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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

Обща позиция от НБТ и БТК относно въвеждане на 

задължителен PCR-тест за влизащите в страната туристи от 

Европейски съюз и трети страни 

 

Писмо с обща позиция на Националния борд по туризъм (НБТ) и Българската 

туристическа камара (БТК) беше депозирано до г-жа Марияна Николова, Вицепремиер 

и Министър на туризма, на 26 януари 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 
 

 

 

https://tourismboard.bg/news/obshta-pozitsiya-ot-nbt-i-btk/
https://tourismboard.bg/news/obshta-pozitsiya-ot-nbt-i-btk/
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Конфедерацията на българския туристически бизнес подкрепя 

Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията 

в България 

 

Организациите, членове на КБТБ, изразяват своята морална и професионална 

подкрепа към колегите си от Българската асоциация на заведенията и Сдружението на 

заведенията в България и призовават правителството за диалог, който да даде решения 

не само за спасяване на бизнеса, но и на хиляди човешки съдби. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 Д-р Полина Карастоянова: Този разход от 300-400 евро за PCR-

тестове за едно семейство е катастрофа за зимния сезон 

 

„От Националния борд по туризъм и 

партньорите ни от Българската 

туристическа камара реагирахме с писмо 

към правителството и Оперативния щаб, че 

категорично възразяваме срещу 

намерението за това решение, което 

няколко часа по-късно намери място в 

заповедта на министъра на 

здравеопазването. Това е поредният много 

тежък удар върху българския туризъм”, заяви в студиото на Нова телевизия д-р Полина 

Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, на 27 януари 

2021 г. 

 

Вж. видео 

 

 

 
 

 

 

https://tourismboard.bg/news/konfederatsiyata-na-balgarskiya-turisticheski-biznes-podkrepya-balgarskata-asotsiatsiya-na-zavedeniyata-i-sdruzhenieto-na-zavedeniyata-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/konfederatsiyata-na-balgarskiya-turisticheski-biznes-podkrepya-balgarskata-asotsiatsiya-na-zavedeniyata-i-sdruzhenieto-na-zavedeniyata-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-tozi-razhod-ot-300-400-evro-za-pcr-testove-za-edno-semejstvo-e-katastrofa-za-zimniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-tozi-razhod-ot-300-400-evro-za-pcr-testove-za-edno-semejstvo-e-katastrofa-za-zimniya-sezon/
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 Д-р Полина Карастоянова: Въвеждането на задължителен PCR 

тест за влизащите от европейски страни у нас граждани е абсолютно 

несъгласувано и неочаквано 

 

„Получаваме този удар и това решение на министъра на здравеопазването за 

въвеждане на задължителен PCR тест за влизащите от европейски страни у нас 

граждани е абсолютно несъгласувано и неочаквано“. Това заяви пред БНР д-р Полина 

Карастоянова, изпълнителен директор на Борда по туризъм, във връзка с това, че 

Националният борд по туризъм и Националната туристическа камара изпратиха 

отворено писмо към министри да отпадне изискването за отрицателен PCR тест при 

влизане в страната. 

 

Чуй интервю 

 
 

 

 

 

 Д-р Полина Карастоянова: От Националния борд по туризъм 

настояваме служителите в туризма да бъдат включени в националния 

ваксинационен план 

 

„Националният борд по туризъм 

изпрати писмо до министрите на туризма и 

здравеопазването и председателя на 

Националния ваксинационен щаб с искане 

служителите в бранша да бъдат включени 

във ваксинационния план за коронавируса. 

Темата бе коментирана от изпълнителния 

директор на Националния борд по туризъм 

д-р Полина Карастоянова в предаването „Директно“ по Bulgaria ON AIR. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

  

 

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-vavezhdaneto-na-zadalzhitelen-pcr-test-za-vlizashtite-ot-evropejski-strani-u-nas-grazhdani-e-absolyutno-nesaglasuvano-i-neochakvano/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-vavezhdaneto-na-zadalzhitelen-pcr-test-za-vlizashtite-ot-evropejski-strani-u-nas-grazhdani-e-absolyutno-nesaglasuvano-i-neochakvano/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-ot-natsionalniya-bord-po-turizam-nastoyavame-sluzhitelite-v-turizma-da-badat-vklyucheni-v-natsionalniya-vaksinatsionen-plan/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-ot-natsionalniya-bord-po-turizam-nastoyavame-sluzhitelite-v-turizma-da-badat-vklyucheni-v-natsionalniya-vaksinatsionen-plan/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

 Доц. Румен Драганов: Трябва да се запази животът на хората, но 

не бива да се загърби бизнесът и икономиката 

 

„Туризмът е подложен на 

безпрецедентен натиск. Трябва да се запази 

животът на хората, но не бива да се загърби 

бизнесът и икономиката“, това каза в 

предаването „Денят на живо с Наделина 

Анева“ по NovaNews на 26 януари 2021 г. 

доц. Румен Драганов, председател на 

Института за анализи и оценки в туризма и 

на Конфедерацията на българския 

туристически бизнес. 

 

Вж. видео 

 
 

 

 Ричард Алибегов: В нашия бранш на заведенията ние стоим един 

до друг 

 

 „В нашия бранш на заведенията 

няма абсолютно никакъв проблем, стоим 

заедно един до друг. Това, което вие 

визирате, е вчерашната среща на 

хотелиерите със здравния министър, където 

са обсъждали как ще работим ние, което 

само по себе си е неприемливо. Затова се 

получи така, това е все едно ние да отидем 

на среща със здравния министър и да говорим как ще работят хотелите, няма как да 

стане“, коментира председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард 

Алибегов пред Bulgaria ON AIR. 

 

Вж. репортаж 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-tryabva-da-se-zapazi-zhivotat-na-horata-no-ne-biva-da-se-zagarbi-biznesat-i-ikonomikata/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-tryabva-da-se-zapazi-zhivotat-na-horata-no-ne-biva-da-se-zagarbi-biznesat-i-ikonomikata/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-v-nashiya-bransh-na-zavedeniyata-nie-stoim-edin-do-drug/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-v-nashiya-bransh-na-zavedeniyata-nie-stoim-edin-do-drug/
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 Доц. Румен Драганов: Туризма го чака икономическа смърт, а не 

такава от Ковид-19 

 

„Противопоставянето между 

ресторантьорите у нас е плод на лошата 

политика, водена от Министерството на 

туризма през последните години.“ Това 

заяви председателят на Института за 

анализи и оценки в туризма – доц. Румен 

Драганов, в предаването „Денят ON AIR“ на 

28 януари 2021 г. 

 

Вж. видео 

 

 
 

 

 

 Ричард Алибегов: Протестираме срещу дискриминация към 

заведения 

 

Искаме да разберем каква е 

разликата между ресторантите в хотелите и 

ресторантите пред хотелите, защото се 

получава така, че едните са безопасни, а 

другите – много опасни. Това е 

дискриминация на нашия бранш. Този 

коментар направи в ефира на Bloomberg TV 

Bulgaria, в предаването „Бизнес старт“ 

Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията, асоцииран 

член на НБТ. 

 

Вж. интервю 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-turizma-go-chaka-ikonomicheska-smart-a-ne-takava-ot-kovid-19/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-turizma-go-chaka-ikonomicheska-smart-a-ne-takava-ot-kovid-19/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-protestirame-sreshtu-diskriminatsiya-kam-zavedeniya/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-protestirame-sreshtu-diskriminatsiya-kam-zavedeniya/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

От днес в България се влиза само с отрицателен PCR тест 

 

България въвежда от днес, 29 януари 2021 г., до края на април изискването 

пристигащите граждани да предоставят документ за отрицателен резултат от PCR тест 

за коронавирус, проведен до 72 часа преди влизането в страната. Хората без такъв тест 

ще бъдат поставяни под 10-дневна карантина. 

 

Вж. репортаж 

 

 

 

 

Туристите в планината масово не се застраховат 

 

В разгара на ски сезона екип на БНТ провери дали туристите, които се отправят 

към планината, сключват застраховки през зимата. И дали може ли да ни бъде оказана 

помощ, ако нямаме сключена застраховка, и пострадаме. Наблюденията на 

специалистите показват, че повечето от хората не си правят планинска застраховка. 

Планинската застраховка е гаранция, че трудът на спасителите ще бъде 

възнаграден. Освен това те ще получат средства, за да финансират обученията си и ще 

могат да покрият разходите за транспорт и екипировка. 

 

Вж. репортаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/ot-dnes-v-balgariya-se-vliza-samo-s-otritsatelen-pcr-test/
https://tourismboard.bg/news/ot-dnes-v-balgariya-se-vliza-samo-s-otritsatelen-pcr-test/
https://tourismboard.bg/news/turistite-v-planinata-masovo-ne-se-zastrahovat/
https://tourismboard.bg/news/turistite-v-planinata-masovo-ne-se-zastrahovat/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 
 

UNWTO: 2020 е най-лошата година в историята на туризма с 1 

милиард по-малко международни пътувания 

 

Световният туризъм претърпя рекордно най-лошата си година през 2020-та, като 

международните пътувания спаднаха със 74% според последните данни на Световната 

туристическа организация (UNWTO). 

 

Повече информация 

 

 

 

С какво Занзибар привлича българите? 

 

Занзибар се оказва любимата 

дестинация за почивка на много българи. В 

„Денят започва“ по БНТ Мартин 

Маждраков, който в момента се намира там, 

заяви, че предпочита да работи 

дистанционно оттам, отколкото на студено 

в България. 

„Занзибар е едно от малкото 

отворени места в света в момента, където 

няма рестрикции за пътувания, чист въздух, не се говори за вирус, много красиво 

място, спокойно, хората са много добри“, обясни туристът.. 

 

Вж. репортаж 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/unwto-2020-e-naj-loshata-godina-v-istoriyata-na-turizma-s-1-miliard-po-malko-mezhdunarodni-patuvaniya/
https://tourismboard.bg/news/unwto-2020-e-naj-loshata-godina-v-istoriyata-na-turizma-s-1-miliard-po-malko-mezhdunarodni-patuvaniya/
https://tourismboard.bg/news/s-kakvo-zanzibar-privlicha-balgarite/
https://tourismboard.bg/news/s-kakvo-zanzibar-privlicha-balgarite/
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Вицепремиерът Марияна Николова проведе работна среща с 

министъра на туризма на Турция 

 

Важно е с общи усилия да 

привличаме туристи на Балканите, като им 

гарантираме сигурност, безопасност и 

развлечения. Именно с тази цел работи 

смесеният Българо-турски комитет по 

туризъм да намери работещите и лоялни 

решения в тази непредсказуема 2021 г. Това 

заяви вицепремиерът и министър на 

туризма Марияна Николова пред медии в 

София. Изявлението бе след проведена 

двустранна среща между вицепремиера Марияна Николова и министъра на културата и 

туризма на Турция Мехмет Ерсой. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова 

проведе работни срещи в Саудитска Арабия 

 

Вицепремиерът Марияна Николова направи работно посещение в Саудитска 

Арабия в периода 25-28 януари 2020 г. и проведе дузина работни срещи. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-ministara-na-turizma-nna-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-ministara-na-turizma-nna-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-i-ministar-na-turizma-mariyana-nikolova-provede-rabotni-sreshti-v-sauditska-arabiya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-i-ministar-na-turizma-mariyana-nikolova-provede-rabotni-sreshti-v-sauditska-arabiya/


 

 

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Адрес на управление: 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 

 

 

 

Изискване за вирусологичен тест „RT-PCR COVID“ и карантина 

за пътуване до Франция 

 

Считано от 00 ч. на 24 януари 2021 г. 

лицата над 11 год. възраст, пристигащи във 

Франция от страна от европейското 

пространство (включително и България), с 

въздушен или морски транспорт, трябва да 

представят негативен PCR тест, направен до 

72 часа преди да влязат на френска 

територия. 

Всички пристигащи следва да представят декларация, че не проявяват симптоми 

на заболяването ковид-19, че нямат информация да са били в контакт с лице с 

потвърдено заболяване ковид-19 през последните 14 дни преди пътуването, както и че 

дават предварителното си съгласие при пристигане във Франция да им бъде направен 

вирусологичен тест за наличието на заболяването Ковид-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

Норвегия затваря границите си за чужденци 

 

Считано от 00:00 часа на 29 януари 2021 г., границите на държавата ще бъдат 

затворени за лица, които не са норвежки граждани или не са чужденци, със статут на 

постоянно пребиваване в страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

Промяна в изискванията за влизане на територията на Норвегия 

 

Пътуващите със самолет с прекачване на транзитно летище, следва да 

представят тест не по-стар от 24 часа преди отпътуването с първия полет. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/iziskvane-za-virusologichen-test-rt-pcr-covid-i-karantina-za-patuvane-do-frantsiya/
https://tourismboard.bg/news/iziskvane-za-virusologichen-test-rt-pcr-covid-i-karantina-za-patuvane-do-frantsiya/
https://tourismboard.bg/news/norvegiya-zatvarya-granitsite-si-za-chuzhdentsi/
https://tourismboard.bg/news/norvegiya-zatvarya-granitsite-si-za-chuzhdentsi/
https://tourismboard.bg/news/promyana-v-iziskvaniyata-za-vlizane-na-teritoriyata-na-norvegiya/
https://tourismboard.bg/news/promyana-v-iziskvaniyata-za-vlizane-na-teritoriyata-na-norvegiya/


 

 

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Адрес на управление: 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 

 

 

 

 

Белгия въвежда временна забрана за туристически и други 

несъществени пътувания 

 

От 27 януари до 1 март Белгия въвежда временна забрана за всички пътувания от 

и до страната с цел туризъм и развлечения, независимо дали тези пътувания се 

осъществяват с въздушен, автомобилен, морски или железопътен транспорт. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Ирландия настанява пристигащите без отрицателен PCR тест в 

„карантинни“ хотели 

 

След договорка между властите в Ирландия и Северна Ирландия, ще бъдат 

създадени контролно-пропускателни пунктове в рамките на 5 км от границата с цел 

ограничаване на несъществените пътувания. 

 

Повече информация 

  

 

 

Люксембург въвежда задължителен отрицателен PCR тест при 

пътуване по въздух 

 

Всеки пътник, независимо от националността си, на възраст 6 или повече 

години, който пътува с въздушен транспорт до Люксембург, считано от 29 януари 2021 

г. до 28 февруари 2021 г., включително, трябва да представи при качване в самолета 

отрицателен резултат (на хартиен или електронен носител) от PCR тест или от 

антигенен (бърз тест), извършен по-малко от 72 часа преди полета. 

 

Повече информация 

  

 

 

https://tourismboard.bg/news/belgiya-vavezhda-vremenna-zabrana-za-turisticheski-i-drugi-nesashtestveni-patuvaniya/
https://tourismboard.bg/news/belgiya-vavezhda-vremenna-zabrana-za-turisticheski-i-drugi-nesashtestveni-patuvaniya/
https://tourismboard.bg/news/irlandiya-nastanyava-pristigashtite-bez-otritsatelen-pcr-test-v-karantinni-hoteli/
https://tourismboard.bg/news/irlandiya-nastanyava-pristigashtite-bez-otritsatelen-pcr-test-v-karantinni-hoteli/
https://tourismboard.bg/news/lyuksemburg-vavezhda-zadalzhitelen-otritsatelen-pcr-test-pri-patuvane-po-vazduh/
https://tourismboard.bg/news/lyuksemburg-vavezhda-zadalzhitelen-otritsatelen-pcr-test-pri-patuvane-po-vazduh/
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Тунис въвежда нови ограничителни мерки 

 

От 1 февруари 2021 г. всички 

пътници, пристигащи в Тунис, включително 

тези, които се завръщат от кратък престой в 

чужбина (по-малко от 5 дни), са длъжни да 

представяj отрицателен PCR тест, направен 

не по-рано от 72 часа преди пътуването, 

както и да спазват задължителна 7-дневна 

карантина в определени от властите хотели 

за сметка на лицата, които при пристигането трябва да представят ваучер. 

 

Повече информация 

  

 

 

 

Литва въведе допълнително изискване за отрицателен тест за 

COVID-19 за българите при влизане в страната 

 

Литва въведе, считано от 25 януари 2021 г., допълнително изискване към 

гражданите, пътуващи от България, да притежават сертификат от здравно заведение 

или резултат от лабораторен тест (с превод на литовски, английски или руски езици) с 

отрицателен резултат за наличие на COVID-19, извършен не по-рано от 48 часа преди 

влизане на територията на страната. 

Остава в сила и задължението да се самоизолират за 14 дни. 

 

Повече информация 

  

 

https://tourismboard.bg/news/tunis-vavezhda-novi-ogranichitelni-merki/
https://tourismboard.bg/news/tunis-vavezhda-novi-ogranichitelni-merki/
https://tourismboard.bg/news/litva-vavede-dopalnitelno-iziskvane-za-otritsatelen-test-za-covid-19-za-balgarite-pri-vlizane-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/litva-vavede-dopalnitelno-iziskvane-za-otritsatelen-test-za-covid-19-za-balgarite-pri-vlizane-v-stranata/

