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ТЕЛЕГРАФ

Гърция и Испания са 
сред най-желаните мес-
та за почивка сред бъл-
гарите.
Това показват данните 
за резервации на туропе-
раторските фирми. 
Списъкът на най-попу-
лярните държави с 
изключение на България 
традиционно включва 
Гърция, но също така 
Италия, Испания и Мал-
та, по-малко популярни 
през предходните годи-
ни. Цената на самолетни-
те билети до най-попу-
лярните ваканционни 
дестинации от България 
е нараснала средно с 
30%.

План
Премахването на огра-
ниченията в много евро-
пейски държави и въвеж-
дането на цифровия сер-
тификат на ЕС за 
COVID-19 увеличиха зна-
чително нуждата на бъл-
гарите да планират пъту-
вания в чужбина. Тази 
година българските 
туристи избират вакан-
ционни дестинации, кои-
то са популярни от годи-
ни. Гърция, която от годи-

ни е една от най-попу-
лярните дестинации за 
почивка, е на първо мяс-
то в класацията. Най-
популярните дестинации 
са Атина, Крит и Корфу.
Въпреки че цените на 
самолетните билети до 
гръцките градове тази 
година са се увеличили 
средно с 38%, това не 
спира българите. Гърция 

беше една от първите 
страни в Европа, която 
обяви премахването на 
ограниченията и ясен 
план за отваряне на 
туризма за чуждестран-
ни туристи.

Топ
Второто място в класа-
цията зае Испания, която 

беше хитът на тазгодиш-
ните майски празници. 
Тази година българите 
ще пътуват до Майорка, 
Аликанте, Барселона, 
Малага. Високата попу-
лярност на Испания тази 
година доведе до по-
високи цени на самолет-
ните билети - ще платим 
с 45% повече за двупосо-
чен билет от миналата 
година. В топ 3 на най-
популярните дестинации 
за почивка влиза Италия. 
В Италия българите най-
често избират Рим и 
Катания, а цените на 
билетите тази година са 
по-високи с по-малко от 
18%. Според експертите 

по-ниският интерес към 
Италия тази година се 
дължи на задължението 
да се предоставят тесто-
ве за коронавирус дори 
за ваксинирани хора, но 
това се промени от първи 
юли, когато официално 
влезе в сила цифровият 
сертификат за COVID-19 
на ЕС в страните от 
Европейския съюз. Тази 
година българите ще 
ходят на почивка без 
деца, въпреки че има и 
изключения. Семейства-
та с едно дете ще отидат 
до Гърция и Испания, 
докато двойките без 
деца ще отскочат до 
Италия. 

Прогнозата за време-
то на учените от Нацио-
налния институт по 
метеорология и хидро-
логия (НИМХ) може да 
се чете безплатно в 
БТА. 
Освен обобщения за 
големи региони тя 
включва и информация 
за 19 черноморски и 14 
планински курорта у нас. 
Свободният достъп е по 
силата на договор за 
сътрудничество между 
двете институции, който 
беше подписан на 22 юни 
от директорите на НИМХ 
проф. Христомир Брън-
зов и на БТА Кирил Въл-
чев. Секцията е обогате-
на с графики, които 
показват прогнозата за 
температурата на възду-
ха, морската вода и въл-
нението на морето в 19 
точки на черноморския 
бряг - нос Шабла, нос 
Калиакра, Балчик, Албе-
на, Златни пясъци, Св. 
св. Константин и Елена, 
Варна, Обзор, нос Емине, 
Слънчев бряг, Несебър, 
Поморие, Бургас, Созо-
пол, Приморско, Китен, 
Царево, Ахтопол и Сине-
морец. В друга таблица е 
представена прогнозата 
за температурите в пла-
нините - на връх Мусала, 
връх Тодорка, връх 
Ботев, Черни връх, х. 
"Алеко", Рожен в Родопи-
те, връх Мургаш, Пампо-
рово, Боровец, Смолян, 
Банско и Добринище.
Графиките се актуали-
зират два пъти в деноно-
щието. През зимата 
информацията ще бъде 
обогатена и с дебелина-
та на снежната покривка 
в тези точки. Предстои 
през есента БТА да запо-
чне да публикува и 
информация от НИМХ с 
прогноза за времето в 
балнеокурортите ни.

Прогнозата за
времето вече
безплатнаГърция и Испания

най-желани за почивка

СПОРЕД РЕЗЕРВАЦИИТЕ НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ

Слагат на марки скалните църкви
ЖАНЕТА ЙОРДАНОВА

Две пощенски марки, 
посветени на 800-годиш-
нината от основаването 
на Ивановските скални 
църкви, бяха валидира-
ни вчера. 
Събитието се състоя на 
територията на археоло-
гическия резерват в при-
съствието на изпълни-
телния директор на „Бъл-
гарски пощи” ЕАД Деян 
Дънешки. На място бе 
открита изнесена пощен-
ска станция, от която всеки можеше да си закупи 
марките. Те ще станат достъпни в централните 
пощенски клонове в 28-те областни града на стра-
ната и във филателните магазини. Марките са с 
размер 25/35 мм и цената им е 0,65 лв. и 1,00 лв. 
Отпечатани са в тираж 5500. Предстои да се уточ-
нят тиражът и стойността на марките. Автор на 
художествените проекти е художникът Станимир 
Желев.
В словото си ЕАД Деян Дънешки изтъкна значе-
нието на филателията за културния напредък на 
страната и припомни, че първите марки, издавани 
на подобна тематика, датират още от 1911 година. 
Тогава е бил увековечен Рилският манастир, а 
след това и манастирът „Света Троица” край Вели-
ко Търново. 

50 се записаха за 
маратона Галата
Повече от 50 участници от България, Русия и 
Дания се записаха онлайн за тазгодишния мара-
тон Галата-Варна.
Това е 81-вото издание и ще се проведе на 1 
август. Организатори на маратона са ВМС на РБъл-
гария, Община Варна и ПСК „Черно море”. Крайният 
срок за записването е 29 юли. Ще могат да участват 
всички родени преди 2009 г. Всеки участник трябва 
да е преминал предсъстезателен медицински пре-
глед не по-рано от 3 дни преди старта. Прегледът се 
удостоверява със съответен документ, който се 
представя за проверка преди старта. Всеки участник 
подписва декларация по образец, публикувана в 
сайта на маратона. Декларацията се разпечатва, 
подписва и представя на старта. За плувците под 18 
г. декларацията се подписва от родител.
Всеки участник подписва декларация – съгласие 
за предоставяне и обработка на личните данни, пуб-
ликувана в сайта на маратона. Организаторите 
гарантират, че данните ще се използват само за 
целите на маратона. Новото рибарско пристанище 
„Карантината” е сборният пункт на маратона Галата 
– Варна 2021. Миналата година участниците се 
събраха пред паметника в едноименната местност. 
Входът на пристанището е точно срещу паметника. 
За улеснение на плувците, които нямат транспорт, 
във времето от 7,00 до 8,00 часа на интервал от 10 
минути от Катедралата ще тръгва по един специа-
лен автобус, обозначен с информационна табела за 
маратона.

Леко метро ще пра-
вят във Варна, обяви-
ха от общината.
Общественото обсъж-
дане на проекта за 
изграждане на градска 
железница ще се прове-
де днес. Проектът е съо-
бразен изцяло с изис-
кванията на ЕС за нови 
екологични системи за 
транспорт в градски 
условия. Разработката 
предвижда 7 участъка 
на трасето на железни-
цата, на които е напра-
вен подробен анализ на 

възможностите за реа-
лизация на скоростен 
екологичен транспорт: 
от летище Варна до бул. 
„Христо Смирненски” по 
бул. „Цар Освободител”. 
Дължината му е 6,635 
км, а жп шосето е назем-
но автономно. Отсечка-
та от летище Варна до 
Индустриалната зона 
ще е дълга 16 км, отно-
во над земята. Под 
земята ще влиза влакът 
от бул. „Христо Смир-
ненски” до жп гара 
Варна, там отсечката е 

4,3 км. Последната част 
е от бул. „Христо Смир-
ненски” до КК Златни 
пясъци - 18,019 км, 
наземно, автономно 
железопътно трасе. В 
предпроектното проуч-
ване са представени и 
общи сведения за леки-
те градски железници в 
Европа и по света, за 
градове, които са близ-
ки по население и нато-
вареност на транспорт-
ната система до Варна - 
от Германия, Белгия, 
Дания, Нидерландия, 

САЩ. Проектът е съо-
бразен изцяло с изис-
кванията на ЕС за нови 

екологични системи за 
транспорт в градски 
условия. 

Правят леко метро във Варна

Картата на мор-
ското метро

Премахването на ограниченията увеличиха пътуванията

Корфу е сред най-предпочи-
таните места за почивка.


