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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

 Доц. Румен Драганов: Пандемията съкрати приходите от 

туризъм през 2020-та с 6 млрд. лв 

 

„В минали години сме имали приходи от туризъм 12 млрд. лв., но за 2020-та те 

ще са по-малко с 6 милиарда“, обясни Румен Драганов от Института за анализи и 

оценка в туризма за „Монитор“. Според него все още не се знае какви са преките 

загуби за отрасъла. „Те отчасти ще се публикуват от официалната статистика през март, 

когато станат известни всички данни, но те ще засягат само местата за настаняване. 

Няма да бъдат включени ресторантите, туроператорската дейност и други неща, 

свързани пряко с туризма. Твърде е рано за подробни анализи“, смята експертът. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-pandemiyata-sakrati-prihodite-ot-turizam-prez-2020-ta-s-6-mlrd-lv/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-pandemiyata-sakrati-prihodite-ot-turizam-prez-2020-ta-s-6-mlrd-lv/
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 „България Еър“ предлага удобни полети до Доминикана и Куба 

 

Доминикана и Куба са едни от най-

екзотичните и предпочитани за почивка 

кътчета в света, а с удобното полетно 

разписание на „България Еър“ и този сезон 

можеш да планираш чудесно своята 8 или 

11-дневна заслужена почивка и да се 

докоснеш до тях. 

Националният превозвач подобри 

разписанието на полетите си до Мадрид, 

всеки петък и неделя, благодарение на което дава още по-добра възможност на 

пътниците си да организират своето пътуване между София и Пунта Кана, в 

комбинация с допълнителен полет от Мадрид, и да се насладят на 7 нощувки в райската 

дестинация. 

 

Повече информация 

 
 

 

 Новости зимен сезон 20/21 в Пампорово 

 

Справянето с новата реалност 

поставя всички нас на изпитание за бързо 

адаптиране към условия на безопасна 

дистанция и грижа за здравето с повече 

спорт на открито! Затова тази година 

посрещаме предизвикателствата на новия 

зимен сезон с дигитализиране на основните 

ни услуги в ски зоната и хотелите.  

Първата стъпка в тази посока е внедряването на нова платформа за 

предварителна директна онлайн покупка на лифт карти и ски услуги през уеб магазин 

Пампорово. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/balgariya-ear-predlaga-udobni-poleti-do-dominikana-i-kuba/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-ear-predlaga-udobni-poleti-do-dominikana-i-kuba/
https://tourismboard.bg/news/novosti-zimen-sezon-20-21-v-pamporovo/
https://tourismboard.bg/news/novosti-zimen-sezon-20-21-v-pamporovo/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 БТС отбеляза 158 години от рождението на Алеко Константинов 

 

На 13 януари 2021 г. следовници на 

Щастливеца от софийските туристически 

дружества и експерти от БТС се събраха по 

традиция пред барелефа на патрона на БТС 

в Борисовата градина, за да почетат паметта 

му. В 158-та годишнина от рождението на 

Алеко Константинов, те отново се 

преклониха пред паметта му и поднесоха 

цветя на признателност. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

  

 

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Дейност на местата за настаняване през ноември 2020 година 

 

През ноември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в 

страната са функционирали 1509 обекта с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 45.7 

хил., а на леглата - 91.5 хиляди. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата 

за настаняване, функционирали през периода, намалява със 17.9%, а броят на леглата в 

тях – с 15.8%. 

Приходите от нощувки през ноември 2020 г. достигат 16.0 млн. лв., или с 62.5% 

по-малко в сравнение с ноември 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от 

чужди граждани - с 66.9%, така и от български граждани – с 59.5%. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/bts-otbelyaza-158-godini-ot-rozhdenieto-na-aleko-konstantinov/
https://tourismboard.bg/news/bts-otbelyaza-158-godini-ot-rozhdenieto-na-aleko-konstantinov/
https://tourismboard.bg/news/dejnost-na-mestata-za-nastanyavane-prez-noemvri-2020-godina/
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Чешки туроператори получиха най-много пари за доведени 

туристи в България 

 

Чешките туроператори получиха най-много пари за доведени чужди туристи в 

България. Това показва официална справка на Министерството на туризма, която 

публикува TravelNews. 

Гостите от Чехия бяха сред най-многобройната група по Българското 

Черноморие през изминалото лято. Министерството на туризма отпусна близо 3.5 млн. 

лв. на 22 туроператора за осъществени чартърни полети. 

 

Повече информация 

 
 

 

Туристическият бизнес в Бургас поиска силна рекламна 

кампания на дестинация България 

 

Туристическият бизнес в Бургас поиска от вицепремиера и министър на туризма 

Марияна Николова да организира силна рекламна кампания на дестинация България на 

приоритетните пазари за страната ни. По време на работното си посещение в Бургас 

министър Николова разговаря с представители на бизнеса, които представиха своите 

идеи и предложения за рестарт на сектора в условията на COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова проведе работна среща с 

мениджмънта на Летище Бургас 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна 

среща на Летище Бургас с Франк Кванте, главен изпълнителен директор на „Фрапорт 

Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“, и с представители на мениджмънта на аеропорта. В 

дискусията участваха кметът на община Бургас Димитър Николов и областният 

управител Вълчо Чолаков. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/cheshki-turoperatori-poluchiha-naj-mnogo-pari-za-dovedeni-turisti-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/cheshki-turoperatori-poluchiha-naj-mnogo-pari-za-dovedeni-turisti-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-biznes-v-burgas-poiska-silna-reklamna-kampaniya-na-destinatsiya-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-biznes-v-burgas-poiska-silna-reklamna-kampaniya-na-destinatsiya-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-menidzhmanta-na-letishte-burgas/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-menidzhmanta-na-letishte-burgas/
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6400 чартърни полета се очаква да пристигнат на Летище Бургас 

през Лято 2021 

 

6400 чартърни полета се очаква това 

лято да пристигнат на Летище Бургас. 

Нашата цел е да наложим България като 

целогодишна туристическа дестинация, а 

област Бургас дава възможност за различни 

нишови туристически пътувания. Това заяви 

вицепремиерът и министър на туризма 

Марияна Николова пред медии в Бургас. И 

допълни, че заедно с местната власт още от септември миналата година се работи за 

Лято 2021. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова посети Сапарева баня 

 

Сапарева баня има възможността и подходящите ресурси, за да предлага 

разнообразни форми на туризъм през цялата година. Това заяви вицепремиерът и 

министър на туризма Марияна Николова по време на посещението си в града. Според 

нея комбинацията от различни форми на туризъм е предпочитано през този сезон. 

 

Повече информация 

 

 

 

Разпоредена е проверка на плажовете Созопол-централен и 

Харманите 

 

Инспекцията е по повод нанесените щети по плажните ивици следствие на 

проливните дъждове и наводненията от последните дни. 

 

Повече информация 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/6400-chartarni-poleta-se-ochakva-da-pristignat-na-letishte-burgas-prez-lyato-2021/
https://tourismboard.bg/news/6400-chartarni-poleta-se-ochakva-da-pristignat-na-letishte-burgas-prez-lyato-2021/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-poseti-sapareva-banya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-poseti-sapareva-banya/
https://tourismboard.bg/news/razporedena-e-proverka-na-plazhovete-sozopol-tsentralen-i-harmanite/
https://tourismboard.bg/news/razporedena-e-proverka-na-plazhovete-sozopol-tsentralen-i-harmanite/


 

 

 
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 

 

 
 

Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 
 

Как българските туристи се пренасочиха към Малдивите и 

Занзибар? 

 

През последните седмици много 

туроператори ангажираха директни 

чартърни полети от София до островните 

държави. Занзибар, Египет и Малдивските 

острови се превърнаха в истински хит за 

българите тази зима, показва репортаж на 

Нова телевизия. Повечето пакети са на 

двойно по-ниски цени. Само за пример – 

ако една вила за четирима на Малдивите е струвала 4000 евро за празниците, тази зима 

оферти има и за 2000 евро. 

 

Вж. репортаж 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова проведе работна среща с 

посланика на Израел в София 

 

„Сътрудничеството в областта на туризма между нашите две страни е от особено 

значение, като Израел традиционно е един от най-важните пазари за българския 

туризъм. И българските държавни институции полагат последователни усилия, за да 

осигурят най-добрите условия за израелските туристи и туроператори, 

популяризирайки България като целогодишна туристическа дестинация“, заяви 

вицепремиер Николова по време на срещага. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kak-balgarskite-turisti-se-prenasochiha-kam-maldivite-i-zanzibar/
https://tourismboard.bg/news/kak-balgarskite-turisti-se-prenasochiha-kam-maldivite-i-zanzibar/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-izrael-v-sofiya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-izrael-v-sofiya/


 

 

 
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 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова разговаря с посланика на 

Япония в България 

 

„Нашата страна отдава голямо значение на българо-японските отношения. 

България и Япония имат изградени отношения на приятелство, произтичащи от 

активното развитие на търговските връзки между двете страни, взаимната симпатия и 

уважение между двата народа“, заяви вицепремиер Николова по време на срещата. 

 

Повече информация 

 

 

Спонтанност ще е туристическата дума на 2021 година 

 

Последното проучване по темата, направено от Hotels.com, показва, че 89% от 

американците възнамеряват да са много по-импулсивни през следващите 12 месеца, що 

се отнася до вземането на решения за почивки и екскурзии. 

 

Повече информация 

 

 

Сърбия отмени задължителния PCR-тест за българи 

 

Считано от 14.01.2021 г., Сърбия отмени изискването към българските граждани 

и всички пристигащи от България в Сърбия да представят отрицателен PCR-тест на 

влизане в страната. 

 

Повече информация 

 

 

Нови изисквания към резултатите от PCR тестовете, необходими 

за допускане на български граждани до територията на Турция 

 

Турските власти определят задължителни изискванията, на които следва да 

отговарят, предоставяните при влизане в страната документи за отрицателни PCR 

тестове. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovarya-s-poslanika-na-yaponiya-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovarya-s-poslanika-na-yaponiya-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/spontannost-shte-e-turisticheskata-duma-na-2021-godina/
https://tourismboard.bg/news/spontannost-shte-e-turisticheskata-duma-na-2021-godina/
https://tourismboard.bg/news/sarbiya-otmeni-zadalzhitelniya-pcr-test-za-balgari/
https://tourismboard.bg/news/sarbiya-otmeni-zadalzhitelniya-pcr-test-za-balgari/
https://tourismboard.bg/news/novi-iziskvaniya-kam-rezultatite-ot-pcr-testovete-neobhodimi-za-dopuskane-na-balgarski-grazhdani-do-teritoriyata-na-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/novi-iziskvaniya-kam-rezultatite-ot-pcr-testovete-neobhodimi-za-dopuskane-na-balgarski-grazhdani-do-teritoriyata-na-turtsiya/
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Отпада изискването за предоставяне на PCR-тест за 

пристигащите в Черна Гора 

 

От 12.01.2021 г. отпада изискването за влизане в страната през всички граници 

по суша, вода и въздух само с предварително направен тест за COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Задължителен PCR-тест и карантина за българските граждани, 

пристигащи в Германия 

 

Считано от 11.01.2021 г., при влизане на цялата територия на Федерална 

Ребулика Германия от рисков регион /в т.ч. България/, заедно с 10-дневната 

задължителна карантина, се въвежда и задължително представяне на отрицателен PCR 

тест при пристигане. 

 

Повече информация 

  

 

 

 

Австрия въвежда задължителна онлайн регистрация преди 

влизане в страната 

 

Считано от 15 януари 2021 г., се въвежда задължителна електронната 

регистрация преди влизане в Австрия. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/otpada-iziskvaneto-za-predostavyane-na-pcr-test-za-pristigashtite-v-cherna-gora/
https://tourismboard.bg/news/otpada-iziskvaneto-za-predostavyane-na-pcr-test-za-pristigashtite-v-cherna-gora/
https://tourismboard.bg/news/zadalzhitelen-pcr-test-i-karantina-za-balgarskite-grazhdani-pristigashti-v-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/zadalzhitelen-pcr-test-i-karantina-za-balgarskite-grazhdani-pristigashti-v-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/avstriya-vavezhda-zadalzhitelna-onlajn-registratsiya-predi-vlizane-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/avstriya-vavezhda-zadalzhitelna-onlajn-registratsiya-predi-vlizane-v-stranata/
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Актуализирана информация относно пътуване до Англия и 

Шотландия 

 

От 04:00 ч. (GMT) на 18.01.2021 г. всички лица, които възнамеряват да пътуват 

до Англия и Шотландия, ще трябва да представят отрицателен резултат от тест за 

Covid-19, направен не повече от 72 часа преди пристигането в някоя от страните. Дори 

и да разполагат 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 

 

 

 

Въведено ново изискване към пътниците, пристигащи с 

въздушен транспорт в САЩ 

 

Считано от 26 януари 2021 г., всички пътници, които са навършили 2 или повече 

години и пристигат в САЩ с въздушен транспорт, следва преди качването си на борда 

на самолета да представят негативен резултат от тест за COVID-19 или съответен 

документ, че вече са прекарали заболяването и са се възстановили от него. Тестът 

трябва да бъде направен до 3 дни (72 часа) преди полета за САЩ, а резултатите могат 

да бъдат представени на хартиен или електронен носител. Авиокомпаниите са 

задължени да отказват превозването на всеки пътник, който не е в състояние да 

изпълни тези изисквания. 

 

Повече информация 

 

 

 

Белгия удължава срока за въведените правила за COVID-19 

 

Всички пристигащи в Белгия от рискови страни, включително България, лица 

над 12 години, които нямат белгийско гражданство или статут на постоянно 

пребиваващи в страната, трябва да представят при пристигането си сертификат за 

отрицателен PCR тест от коронавирус, направен в рамките на не повече от 72 часа 

преди пристигането. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/aktualizirana-informatsiya-otnosno-patuvane-do-angliya-i-shotlandiya/
https://tourismboard.bg/news/aktualizirana-informatsiya-otnosno-patuvane-do-angliya-i-shotlandiya/
https://tourismboard.bg/news/vavedeno-novo-iziskvane-kam-patnitsite-pristigashti-s-vazdushen-transport-v-sasht/
https://tourismboard.bg/news/vavedeno-novo-iziskvane-kam-patnitsite-pristigashti-s-vazdushen-transport-v-sasht/
https://tourismboard.bg/news/belgiya-udalzhava-sroka-za-vavedenite-pravila-za-covid-19/
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Ирландия въвежда задължително изискване за PCR тест за 

пристигащите в страната 

 

Считано от 16.01.2021 г. всички граждани влизащи на територията на Ирландия 

са задължени да представят отрицателен PCR тест направен 72 часа преди пътуването 

си. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Дания въвежда забрана за пътнически полети 

 

С цел предотвратяване на разпространяващия се от Великобритания и Южна 

Африка мутирал щам на COVID-19, датското правителство е наложило забрана за 

всички пътнически полети към Дания. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Изменения в условията за достъп до емирство Абу Даби, 

Обединени арабски емирства 

 

Считано от 10 януари т.г. за влизане в емирство Абу Даби, Обединени арабски 

емирства, се признава PCR тест или лазерен тест (DPI), не по-стари от 72 часа. 

Пътуващите подлежат и на карантина, чийто срок от същата дата е променен от 14 на 

10 дни. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/irlandiya-vavezhda-zadalzhitelno-iziskvane-za-pcr-test-za-pristigashtite-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/irlandiya-vavezhda-zadalzhitelno-iziskvane-za-pcr-test-za-pristigashtite-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/daniya-vavezhda-zabrana-za-patnicheski-poleti/
https://tourismboard.bg/news/daniya-vavezhda-zabrana-za-patnicheski-poleti/
https://tourismboard.bg/news/izmeneniya-v-usloviyata-za-dostap-do-emirstvo-abu-dabi-obedineni-arabski-emirstva/
https://tourismboard.bg/news/izmeneniya-v-usloviyata-za-dostap-do-emirstvo-abu-dabi-obedineni-arabski-emirstva/
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Куба въведе изискване за предварителен PCR тест за всички 

влизащи в страната 

 

Считано от 10 януари 2021 г. всички 

пристигащи в Куба следва да представят 

отрицателен ПСР тест, направен не по-

късно от 72 часа преди пристигане в 

сертифицирани лаборатории в страната на 

произход, като и да попълнят декларация за 

здравословното си състояние. Остава 

задължението и за задължително тестване 

за сметка на пътуващия с ПСР тест при 

пристигането. Чуждите граждани следва да притежават и застраховка, покриваща 

разходите за лечение на COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

Задължителен PCR-тест за всички пътуващи до Латвия 

 

Считано от 15 януари 2021 г. всички лица, пътуващи за Латвия, вкл. транзитно 

преминаващите през територията на страната, в допълнение към изискуемия 

електронно попълнен формуляр Covidpass трябва да представят и отрицателен PCR 

тест за COVID-19, направен не по-късно от 72 часа преди пристигането в Латвия. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/kuba-vavede-iziskvane-za-predvaritelen-pcr-test-za-vsichki-vlizashti-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/kuba-vavede-iziskvane-za-predvaritelen-pcr-test-za-vsichki-vlizashti-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/zadalzhitelen-pcr-test-za-vsichki-patuvashti-do-latviya/
https://tourismboard.bg/news/zadalzhitelen-pcr-test-za-vsichki-patuvashti-do-latviya/

