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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

Националният борд по туризъм подкрепя ресторантьорския 

бранш 

 

„В цялостната публична комуникация на Националния борд по туризъм досега 

ясно сме подчертавали подкрепата си към здравните власти и компетентните органи в 

усилията им за справяне с COVID-19, но също така обръщаме внимание и за 

необходимостта от конкретни ангажименти за спасяване на бизнеса, тъй като 

различните мерки, които бяха предприети, са в по-голямата си част социални и не 

особено логични и ефективни, в резултат на което нито "отворените" дейности от 

туристическия сектор работят нормално, нито "затворените" биват адекватно 

компенсирани“, се посочва в декларация на НБТ от 21 януари 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-podkrepya-restorantorskiya-bransh/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-podkrepya-restorantorskiya-bransh/
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 Националният борд по туризъм предлага служителите в сектор 

Туризъм да бъдат включени приоритетно в националния 

ваксинационен план 

 

НБТ депозира на 19 януари 2021 г. писмо на вниманието на г-жа Марияна 

Николова, Вицепремиер и и Министър на туризма, с копие до проф. Костадин Ангелов, 

Министър на здравеопазването и до проф. Красимир Гигов, Председател на 

Националния ваксинационен щаб, относно необходимостта служителите в сектор 

Туризъм (рецепционисти, камериерки, сервитьори, готвачи, част от наземния персонал 

на летищата София, Варна и Бургас и др.) да бъдат включени приоритетно в 

националния ваксинационен план преди старта на летния туристически сезон. 

 

Пълен текст на писмото 

 

 

 
 

 Обръщение на Зам.-председателя на Националния борд по 

туризъм д-р Мартин Захариев към членовете на НБТ 

 

„Това, колко успешно е едно управление, се разбира най-

вече по време на криза. Предложените фискални, монетарни и 

социални мерки имаха противоречиво, колебливо и 

незадоволително въздействие за хотелиерите и ресторантьорите, 

(особено мерките 60/40 и 80/20). Маркетингът на дестинацията 

на национално ниво беше закъснял и катастрофален, ваучърната 

програма – „ялова“, никакви отстъпки за комуналните разходи 

(данък сгради, такса смет), липса на мониторинг на данни в 

реално време за търсене и изготвяне на проучвания и прогнози, пълна административна 

несъстоятелност на ресорното министерство, мога да изброявам още много, но защо?“, 

се посочва в специално обръщенее на д-р Захариев. 

 

Пълен текст на обръщението 

 
 

 

  

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-predlaga-sluzhitelite-v-sektor-turizam-da-badat-vklyucheni-prioritetno-v-natsionalniya-vaksinatsionen-plan/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-predlaga-sluzhitelite-v-sektor-turizam-da-badat-vklyucheni-prioritetno-v-natsionalniya-vaksinatsionen-plan/
https://tourismboard.bg/news/obrashtenie-na-zam-predsedatelya-na-natsionalniya-bord-po-turizam-d-r-martin-zahariev-kam-chlenovete-na-nbt/
https://tourismboard.bg/news/obrashtenie-na-zam-predsedatelya-na-natsionalniya-bord-po-turizam-d-r-martin-zahariev-kam-chlenovete-na-nbt/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

 Ричард Алибегов: Ресторанти, кафета, сладкарници ще отворят 

на 1 февруари 

 

Вече е направена една стъпка с 

пускането на ресторантите в хотелите на 21 

декември като тест, припомни в „Денят 

започва“ по БНТ на 20 януари 2021 г. 

Ричард Алибегов, председател на 

Българската асоциацията на заведенията, 

асоцииран член на Националния борд по 

туризъм. Месец по-късно резултатите са 

много добри – няма покачване на заразяемостта. Затова от бранша са готови да 

преминат към работен режим. 

 

Вж. видео 

 
 

 

 

 Ричард Алибегов: Вървим към протестно отваряне на 

ресторантите на 1 февруари при спазване на всички 

противоепидемични мерки 

 

„Вървим към протестно отваряне на ресторантите на 1 февруари при спазване на 

всички противоепидемични мерки“, каза председателят на Българската асоциация на 

заведенията Ричард Алибегов пред Mediapool. В отговор на въпрос дали се опасява от 

остра реакция на здравните власти и полицията, той коментира: „Ще ни арестуват ли? 

Ще ни застрелят ли? Какво повече могат да ни вземат? Какво можеш да вземеш на 

човек, на когото си взел всичко.“ 

 

Повече информация 

 
 

 

 

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-restoranti-kafeta-sladkarnitsi-shte-otvoryat-na-1-fevruari/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-restoranti-kafeta-sladkarnitsi-shte-otvoryat-na-1-fevruari/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-varvim-kam-protestno-otvaryane-na-restorantite-na-1-fevruari-pri-spazvane-na-vsichki-protivoepidemichni-merki/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-varvim-kam-protestno-otvaryane-na-restorantite-na-1-fevruari-pri-spazvane-na-vsichki-protivoepidemichni-merki/
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 Ричард Алибегов: Заведенията ни са безопасни, колкото са и тези 

в хотелите 

 

„Няма как да разберем логиката. Ако 

в ресторанта на хотела е безопасно да се 

храните, защо е опасно да се храните пред 

ресторанта?! Ние смятаме, че нашите 

заведения са безопасни, също както са и 

заведенията на хотелите. Тук се получава 

една дискриминация“, каза председателят 

на БАЗ Ричард Алибегов, асоцииран член 

на НБТ, за Bulgaria ON AIR. 

 

Вж. видео 

 

 
 

 

 

 Доц. Румен Драганов: Ще се инсталира смарт пътека към 

Мальовица 

 

За първи път в България се очаква да 

бъде оборудвана част от планинска пътека 

със смарт устройства, като стойността на 

пилотния проект е 180 хил. лв. „В скоро 

време в България ще има и пътеки със смарт 

стълбове“, обясни за „Труд“ идеята доц. 

Румен Драганов, изп. секретар на 

Българския туристически съюз. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

  

  

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-zavedeniyata-ni-sa-bezopasni-kolkoto-sa-i-tezi-v-hotelite/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-zavedeniyata-ni-sa-bezopasni-kolkoto-sa-i-tezi-v-hotelite/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-shte-se-instalira-smart-pateka-kam-malovitsa/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-shte-se-instalira-smart-pateka-kam-malovitsa/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

 

Марияна Николова: Обсъжда се отваряне на заведенията на 50% 

и при предварителни резервации 

 

Предложения тепърва ще се 

обсъждат и с Националния оперативен щаб 

след анализ на ситуацията с бройките 

заразени, уточни в „Денят започва“ 

вицепремиерът Николова. Сред тях са 

работа на заведенията на 50%, както и 

работа при предварителни резервации. 

Предложенията важат за ресторанти, 

за нощните заведения все още не са провеждани подобни разговори, уточни 

министърът на туризма. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

Очаква се по-малък спад на туристите за зимния сезон в 

Пампорово 

 

Курортът Пампорово традиционно е предпочитана дестинация за пътувания на 

българите. И от началото на този сезон се запазва тенденцията основно родни туристи 

да пътуват в региона. Очакваме това да се запази, благодарение на което нашите 

прогнози са за по-малък общ спад на посещенията за целия сезон. Това заяви 

вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова пред медии в Пампорово. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/mariyana-nikolova-obsazhda-se-otvaryane-na-zavedeniyata-na-50-i-pri-predvaritelni-rezervatsii/
https://tourismboard.bg/news/mariyana-nikolova-obsazhda-se-otvaryane-na-zavedeniyata-na-50-i-pri-predvaritelni-rezervatsii/
https://tourismboard.bg/news/ochakva-se-po-malak-spad-na-turistite-za-zimniya-sezon-v-pamporovo/
https://tourismboard.bg/news/ochakva-se-po-malak-spad-na-turistite-za-zimniya-sezon-v-pamporovo/
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Бургас бе представен в международна онлайн конференция 

 

Потенциалът на Бургас като 

туристическа дестинация и опитът му в 

прилагането на различни технологични 

решения за подпомагане на бизнеса бяха 

представени на международна конференция. 

Наред с тези въпроси бе обсъдена темата за 

борбата с разпространението на Ковид-19 и 

справянето с последиците от пандемията. 

Конференцията бе под надслов IMPROVATE – „Излизане от световната криза 

към иновативен свят Израел-Източна Европа, иновации“. 

 

Повече информация 

 

 

 

Туристическият бизнес в Смолян поиска от вицепремиера 

Марияна Николова подкрепа в политиката за подготовка на кадри за 

сектора 

 

Представителите на бизнеса коментираха, че се очаква да има сериозен недостиг 

на персонал и би било добре да се помисли за внос на кадри и страната ни да има по-

активна политика по отношение на образованието и подготовката на професионалисти 

за сектора. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова проведе среща с 

туристическия бранш в Чепеларе 

 

Българските туристи са основните гости в района от началото на този зимен 

сезон, заяви вицепремиерът Марияна Николова пред бранша в Чепеларе. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/burgas-be-predstaven-v-mezhdunarodna-onlajn-konferentsiya/
https://tourismboard.bg/news/burgas-be-predstaven-v-mezhdunarodna-onlajn-konferentsiya/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-biznes-v-smolyan-poiska-ot-vitsepremiera-mariyana-nikolova-podkrepa-v-politikata-za-podgotovka-na-kadri-za-sektora/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-biznes-v-smolyan-poiska-ot-vitsepremiera-mariyana-nikolova-podkrepa-v-politikata-za-podgotovka-na-kadri-za-sektora/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-sreshta-s-turisticheskiya-bransh-v-chepelare/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-sreshta-s-turisticheskiya-bransh-v-chepelare/
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Вицепремиерът Марияна Николова обсъди развитието на 

местния туризъм с кмета на Нареченски бани Димитър Бакалски 

 

„Възможностите на Нареченски бани в насърчаването на здравния и 

балнеотуризма са много големи и имат дълги традиции, които в условия на пандемия от 

Ковид-19 стават все по-актуални, и ние трябва да ги надграждаме и развиваме“, заяви 

вицепремиерът. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова награди най-възрастния 

скиор у нас Иван Раев за заслуги в развитието на туризма 

 

„Вие сте доказателство, че мотото 

ни: „Зимните спортове укрепват Вашето 

здраве”, е верен“, коментира министърът и 

награди най-възрастния скиор у нас – 96-

годишният Иван Раев от Чепеларе с грамота 

за изключителни заслуги в развитието на 

туризма и символа на страната ни – 

българската роза. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-obsadi-razvitieto-na-mestniya-turizam-s-kmeta-na-narechenski-bani-dimitar-bakalski/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-obsadi-razvitieto-na-mestniya-turizam-s-kmeta-na-narechenski-bani-dimitar-bakalski/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-nagradi-naj-vazrastniya-skior-u-nas-ivan-raev-za-zaslugi-v-razvitieto-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-nagradi-naj-vazrastniya-skior-u-nas-ivan-raev-za-zaslugi-v-razvitieto-na-turizma/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 
 

Предложение от Гърция: ваксинираните да се движат свободно 

из ЕС 

 

Всички ваксинирани да имат право на свободно движение в ЕС, предлага 

гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. Той смята, че за целта трябва да се въведе 

единен европейски имунизационен паспорт. 

Удостоверение за ваксинация, което важи в целия ЕС, да осигурява свободно 

движение на всички ваксинирани – това е предложението на гръцкия премиер. В 

писмото си до Еврокомисията той дори е приложил мостра за бъдещия европейски 

имунизационен паспорт. 

 

Повече информация 

 

 

 
 

Гърция няма да изисква сертификат за ваксинация от туристи 

 

Сертификатът за ваксинация срещу коронавирус, който гръцкият премиер 

Кириакос Мицотакис предлага да бъде приет на европейско равнище, в никакъв случай 

няма да бъде задължително условие за пътуване в Гърция, заяви гръцкият министър на 

туризма Харис Теохарис. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/predlozhenie-ot-gartsiya-vaksiniranite-da-se-dvizhat-svobodno-iz-es/
https://tourismboard.bg/news/predlozhenie-ot-gartsiya-vaksiniranite-da-se-dvizhat-svobodno-iz-es/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-nyama-da-iziskva-sertifikat-za-vaksinatsiya-ot-turisti/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-nyama-da-iziskva-sertifikat-za-vaksinatsiya-ot-turisti/
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Гърция удължи мерките за влизане в страната 

 

Гръцкото правителство удължи до 6:00 часа на 8 февруари 2021 г. 

ограниченията за пристигащите в страната с въздушен, сухоземен или морски 

транспорт. Както и понастоящем, те подлежат на седемдневна карантина. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова разговаря с Мехмет 

Гюркайнак, директор за България на Turkish Airlines 

 

Турция е един от най-важните ни пазари както за изходящ, така и за входящ 

туризъм, заяви министър Николова на срещата. 

 

Повече информация 

 

 

 

Нидерландия въвежда двойно тестване за COVID-19 

 

Влиза в сила от 00:01 ч. на 

23.01.2021 въвеждане на „двойно тестване“ 

чрез допълнително изискване за 

представяне на негативен резултат от бърз 

тест за COVID-19 за всички пътници, 

пристигащи в Нидерландия с въздушен или 

морски транспорт от високорискови зони (в 

т.ч. и от България). 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/gartsiya-udalzhi-merkite-za-vlizane-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-udalzhi-merkite-za-vlizane-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovarya-s-mehmet-gyurkajnak-direktor-za-balgariya-na-turkish-airlines/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovarya-s-mehmet-gyurkajnak-direktor-za-balgariya-na-turkish-airlines/
https://tourismboard.bg/news/niderlandiya-vavezhda-dvojno-testvane-za-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/niderlandiya-vavezhda-dvojno-testvane-za-covid-19/
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Ново извънредно положение и по-строги мерки в Португалия за 

пристигащите 

 

В сила от 15 януари, на територията на Португалия е обявено извънредно 

положение до 30 януари 2021 г. На извънредно заседание на Министерски съвет на 18 

януари, бяха приети допълнителни, още по-строги ограничителни мерки в страната, с 

цел ограничаване разпространението на Covid-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

Нови ограничителни мерки за пристигащите в Норвегия 

българи 

 

Считано от 17:00 часа на 18 януари 2021 г., всеки, който през последните 14 дни 

преди пристигането си в Норвегия е бил в страна с червен рисков индекс (сред които и 

България), трябва да бъде тестван за SARS-CoV-2 на съответния граничен пункт при 

влизане на територията на страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

PCR-тест и задължителна карантина за всички пристигащи в 

Австралия 

 

Всички пътници, имащи право на 

влизане в страната и са на пет или повече 

години, пътуващи с полети на или след 22 

януари 2021 г. трябва да бъдат тествани 72 

часа или по-малко преди излитане и да 

предоставят отрицателен резултат на PCR 

при чекиране. 

 

Повече информация 

  

https://tourismboard.bg/news/novo-izvanredno-polozhenie-i-po-strogi-merki-v-portugaliya-za-pristigashtite/
https://tourismboard.bg/news/novo-izvanredno-polozhenie-i-po-strogi-merki-v-portugaliya-za-pristigashtite/
https://tourismboard.bg/news/novi-ogranichitelni-merki-za-pristigashtite-v-norvegiya-balgari/
https://tourismboard.bg/news/novi-ogranichitelni-merki-za-pristigashtite-v-norvegiya-balgari/
https://tourismboard.bg/news/pcr-test-i-zadalzhitelna-karantina-za-vsichki-pristigashti-v-avstraliya/
https://tourismboard.bg/news/pcr-test-i-zadalzhitelna-karantina-za-vsichki-pristigashti-v-avstraliya/

