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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

Проф. Румен Драганов: Почивката за Великден ще струва средно 

около 1000 лева за семейство с две деца за 4 дни в планински хотел 

 

Скокът на цените на храните няма да уплаши българите и този Великден се 

очаква дори да има ръст в туристическите пътувания в страната и в чужбина. Това каза 

в интервю за БТА проф. Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. 

Около 320 000 ще бъдат пътуванията на българите през почивните дни около празника, 

от които около 60 000 ще са в чужбина. 

2023 г. е годината на интензивните туристически пътувания и Великден ще 

докаже, че туризмът заради пандемията, включително и заради инфлацията, печели от 

тази ситуация, коментира Драганов. 

Пътуванията ще са по-малко тази година, защото Великден отбелязваме по-рано. 

По принцип този празник съвпада с края на зимния сезон в страната и преди началото 

на летния. Когато Великден съвпадаше с майските празници между 1 и 6 май, в 

България са отчитани почти половин милион пътувания, напомни експертът, но посочи, 

че за сметка на това тази година пътуванията ще са по-интензивни. 

По данни от статистиката пътуванията на българските граждани в чужбина през 

април 2022 г. са били 590 500 или със 117,7 на сто над регистрираните през април 2021 

година, а посещенията на чужденци в България са били 646 300 или със 128,8 на сто 

повече в сравнение със същия месец на 2021 г. Делът на посещенията на българите и на 

чужденците с цел почивка и екскурзия е почти изравнен - около 29 на сто. 

За този Великден в страната интерес има към планинските, балнео, спа и уелнес 

хотелите, къщите за гости и жилищата - втори дом, както и към посещенията при 

близки, роднини и приятели, каза Румен Драганов. В чужбина за предстоящите 

празници най-атрактивните дестинации ще са Турция, където се очаква да има около 20 

000 пътувания на сънародниците ни, както и Гърция - с около 15 000 пътувания. 

Останалите до 60 000 са разпределени между страните от ЕС и извън Общността, 

коментира експертът. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/prof-rumen-draganov-pochivkata-za-velikden-shte-struva-sredno-okolo-1000-leva-za-semejstvo-s-dve-detsa-za-4-dni-v-planinski-hotel/
https://tourismboard.bg/news/prof-rumen-draganov-pochivkata-za-velikden-shte-struva-sredno-okolo-1000-leva-za-semejstvo-s-dve-detsa-za-4-dni-v-planinski-hotel/
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Новини от други НПО, свързани с туризъм 
 

 

ОБТ поиска разширяване на обхвата на проверките и извън 

автобусния превоз 
 

Министър Димитров и екип на Министерството на туризма се срещнаха с 

представители на Обединение „Бъдеще за туризма“ (ОБТ), за да обсъдят актуални 

въпроси, свързани с проверките, които се извършват срещу нелегалните екскурзии и 

сивия сектор в туризма. От сдружението на туроператорите изразиха удовлетворение от 

започналите проверки, насочени срещу нелоялните практики и нелицензираните 

фирми, които оперират като туроператори и лицата, упражняващи професията 

екскурзовод. В разговора бяха коментирани нерегламентирани действия, които влизат в 

разрез с нормативната уредба. 

Представителите на Обединение „Бъдеще за туризма“ поискаха разширяване на 

обхвата на проверките и извън автобусния превоз. Те предупредиха, че “при 

организирани пътувания в далечни дестинации има много по-драстични нарушения”, 

по думите им. Като пример посочиха пътувания, свързани с пакети за йога и други 

духовни практики, които могат да стигнат и до 20 хил. лв., за поклоннически туризъм, 

свързан с различни църковни групи, фотопленери, гурме турове и други подобни 

пътувания, които се осъществяват от клубове по интереси, различни организатори или 

дори екскурзоводи, които нямат лиценз за извършване на туроператорска дейност. Те 

алармираха, че масово автобусни фирми, притежаващи само лицензи на превозвачи, 

също оперират като туроператори. 

  

Повече информация 

 

 

 

Димитрина Горанова е преизбрана за председател на 

Управителния съвет на АББТА 

 

Досегашният председател на Асоциацията на българските туроператори и 

туристически агенти (АБТТА)  Димитрина Горанова е преизбрана за председател на 

Управителния Съвет на Общо отчетно-изборно събрание на организацията на 16 март 

2023 г. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/obt-poiska-razshiryavane-na-obhvata-na-proverkite-i-izvan-avtobusniya-prevoz/
https://tourismboard.bg/news/obt-poiska-razshiryavane-na-obhvata-na-proverkite-i-izvan-avtobusniya-prevoz/
https://tourismboard.bg/news/dimitrina-goranova-e-preizbrana-za-predsedatel-na-upravitelniya-savet-na-abbta/
https://tourismboard.bg/news/dimitrina-goranova-e-preizbrana-za-predsedatel-na-upravitelniya-savet-na-abbta/
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Национални и регионални новини от България   
 

 

Министърът на туризма: От 80 до 500 лева за нощувка на 

Великден 
 

Министърът на туризма Илин 

Димитров коментира офертите за 

великденските празници по БНТ – по 

думите му цените започват от 80 лева 

най-ниска цена за ден и достигат до 500, 

като зависи къде се намира хотелът. 

Рекламата ни е много силна в Румъния, 

Полша и Чехия, каза Димитров. 

„Зимният сезон беше труден, но успешен, в цяла Европа нямаше сняг. Пистите 

бяха преведени в добър вид, случиха се стартовете за Световната купа. 70% от 

туристите са българи през зимния сезон“, допълни Илин Димитров. 

По думите му има 1,4 милиона туристически регистрации за зимните курорти, 

което е с 28% повече от миналата година с 5% повече от 2019 година. 

Относно летния сезон министърът на туризма заяви, че се очакват около 4,7 

милиона туристи през летния сезон. Или Димитров поясни, че има проблем със 

самолетите, тъй като не достигат екипажите. 

Петзвездните СПА хотели регистрират над 75% заетост на годишна база, което е 

много сериозно постижение, има 18% ръст на СПА туризма спрямо миналата година, 

добави министърът на туризма. 

 

Вж. видео 

 

 

 

МТ обяви 5 нови тръжни процедури за плажове под наем в 

периода 6-10.03.2023 г. 
 

В периода 06-10.03.2023 г. Министерство на туризма обяви пет процедури за 

отдаване под наем на морски плажове. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-ot-80-do-500-leva-za-noshtuvka-na-velikden/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-ot-80-do-500-leva-za-noshtuvka-na-velikden/
https://tourismboard.bg/news/mt-obyavi-5-novi-trazhni-protseduri-za-plazhove-pod-naem-v-perioda-6-10-03-2023-g/
https://tourismboard.bg/news/mt-obyavi-5-novi-trazhni-protseduri-za-plazhove-pod-naem-v-perioda-6-10-03-2023-g/
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Министърът на туризма: Бюджетът ни е колкото на Френската 

гимназия, а допринасяме за 7% от БВП 

 

Служебният министър на туризма Илин Димитров тръгна на обиколка по 

професионалните гимназии за туризъм с цел решаване на проблема с кадрите в сектора. 

А междувременно в сряда стана ясно, че Министерството на финансите иска свиване на 

разходите във всички министерства. 

„Министерството на туризма в цялата тази история е положителен герой. Първо 

- нашите служители са малко над 120 човека, ние сме една малка администрация. 

Бюджетът на Министерството на туризма представлява 0,03% от БВП, а ние 

допринасяме за около 7% от БВП, непряко - 14%. Министерството на туризма е едно от 

малките министерства, които допринасят за бюджета. Бих искал да ни увеличат парите 

за реклама, за да можем да допринесем“, каза министър Димитров Bulgaria ON AIR на 

16 мартк 2023 г. 

Ако парите им за реклама са 100 млн., той подчерта, че за 3 години могат да 

бъдат удвоени. 

„Нашият бюджет е твърде малък, той е колкото на Френската гимназия в София, 

но сме изцяло солидарни към политиката на Министерството на финансите. Нещата се 

доближават до кризата от 2009 година, банки фалират в САЩ. Когато има криза, 

големият въпрос пред едно предприятие е дали да се отреже от рекламата, или да се 

инвестира в реклама. Министерството на туризма е малка част от целия пъзел от всички 

министерства в тази страна. Вярвам, че в МФ работят професионалисти и те ще вземат 

най-правилното решение“, допълни Илин Димитров в ефира на Bulgaria ON AIR на 16 

мартк 2023 г. 

Самият той смята, че от реклама не бива да се пести. 

„Най-големият ни партньор е Румъния, посрещаме между 1,2 и 1,3 млн. румънци 

годишно. Очакваме сериозно количество туристи и от Полша, очакваме между 300 и 

400 хиляди чехи. Има индикации, че руските туристи ще се завърнат, но при тях 

"проблемът" е друг - там имаме много собственици на имоти, над 100 000. Обикновено 

пътуват през Турция. Прогнозата на Министерството на туризма е, че ще имаме 4,7 

млн. туристи през лятото, спрямо 4,6 млн. през 2019 година. 2022 година приключи с 

минус 8% спрямо 2019 г.“, каза още Илин Димитров. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-byudzhetat-ni-e-kolkoto-na-frenskata-gimnaziya-a-doprinasyame-za-7-ot-bvp/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-byudzhetat-ni-e-kolkoto-na-frenskata-gimnaziya-a-doprinasyame-za-7-ot-bvp/
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Проверките по граничните пунктове срещу некоректни 

туроператори ще бъдат безсрочни и изненадващи, каза гл. инспектор 

от КЗП Бургас 

 

„До момента на ГКПП 

„Лесово“ няма констатирани 

нарушения, които се отнасят към 

компетенциите на Комисията за 

защита на потребителите.“ Това 

обяви пред журналисти главният 

инспектор към бургаското звено 

на комисията Кристина Касабова, 

след като днес на пункта с 

южната ни съседка започна 

съвместна инспекция на няколко държавни институции за пресичане на нелегални 

практики в туристическите услуги.  

„Кампанията продължава, тя е безсрочна. Ще продължи да има изненадващ 

характер, проверки ще се правят в различни часове и в различен диапазон от време. 

Целта е да се пресекат опитите за нерегламентирани практики при туристическите 

услуги. Комисията за защита на потребителите проверява за стриктно спазване на 

текстовете в Закона за туризма. Основно се проверява регистрирани ли са 

превозвачите, как точно се осъществява пътуването на туристическите групи, имат ли 

съответните разрешителни за туроператорска дейност, извършващите такава дейност 

лица“, каза инспектор Касабова.  

По думите ѝ, за липса на разрешителни за извършване на туроператорска 

дейност, глобата може да достигне 10 000 лева за юридически и до 5000 лева за 

физически лица.  

„Извършва се и контрол по отношение на лицата, които упражняват свободно 

своята професия като екскурзоводите например. Съблюдаваме за това дали те са 

регистрирани по Закона за туризма в Министерството на туризма, дали фигурират в 

Националния туристически регистър и съответно дали имат идентификационна карта. 

Тази идентификационна карта показва, че лицето действително е екскурзовод. При 

нарушения в тази връзка санкцията е 1000 лева“, допълни още Кристина Касабова. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/proverkite-po-granichnite-punktove-sreshtu-nekorektni-turoperatori-shte-badat-bezsrochni-i-iznenadvashti-kaza-gl-inspektor-ot-kzp-burgas/
https://tourismboard.bg/news/proverkite-po-granichnite-punktove-sreshtu-nekorektni-turoperatori-shte-badat-bezsrochni-i-iznenadvashti-kaza-gl-inspektor-ot-kzp-burgas/
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МТ участва в първото заседание на Комитета за наблюдение на 

Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 

 

В София се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма 

„Развитие на регионите“ 2021-2027, на което беше одобрен проектът на Индикативна 

годишна работна програма за 2023 г. по ОПРР 2014-2020 и ПРР 2021-2027. В 

заседанието участва директорът на Дирекция „Програмиране и управление на проекти“ 

в Министерството на туризма Тодор Варгов, който е член на комитета. 

Процедури за около 2 млрд. лева ще бъдат обявени до края на годината по 

Програма „Развитие на регионите“, което представлява около 65% от общия бюджет на 

програмата за периода 2021-2027 г. Общините, неправителствени организации и 

бизнесът, в това число и представителите на сектор туризъм, могат да кандидатстват по 

обявените процедури и да получат финансова подкрепа. 

 

Повече информация 

  

 

 

Кметове на морски общини проведоха работна среща с 

представители на Wizz Air 

 

По инициатива на концесионера на Летище Бургас, „Фрапорт Туин Стар 

Еърпорт Мениджмънт“ АД бе проведена работна среща между представителите на 

местната власт и представител на авиокомпанията Wizz Air на 10 мартт 2023 г. Това 

съобщи Летище - Бургас в официалната си Фейсбук страница. Изпълнителният 

директор на „Фрапорт“ д-р Франк Кванте, главният координационен директор Николай 

Секалов и директорът на Летище – Бургас Георги Чипилски представиха 

предизвикателствата и възможностите за целогодишни маршрути до летището, 

уточнява в поста си летищната управа.  

В дискусията са участвали кметовете на Бургас, Несебър, Поморие и Созопол, 

пред които са представени детайли относно рисковете и възможностите, които 

авиокомпаниите срещат при осъществяването на полети до Летище Бургас. 

„Срещата премина при изключително ползотворен работен дух и тя бе 

осъществена като поредна стъпка в желанието на „Фрапорт Туин Стар“ да си 

взаимодейства с всички заинтересовани страни за развитието на аеропорта“, посочват 

от Летище - Бургас. 

 

Повече информация 

  

https://tourismboard.bg/news/mt-uchastva-v-parvoto-zasedanie-na-komiteta-za-nablyudenie-na-programa-razvitie-na-regionite-2021-2027/
https://tourismboard.bg/news/mt-uchastva-v-parvoto-zasedanie-na-komiteta-za-nablyudenie-na-programa-razvitie-na-regionite-2021-2027/
https://tourismboard.bg/news/kmetove-na-morski-obshtini-provedoha-rabotna-sreshta-s-predstaviteli-na-wizz-air/
https://tourismboard.bg/news/kmetove-na-morski-obshtini-provedoha-rabotna-sreshta-s-predstaviteli-na-wizz-air/
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През февруари от летище София са изпълнени 88 чартърни 

полета 

 

Едва 88 са полетите, изпълнени от летище София по чартърни дестинации през 

февруари, съобщиха от аеропорта. Продължаващата липса на сняг в зимните ни 

курорти намали със 17 процента спрямо 2019 г. пътувалите с тези полети. Наблюдава 

се спад от почти 24% през февруари и по вътрешните полети до Варна и Бургас. 

Общият брой на обслужените пътници на столичното летище през втория месец 

на годината достигна 495 214. Данните сочат, че все още потникопотокът е под нивата 

от предпандемичната 2019 година. Ръст от почти един процент отчита статистиката за 

летелите по международни редовни линии с общо преминали 463 405 пътници. 

Излетелите и кацнали самолети на летище София през втория месец на годината 

достигнаха 4011, което е спад от близо 6% спрямо данните преди пандемията. 

Най-сериозен е спадът при обема на обработените товарни и пощенски пратки 

през февруари, където цифрите сочат намаление от 24% спрямо 2019 г. и възлиза на 

1451 тона. 

 

Повече информация 

  

 

 

Бургас се подготвя за лятото с нова поредица тематични уикенди 

 

За четвърта поредна година Община Бургас ще предложи на своите граждани и 

посетители календар с тематични уикенди през пролетта и лятото. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/prez-fevruari-ot-letishte-sofiya-sa-izpalneni-88-chartarni-poleta/
https://tourismboard.bg/news/prez-fevruari-ot-letishte-sofiya-sa-izpalneni-88-chartarni-poleta/
https://tourismboard.bg/news/burgas-se-podgotvya-za-lyatoto-s-nova-poreditsa-tematichni-uikendi/
https://tourismboard.bg/news/burgas-se-podgotvya-za-lyatoto-s-nova-poreditsa-tematichni-uikendi/


 

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 

 

 

9 

 

 

Кметът на Варна призова министъра на туризма да отмени 

схемата за поставяне на преместваеми обекти в „Златни пясъци“ 

 

Кметът на Варна Иван Портних призова днес министъра на туризма да отмени 

схемата за поставяне на преместваеми обекти в курорта „Златни пясъци“. 

На 14 март Портних съобщи, че в комплекса, който е с национално значение, 

има повече от 300 незаконни бараки и павилиони. По думите му общинските контролни 

инспектори са констатирали този факт още през 2020 и 2021 година, но Дирекцията за 

национален строителен контрол не е реагирала. 

Кметът на Варна посочи, че схемата за разполагане на бараките, одобрена през 

2020 г. от Министерството на туризма, е подписана от зам.-министър на туризма, а не 

от министъра, каквото е изискването на закона. Главният архитект на общината не е 

подновявал разрешителните за поставянето на временните обекти, което ги прави 

незаконни. Като сериозен проблем Портних изтъкна, че много от бараките са върху 

част от тротоарите, с което затрудняват движението на туристите в комплекса. Освен 

това, загрозяват сериозно курортния комплекс. 

 

Повече информация 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/kmetat-na-varna-prizova-ministara-na-turizma-da-otmeni-shemata-za-postavyane-na-premestvaemi-obekti-v-zlatni-pyasatsi/
https://tourismboard.bg/news/kmetat-na-varna-prizova-ministara-na-turizma-da-otmeni-shemata-za-postavyane-na-premestvaemi-obekti-v-zlatni-pyasatsi/
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Международни новини от България и света  
 

 

Зам.-министър Модева проведе работна среща с посланика на 

Италия Н. Пр. Джузепина Дзара 

 

Заместник-министър Мариела Модева проведе работна среща с Н.Пр. 

Джузепина Дзара, посланик на Италия в Република България. Двете страни обсъдиха 

задълбочаването на двустранните отношения в туризма и конкретни съвместни 

инициативи по проекти в различни формати – като Световната организация по туризъм 

(СОТ), Европейската комисия (ЕК) и ОИСР. Бяха очертани основните насоки, в които 

ще работят заедно – като дигиталната трансформация на сектора и обучението на 

кадрите в туризма. 

Професор Модева поздрави посланик Дзара и заяви, че „Италия е първостепенен 

партньор на България в сферата на туризма. Италия също е сред най-популярните и 

обичани дестинации сред българите, като съгласно статистика на СОТ за 2019 година 

326 406 българи са я посетили. Респективно, съгласно данните на НСИ за 2019 година 

156 564 италианци са посетили България, а за 2022 са ни посетили 115 486 италиански 

туристи.“ Заместник-министърът посочи, че по данни на ГКПП отбелязваме ръст от 

107% за 2022 година при посещенията на италиански туристи спрямо 2021 година. 

Професор Модева отбеляза, че България има богато културно-историческо 

наследство. Страната ни е била населявана от древни цивилизации и всяка от тях е 

оставила част от традициите и наследството си тук, което прави дестинация България 

още по-интересна за туристите. Страната ни притежава над 40 000 исторически 

артефакта, което я поставя на трето място след Италия и Гърция. 

 

Повече информация 

 

 

 

Приключи успешното представяне на България на 

международното изложение ITB в Берлин 

 

България се представи с един от най-добрите си досега национални щандове – с 

най-модерна до момента визия по всеобщата оценка на бизнеса, разположен на 

изключително комуникативно място в една от общо 35-те палати на „Мессе Берлин“. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-modeva-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-italiya-n-pr-dzhuzepina-dzara/
https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-modeva-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-italiya-n-pr-dzhuzepina-dzara/
https://tourismboard.bg/news/priklyuchi-uspeshnoto-predstavyane-na-balgariya-na-mezhdunarodnoto-izlozhenie-itb-v-berlin/
https://tourismboard.bg/news/priklyuchi-uspeshnoto-predstavyane-na-balgariya-na-mezhdunarodnoto-izlozhenie-itb-v-berlin/
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Зам.-министър Ирена Георгиева участва в 10-та Среща на върха 

на Арабската авиация в Рас Ал-Хайма 

 

Заместник-министърът на туризма 

Ирена Георгиева участва в 10-та Среща на 

върха на Арабската авиация в Рас Ал-

Хайма, Обединени арабски емирства. 

Форумът е посветен на 

предизвикателствата пред секторите 

авиация и туризъм и тяхната обвързаност 

с развитието на устойчив туризъм. 

Инициативата е подкрепена от арабските 

правителства и се проведе съвместно с Туристическата администрация на Рас Ал-

Хайма. 

Заместник-министър Георгиева поднесе специално приветствие от името на 

българското Министерство на туризма към гостите и делегатите в срещата на върха. 

„Безспорен е успехът на държавите от Близкия Изток в сферата на иновациите и 

визията им за устойчивост в сектора, а авиацията и туризмът следва да работят заедно 

ръка за ръка в изграждането на моста, който пресича границите и свързва народите“, 

подчерта заместник-министър Ирена Георгиева в своето обръщение. 

 

Повече информация 

 

 

 

Бразилия отново въвежда туристически визи за граждани на 

САЩ и други страни 

 

От 1.10.2023 г. Бразилия отново ще въведе задължителни туристически визи за 

гражданите на САЩ, Австралия, Канада и Япония, съобщи министерството на 

външните работи. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-irena-georgieva-uchastva-v-10-ta-sreshta-na-varha-na-arabskata-aviatsiya-v-ras-al-hajma/
https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-irena-georgieva-uchastva-v-10-ta-sreshta-na-varha-na-arabskata-aviatsiya-v-ras-al-hajma/
https://tourismboard.bg/news/braziliya-otnovo-vavezhda-turisticheski-vizi-za-grazhdani-na-sasht-i-drugi-strani/
https://tourismboard.bg/news/braziliya-otnovo-vavezhda-turisticheski-vizi-za-grazhdani-na-sasht-i-drugi-strani/
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Туристическите нощувки в ЕС през 2022 г. са се възстановили до 

95% от предпандемичното равнище от 2019 г. 
 

След спада, регистриран заради пандемията от КОВИД-19, общият брой на 

нощувките, прекарани в местата за туристическо настаняване  в ЕС, са достигнали 2,73 

милиарда през 2022 година, отчита Евростат. Тези данни бележат разлика от едва 5 на 

сто спрямо броя на нощувките през предпандемичната 2019 година (2,88 милиарда 

нощувки). Спрямо 2021 година (1,83 милиарда нощувки) те са нараснали с 49 на сто 

през 2022 година.  

В течение на 2022 година цифрите за туризма през всички месеци са били по-

високи спрямо съответните месеци на 2021 година, като през четвъртото тримесечие на 

2022 година са отчетени рекордните 472 милиона нощувки. Това е спад от едва 2 на сто 

спрямо предпандемичното четвърто тримесечие на 2019 година (483 милиона 

нощувки).  

В началото на 2022 година равнищата в туризма са били доста по-ниски, 

отколкото през същите месеци на 2019 година. От май 2022 година обаче тази разлика 

вече не е била толкова значима. За остатъка от годината нощувките, прекарани в места 

за туристическо настаняване, са били с под 5 на сто по-малко, отколкото през 2019 

година, а през юли, август, септември и октомври - само с под 1 на сто по-малко от 

същите месеци на 2019 година. 

Данните за 2022 година сочат, че нощувките, прекарани от местни жители в 

туристически места за настаняване в страните им, са надвишили равнищата от 2019 

година (1,53 милиарда нощувки през 2022 година спрямо 1,51 милиарда нощувки през 

2019 година или +1 на сто). За сметка на това прекараните от чуждестранни гости 

нощувки са били напът да се възстановят напълно, но все още са останали далеч от 

предпандемичните равнища (1,20 милиарда нощувки през 2022 година спрямо 1,36 

милиарда нощувки през 2019 година или -12 на сто). 

Сред страните от ЕС Латвия е била най-далеч от пълно възстановяване по 

отношение на нощувки, прекарани от чуждестранни гости (-45 на сто през 2022 година 

спрямо 2019 година), следвана от Словакия (-40 на сто) и Литва (-37 на сто). Дания е 

била единствената страна в ЕС с растеж на нощувките, прекарани от международни 

туристи (+4 на сто), а Хърватия (-2 на сто) и Люксембург (-3 на сто) са били близо. 

За сметка на това Малта е регистрирала най-високия растеж в нощувките, 

прекарани от местни жители (+39 на сто през 2022 година спрямо 2019 година), 

следвана от Кипър (+35 на сто) и Словения (+25 на сто).. 

 

Повече данни 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/turisticheskite-noshtuvki-v-es-prez-2022-g-sa-se-vazstanovili-do-95-ot-predpandemichnoto-ravnishte-ot-2019-g/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskite-noshtuvki-v-es-prez-2022-g-sa-se-vazstanovili-do-95-ot-predpandemichnoto-ravnishte-ot-2019-g/

