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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Доц. Румен Драганов: Липсват ни икономическите решения, 

съчетани с мерките за подкрепа в туризма 

 

Зимният туризъм в България успява 

да функционира въпреки действащите в 

страната ограничения, той показва 

виталност. И сега през уикендите в зимните 

ни курорти е пълно с хора, хотелите 

работят, както и тези, които предлагат 

балнео, спа и уелнес услуги коментира в 

„Темите“ на Телевизия Европа на 10 

февруари 2021 г. председателят на Конфедерацията на българския туристически бизнес  

доц. Румен Драганов. Според него се наблюдава увеличение на крайноседмичните 

пътувания от 90 на 120 хиляди. 

 

Вж. видео 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-lipsvat-ni-ikonomicheskite-resheniya-sachetani-s-merkite-za-podkrepa-v-turizma/
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Доц. Румен Драганов и вицепремиерът Николова проведоха 

работна среща 

 

Вицепремиерът и министър на 

туризма Марияна Николова проведе 

работна среща с доц. д-р инж. Румен 

Драганов, член на Управителния съвет на 

Сдружение „Български туристически съюз“ 

(БТС) и изпълнителен секретар на 

организацията. Двамата обсъдиха 

актуалната ситуация в туризма, както и 

различните механизми за подкрепа на 

бранша за преодоляване на последиците от пандемията. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 Доц. Румен Драганов: Липсват адекватни мерки за подпомагане 

на туристическия сектор в България 

 

„Разочаровани сме от липсата на смислени мерки за подпомагане на българския 

туризъм в условията на ограничения.“ Това заяви за Радио Стара Загора доц. Румен 

Драганов – директор на Института за анализи и оценки в туризма. Той даде пример с 

редица европейски страни като Австрия, Италия, Франция и Германия, в които 

туристическият сектор е получил необходимото подпомагане веднага след въвеждането 

на ограничителни мерки. 

 

Чуй интервю 

 
 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-i-vitsepremierat-nikolova-provedoha-rabotna-sreshta/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-i-vitsepremierat-nikolova-provedoha-rabotna-sreshta/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-lipsvat-adekvatni-merki-za-podpomagane-na-turisticheskiya-sektor-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-lipsvat-adekvatni-merki-za-podpomagane-na-turisticheskiya-sektor-v-balgariya/


 

 

 
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 

 

 
 

 

Мариян Беляков: Около 60-70% е спадът на туристи в 

Пампорово 

 

Официално потвърден случай на 

коронавирус сред туристи или персонал в 

хотелите в Пампорово от началото на 

сезона досега няма, посочва 

изпълнителният директор на „Пампорово“ 

АД Мариян Беляков за dnes.bg на 12 

февруари 2021 г. В районите на лифтовите 

станции са обособени дълги 4-лентови 

коридори, които да осигуряват дистанция между изчакващите скиори. На входа на 

всеки коридор се следи за носене на маска и ако туристът няма, му се предоставя 

безплатна. В част от хотелите входящият контрол на рецепция включва и измерване на 

температурата на влизащите. 

 

Повече информация 

 
 

  

  

  

 

Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 Институт по икономика и политики към УНСС предлага мерки 

за рестарт на туризма 

 

Институтът по икономика и политики към Университета за национално и 

световно стопанство (УНСС) изготви доклад „Икономиката на България 2020“, в който 

се анализират ефектите от COVID-19 върху икономическата активност в туризма и се 

предлагат мерки за подпомагане и устойчиво развитие на туристическата екосистема. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/marian-belyakov-okolo-60-70-e-spadat-na-turisti-v-pamporovo/
https://tourismboard.bg/news/marian-belyakov-okolo-60-70-e-spadat-na-turisti-v-pamporovo/
https://tourismboard.bg/news/institut-po-ikonomika-i-politiki-kam-unss-predlaga-merki-za-restart-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/institut-po-ikonomika-i-politiki-kam-unss-predlaga-merki-za-restart-na-turizma/
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Бургаската туристическа камара иска ясна концепция за летния 

сезон 

 

Бургаската регионална туристическа камара настоява Министерството на 

туризма за изготви ясна концепция за предстоящия летен сезон, съобщиха от 

Управителния съвет. 

Оттам посочиха, че министерството е забравило за принципа на планираност в 

туризма и наближаващото лято. 

От седмица държавите по света обявяват своите правила за посрещане и 

обслужване на чуждестранни туристи.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

  

  

 

 

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Вицепремиерът Марияна Николова: Препоръчвам ваксиниране 

в туристическия бранш преди летния сезон 

 

„Препоръчвам ваксинация на целия 

персонал в туристическия бранш преди 

летния сезон, за да може да внесем едно 

спокойствие на туристите и особено на 

чужденците, които идват при нас“, каза 

вицепремиер и министър на туризма 

Марияна Николова в „Лице в лице“ по bTV 

на 9 февруари 2021 г. 

По нейните думи имунизацията няма да е проблем, защото се очакват 2 милиона 

ваксини преди започването на сезона. 

 

Вж. видео 

https://tourismboard.bg/news/burgaskata-turisticheska-kamara-iska-yasna-kontseptsiya-za-letniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/burgaskata-turisticheska-kamara-iska-yasna-kontseptsiya-za-letniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-preporachvam-vaksinirane-v-turisticheskiya-bransh-predi-letniya-sezon/
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Вицепремиер Николова: Никой да не си прави илюзията, че 

няма да бъде разкрит! 

 

„Считам, че стерилността и 

дезинфекцията на СПА центровете е много 

сериозна. РЗИ и органите на здравните 

власти проверяват тези обекти. Има 

проверки, включително има и 

самодисциплина на собствениците на 

местата за настаняване, на хотелите, на 

къщите за гости, на малките хотели“. Това 

каза в предаването „Опорни хора“ по 

Bulgaria On Air вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по повод 

предстоящите проверки на СПА центровете у нас. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 
 

Над 70% спад на приходите от нощувки в местата за 

настаняване в България през декември 2020 година 

 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 

декември 2020 г., е 271.1 хил., или със 70.1% по-малко в сравнение със същия месец на 

предходната година, като най-голям спад на нощувките (със 78.7%) се наблюдава в 

местата за настаняване с 4 и 5 звезди. 

Това показват данните на Националния статистически институт. 

 

Повече статистика 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremier-nikolova-nikoj-da-ne-si-pravi-ilyuziyata-che-nyama-da-bade-razkrit/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremier-nikolova-nikoj-da-ne-si-pravi-ilyuziyata-che-nyama-da-bade-razkrit/
https://tourismboard.bg/news/nad-70-spad-na-prihodite-ot-noshtuvki-v-mestata-za-nastanyavane-v-balgariya-prez-dekemvri-2020-godina/
https://tourismboard.bg/news/nad-70-spad-na-prihodite-ot-noshtuvki-v-mestata-za-nastanyavane-v-balgariya-prez-dekemvri-2020-godina/
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С над 80% е спадът на чуждестранните туристи по южното 

Черноморие за 2020 година 

 

С над 80% е спадът на чуждестранните туристи по южното Черноморие за 

миналата година. И предстоящия летен сезон не дава поводи за оптимизъм. Много хора 

загубиха работата си, а други останаха без бизнес. 

 

Повече информация 

 
 

 

Wizz Air откриват нова сезонна база в Бургас 

 

Wizz Air, най-бързо развиващата се и 

най-зелената авиокомпания в Европа, обяви 

нова сезонна база в Бургас. 

Авиокомпанията ще базира 1 самолет 

Airbus A320 на летището в Бургас между 10 

юни и 12 септември 2021 г. Заедно със 

създаването на третата си база в България 

Wizz Air съобщи, че ще стартира седем 

нови маршрута до седем държави от морския град от юни 2021 г. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

Министерството на туризма обявява обществена поръчка за 

насърчаване на заетостта на екскурзоводите и планинските водачи 

 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/s-nad-80-e-spadat-na-chuzhdestrannite-turisti-po-yuzhnoto-chernomorie-za-2020-godina/
https://tourismboard.bg/news/s-nad-80-e-spadat-na-chuzhdestrannite-turisti-po-yuzhnoto-chernomorie-za-2020-godina/
https://tourismboard.bg/news/wizz-air-otkrivat-nova-sezonna-baza-v-burgas/
https://tourismboard.bg/news/wizz-air-otkrivat-nova-sezonna-baza-v-burgas/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-obyavyava-obshtestvena-porachka-za-nasarchavane-na-zaetostta-na-ekskurzovodite-i-planinskite-vodachi/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-obyavyava-obshtestvena-porachka-za-nasarchavane-na-zaetostta-na-ekskurzovodite-i-planinskite-vodachi/
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Вицепремиерът Марияна Николова разгледа Мелник 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова посети Мелник и 

едни от най-известните забележителности в района – Роженския манастир и храма на 

Преподобна Стойна „Св. Георги“. 

 

Повече информация 

 
 

 

Министерството на туризма започва кампания за 

популяризиране на културно-историческия туризъм 

 

При реализацията на инициативата ще се разчита на експертността на професор 

Николай Овчаров. 

 

Повече информация 

 

 

 

  
 

 

 

Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 
 

5G мрежите ще променят културно-историческия туризъм 

 

Туризмът ще бъде сериозно трансформиран чрез въвеждането на 5G технологии 

– от много прости приложения като слушане на туристически гид през 5G-оборудван 

телефон, до изключително сложни функционалности за добавена и виртуална реалност, 

използвани за подобряване на туристическото 5G изживяване, разказва 5Gbg.bg. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgleda-melnik/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgleda-melnik/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-kampaniya-za-populyarizirane-na-kulturno-istoricheskiya-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-kampaniya-za-populyarizirane-na-kulturno-istoricheskiya-turizam/
https://5gbg.bg/
https://tourismboard.bg/news/5g-mrezhite-shte-promenyat-kulturno-istoricheskiya-turizam/
https://tourismboard.bg/news/5g-mrezhite-shte-promenyat-kulturno-istoricheskiya-turizam/
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Резервациите за летни почивки на европейците скачат 

 

Най-големият туроператор в света обяви, че 2,8 милиона клиенти в момента са 

резервирали почивките си за лятото на 2021 г. – 44% спад в сравнение със същото 

време през 2019 г., но с повече от една пета по-висок от общия брой туристи, които са 

пътували между средата на юни и октомври 2020 г. 

Говорител на TUIFF, която експлоатира 15 круизни кораба и над 400 хотела, 

каза, че ваучерите и отлаганията на предишни пътувания представляват около 

половината от тези резервации, но темпът на новите поръчки се е увеличил през 

последните седмици. 

 

Повече информация 

 

 

 

Допълнителни ограничителни мерки при пътуване до 

Обединеното кралство 

 

От 15 февруари 2021 г. всички лица, пристигащи в Англия от страните в т.нар. 

„червен списък“, трябва да са под карантина в одобрен от правителството хотел за 10 

дни. 

 

Повече информация 

 

 

Дания въвежда задължителна карантина за пристигащите 

 

Всички пристигащи в Дания със 

самолет, ще трябва да си направят 

безплатен антигенен тест преди да напуснат 

летището. Всички граждани, независимо от 

резултата на теста, ще трябва да се 

самоизолират за период от 10 дни. 

Задължителната карантина може да бъде 

прекратена ако лицето представи негативен 

PCR тест за COVID-19, направен не по-рано 

от четвъртия ден след влизането му в Дания. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/rezervatsiite-za-letni-pochivki-na-evropejtsite-skachat/
https://tourismboard.bg/news/rezervatsiite-za-letni-pochivki-na-evropejtsite-skachat/
https://tourismboard.bg/news/dopalnitelni-ogranichitelni-merki-pri-patuvane-do-obedinenoto-kralstvo/
https://tourismboard.bg/news/dopalnitelni-ogranichitelni-merki-pri-patuvane-do-obedinenoto-kralstvo/
https://tourismboard.bg/news/daniya-vavezhda-zadalzhitelna-karantina-za-pristigashtite/
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Нови условия за пътуване до Йордания във връзка с КОВИД-19 

 

Йордания отново въвежда за влизане 

в страната изискването за попълване на 

декларация и генерирането на QR код. 

QR кодът се представя при чекиране 

на летището на отпътуване. 

 

Повече информация 

 

 

 

Куба въведe по-строги правила за влизащите в страната чужди 

граждани 

 

Всички пристигащи в Куба чужди граждани, както и кубинските граждани, 

които нямат обичайното си пребиваване в страната, следва да имат потвърдена 

резервация за хотел определен от здравните власти за минимум 5 нощувки (6 дни), 

както и за трансфер от летището до хотела. Периодът от време е необходим за 

получаване на резултат от втори RT-PCR тест, проведен на петия ден от пристигането. 

 

Повече информация 

 

 

 

Индонезия забранява посещения с цел туризъм 

 

От 9 февруари 2021 г. периодът на временните ограничения за влизане на 

територията на Република Индонезия се удължава до неговата отмяна с цел защита на 

гражданите на Индонезия от растящите случаи на предаване на инфекции с 

коронавируса COVID-19 заедно с неговите нови варианти: B117, D614G и P1. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/novi-usloviya-za-patuvane-do-jordaniya-vav-vrazka-s-kovid-19/
https://tourismboard.bg/news/novi-usloviya-za-patuvane-do-jordaniya-vav-vrazka-s-kovid-19/
https://tourismboard.bg/news/kuba-vavede-po-strogi-pravila-za-vlizashtite-v-stranata-chuzhdi-grazhdani/
https://tourismboard.bg/news/kuba-vavede-po-strogi-pravila-za-vlizashtite-v-stranata-chuzhdi-grazhdani/
https://tourismboard.bg/news/indoneziya-zabranyava-poseshteniya-s-tsel-turizam/
https://tourismboard.bg/news/indoneziya-zabranyava-poseshteniya-s-tsel-turizam/

