчита европейската 

статистическа агенция. 

Сред страните от Европейския съюз, при които броят на нощувките, 

реализирани от местни и чуждестранни туристи, се увеличава през 2022 г. в сравнение 

с 2019 г. са Дания (12.3 процента повече нощувки), Нидерландия (+3.9 процента) и 

Белгия (+0.5 процента). 

 

Повече данин 

https://tourismboard.bg/news/evrostat-turizmat-v-es-prez-2022-g-pochti-dostiga-do-ravnishteto-si-otpredi-pandemiyata/


 

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 

 

 

13 

 

 

Крит е сред десетте най-добри дестинации за 2023 г. за 

приключенски и уелнес туризъм според испанското списание 

„Остелтур“ 

 

Крит е сред 10-те най-добри дестинации, които през 2023 г. ще определят 

тенденциите в приключенския, природния и уелнес туризъм по света, предаде за БТА 

гръцката агенция АНА-МПА, позовавайки се на испанското списание „Остелтур“ 

(Hosteltur), което цитира резултатите от неотдавнашно проучване на испанския 

доставчик на туристически разузнавателни услуги Mabrian Technologies. 

За проучването си от „Мебриън“ анализират световната еволюция на 

туристическия интерес и фактите, които засягат дадена туристическа дестинация и се 

основават на милиони спонтанни взаимодействия на пътници с платформата 

TripAdvisor. 

Гръцкият остров Крит е на второ място след Бали, Индонезия, и преди Алгарве, 

Португалия. 

 

Повече информация 

 

 

 

Туризмът в Кипър вече е по-устойчив, каза заместник-

министъра на туризма Савас Пердиос 

 

Последните данни за броя на туристите, пристигнали в Република Кипър през 

2022 г. показват, че туризмът на страната вече е в по-добро състояние и е по-устойчив, 

предаде за БТА кипърската агенция КНА, като цитира изказване на  заместник-

министъра на туризма Савас Пердиос пред агенцията, както и думите му, че целта е 

приходите от туризъм през тази година да надхвърлят нивата от 2022 г. 

„Изводът, който можем да направим от миналата година, е, че нашият туризъм е 

по-устойчив и че сега имаме право да заявим, че кипърският туризъм не зависи от 

руския пазар“, каза Пердиос. 

Той добави, че диверсификацията и укрепването на устойчивостта на кипърския 

туризъм се вижда в резултатите от 2022 г., особено по отношение на приходите, които 

са 90% от приходите през 2019 г. По думите на Пердиос Кипър е сред първите 20 

страни в света с оглед на възстановяване на нивото на приходите от туризъм спрямо 

2019 г.. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/krit-e-sred-desette-naj-dobri-destinatsii-za-2023-g-za-priklyuchenski-i-uelnes-turizam-spored-ispanskoto-spisanie-osteltur/
https://tourismboard.bg/news/krit-e-sred-desette-naj-dobri-destinatsii-za-2023-g-za-priklyuchenski-i-uelnes-turizam-spored-ispanskoto-spisanie-osteltur/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-v-kipar-veche-e-po-ustojchiv-kaza-zamestnik-ministara-na-turizma-savas-perdios/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-v-kipar-veche-e-po-ustojchiv-kaza-zamestnik-ministara-na-turizma-savas-perdios/
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Силен ръст на пътниците през 2022 г. отчитат британските 

летища 

 

Британските летища са отчели скок в броя на пътниците през 2022 г., след края 

на свързаните с пандемията ограничения върху пътуванията, съобщи ДПА. 

Летището "Гетуик", второто най-натоварено във Великобритания, обяви, че е 

обслужило 32,8 милиона пътници през 2022 година. Това представлява над пет пъти 

повече спрямо 6,3-те милиона пътници, обслужени през 2021 година. Спрямо броя на 

пътуващите преди пандемията обаче през миналата година пътниците на "Гетуик" са 

били само 71 на сто. 

Главният търговски директор на лондонското летище Джонатан Полард 

коментира данните с думите, че те "са изключително положителни и ясно показват 

продължаващото силно възстановяване на пътникопотока на "Гетуик". 

Друго лондонско летище - "Лондон Сити" - съобщи за четирикратно увеличение 

на пътниците си през 2022 година. То е било използвано от 3 милиона пътуващи през 

миналата година, докато през 2021 г. тази цифра е били едва 700 000. Въпреки 

значителното подобрение, пътниците през 2022 г. са били 59 на сто от пътниците през 

предпандемичната 2019 година. 

По-рано и най-големият авиовъзел на британската столица, "Хийтроу", съобщи, 

че е регистрирал тройно увеличение на пътникопотока си през миналата година - до 

61,6 милиона пътници. 

 

Повече информация 

 

 

 

Туристическата дейност в Испания през 2022 година е 

надвишила предпандемичните равнища 

 

Туристическата дейност в Испания, втората най-посещавана световна 

дестинация преди пандемията, е надвишила през 2022 година предпандемичното си 

равнище.эПротивно на различни предвиждания 2022 година отбеляза възстановяването 

на туристическата дейност в Испания с приходи от туризъм към БВП от 159 милиарда 

евро или с 1,4 на сто повече, отколкото през 2019 година". 

Туризмът, който е стълб на испанската икономика, е осигурил миналата година 

12,2% от испанския БВП или незначително под стойността от 2019 година (12,6%). 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/silen-rast-na-patnitsite-prez-2022-g-otchitat-britanskite-letishta/
https://tourismboard.bg/news/silen-rast-na-patnitsite-prez-2022-g-otchitat-britanskite-letishta/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskata-dejnost-v-ispaniya-prez-2022-godina-e-nadvishila-predpandemichnite-ravnishta/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskata-dejnost-v-ispaniya-prez-2022-godina-e-nadvishila-predpandemichnite-ravnishta/

