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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

Национален борд по туризъм приветства усилията на 

вицепремиера Николова за удължаването на времето за работа в 

местата за настаняване и хранене до 00:30 ч. на 1 януари 2021 г. 
 

Национален борд по туризъм, Българска туристическа камара и Български 

туристически съюз подписаха обща позиция на 29 декември 2020 г. 

В нея се посочва, че трите браншови организации декларират готовността си да 

продължат стриктно да спазват действащите противоепидемични мерки в подкрепа на 

здравната система и усилията на всички български граждани за преодоляване на 

кризисната ситуация от пандемията COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

 

 

Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

 Доц. Румен Драганов: Нормализиране на ситуацията в туризма 

ще има след 2023 година 

 

„Следващите две години ще бъдат отново нестандартни години. Те ще преминат 

под егидата на различни процеси, и както бе през 2020 година, ще имат спонтанен и 

изненадващ характер“, заяви изпълнителният секретар на Българския туристически 

съюз доц. д-р инж. Румен Драганов в интервю за агенция „Фокус“. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/natsionalen-bord-po-turizam-privetstva-usiliyata-na-vitsepremiera-nikolova-za-udalzhavaneto-na-vremeto-za-rabota-v-mestata-za-nastanyavane-i-hranene-do-00-30-ch-na-1-yanuari-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/natsionalen-bord-po-turizam-privetstva-usiliyata-na-vitsepremiera-nikolova-za-udalzhavaneto-na-vremeto-za-rabota-v-mestata-za-nastanyavane-i-hranene-do-00-30-ch-na-1-yanuari-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-normalizirane-na-situatsiyata-v-turizma-shte-ima-sled-2023-godina/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-normalizirane-na-situatsiyata-v-turizma-shte-ima-sled-2023-godina/
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 Хотел Маринела с мащабна кампания за семействата на 

медиците от първа линия, загубили живота си в борбата с COVID 

 

Предвид усложнената обстановка с 

COVID, столичният хотел Маринела 

разширява своята благотворителна 

дейност. Дружеството подкрепи активно 

кампанията „Благодаря Ви, че Ви има“ и от 

декември започна да приготвя топъл обяд 

за медиците от първа линия. 

„За нас, саможертвата, която тези 

хора правят и риска, който поемат, за да ни лекуват и спасяват ежедневно, е наистина 

вдъхновяваща и всяваща огромен респект. Това е идеята на нашия жест“, коментира 

екипът. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 Доц. Румен Драганов: Брекзит няма да повлияе отрицателно на 

българския туризъм 

 

„Бpeĸзит нямa дa пoвлияe oтpицaтeлнo нa бългapcĸия тypизъм, тъй ĸaтo вcичĸи 

тypиcтичecĸи пътyвaния щe бъдaт ypeдeни пo нaчин, пo ĸoйтo тypиcтитe щe бъдaт 

aфeĸтиpaни в нaй-мaлĸa cтeпeн. He oчaĸвaмe дa имa няĸaĸвo зaбaвянe или пpoблeми, 

ĸoитo дa ca cвъpзaни oт aдминиcтpaтивнa глeднa тoчĸa c пътyвaниятa“, ĸaзвa доц. 

Pyмeн Дpaгaнoв, пpeдceдaтeл нa Koнфeдepaциятa нa бългapcĸия тypиcтичecĸи бизнec. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

  

 

https://tourismboard.bg/news/hotel-marinela-s-mashtabna-kampaniya-za-semejstvata-na-meditsite-ot-parva-liniya-zagubili-zhivota-si-v-borbata-s-covid/
https://tourismboard.bg/news/hotel-marinela-s-mashtabna-kampaniya-za-semejstvata-na-meditsite-ot-parva-liniya-zagubili-zhivota-si-v-borbata-s-covid/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-brekzit-nyama-da-povliyae-otritsatelno-na-balgarskiya-turizam/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-brekzit-nyama-da-povliyae-otritsatelno-na-balgarskiya-turizam/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 АБТТА: Зимният туристически сезон изглежда катастрофално 

 

„Зимният сезон изглежда 

катастрофално, загубихме най-важните си 

пазари – Русия и Великобритания ги няма, 

остава надежда за Израел, поради масовата 

ваксинация там. Сезонът очакваме да бъде 

спасен от българи, румънци и израелци, 

което е крайно недостатъчно“, това заяви 

Димитър Попов, председател на 

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) в 

предаването „Директно“ по Bulgaria ON AIR на 8 януари 2021 г. 

 

Вж. интервю 

 
 

 

 Вицепремиерът Марияна Николова проведе работна среща с 

представители на туроператорски и турагентски организации 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна 

среща с представители на туроператорски и турагентски организации. В дискусията 

участваха Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, Българска 

асоциация на туристическите агенции, Обединение „Бъдеще за туризма“ и Сдружение 

„Tуризъм“. 

Министър Николова представи пред бизнеса последната актуална информация 

относно предприетите мерки от страна на правителството в помощ на туристическия 

бранш в борбата с пандемията, породена от COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

  

https://tourismboard.bg/news/abtta-zimniyat-turisticheski-sezon-izglezhda-katastrofalno/
https://tourismboard.bg/news/abtta-zimniyat-turisticheski-sezon-izglezhda-katastrofalno/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-predstaviteli-na-turoperatorski-i-turagentski-organizatsii/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-predstaviteli-na-turoperatorski-i-turagentski-organizatsii/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Министерството на туризма изплати 10 млн. лв. по ОПИК в 

подкрепа на туроператорите и туристическите агенти 

 

Министерството на туризма приключи с изплащането на 10 млн. лв. в подкрепа 

на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически 

агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

Средствата представляват около 1% от оборотите на компаниите през 2019 г., 

като туроператорите и туристическите агенти получиха помощ от 51 лв. до 371 000 лв. 

в зависимост от декларирания им оборот. 

 

Повече информация 

 

 

3.5 млн. лв. са изплатени на туроператори за чартърни полети 

 

Близо 3,5 млн. лв. от националния бюджет са изплатени на 20 туроператори, 

които използват чартърни полети. 34 компании подадоха заявления за държавна 

субсидия от 35 евро на седалка. За тази помощ към бранша бяха отпуснати 55 млн. лв. 

от държавния бюджет, а схемата обхваща полетите, извършени в периода от 14 май до 

31 декември 2020 г., и представлява първа фаза от антикризисната мярка. 

 

Повече информация 

 

 

Декларация за облагане с туристически данък вече по 

електронен път 

 

С цел улесняване на гражданите и бизнеса при подаване на Декларация за 

облагане с туристически данък, ДАЕУ разработи чрез Единения модел за заявяване, 

заплащане и предоставяне на електронни административни услуги електронна услуга 

9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с 

туристически данък. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-izplati-10-mln-lv-po-opik-v-podkrepa-na-turoperatorite-i-turisticheskite-agenti/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-izplati-10-mln-lv-po-opik-v-podkrepa-na-turoperatorite-i-turisticheskite-agenti/
https://tourismboard.bg/news/3-5-mln-lv-sa-izplateni-na-turoperatori-za-chartarni-poleti/
https://tourismboard.bg/news/3-5-mln-lv-sa-izplateni-na-turoperatori-za-chartarni-poleti/
https://tourismboard.bg/news/deklaratsiya-za-oblagane-s-turisticheski-danak-veche-po-elektronen-pat/
https://tourismboard.bg/news/deklaratsiya-za-oblagane-s-turisticheski-danak-veche-po-elektronen-pat/
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Туризмът ще бъде включен в окончателния вариант на 

Националния план за възстановяване и устойчивост на България 

 

Туризмът ще бъде включен в окончателния вариант на Националния план за 

възстановяване и устойчивост на България. Това заяви вицепремиерът и министър на 

туризма Марияна Николова в интервю за БТА. Тя поясни, че е създадена работна група 

за подготовка на предложения по инструмента "Next generation EU", която включва 

представители на Министерството на туризма и експерти от организациите в сектора и 

от висши учебни заведения. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова в „Годината на Дарик“: 

Думата на 2021 година е рестарт 

 

Моята обобщаваща дума за 2020 

година е пандемия, а за 2021 година – 

рестарт. Рестартът ще дойде, ние се 

надяваме през месец май или юни да има 

ново начало. Това заяви вицепремиерът и 

министър на туризма Марияна Николова в 

обзорното предаване „Годината на Дарик 

радио“. Тя посочи, че имаме зимен сезон, 

но с безпрецедентни мерки. Ще бъдем безкомпромисни в контрола, подчерта още 

вицепремиерът. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/turizmat-shte-bade-vklyuchen-v-okonchatelniya-variant-na-natsionalniya-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost-na-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-shte-bade-vklyuchen-v-okonchatelniya-variant-na-natsionalniya-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost-na-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-pred-narodnite-predstaviteli-ot-ikonomicheskata-komisiya-predostavyaneto-na-dobre-nasocheni-dostatachni-po-razmer-resursi-barzo-i-efektivno-e-kritichno-vazhno-za-uyazv/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-pred-narodnite-predstaviteli-ot-ikonomicheskata-komisiya-predostavyaneto-na-dobre-nasocheni-dostatachni-po-razmer-resursi-barzo-i-efektivno-e-kritichno-vazhno-za-uyazv/
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Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова пред 

Евронюз: Разчитаме отново на нашите сънародници 

 

В репортаж за една от най-големите световни медии Евронюз вицепремиерът и 

министър на туризма Марияна Николова заяви, че България отново ще разчита на 

българските туристи за зимния сезон. 

 

Вж. репортаж 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова очаква с ваксините да се 

ускори рестартът на туризма 

 

Очакваме с ваксините да се ускори 

рестартът на туризма. Изпратихме една 

много необичайна и трудна година, 

изпълнена с предизвикателства и 

неизвестни. Но тя ни даде и много поуки, а 

бизнесът показа, че може да се 

приспособява и да следва новите правила и 

норми за работа. Това заяви вицепремиерът 

и министър на туризма Марияна Николова пред представители на бизнеса във Варна. В 

дискусията участваха Иван Портних, кмет на община Варна, и Стоян Пасев, областен 

управител. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова проведе работна среща с 

мениджмънта на Летище Варна 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна 

среща с Франк Кванте, главен изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт 

Мениджмънт“, и с представители на мениджмънта на летището. В дискусията 

участваха кметът на община Варна Иван Портних и областният управител Стоян Пасев. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-i-ministar-na-turizma-mariyana-nikolova-pred-evronyuz-razchitame-otnovo-na-nashite-sanarodnitsi/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-i-ministar-na-turizma-mariyana-nikolova-pred-evronyuz-razchitame-otnovo-na-nashite-sanarodnitsi/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-ochakva-s-vaksinite-da-se-uskori-restartat-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-ochakva-s-vaksinite-da-se-uskori-restartat-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-menidzhmanta-na-letishte-varna/
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Вицепремиер Николова: Ще има зимен сезон, надяваме се на 

30% резервации 

 

„Разчитаме на вътрешния туризъм, така, както беше и през летния сезон. Не 

можем да кажем обаче, че ще имаме значителен ръст. Спадът в бранша е над 70%. Ако 

успеем да догоним 30% резервации, ние ще сме доволни”. Това заяви вицепремиерът и 

министър на туризма Марияна Николова в студиото на „Неделята на NOVA”. 

 

Вж. интервю 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова обсъди актуални теми за 

зимния туризъм с Петър Попангелов 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова обсъди актуални 

теми за зимния туризъм с Петър Попангелов, най-успешния български скиор в 

алпийските дисциплини. Двамата разговаряха по време на инспекцията на министъра в 

курорта Боровец. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова на проверка на ски зона 

Банско 

 

В рамките на инспекцията вицепремиерът проследи стриктното спазване на 

въведените противоепидемични мерки и работата на съоръженията спрямо утвърдените 

правила на Министерството на туризма. По време на визитата на място тя бе 

придружавана от Иван Кадев, кмет на Банско, Иван Обрейков, маркетинг директор на 

„Юлен“ АД и Александър Мацурев, народен представител. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremier-nikolova-shte-ima-zimen-sezon-nadyavame-se-na-30-rezervatsii/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremier-nikolova-shte-ima-zimen-sezon-nadyavame-se-na-30-rezervatsii/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-obsadi-aktualni-temi-za-zimniya-turizam-s-petar-popangelov/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-obsadi-aktualni-temi-za-zimniya-turizam-s-petar-popangelov/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-na-proverka-na-ski-zona-bansko/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-na-proverka-na-ski-zona-bansko/


 

 

 
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 

 

 

 

 

Расте броят на баровете за продан в Пловдив 

 

Увеличи се броят на баровете и ресторантите, които се предлагат за продажба на 

имотния пазар. В Пловдив, който беше Европейска културна столица, се отвориха 

много нови заведения и там сега кризата се усеща силно. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 
 

UNWTO: С приключването на 2020-та туризмът очаква нова 

дефиниция 

 

Почти сме в края на най-предизвикателната година в историята на туризма. 

Въпреки това, в условията на подобен спад, туризмът завършва годината по-единен и 

решителен от всякога. През последните месеци накарахме политическите и бизнес 

лидерите да слушат и да превърнем туризма в част от своите планове. Ние подчертахме 

значението на туризма за почти всяка част от нашите общества, последно засилено чрез 

партньорството ни с CNN и подсилено чрез лични посещения на високо ниво в 

държави-членки, включително Португалия, Тунис, Намибия, Бразилия, Уругвай, 

Египет, Италия, Франция, Белгия и Саудитска Арабия. Това изрази Световната 

туристическа организация към ООН (UNWTO) в годишното си обръщение. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/raste-broyat-na-barovete-za-prodan-v-plovdiv/
https://tourismboard.bg/news/raste-broyat-na-barovete-za-prodan-v-plovdiv/
https://tourismboard.bg/news/unwto-s-priklyuchvaneto-na-2020-ta-turizmat-ochakva-nova-definitsiya/
https://tourismboard.bg/news/unwto-s-priklyuchvaneto-na-2020-ta-turizmat-ochakva-nova-definitsiya/
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Вицепремиерът Марияна Николова разговаря с министъра на 

външните работи и външноикономическите отношения на Унгария 

Петер Сиярто 

 

Двамата обсъдиха и ситуацията с кредитите на фирмите в туристическия бизнес 

и потвърдиха продължаване на сътрудничеството между двете страни и в бъдеще. 

 

Повече информация 

 

 

 

Румъния и Молдова отмениха карантината и PCR тест за 

български граждани 

 

От 4 януари 2021 г. Румъния и Молдова отмениха карантината и PCR тест за 

български граждани. 

 

Повече информация 

 

 

 

Гърция временно удължава карантината за влизащите в 

страната 

 

Считано от 08.01.2021 г. до 00:01 ч. на 21.01.2021 г. пристигащите в Гърция с 

въздушен, сухоземен или морски транспорт подлежат на седем дневна карантина, 

вместо прилаганата до момента три дневна. Остава изискването за отрицателен PCR 

тест, направен до 72 часа преди влизането в страната, за попълнена PLF форма, с 

генериран QR код, 24 часа преди пътуването, както и за задължително тестване с бърз 

(антигенен) тест на граничните пунктове. 

В случай, че бързият тест е положителен, лицето ще се карантинира за 14 дни. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovarya-s-ministara-na-vanshnite-raboti-i-vanshnoikonomicheskite-otnosheniya-na-ungariya-peter-siyarto/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovarya-s-ministara-na-vanshnite-raboti-i-vanshnoikonomicheskite-otnosheniya-na-ungariya-peter-siyarto/
https://tourismboard.bg/news/rumaniya-i-moldova-otmeniha-karantinata-i-pcr-test-za-balgarski-grazhdani/
https://tourismboard.bg/news/rumaniya-i-moldova-otmeniha-karantinata-i-pcr-test-za-balgarski-grazhdani/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-vremenno-udalzhava-karantinata-za-vlizashtite-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-vremenno-udalzhava-karantinata-za-vlizashtite-v-stranata/
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Обединеното кралство отново изисква отрицателен PCR тест и 

задължителна карантина на пристигащите 

 

От 11 януари 2021 г. всички лица, пристигащи на територията на Обединено 

кралство Великобритания и Северна Ирландия, ще трябва да представят отрицателен 

резултат от PCR тест, направен не повече от 72 часа преди пристигането в страната. 

Дори и с отрицателен тест, гражданите все пак ще трябва да се самоизолират за 10 

дена, освен ако не пристигат от държава в т.нар. „коридори за пътуване“ (България не 

попада в тях). 

 

Повече информация 

 

 

 

Въвеждане на задължителна карантина за пътуващите до Белгия 

във връзка с COVID-19 

 

Считано от 31 декември т.г. се въвежда задължителна 7-дневна карантина за 

всички лица, пристигащи в Белгия от „червена зона“, в която попада и България. 

Карантината може да бъде прекратена само с отрицателен PCR тест, извършен на 

седмия ден от карантината. Към настоящия момент тази мярка е в сила до 15 януари 

2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Нови ограничения за пътуващите до Канада в условията на 

COVID-19 

 

Считано от 7 януари т.г. за пътуващите до Канада по въздушен път се въвежда 

изискването за представяне на удостоверение за проведен PCR тест с негативен 

резултат, извършен в рамките на 72 часа преди качването на борда на самолета. Новата 

мярка се отнася за пътниците от 5-годишна възраст нагоре. 

 

Повече информация 

  

https://tourismboard.bg/news/obedinenoto-kralstvo-otnovo-iziskva-otritsatelen-pcr-test-i-zadalzhitelna-karantina-na-pristigashtite/
https://tourismboard.bg/news/obedinenoto-kralstvo-otnovo-iziskva-otritsatelen-pcr-test-i-zadalzhitelna-karantina-na-pristigashtite/
https://tourismboard.bg/news/vavezhdane-na-zadalzhitelna-karantina-za-patuvashtite-do-belgiya-vav-vrazka-s-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/vavezhdane-na-zadalzhitelna-karantina-za-patuvashtite-do-belgiya-vav-vrazka-s-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/novi-ogranicheniya-za-patuvashtite-do-kanada-v-usloviyata-na-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/novi-ogranicheniya-za-patuvashtite-do-kanada-v-usloviyata-na-covid-19/

