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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

Д-р Полина Карастоянова: Ваксината следва да осигури една 

бърза писта за възможност за придвижване на туристите 

 

„Ние не бихме могли да 

противопоставяме здравния обществен 

интерес на икономическия обществен 

интерес. Ние сме едни и същи хора, това е 

един и същи разговор в различните му 

аспекти“, коментира в студиото на bTV д-р 

Полина Карастоянова, изпълнителен 

директор на Националния борд по туризъм. 

 

Вж. видео 

 

  

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-vaksinata-sledva-da-osiguri-edna-barza-pista-za-vazmozhnost-za-pridvizhvane-na-turistite/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-vaksinata-sledva-da-osiguri-edna-barza-pista-za-vazmozhnost-za-pridvizhvane-na-turistite/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Българската голф асоциация проведе работна среща с 

вицепремиер Николова 

 

Представителите на Българската 

голф асоциация заявиха, че е нужна 

цялостна стратегия за развитие на голф 

туризма в България. Според тях румънският 

пазар е много важен и е нужна специална 

рекламна кампания, която да промотира 

голф туризма в северната ни съседка. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 Ричард Алибегов: Изпратихме писмо до премиера, очакваме 

отговор 

 

„Всички решения в Асоциацията се 

взимат на база анкета между членовете ни. 

Миналата седмица ние, като председатели 

обявихме, че сме готови да отворим 

заведенията и пуснахме анкета. Членовете 

обаче отговориха, че не искат да бъдат 

обвинени като разпространители на COVID-

19 в България. Изпратихме писмо до 

премиера. В момента чакаме отговор от него. След това ще вземем решение как ще 

продължим”. Това заяви Ричард Алибегов – председател на Българската асоциацията на 

заведенията по Нова телевизия. 

 

Вж. видео 

 
 

 

https://tourismboard.bg/news/balgarskata-golf-asotsiatsiya-provede-rabotna-sreshta-s-vitsepremier-nikolova/
https://tourismboard.bg/news/balgarskata-golf-asotsiatsiya-provede-rabotna-sreshta-s-vitsepremier-nikolova/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-izpratihme-pismo-do-premiera-ochakvame-otgovor/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-izpratihme-pismo-do-premiera-ochakvame-otgovor/
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СЗБ и БАЗ: Искаме публичен дебат с министъра на 

здравеопазването 

 

Съюзът на собствениците на заведения и Асоциацията на заведенията настояват 

за публична среща със здравния министър проф. Костадин Ангелов, на която да му 

зададат натрупали се у тях въпроси, свързани с ограниченията, заради които те са 

затворени от края на ноември. 

 

Повече информация 

 
 

 

Ресторантьорите се отказаха от протестно отваряне на 1 

февруари 

 

От Българската асоциация на заведенията (БАЗ), асоцииран член на 

Националния борд по туризъм, и Сдружението на заведенията в България заявиха, че 

причината за това е, че ако го направят, ще носят наказателна отговорност за 

нарушаване на мерките. 

 

Повече информация 

 
 

 

 Защо спорът за княжевския лифт отново забуксува? 

 

 За 10 години проблемите на Витоша 

не само не се решиха, но и се задълбочиха. 

Противоречивите версии за 

възстановяването на лифтовете 

всекидневно предизвикат спорове. 

„Тук въпросът е собственост и 

нейното управление. Това което предлагат 

БТС е създаването на кооперации“, смята 

доц. Румен Драганов, изпълнителен 

секретар на Български туристически съюз, в репортажа на БНТ. 

 

Вж. репортаж 

  

  

https://tourismboard.bg/news/szb-i-baz-iskame-publichen-debat-s-ministara-na-zdraveopazvaneto/
https://tourismboard.bg/news/szb-i-baz-iskame-publichen-debat-s-ministara-na-zdraveopazvaneto/
https://tourismboard.bg/news/restorantorite-se-otkazaha-ot-protestno-otvaryane-na-1-fevruari/
https://tourismboard.bg/news/restorantorite-se-otkazaha-ot-protestno-otvaryane-na-1-fevruari/
https://tourismboard.bg/news/zashto-sporat-za-knyazhevskiya-lift-otnovo-zabuksuva/
https://tourismboard.bg/news/zashto-sporat-za-knyazhevskiya-lift-otnovo-zabuksuva/
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 Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 Собственици на заведения искат да отворят на 4-ти февруари 

 

87% от членовете на Сдружение на 

заведенията в България са заявили, че са 

против такова протестно отваряне, заяви в 

„Денят започва“ по БНТ Евгени Зумпалов 

на 1 февруари 2021 г. Втората причина да се 

откажат е, че нарушението на забраната 

носи освен парична санкция и наказателна 

отговорност до 5 години. 

„Те осъзнават своята отговорност, но не подкрепят решенията на Националния 

оперативен щаб. Това са две коренно различни неща“, подчерта Зумпалов и отбеляза, 

че от щаба дават решения, които всеки път са различни. 

 

Вж. интервю 

 
 

 

 АБТТА: Няма предвидимост, невъзможно е да се работи в тези 

условия 

 

„Невъзможно е да се подготвим за 

пътуване, щом правилата се променят ден за 

ден. Обикновено при някакви забрани или 

въвеждане на изискване като PCR тест се 

дават няколко дни толеранс, за да могат 

хората да се подготвят. Нашето задължение 

като туроператори е веднага да предадем 

получената информация на клиента, да не я 

бавим, защото понякога може да е фатално“, коментира случая в „Денят започва“ по 

БНТ Димитър Попов – председател на Асоциация на българските туроператори и 

туристически агенти (АБТТА). 

 

Вж. интервю 

 

 

https://tourismboard.bg/news/sobstvenitsi-na-zavedeniya-iskat-da-otvoryat-na-4-ti-fevruari/
https://tourismboard.bg/news/sobstvenitsi-na-zavedeniya-iskat-da-otvoryat-na-4-ti-fevruari/
https://tourismboard.bg/news/abtta-nyama-predvidimost-nevazmozhno-e-da-se-raboti-v-tezi-usloviya/
https://tourismboard.bg/news/abtta-nyama-predvidimost-nevazmozhno-e-da-se-raboti-v-tezi-usloviya/
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Вицепремиерът Марияна Николова дискутира с представители 

на туроператорите създаването на Гаранционен фонд 

 

Според бранша държавният дял трябва да е в размер на 69 милиона лева, като 

финансовият ресурс да е осигурен при учредяването на фонда. Целта е средствата да 

бъдат използвани за възстановяване на платените суми по неосъществени пътувания 

поради възникналата пандемия. 

 

Повече информация 

 

 
 

Вицепремиерът Марияна Николова и Министерство на туризма 

получиха грамота от Германо-Българската индустриално-търговска 

камара за успешно сътрудничество и развитие на здравния туризъм в 

България 

 

Отличието е във връзка с развитието 

на здравния туризъм в България и при 

реализирането на съвместни проекти и 

инициативи за популяризиране на България 

като конкурентноспособна туристическа 

дестинация в Германия. Наградата бе 

връчена на вицепремиера Марияна 

Николова от д-р Митко Василев, главен 

управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-diskutira-s-predstaviteli-na-turoperatorite-sazdavaneto-na-garantsionen-fond/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-diskutira-s-predstaviteli-na-turoperatorite-sazdavaneto-na-garantsionen-fond/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-i-ministerstvo-na-turizma-poluchiha-gramota-ot-germano-balgarskata-industrialno-targovska-kamara-za-uspeshno-satrudnichestvo-i-razvitie-na-zdravniya-turizam-v-balgariy/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-i-ministerstvo-na-turizma-poluchiha-gramota-ot-germano-balgarskata-industrialno-targovska-kamara-za-uspeshno-satrudnichestvo-i-razvitie-na-zdravniya-turizam-v-balgariy/
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 Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Повишена е заетостта в зимните курорти 

 

Зимните курорти са предпочитана дестинация за българите през почивните дни. 

Много семейства и деца избират да пътуват към планините и да практикуват ски 

спортове. И аз днес лично се уверих както в интереса на туристите, така и в спазването 

на противоепидемичните мерки на съоръженията. Това заяви вицепремиерът и 

министър на туризма Марияна Николова в Боровец, след проверка в курорта и региона. 

 

Повече информация 

 

 

Банско се препълни с румънски и с български туристи 

 

Изненадата дойде през уикенда в Банско, когато курортът се препълни с 

румънски и български туристи. Въпреки това браншът е доста предпазлив в радостта 

си, тъй като преди месец трайно загуби гостите от другите балкански държави и Русия. 

 

Вж. репортаж 

 
 

Вицепремиерът Марияна Николова посети Банско 

 

Наблюдава се засилен интерес към 

зимните ни курорти. Само за последната 

една седмица гостите, които са посетили 

Банско, са 7800 по данни на бизнеса. Най-

голям е делът на румънските посетители – 

3800 човека за една седмица, след това са 

българските, има интерес и от съседните 

страни – Сърбия, Гърция, Северна 

Македония. Това заяви вицепремиерът и 

министър на туризма Марияна Николова при инспекцията си в града. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/povishena-e-zaetostta-v-zimnite-kurorti/
https://tourismboard.bg/news/povishena-e-zaetostta-v-zimnite-kurorti/
https://tourismboard.bg/news/bansko-se-prepalni-s-rumanski-i-s-balgarski-turisti/
https://tourismboard.bg/news/bansko-se-prepalni-s-rumanski-i-s-balgarski-turisti/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-poseti-bansko/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-poseti-bansko/
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Марияна Николова: Алтернативата за туризма е антигенният 

тест 

 

За отварянето на заведенията и за туризма по време на пандемия разговаря 

вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова в студиото на Нова 

телевизия. 

 

Вж. интервю 

 

 
 

Насоки за кандидатстване по схемата за предоставяне на 

безвъзмездни финансови средства на туроператори и туристически 

агенти за компенсиране на загуби в резултат от COVID-19 

 

Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на 

пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 
 

Министерството на туризма открива информационен телефон 

във връзка с текущите схеми за финансиране на туроператорите и 

туристическите агенти 

 

Повече информация 

 
 

 

МТ дава допълнителна възможност за обратна връзка по схемата 

за предоставяне на 51 млн. лв. на туроператори и туристически агенти 

 

 

Повече информация 

 
 

https://tourismboard.bg/news/mariyana-nikolova-alternativata-za-turizma-e-antigenniyat-test/
https://tourismboard.bg/news/mariyana-nikolova-alternativata-za-turizma-e-antigenniyat-test/
https://tourismboard.bg/news/nasoki-za-kandidatstvane-po-shemata-za-predostavyane-na-bezvazmezdni-finansovi-sredstva-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti-za-kompensirane-na-zagubi-v-rezultat-ot-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/nasoki-za-kandidatstvane-po-shemata-za-predostavyane-na-bezvazmezdni-finansovi-sredstva-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti-za-kompensirane-na-zagubi-v-rezultat-ot-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-otkriva-informatsionen-telefon-vav-vrazka-s-tekushtite-shemi-za-finansirane-na-turoperatorite-i-turisticheskite-agenti/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-otkriva-informatsionen-telefon-vav-vrazka-s-tekushtite-shemi-za-finansirane-na-turoperatorite-i-turisticheskite-agenti/
https://tourismboard.bg/news/mt-dava-dopalnitelna-vazmozhnost-za-obratna-vrazka-po-shemata-za-predostavyane-na-51-mln-lv-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti/
https://tourismboard.bg/news/mt-dava-dopalnitelna-vazmozhnost-za-obratna-vrazka-po-shemata-za-predostavyane-na-51-mln-lv-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti/
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Туризъм 2020: Прилична година преди катастрофа 

 

2020 г. безспорно е исторически най-лошата за сектора на туризма, или поне 

откакто той съществува в модерната му форма. Ето какво показва анализът на Капитал. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 
 

Австрия вече изисква при влизане от българските граждани 

PCR или антигенен тест за коронавирус 

 

Ако такива тестове липсват, българските граждани са задължени до 24 ч. да си 

направят в Австрия PCR или антигенен тест. 

Срокът на карантината от 10 дни остава, но с възможност за съкращаване след 

извършване на втори тест (PCR или антигенен) след 5-ия ден от влизането в страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/turizam-2020-prilichna-godina-predi-katastrofa/
https://tourismboard.bg/news/turizam-2020-prilichna-godina-predi-katastrofa/
https://tourismboard.bg/news/avstriya-veche-iziskva-pri-vlizane-ot-balgarskite-grazhdani-pcr-ili-antigenen-test-za-koronavirus/
https://tourismboard.bg/news/avstriya-veche-iziskva-pri-vlizane-ot-balgarskite-grazhdani-pcr-ili-antigenen-test-za-koronavirus/
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Франция въвежда изискване за PCR тест за влизане и през 

сухопътните си граници 

 

Всяко влизане на територията на 

Франция от държави от Европейския съюз 

ще бъде обусловено от представяне на 

отрицателен резултат от PCR тест, с 

изключение на пограничните работници, 

което означа, че PCR тест вече ще се 

изисква и при преминаване на сухопътните 

граници на Франция, а не както до сега 

само на въздушните и морските граници. 

 

Повече информация 

 

 

 

Чехия ограничава несъществените пътувания на чужденците на 

чешка територия 

 

От 30 януари 2021 г. чуждите граждани нямат право да влизат на територията на 

Чешката република, освен ако не докажат, че пътуването им е свързано с една от 

следните съществени причини: работят или учат в страната, посещават роднини или ще 

участват в разрешено от правителството събитие. 

 

Повече информация 

 

 

 

Нови изисквания за пътуване до Чешката република за 

чуждестранни граждани 

 

От 5 февруари 2021 г. Чешката република въвежда нова система за определяне 

на рисковите държави за заразяване с COVID-19 и нови правила за влизане на нейна 

територия на пътниците, пристигащите от други държави. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/frantsiya-vavezhda-iziskvane-za-pcr-test-za-vlizane-i-prez-suhopatnite-si-granitsi/
https://tourismboard.bg/news/frantsiya-vavezhda-iziskvane-za-pcr-test-za-vlizane-i-prez-suhopatnite-si-granitsi/
https://tourismboard.bg/news/chehiya-ogranichava-nesashtestvenite-patuvaniya-na-chuzhdentsite-na-cheshka-teritoriya/
https://tourismboard.bg/news/chehiya-ogranichava-nesashtestvenite-patuvaniya-na-chuzhdentsite-na-cheshka-teritoriya/
https://tourismboard.bg/news/novi-iziskvaniya-za-patuvane-do-cheshkata-republika-za-chuzhdestranni-grazhdani/
https://tourismboard.bg/news/novi-iziskvaniya-za-patuvane-do-cheshkata-republika-za-chuzhdestranni-grazhdani/
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Швейцария въвежда нови мерки за влизане на територията си 

 

Считано от 08.02.2021 г. влиза в сила 

изискването за всички влизащи в 

Швейцария, независимо от гражданство, 

транспортно средство и от къде пристигат, 

да представят отрицателен PCR тест за Sars-

CoV-2 направен до 72 ч. преди влизане в 

страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

Швеция въвежда изискване за представяне на отрицателен PCR 

тест преди пътуване до страната 

 

От 6 февруари 2021 г. шведските власти въвеждат изискване за представяне на 

отрицателен PCR тест при пътуване до Швеция, направен до 48 часа преди влизането в 

страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

Промяна в режима на пътуване до Норвегия 

 

Норвежките власти отмениха от 01.02.2021 г. досега съществуващата 

възможност за освобождаване от изискването за задължително тестване на граничния 

пункт на влизане в страната и от изискването за представяне на отрицателен тест за 

коронавирус, направен не по-рано от 24 часа преди отпътуването за Норвегия при 

представяне на документация за преминало инфектиране с COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/shvejtsariya-vavezhda-novi-merki-za-vlizane-na-teritoriyata-si/
https://tourismboard.bg/news/shvejtsariya-vavezhda-novi-merki-za-vlizane-na-teritoriyata-si/
https://tourismboard.bg/news/shvetsiya-vavezhda-iziskvane-za-predstavyane-na-otritsatelen-pcr-test-predi-patuvane-do-stranata/
https://tourismboard.bg/news/shvetsiya-vavezhda-iziskvane-za-predstavyane-na-otritsatelen-pcr-test-predi-patuvane-do-stranata/
https://tourismboard.bg/news/promyana-v-rezhima-na-patuvane-do-norvegiya-ot-01-02-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/promyana-v-rezhima-na-patuvane-do-norvegiya-ot-01-02-2021-g/
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Япония въвежда задължителна карантина в специализирани 

места на пристигащите българи 

 

Японските власти включиха 

България, считано от 01.02.2021 г., в 

списъка на държавите с потвърдени случаи 

на британския вариант на коронавируса. 

Влизащите в страната български 

граждани вече ще подлежат на 

задължително карантиниране първоначално 

в специализираните места, определени от 

карантинните власти, а не както до сега в домашни условия. 

 

Повече информация 

  

 

 

Възобновен достъп до територията на Грузия по въздух за 

българските граждани в условията на Ковид-19 

 

Считано от 01.02.2021г., българските граждани, включително гражданите на 

останалите държави-членки на ЕС, както и тези на Израел, Швейцария, САЩ, 

Саудитска Арабия, ОАЕ и Бахрейн, които не са преминали пълна процедура по 

ваксинация, могат да влизат на територията на Грузия по въздух след представяне на 

удостоверение за негативен PCR тест, направен през последните 72 часа преди 

пристигането им. 

 

Повече информация 

  

 

 

https://tourismboard.bg/news/yaponiya-vavezhda-zadalzhitelna-karantina-v-spetsializiranite-mesta-na-pristigashtite-balgari/
https://tourismboard.bg/news/yaponiya-vavezhda-zadalzhitelna-karantina-v-spetsializiranite-mesta-na-pristigashtite-balgari/
https://tourismboard.bg/news/vazobnoven-dostap-do-teritoriyata-na-gruziya-po-vazduh-za-balgarskite-grazhdani-v-usloviyata-na-kovid-19/
https://tourismboard.bg/news/vazobnoven-dostap-do-teritoriyata-na-gruziya-po-vazduh-za-balgarskite-grazhdani-v-usloviyata-na-kovid-19/

