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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Доц. Румен Драганов: Туризмът проработи с човешко лице 

 

„Очертава се много интензивен 

септември. Наблюдаваме планината, морето 

и в цялата страна къщите за гости, 

семейните хотели. Магистралите станаха 

тесни“, каза в студиото на Денят започва по 

БНТ на 9 септември 2020 г. доц. Румен 

Драганов.  

„Фактически проработи туризмът с 

човешко лице“, заяви той. 

 

Вж. интервю 

 
 

  

http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-turizmat-proraboti-s-choveshko-litse/
http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-turizmat-proraboti-s-choveshko-litse/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

65% спад на приходите от нощувки през юли 2020 година 

 

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2020 г. 

намалява с 52.7% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 613.2 хиляди. 

Регистриран е срив при чуждите граждани - със 77.1%. Намаление е отчетено и при 

пренощувалите българи - с 12.0%. Българските граждани, нощували в местата за 

настаняване през юли 2020 г., са 427.0 хил. и са реализирали средно по 3.1 нощувки. 

Чуждите граждани са 186.2 хил. и са реализирали средно по 5.1 нощувки, като 73.1% от 

тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. 

 

Повече информация 

 

 
 

 Иван Кадев, кмет на Банско: Ще разчитаме на българските 

туристи този зимен сезон 

 

„Очакваме и още повече български туристи да дойдат в Банско през зимата. И 

досега те са най-многобройните ни гости“, каза кметът на Банско Иван Кадев в 

интервю за debati.bg на 11 септември 2020 г.  

 

Прочети интервю 

 

 

 

Спор между курорти: Несебър иска част от инфраструктура на 

Слънчев бряг 

 

Хотелиери от Слънчев бряг искат Община Несебър да придобие собствеността 

на най-големия морски курорт по Южното Черноморие, съобщи БНТ. 

 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/65-spad-na-prihodite-ot-noshtuvki-prez-yuli-2020-godina/
http://tourismboard.bg/news/65-spad-na-prihodite-ot-noshtuvki-prez-yuli-2020-godina/
http://tourismboard.bg/news/ivan-kadev-kmet-na-bansko-shte-razchitame-na-balgarskite-turisti-tozi-zimen-sezon/
http://tourismboard.bg/news/ivan-kadev-kmet-na-bansko-shte-razchitame-na-balgarskite-turisti-tozi-zimen-sezon/
http://tourismboard.bg/news/spor-mezhdu-kurorti-nesebar-iska-chast-ot-infrastruktura-na-slanchev-bryag/
http://tourismboard.bg/news/spor-mezhdu-kurorti-nesebar-iska-chast-ot-infrastruktura-na-slanchev-bryag/
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Стотици туристи от Беларус удължават до октомври сезона по 

Южното Черноморие 

 

Докато по Северното Черноморие започнаха да затварят хотели заради липсата 

на туристи, на юг мислят за удължаване на туристическия сезон. Седмица след 

отварянето на пазара и премахването на задължителната 14-дневна карантина, България 

прие първите 200 туристи от Беларус, съобщи в репортаж Нова телевизия на 8 

септември 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

  
 

Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

 

 За първи път България е страна партньор на изложението 

„Отдих“ в Москва 

 

България участва ежегодно в 

панаира през последните 26 години, като 

тази година за първи път сме страна 

партньор. Това от своя страна свидетелства 

както за важността на изложението, така и 

за важността на Русия като туристически 

пазар и партньор за страната ни. Това заяви 

вицепремиерът по икономическата и 

демографската политика и министър на туризма, г-жа Марияна Николова при 

откриването на Международното туристическо изложение Отдих 2020 в Москва. 

 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/stotitsi-turisti-ot-belarus-udalzhavat-do-oktomvri-sezona-po-yuzhnoto-chernomorie/
http://tourismboard.bg/news/stotitsi-turisti-ot-belarus-udalzhavat-do-oktomvri-sezona-po-yuzhnoto-chernomorie/
http://tourismboard.bg/news/za-parvi-pat-balgariya-e-strana-partnor-na-izlozhenieto-otdih-v-moskva/
http://tourismboard.bg/news/za-parvi-pat-balgariya-e-strana-partnor-na-izlozhenieto-otdih-v-moskva/
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 ТАСС: Русия и България преговарят за възстановяване на 

полетите 

 

Русия и България водят преговори за възстановяване на полетите между двете 

страни. Това заяви в интервю за ТАСС вицепремиерът и министър на туризма Марияна 

Николова. 

„Отварянето на границите и възстановяването на полетите между нашите две 

държави е въпрос на преговори и желание изразено и от двете страни. Българските 

авиационни власти вече потвърдиха пред Росавиация готовността на българския 

национален превозвач веднага да възобнови полетната си програма след получаване на 

разрешение от руска страна за възобновяване на международните полети до България“, 

каза тя.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Вицепремиерът Николова проведе работни срещи в Москва 

 

Вицепремиерът и министър на 

туризма Марияна Николова проведе срещи 

с ръководителя на ФАТ Зарина Догузова, 

вицепрезидента на Асоциацията на 

туроператорите в Русия Александър 

Сирченко, президента на Руския съюз на 

туриндустрията Андрей Игнатьев, 

изпълнителния директор на Уралската 

асоциация по туризъм Михаил Малцев и 

туроператори в Москва  на 8 и 9 септември 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/tass-rusiya-i-balgariya-pregovaryat-za-vazstanovyavane-na-poletite/
http://tourismboard.bg/news/tass-rusiya-i-balgariya-pregovaryat-za-vazstanovyavane-na-poletite/
http://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-provede-rabotni-sreshti-v-moskva/
http://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-provede-rabotni-sreshti-v-moskva/
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Вицепремиерът Николова проведе работна среща с г-н Бойко 

Коцев, член на УС на МБИС и дългогодишен посланик на България в 

Руската федерация 

 

Вицепремиерът Николова проведе работна среща с г-н Бойко Коцев, член на 

управителния съвет на Международната банка за икономическо сътрудничество 

(МБИС) и дългогодишен посланик на България в Руската федерация на 10 септември. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 Германия премахна задължителния PCR тест за пристигащите 

от област Добрич 

 

Германските власти премахнаха изискването за PCR тест или 14-дневна 

карантина за пристигащите от област Добрич лица. 

Причината е, че вследствие на по-добри показатели за разпространението на 

COVID-19, институтът „Роберт Кох“ е извадил региона от списъка с рисковите райони 

за пътуване. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Италия удължи до 7-ми октомври задължението за карантина на 

лица, пътуващи от България 

 

Италианското правителство удължи до 7-ми октомври 2020 г. задължението за 

14-дневна карантина за пътуващите до Италия, които в предходните 14 дни са 

пребивавали или преминавали транзитно през територията на България и Румъния. 

 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-g-n-bojko-kotsev-chlen-na-us-na-mbis-i-dalgogodishen-poslanik-na-balgariya-v-ruskata-federatsiya/
http://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-g-n-bojko-kotsev-chlen-na-us-na-mbis-i-dalgogodishen-poslanik-na-balgariya-v-ruskata-federatsiya/
http://tourismboard.bg/news/germaniya-premahna-zadalzhitelniya-pcr-test-za-pristigashtite-ot-oblast-dobrich/
http://tourismboard.bg/news/germaniya-premahna-zadalzhitelniya-pcr-test-za-pristigashtite-ot-oblast-dobrich/
http://tourismboard.bg/news/italiya-udalzhi-do-7-mi-oktomvri-zadalzhenieto-za-karantina-na-litsa-patuvashti-ot-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/italiya-udalzhi-do-7-mi-oktomvri-zadalzhenieto-za-karantina-na-litsa-patuvashti-ot-balgariya/
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 Белгия въвежда ограничения за пътуващите от Северозападния 

район на България 

 

Считано от 9 септември 2020 г., Федералната служба за външна дейност, външна 

търговия и сътрудничество за развитие на Кралство Белгия премести Северозападния 

район (Видин, Враца, Лом, Монтана) на България от „зелена“ в „оранжева“ зона. 

Всички български граждани, пристигащи в Белгия от тази зона подлежат на 

препоръчителна карантина и тест за COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Украйна забрани транзитното преминаване на чужди граждани 

на своя територия 

 

За периода до 00.00 ч на 28.09.2020 г., Украйна въведе изменения в режима за 

влизане в страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 Мароко възстановява възможността за краткосрочни пътувания 

до страната с туристическа цел 

 

Пътниците следва да представят PCR 

тест, направен не повече от 48 часа преди 

пътуването им, както и серологичен тест. На 

пътуващите с ферибот по време на 

пътуването е възможно да се извърши 

допълнителна проверка с PCR тест. Деца 

под 11-годишна възраст са освободени от 

изискването за PCR тест. 

 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/belgiya-vavezhda-ogranicheniya-za-patuvashtite-ot-severozapadniya-rajon-na-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/belgiya-vavezhda-ogranicheniya-za-patuvashtite-ot-severozapadniya-rajon-na-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/ukrajna-zabrani-tranzitnoto-preminavane-na-chuzhdi-grazhdani-na-svoya-teritoriya/
http://tourismboard.bg/news/ukrajna-zabrani-tranzitnoto-preminavane-na-chuzhdi-grazhdani-na-svoya-teritoriya/
http://tourismboard.bg/news/maroko-vazstanovyava-vazmozhnostta-za-kratkosrochni-patuvaniya-do-stranata-s-turisticheska-tsel/
http://tourismboard.bg/news/maroko-vazstanovyava-vazmozhnostta-za-kratkosrochni-patuvaniya-do-stranata-s-turisticheska-tsel/

