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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

Националният борд по туризъм проведе работна среща в 

Столична община 

 

На 4 март 2021 г. ръководството и представители на Националния борд по 

туризъм (НБТ) проведоха работна среща в Столична община (СО). 

Повод на срещата е многократно поставяната от НБТ пред СО инициатива 

относно промени в НАРЕДБА за организация на движението на територията на 

Столична община, касаещи Режим на платено паркиране на ППС – „Служебен 

абонамент“. 

 

Повече информация 

 
  

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-provede-rabotna-sreshta-v-stolichna-obshtina/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-provede-rabotna-sreshta-v-stolichna-obshtina/


 

 

 
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 

 

 

 Националният борд по туризъм проведе работна среща с 

коалицията „Изправи се!“ 

 

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. 

Четвъртата проведена среща се проведе с представители на коалицията 

„Изправи се!“ на 4 март 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 
 

Д-р Полина Карастоянова: Приоритетното ваксиниране в 

туризма ще даде конкурентно предимство на бранша 

 

„Пътуването не е само избор за 

почивка. То може да е по делови въпроси 

или свързано с моменти в личен план. Още 

във втората половина на януари 

Националният борд на туризма се обърна 

към министъра с предложение 

туристическият сектор да бъде приоритетно 

ваксиниран преди летния сезон. 24 часа по-

късно имахме отговор в положителна насока 

на това предложение“, каза д-р Полина Карастоянова – изпълнителен директор на 

Националния борд по туризма, в ефира на „Събуди се“ по Нова телевизия на 27 

февруари 2021 г. 

 

Вж. видео 

 

 

   

  

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-provede-rabotna-sreshta-s-koalitsiyata-izpravi-se/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-provede-rabotna-sreshta-s-koalitsiyata-izpravi-se/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-prioritetnoto-vaksinirane-v-turizma-shte-dade-konkurentno-predimstvo-na-bransha/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-prioritetnoto-vaksinirane-v-turizma-shte-dade-konkurentno-predimstvo-na-bransha/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Проф. Денчев: С онлайн обучението превръщаме университетите 

в супермаркети за дипломи 

 

„Това, че са отворили ресторантите, 

трябваше да е нещо обичайно, но не е. 

Стигнахме до там обичайна дейност като 

отварянето на ресторантите да се превръща 

в празник. А кога ще отворят 

университетите? Превръщаме 

университетите в супермаркети за дипломи 

чрез онлайн обучението“. Това каза проф. 

Стоян Денчев, председател на Общото събрание на УниБИT, ректор на университета 

(2002-2018 г.) и председател на КС на НБТ, в предаването „Денят на живо с Наделина 

Анева“ по NovaNews на 1 март 2021 г. 

„Ще настояваме пред министъра на туризма за мерки като в Испания и Гърция – 

приемане на ваксинирани туристи без PCR тест“, обясни проф. Денчев. 

 

Вж. видео 

 
 

 

Доц. Румен Драганов: Голяма част от персонала в сферата на 

туризма ще се ваксинира 

 

„В България също си имаме 

Занзибар, миналото лято положението беше 

същото във всеки курорт - нямаше маски, 

тестове или карантина. Това заяви Румен 

Драганов от Института за анализи и оценки 

в туризма по повод интереса към острова по 

bTV на 28 февруари 2021 г. 

Според него хората са зажаднели за 

пътувания заради ограничителните мерки през последните месеци. 

 

Вж. видео 

 

https://tourismboard.bg/news/prof-denchev-s-onlajn-obuchenieto-prevrashtame-universitetite-v-supermarketi-za-diplomi/
https://tourismboard.bg/news/prof-denchev-s-onlajn-obuchenieto-prevrashtame-universitetite-v-supermarketi-za-diplomi/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-golyama-chast-ot-personala-v-sferata-na-turizma-shte-se-vaksinira/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-golyama-chast-ot-personala-v-sferata-na-turizma-shte-se-vaksinira/
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Ричард Алибегов за отварянето на заведенията: Вълнуваме се 

като на първия учебен ден 

 

„Развълнувани сме като на първия 

учебен ден“, заяви в предаването „Тази 

сутрин“ по bTV на 1 март 2021 г. Ричард 

Алибегов, председател на Българската 

асоциация на заведенията (БАЗ), по повод 

отварянето на ресторанти и кафенета. 

Това е ново начало – взели сме 

всички мерки по заповедта на министъра и 

се надяваме хората да са доволни, посочи 

той. 

 

Вж. видео 

 
 

 

Ричард Алибегов: Клиентите са по-дисциплинирани от първия 

локдаун 

 

„За последната една година ресторанти и заведения са работили 6 месеца, а 

нощните 3 месеца. Ситуацията е трагична. Само тези помощи ги държат над водата, 

защото много месеци те не работят и при тях основният проблем ще бъде с персонала. 

Хората просто се реализираха на други места. Но в началото на май ще има оценка 

колко са оцелели“, казва Ричард Алибегов, председател на Българска асоциация на 

заведенията в интервю за „Монитор“ на 3 март 2021 г.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-za-otvaryaneto-na-zavedeniyata-valnuvame-se-kato-na-parviya-ucheben-den/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-za-otvaryaneto-na-zavedeniyata-valnuvame-se-kato-na-parviya-ucheben-den/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-klientite-sa-po-distsiplinirani-ot-parviya-lokdaun/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-klientite-sa-po-distsiplinirani-ot-parviya-lokdaun/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

Министерство на туризма започва изплащане на държавната 

помощ от 51 млн. лв. за туроператори и туристически агенти 

 

Министерството на туризма започна изплащане на държавната помощ от 51 млн. 

лв. Оценителната комисия към министерството е подготвила документите, с които 

може да стартират преводите на суми към фирми с изрядни документи. Това са 86 

предложения и те ще получат субсидията със заповед на министъра на туризма. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

Министерството на туризма изплати повече от 5,6 млн. лв. на 

туроператори и турагенти от държавната субсидия 

 

Министерството на туризма изплати повече от 5,6 млн. лв. на 86 компании, 

изпълняващи туроператорска и турагентска дейност. Средствата се отпускат от 

държавния бюджет и са на обща стойност 51 млн. лв. Това е една от мерките, 

предприети от Министерството на туризма за подпомагане на сектора за преодоляване 

на последиците от COVID-19. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-zapochva-izplashtane-na-darzhavnata-pomosht-ot-51-mln-lv-za-turoperatori-i-turisticheski-agenti/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-zapochva-izplashtane-na-darzhavnata-pomosht-ot-51-mln-lv-za-turoperatori-i-turisticheski-agenti/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-izplati-poveche-ot-5-6-mln-lv-na-turoperatori-i-turagenti-ot-darzhavnata-subsidiya/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-izplati-poveche-ot-5-6-mln-lv-na-turoperatori-i-turagenti-ot-darzhavnata-subsidiya/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

 

Фон дер Лайен: ЕК ще предложи "цифров зелен пропуск" за 

пътуване през лятото 

 

Европейската комисия ще предложи този месец цифров документ, който - ако 

бъде одобрен от страните членки - да позволи свободно пътуване през летния 

туристически сезон. Това съобщи председателят Урсула фон дер Лайен, дни след като 

лидерите на страните от ЕС се споразумяха да се работи в тази посока. 

 

Повече информация 

 

 

 

 
 

Вицепремиерът Марияна Николова: Подкрепяме създаването на 

„зелени коридори“ за ваксинираните хора, без да се ограничават 

пътуванията и на останалите туристи 

 

Подкрепяме създаването на „бързи зелени коридори“ за ваксинирани и хора, 

които вече са се възстановили от COVID-19, като същевременно не се ограничават 

пътуванията на останалите туристи. Това трябва да доведе до възраждане на 

туристическата екосистема и международната мобилност. Това заяви вицепремиерът и 

министър на туризма Марияна Николова по време на Видеоконференция на високо 

равнище на министрите на туризма на Европейския съюз. В нея участваха още Тиери 

Бретон, еврокомисар за вътрешния пазар, Зураб Пололикашвили, генерален секретар на 

Световната организация по туризъм и Глория Гевара, председател на Световния съвет 

за пътувания и туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/fon-der-lajen-ek-shte-predlozhi-tsifrov-zelen-propusk-za-patuvane-prez-lyatoto/
https://tourismboard.bg/news/fon-der-lajen-ek-shte-predlozhi-tsifrov-zelen-propusk-za-patuvane-prez-lyatoto/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-podkrepyame-sazdavaneto-na-zeleni-koridori-za-vaksiniranite-hora-bez-da-se-ogranichavat-patuvaniyata-i-na-ostanalite-turisti/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-podkrepyame-sazdavaneto-na-zeleni-koridori-za-vaksiniranite-hora-bez-da-se-ogranichavat-patuvaniyata-i-na-ostanalite-turisti/
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Вицепремиерът Марияна Николова разговаря с посланика на 

Федерална република Германия 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова разговаря с Н. Пр. 

Кристоф Айххорн, посланик на Федерална република Германия в България. България и 

Германия имат традиционно отлични двустранни отношения и за нас тя е приоритетен 

целеви туристически пазар и партньор на България, заяви вицепремиерът. Тя 

информира, че според статистиката през 2019 г. броят на германските туристи, 

посетили България, надвишава 760 хил., като нивата на посещенията през последните 

години са приблизително еднакво високи. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова се срещна с посланика на 

Великобритания 

 

От изключително значение е да положим необходимите усилия да бъдат 

премахнати ограниченията за туристически пътувания между България и 

Великобритания. Това заяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова 

по време на срещата си с Н. Пр. Роб Диксън, посланик на Обединеното кралство 

Великобритания и Северна Ирландия. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова се срещна с държавния 

секретар на Унгария Миклош Шолтес 

 

Основна тема на дискусията бе създаването на „бързи зелени коридори“ за 

ваксинирани и хора, които вече са се възстановили от COVID-19 и очакваният рестарт в 

туризма. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovarya-s-poslanika-na-federalna-republika-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovarya-s-poslanika-na-federalna-republika-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-se-sreshtna-s-poslanika-na-velikobritaniya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-se-sreshtna-s-poslanika-na-velikobritaniya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-se-sreshtna-s-darzhavniya-sekretar-na-ungariya-miklosh-sholtes/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-se-sreshtna-s-darzhavniya-sekretar-na-ungariya-miklosh-sholtes/
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Кипър отваря врати за ваксинирани британски туристи 

 

Пандемията на коронавируса удари 

жизненоважната туристическа индустрия на 

средиземноморския остров и през 2020 г. 

гостите там намаляха до 631 609 от близо 4 

милиона през 2019 г. 

„Информирахме британското 

правителство, че от 1 май ще улесним 

пристигането на британски граждани, 

имунизирани с лицензирани от ЕС ваксини, 

да влязат в Кипър без отрицателен тест за коронавирус и без карантина“, заяви 

министърът на туризма Саввас Пердиос. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

СЗО: Ваксинационният паспорт предизвиква сериозни опасения 

 

Плановете за въвеждана на ваксинационни паспорти от Европейската комисия 

предизвикват сериозни опасения. Това заяви директорът на Световната здравна 

организация за Европа Ханс Клуге. 

„Не знаем колко дълго продължава имунитетът след имунизирането срещу 

коронавирус. Ваксинацията предотвратява тежкото протичане на болестта, но не и 

заразяването на други хора“, каза той. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kipar-otvarya-vrati-za-vaksinirani-britanski-turisti/
https://tourismboard.bg/news/kipar-otvarya-vrati-za-vaksinirani-britanski-turisti/
https://tourismboard.bg/news/szo-vaksinatsionniyat-pasport-predizvikva-seriozni-opaseniya/
https://tourismboard.bg/news/szo-vaksinatsionniyat-pasport-predizvikva-seriozni-opaseniya/
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Италия продължава срока на действие на ограничителните 

мерки за пътуване до страната 

 

Правителството на Италия прие нов 

декрет за ограничаване на 

разпространението на COVID-19, който ще 

бъде в сила от 6 март до 6 април 2021 г. За 

пристигащите от България остава в сила 

задължението за представяне на 

отрицателен молекулярен или антигенен 

тест (чрез проба от носоглътката), направен 

до 48 ч. преди влизането в Италия. 

Както и досега Република България остава в списък от държави „C”. 

 

Повече информация 
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