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Залагаме
Не се отказваме
от концесиите
на морските
плажове, но ще
ги контролираме
по-строго
сезона, но в по-ограни-
ченирамкизарадипета-
та вълна от коронави-
рус. Дестинациите, към
които очакваме да има
интерес през следващи-
те седмици, са Банско,
Боровец, Пампорово,
Велинград, Хисаря,
Сандански, София,
Пловдив, Велико Тър-
ново, Разлог и др.
Безспорно започна-

лата пета вълна на ко-
ронавирус оказва отри-
цателно влияние, но въ-

преки това има доста-
тъчно предпоставки
зимният сезон да завър-
ши с добри резултати на
фона на пандемичните
условия.
В периода декември

2021 г. – март 2022 г. ще
имаповечечуждестран-
ни туристи спрямо съ-
щия период на предход-
ната година общо за
страната, включително
и за трите ни големи ски
курорта Банско, Боро-
вец и Пампорово.
Към момента наблю-

даваме много добри ре-
зултати в зимните ку-
рорти. За декември 2021
г. и по-голямата част от
януари 2022 г. община
Банско посрещна близо
60 хил. туристи, община
Самоков, която включ-
ва и Боровец - над 40
хил., общините Смолян
и Чепеларе, където е и
Пампорово - над 30 хил.
туристи. Ръстовете от
началото на зимния се-
зон до момента са много
високи в Банско – над 2
пъти, вобщинаСамоков
– над 65%, а в Смолян и
Чепеларе – над 40%.
Въпреки всичко слу-

чило се в по-общплан за
целия зимен сезон сега
очакваме Банско да от-
бележи сериозен ръст
на британски, гръцки и
израелски туристи спря-
мо предходния. Този зи-
мен сезон спрямо мина-
лия очакваме в Боровец
да отчетем увеличение
на британските туристи
и на гостите от Северна
Македония, а за Пампо-
рово - ръст на британ-
ските и на сръбските ту-
ристи.
Но няма как още сега

дадостигнемравнището
отпреди пандемията.

ХРИСТО НИКОЛОВ

- Г-н Проданов, какво
да очакваме от пред-
стоящия летен сезон,
след като морските хо-
тели не са отваряли, от-
когато е сериозният
скок на цените на тока?
Как вървят записвания-
та от чужди туристи и
можете ли да се ангажи-
рате с прогноза, след ка-
то от м. г. се говори, че
през 2022-а туризмът
ще се възстанови 85%
от нивата през 2019 г.?
-Къммоментаимаин-

терес от
традицион-
ни наши па-
зари като
Полша, Че-
хия, Герма-
ния, Из-
раел, Русия,
Украйна и
др., като по
традиция
очакваме
най-много
да са българските и ру-
мънските туристи.
Налице са известни

предпоставки да започ-
не възстановяването на
туристопотока отВели-
кобритания, който е
ключов пазар за летен и
зимен туризъм вБълга-
рия. За този летен сезон
отчитаме и увеличение
на планираните полети
от Словакия, Швеция и
Норвегия според данни-
те от фирмата - конце-
сионер на двете ни мор-
ски летища.
Към момента не бих-

мемоглидапрогнозира-
ме в каква степен ще се
възстанови туризмът
през 2022 г. спрямо 2019
г.,тъйкатоепидемична-
та обстановка в страна-
та е динамична.
Ключово значение за

туризмавБългарияима
вътрешният пазар, но
през тази годинащеима
по-сложна ситуация с
оглед на очакванията да
нараснат изгодните
оферти към български
туристи за почивка на
море и в чужбина. Зато-
ва е важно хотелиерите
унасдаприлагат гъвкав
и конкурентоспособен
подход, чрез който да
продължат да привли-
чат българските тури-
сти.

- Последните ре-
стрикции сигурно уда-
риха много сериозно и
зимния туризъм. Наи-
стина ли обаче сезонът
вече е приключил, как-
то коментират някои?
-Категоричномога да

заявя, че зимният сезон
не е приключил. Наша-
та прогноза, е че пъту-
ванията с цел ски, спа и
културен туризъм ще
продължат до края на

Зимният сезон
не е свършил,
успешен е, но
още не можем
да стигнем
нивата отпреди
пандемията

Христо
Проданов

министър
на туризма

“Европа смята,
че Путин планира
нещо по-лошо
от война
Днес геополитическата тежест
се определя не от
икономическата мощ, а от
страданието, което една
страна може да понесе
Към края на Първата светов-

на война един германски гене-
рал изпратил телеграма до
австрийските си съюзници с
обобщение на ситуацията. По-
ложението е “сериозно, но не
катастрофално”, написал той. И
получил отговор: “А тук поло-
жението е катастрофално, но
не и сериозно”.
Този анекдот обобщава раз-

ногласието между Америка и
Европа относно ситуацията в
Украйна, пише политологът
Иван Кръстев в “Ню Йорк
Таймс”*.
Десетилетията на мир в За-

падна Европа, в съчетание с
дълбоката зависимост на кон-
тинента от руския петрол и газ,
обясняват защо официалните
лица са склонни да приемат,
че агресивните руски действия
са някаква уловка.
Но европейската склонност

за споразумявяне с Русия не
може да обясни защо след
първоначалната тревога
украинските власти, изглежда,
вече споделят същото мнение,
подчертава Иван Кръстев.
Защо президентът на Украй-

на Владимир Зеленски омало-
важи непосредствената запла-
ха от война? Според Кръстев
европейците и украинците са
скептични по отношение на
перспективата за голяма руска
инвазия в Украйна не защото
са по-склонни от американците
да вярват в добронамереността
на президента Путин. Тъкмо
обратното - защото го намират
за още по-злонамерен.

Войната, смятат те,
не влиза в играта
на Кремъл
По-скоро той се уповава на

широк набор от тактики, целта
на които е дестабилизацията на
Запада. За Европа заплахата
от война може да се окаже по-
разрушителна от самата война.
И от двете страни на Атлан-

тическия океан съществува съ-
гласие, че макар следващата
стъпка на Кремъл да е неясна,
той няма да бездейства. Русия
няма просто да отстъпи. Но до-
като американците са склонни
да вярват, че Путин търси горе-
ща война в Украйна, за да реа-
лизира своите големи амбиции,
европейците и вероятно украин-
ците смятат, че той ще се въз-
ползва от хибридната страте-
гия, която включва военно при-
съствие по границата, употреба-
та на енергийните потоци като
оръжие и кибератаки.
Едно руско нахлуване в

Украйна би могло по перверзен

ИВАН КРЪСТЕВ

начин да спаси настоящия
европейски ред, смята Иван
Кръстев. НАТО няма да има
друг избор, освен да отговори
категорично, като въведе строги
санкции и действа решително и
единно. Изостряйки конфликта,
Путин ще сплоти опонентите
си. Поддържането на напреже-
нието, напротив, може да има
обратен ефект: политиката на
максимален натиск, но без да
се стига до инвазия,

може в крайна
сметка да раздели
и парализира НАТО
Днес геополитическата те-

жест се определя не от иконо-
мическата мощ, а от страда-
нието, което една страна може
да понесе. За разлика от вре-
мето на студената война, днес
врагът не е скрит зад желязна
завеса, а е някой, с който
Европа търгува, от когото полу-
чава газ и за който изнася ви-
сокотехнологични стоки. Мека-
та сила е отстъпила пред
устойчивостта, заключава Иван
Кръстев.
А за Европа това е проблем.

Ако успехът на Путин зависи
от способността на западните
общества да устоят на натиска
на високите енергийни цени,
на дезинформацията и на поли-
тическата нестабилност за дъ-
лъг период от време, тогава
той има основание за надежди.
Защото Европа видимо е непо-
дготвена за тези предизвика-
телства. Коригирането на тези
липси чрез инвестиции в от-
бранителна способност, в енер-
гийна диверсификация и со-
циално сцепление трябва да
бъде целта на континента.
Европейците с основание

смятат, че руската инвазия в
Украйна не е неизбежна. Но
не бива да се заблуждаваме,
че можем да избегнем теста
за устойчивост. Иван Кръстев
припомня руска поговорка:
“Ако поканите мечка на танц,
не вие решавате кога танцът
да спре. Решава мечката”.

*Преводът на статията е
по kultura.bg/web.

За лятото
са заявени

повече
полети

до двете ни
морски летища

в сравнение
със сезон 2021

Сега Банско
посреща
два пъти
повече

туристи,
отколкото

миналата зима

CV
� Магистър по ин-

дустриален менидж-
мънт
� Собственик и

управител на заведе-
ния за бързо хране-
не, член на Съвета
на директорите на
“Кинтекс” ЕАД и “Га-
латея” ЕАД
� Регионален ме-

ниджър на компания
за проектиране и из-
граждане на басейни
и спа центрове
� Член на комисия-

та по икономическа
политика и туризъм
на 44-ото, 45-ото и
46-ото народно съ-
брание
� Избран от 47-ото

народно събрание за
министър на туризма
на 13 декември 2021 г.


