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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

Д-р Полина Карастоянова взе участие в дискусия на тема 

„Влиянието на COVID-19 върху европейския транспорт и туризъм и 

пътят напред” 

 

Изпълнителният директор на 

Националния борд по туризъм д-р Полина 

Карастоянова взе участие в онлайн 

дискусията на тема „Влиянието на COVID-

19 върху европейския транспорт и туризъм 

и пътят напред”, на която домакин бе 

евродепутатът от ДПС /„Обнови Европа” 

Илхан Кючюк. 

В срещата участваха също председателят на комисията по транспорт и туризъм 

на ЕП, комисаря по транспорта Адина Валеан, изявени членове на ЕП, както и 

председателя на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения на 

Народното събрание на Република България Халил Летифов. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-vze-uchasti-v-diskusiya-na-tema-vliyanieto-na-covid-19-varhu-evropejskiya-transport-i-turizam-i-patyat-napred/
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Д-р Полина Карастоянова: С отварянето на ресторантите се дава 

рестарт на туристическия бизнес 

 

Работещите в туристическия сектор 

ще бъдат ваксинирани приоритетно. 

Ваксинирането е доброволно, но това е един 

от начините да се постигне желаният 

рестарт на отрасъла, е мнението на д-р 

Полина Карастоянова пред ТВ Европа на 24 

февруари 2021 г. Представителите на 

бизнеса са подкрепили идеята за 

приоритетна ваксинация и поеха ангажимент да подпомогнат процеса според техните 

правомощия. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 
 

 Националният борд по туризъм продължава срещите с 

политическите партии 

 

Националният борд по туризъм (НБТ), най-голямата работодателска 

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

(UNWTO), продължава срещите с ръководствата на политичските партии преди 

парламентарните избори. Целта е да бъдат обсъдени основните тези за развитието на 

туризма в България в следващото управление. 

НБТ представя своята програма за стабилизиране, модернизиране и устойчиво 

развитие на туризма, която включва четири водещи политики, а именно: зелени 

политики, дигитални политики, инвестиционни политики и институционални 

политики. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-s-otvaryaneto-na-restorantite-se-dava-restart-na-turisticheskiya-biznes/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-s-otvaryaneto-na-restorantite-se-dava-restart-na-turisticheskiya-biznes/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-prodalzhava-sreshtite-s-politicheskite-partii/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-prodalzhava-sreshtite-s-politicheskite-partii/
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 Националният борд по туризъм проведе работна среща с ПП 

БСП 

 

Ръководството на Националния борд 

по туризъм (НБТ) се срещна с предсeдателя 

на Комисията по икономика и туризъм в 

парламента Петър Кънев, заместник-

председателят на парламентарната група на 

БСП Христо Проданов, заместник-

председателят на на БСП Атанас Зафиров и 

секретарят на Парламентарната група на 

"БСП за България" Димитър Данчев. 

Работна среща се проведе на 25 февруари 2021 г. и бяха обсъдени приоритетите на БСП 

в сектор „Туризъм“. 

 

Повече информация 

 

  
 

 

Националният борд по туризъм проведе работна среща с ПП 

„Има такъв народ“ 

 

Ръководството на Националния борд 

по туризъм (НБТ) се срещна с 

представители на ПП „Има такъв народ“ на 

25 февруари 2021 г. 

На работната среща присъстваха г-н 

Тошко Тошков, Зам.-председател на ПП 

„Има такъв народ“, г-н Ивайло Кожухаров, 

г-н Пламен Николов, отговарящ за 

външната политика и г-н Виктор Гетов, на 

които бе представена Програмната платформа на НБТ за „Стабилизиране, 

модернизиране и устойчиво развитие на туризма в България“. 

 

Повече информация 

 

  

  

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

 

 

Доц. Румен Драганов: Ключово за туризма ще бъде 

ваксинирането 

 

Има 300 000 българи, които не са 

реализирали свои пътувания в чужбина и на 

които се дължат пари за тези пътувания. 

Необходимо е да бъде създаден 

гаранционен фонд в туризма, за да се 

защитят икономическите интереси на 

български и чужди туристи, в случай на 

фалит на туроператор. Това каза доц. Румен 

Драганов, председател на Кондедерацията на българския туристически бизнес, в 

сутрешния блок „Денят започва“ по БНТ на 26 февруари 2021 г. 

 

Вж. видео 

 

 
 

 

Ричард Алибегов: Поне 20% от бранша са фалирали, няма 

вариант да затворим скоро 

 

„Не обсъждаме вариант да затворим 

след 2 седмици. Това би означавало тотален 

фалит. Болниците вече са по-подготвени“, 

смята председателят на Българската 

асоциацията на заведенията Ричард Алибегов в 

интервю за Bulgaria ON AIR на 24 февруари 

2021 г. 

 

Вж. видео 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-klyuchovo-za-turizma-shte-bade-vaksiniraneto/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-klyuchovo-za-turizma-shte-bade-vaksiniraneto/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-pone-20-ot-bransha-sa-falirali-nyama-variant-da-zatvorim-skoro/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-pone-20-ot-bransha-sa-falirali-nyama-variant-da-zatvorim-skoro/
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Ричард Алибегов: Ще допускаме малко под 50% от капацитета 

на заведенията ни 

 

„Ще допускаме малко под 50% от 

капацитета на заведенията ни. Масите с 

табелки вече няма да ги има, защото се 

следят трудно. Така контролът ще е по-

лесен. При влизане клиентите ще са длъжни 

за използват дезинфектант“, разказва 

Ричард Алибегов за Нова телевизия на 25 

февруари 2021 г. 

Той добавя, че масите в заведенията 

ще са на разстояние от 1.50 до 3 метра. Клиентите ще получават и дезинфектант за 

еднократна употреба. 

 

Вж. видео 

 
 

 

Колко заведения и ресторанти се готвят да отворят на 1 март? 

 

„Надяваме се този път да се случи 

това, което казаха правителството и 

здравните власти. Изчакваме заповед. 

Отваряне на заведение след 3-4-месечна 

пауза е доста сложно”. Това заяви в 

предаването „Събуди се” по Нова телевизия 

председателят на БАЗ Ричард Алибегов на 

21 февруари 2021 г. 

По думите му браншът се готви да 

отвори, но подготовката е предпазлива. 

„Ние не сме освободили служители, но те са пръснати в цялата страна. Трябва да 

върнем хората в София, да заредим заведението. Това са големи инвестиции”, заяви 

още Алибегов. И обясни, че заведенията не могат да си позволят след 2 дни отново да 

бъдат затворени. 

 

Вж. видео 

 

  

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-shte-dopuskame-malko-pod-50-ot-kapatsiteta-na-zavedeniyata-ni/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-shte-dopuskame-malko-pod-50-ot-kapatsiteta-na-zavedeniyata-ni/
https://tourismboard.bg/news/kolko-zavedeniya-i-restoranti-se-gotvyat-da-otvoryat-na-1-mart/
https://tourismboard.bg/news/kolko-zavedeniya-i-restoranti-se-gotvyat-da-otvoryat-na-1-mart/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

Заведенията отварят от 1 март при 50% заетост 

 

Ресторантите ще отворят от 1 март при капацитет от 50%, до 6 човека на маса и 

ще работят до 23 часа с клиенти. А нощните заведения ще отворят от 1 април. Това каза 

вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова след работна среща с 

министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов. В дискусията участваха доц. 

Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор на България, и представители на 

туристическия бранш. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова: 

Думата за 2021 е рестарт и вярвам, че с масовата ваксинация и 

спазването на мерките това ще случи 

 

„Думата за 2021 е рестарт и вярвам, 

че с масовата ваксинация и спазването на 

мерките това ще случи и то възможно по-

скоро“, изрази надежди министър Николова 

в предаването на БНТ „Деня започва с 

Георги Любенов“ на 20 февруари 2021 г. И 

добави, че е от изключително значение 

хората заети в туризма да бъдат 

ваксинирани приоритетно преди началото 

на летния сезон. По думите ѝ възможният старт на лятото е след 24 май. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/zavedeniyata-otvaryat-ot-1-mart-pri-50-zaetost/
https://tourismboard.bg/news/zavedeniyata-otvaryat-ot-1-mart-pri-50-zaetost/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-i-ministar-na-turizma-mariyana-nikolova-dumata-za-2021-e-restart-i-vyarvam-che-s-masovata-vaksinatsiya-i-spazvaneto-na-merkite-tova-shte-sluchi/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-i-ministar-na-turizma-mariyana-nikolova-dumata-za-2021-e-restart-i-vyarvam-che-s-masovata-vaksinatsiya-i-spazvaneto-na-merkite-tova-shte-sluchi/
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Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението 

през четвъртото тримесечие на 2020 година (предварителни данни) 

 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. по време на продължаващата епидемична 

обстановка в страната 471.8 хил. български граждани са реализирали туристически 

пътувания. Това показват данните на Националния статистически институт. 

Преобладаващата част от тях – 95.4%, са пътували само в страната, 3.9% - само в 

чужбина, а 0.7% са пътували както в страната, така и в чужбина. Срив се наблюдава 

както в броя на пътувалите в страната - с 57.4%, така и в броя на пътувалите в чужбина 

– с 91.7%. При броя на пътувалите както в страната, така и в чужбина спадът е с 86.5%. 

 

Повече информация 

 

 

Министърът на туризма Марияна Николова: В последните 

седмици ситуацията в отрасъла се подобри значително 

 

В последните седмици ситуацията в отрасъла се подобри значително, каза 

вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова в предаването „Неделя 150“ 

по  БНР на 21 февруари 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова призовава работещите в 

туристическия сектор да се ваксинират в четвърта фаза, която вече е 

в ход 

 

„Запазването и рестартът на туристическия сектор са отговорност не само на 

правителството, но и на работещите в него. Затова призовавам работещите в бранша – 

всички, в пряк или косвен досег с клиентите и туристите, да се ваксинират доброволно 

в четвърта фаза“, призова вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова. 

 

Повече информация 

 

 

  
 

https://tourismboard.bg/news/turisticheski-patuvaniya-i-razhodi-za-turizam-na-naselenieto-prez-chetvartoto-trimesechie-na-2020-godina-predvaritelni-danni/
https://tourismboard.bg/news/turisticheski-patuvaniya-i-razhodi-za-turizam-na-naselenieto-prez-chetvartoto-trimesechie-na-2020-godina-predvaritelni-danni/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-mariyana-nikolova-v-poslednite-sedmitsi-situatsiyata-v-otrasala-se-podobri-znachitelno/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-mariyana-nikolova-v-poslednite-sedmitsi-situatsiyata-v-otrasala-se-podobri-znachitelno/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-prizovava-raboteshtite-v-turisticheskiya-sektor-da-se-vaksinirat-v-chetvarta-faza-koyato-veche-e-v-hod/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-prizovava-raboteshtite-v-turisticheskiya-sektor-da-se-vaksinirat-v-chetvarta-faza-koyato-veche-e-v-hod/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 
 

5G и „умните“ летища 

 

Новото поколение безжична мрежа 

ще увеличи сигурността на летищата и 

гарите, съобщава 5Gbg.bg. 

Китай успя значително да намали 

броя на заразени жители от COVID-19, и 5G 

има своя значителен дял за това. 

Една от иновативните 5G 

технологии, която привлече особено 

внимание, са „патрулните роботи“, използвани в оживени зони като летищата, за да 

наблюдават гражданите и да гарантират носенето на маски в публични пространства. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Ще има ли Covid-паспорт за пътуванията? 

 

Mнoгo cтpaни oт EC и Шeнгeн, ĸaтo Гъpция, Дaния, Швeция и Иcлaндия, 

paбoтят пo изгoтвянeтo нa вaĸcинaциoнни пacпopти. 

Bъв Beлиĸoбpитaния "cъщo изглeждa възмoжнo", дa ce cъздaдe cиcтeмa c 

пacпopти зa мeждyнapoдни пътyвaния. 

Bepoятнocттa дa имa дoĸyмeнт зa цeлия EC – oбщ зa вcичĸи дъpжaви-члeнĸи, 

cъщo e гoлямa. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://5gbg.bg/
https://tourismboard.bg/news/5g-i-umnite-letishta/
https://tourismboard.bg/news/5g-i-umnite-letishta/
https://tourismboard.bg/news/shte-ima-li-covid-pasport-za-patuvaniyata/
https://tourismboard.bg/news/shte-ima-li-covid-pasport-za-patuvaniyata/
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Гърция ще приема туристи с имунизация или с PCR тест 

 

Гърция води активна рекламна политика за привличане на туристи. Влизането в 

Гърция това лято ще бъде с имунизационен паспорт или отрицателен PCR тест. Вече се 

водят двустранни преговори с държави извън Европейския съюз за бърз обмен на 

туристи със сертификат за ваксина. Започнаха и резервациите за летния сезон, 

информират хотелиерите в Гърция. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова откри българско 

туристическо представителство във Варшава 

 

С откриването на българското туристическо представителство двете страни ще 

имат възможността да активизират своето взаимно и ползотворно сътрудничество и 

след 30 години България отново ще се завърне на туристическия пазар в Полша, заяви 

министър Николова по време на откриването. 

 

Повече информация 

 

 

 

България и Украйна задълбочават партньорството си в сектор 

Туризъм 

 

Проевропейската ориентация на Украйна, споделените евроатлантически 

ценности и наличието на най-голямата историческа българска общност в чужбина 

подсилват традиционно приятелските между страните. Това създава основа за по-

нататъшното им укрепване във всички области от взаимен интерес, сред които е и 

туризма. Вярвам, че можем да задълбочим сътрудничеството между нашите две 

държави в сектора и бих искала да предложа организирането на бизнес форум, който 

ще допринесе за надграждане на партньорството ни. Това заяви вицепремиерът 

Марияна Николова по време на разговора си с Мариана Олескив, председателя на 

Държавната агенция за развитие на туризма на Украйна. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/gartsiya-shte-priema-turisti-s-imunizatsiya-ili-s-pcr-test/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-shte-priema-turisti-s-imunizatsiya-ili-s-pcr-test/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-otkri-balgarsko-turistichesko-predstavitelstvo-vav-varshava/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-otkri-balgarsko-turistichesko-predstavitelstvo-vav-varshava/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-i-ukrajna-zadalbochavat-partnorstvoto-si-v-sektor-turizam/
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Канада въвежда изискване за допълнителни тестове за Covid-19 

при пристигане в страната по въздушен път 

 

Тестът не отменя задължителната 14-дневната карантина. 

 

Повече информация 

 

 

 

Изискване за предоставяне на PCR-тест за пристигащите в 

Черна Гора 

 

Считано от 27.02.2021 г. до 10.03.2021 г. българските граждани, които пристигат 

в Черна гора с начална точка на отпътуване Република България, както и Република 

Сан Марино, Велико херцогство Люксембург, Княжество Андора, Република Словакия 

и Република Ботсвана следва да представят отрицателен резултат от извършен PCR 

тест, извършен не по-рано от 72 часа преди отпътуването. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/kanada-vavezhda-iziskvane-za-dopalnitelni-testove-za-covid-19-pri-pristigane-v-stranata-po-vazdushen-pat/
https://tourismboard.bg/news/kanada-vavezhda-iziskvane-za-dopalnitelni-testove-za-covid-19-pri-pristigane-v-stranata-po-vazdushen-pat/
https://tourismboard.bg/news/iziskvane-za-predostavyane-na-pcr-test-za-pristigashtite-v-cherna-gora/
https://tourismboard.bg/news/iziskvane-za-predostavyane-na-pcr-test-za-pristigashtite-v-cherna-gora/

