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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
 

Национален борд по туризъм проведе Общо събрание 

 

Сдружение с нестопанска цел 

„Национален борд по туризъм” проведе 

редовно годишно Общо събрание на 

сдружението на 18 февруари 2021 г. в гр. 

София. На събранието бяха приети нови 

членове на сдружението и на Управителния 

съвет на НБТ. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/natsionalen-bord-po-turizam-provede-obshto-sabranie/


 

 

 
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 

 

 

 
  

Вицепремиерът Марияна Николова пред Националния борд по 

туризъм: В непрекъснат диалог сме с бизнеса в търсене на най-добрите 

решения за сектора 

 

„Удовлетворена съм, че водим 

активни разговори и съвместно открояваме 

и реализираме различни мерки и 

инициативи, с които да бъде подпомогнат 

отрасълът както за преодоляваме на 

последиците от разпространението на 

Ковид-19, така и за плавното 

възстановяване на сектора“, обясни 

вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по време на общото 

събрание на Управителния съвет на Националния борд по туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

 
 

 Платформа на Националния борд по туризъм за устойчиво 

развитие на туризма в България 

 

Националния борд по туризъм (НБТ), най-голямата работодателска организация 

в сектор Туризъм, член на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO), 

изготви платформа за стабилизиране, модернизиране и устойчиво развитие на туризма 

в следващото управление, която представя на основните политически формации. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

  
 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-pred-natsionalniya-bord-po-turizam-v-neprekasnat-dialog-sme-s-biznesa-v-tarsene-na-naj-dobrite-resheniya-za-sektora/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-pred-natsionalniya-bord-po-turizam-v-neprekasnat-dialog-sme-s-biznesa-v-tarsene-na-naj-dobrite-resheniya-za-sektora/
https://tourismboard.bg/news/platforma-na-natsionalniya-bord-po-turizam-za-ustojchivo-razvitie-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/platforma-na-natsionalniya-bord-po-turizam-za-ustojchivo-razvitie-na-turizma/
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Националният борд по туризъм проведе работна среща с ПП 

ДПС 

 

По време на срещата бяха обсъдени 

мерките за спасяване на туристическия 

бранш. Членовете на НБТ представиха 

своите предложения за стабилизиране, 

модернизиране и устойчиво развитие на 

туризма в България. Зам.-председателят на 

ДПС Йордан Цонев заяви необходимостта 

от изготвяне на кризисен план за 

спасяването на туризма. Зам.-председателят на ДПС Станислав Анастасов от своя 

страна наблегна на възможностите от еврофондове и средствата предоставени от ЕС. 

 

Повече информация 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-provede-rabotna-sreshta-s-pp-dps/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-provede-rabotna-sreshta-s-pp-dps/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Доц. Румен Драганов: Уикендовият туризъм създава работни 

места и подобрява местната икономика 

 

Ситуацията в туризма в момента 

може да бъде описана с думата устойчивост, 

това заяви в „Още от деня“ директорът на 

Института по оценки и анализи в туризма 

Румен Драганов. 

„В края на миналата година 

направихме един анализ с докторантите ни 

в УниБИТ, според който абсолютно ясно се 

проявява тази дума "устойчивост"“, каза той. 

По думите му малките къщи за гости, семейните хотели, малките корпоративни 

хотели, балнео, СПА и уелнес туризмът – всичко, което е стъпило на български 

туризъм, работи на максимални обороти. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-uikendoviyat-turizam-sazdava-rabotni-mesta-i-podobryava-mestnata-ikonomika/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-uikendoviyat-turizam-sazdava-rabotni-mesta-i-podobryava-mestnata-ikonomika/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Вицепремиерът Марияна Николова пред Консултативния съвет 

по туризъм: Работим усилено за по-добър летен туристически сезон 

2021 г. 
 

„Работим усилено, за да посрещнем 

един по-добър летен туристически сезон 

2021 г., в условията на пандемията от 

COVID-19. И въпреки неясната ситуация, 

оставаме с надеждата, че кризата е в своя 

край и в най-скоро време ще бъде 

преодоляна, но не можем да не отбележим, 

че тя ще остави своя траен отпечатък в по-

нататъшното развитие на туристическата 

индустрия.“ Това заяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по 

време на третото заседание на Консултативния съвет по туризъм, което се проведе 

онлайн. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

Министерството на туризма разработва маршрути за 

поклоннически туризъм 

 

„Този туристически продукт е неразработен, но с голям потенциал и именно 

подобни нишови услуги могат да допринесат за утвърждаването на България като 

целогодишна туристическа дестинация“, заяви вицепремиерът Марияна Николова по 

време на посещението си в Троянския манастир. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-pred-konsultativniya-savet-po-turizam-rabotim-usileno-za-po-dobar-leten-turisticheski-sezon-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-pred-konsultativniya-savet-po-turizam-rabotim-usileno-za-po-dobar-leten-turisticheski-sezon-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-razrabotva-marshruti-za-poklonnicheski-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-razrabotva-marshruti-za-poklonnicheski-turizam/
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Вицепремиерът Николова направи проверка в Априлци 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова провери места за 

настаняване в община Априлци. По време на работното си посещение тя се увери 

лично в спазването на противоепидемичните мерки в къщи за гости и хотели в района. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

  
 

 

 

Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 
 

Гърция с план за безопасно пътуване 

 

Гърция се готви да отвори отново 

границите си за чуждестранни туристи от 1 

юни 2021 г., като за целта подготвя "план за 

безопасно пътуване". Това твърди агенция 

Монитор, позовавайки се на британскиата 

медия The National Herald. 

Според обявеното до момента, 

туристите ще могат да избегнат 

задължителната карантина с представянето 

на отрицателен PCR тест при пристигане в страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-napravi-proverka-v-apriltsi/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-napravi-proverka-v-apriltsi/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-s-plan-za-bezopasno-patuvane/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-s-plan-za-bezopasno-patuvane/
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Португалия въвежда задължителен PCR тест за всички 

пристигащи 

 

Всички пътници, независимо от 

гражданството, пристигащи на 

континенталната част на Португалия, 

трябва да представят, преди качване на 

самолета, негативен PCR тест не по-стар от 

72 часа. Това изискване не се прилага за 

деца до 24-месечна възраст. 

 

Повече информация 

 

 

 

Словакия въвежда задължителна карантина за всички влизащи 

в страната 

 

Всички пътници, пристигащи в Словашката република, трябва да преминат 14-

дневна карантина в домашна среда или в специално държавно заведение. Най-рано на 

осмия ден от влизането пътуващите могат да направят RT-PCR тест, като при 

отрицателен резултат, карантината се прекратява. Деца под 10-годишна възраст 

подлежат на тестване само при преценка на личния лекар, като тяхната изолация 

приключва едновременно с тази, на останалите членове на общото домакинство. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/portugaliya-vavezhda-zadalzhitelen-pcr-test-za-vsichki-pristigashti/
https://tourismboard.bg/news/portugaliya-vavezhda-zadalzhitelen-pcr-test-za-vsichki-pristigashti/
https://tourismboard.bg/news/slovakiya-vavezhda-zadalzhitelna-karantina-za-vsichki-vlizashti-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/slovakiya-vavezhda-zadalzhitelna-karantina-za-vsichki-vlizashti-v-stranata/

