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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

Националният борд по туризъм проведе работна среща със зам.-

кмета в Столична община Дончо Барбалов 

 

На 10 март 2021 г. ръководството и представители на Националния борд по 

туризъм (НБТ) проведоха работна среща в Столична община (СО) с г-н Дончо 

Барбалов, Зам.-кмет по направление „Финанси и здравеопазване“. 

Повод на срещата са предложения от НБТ пред СО, във връзка с местните 

данъци и такси, отнасящи се за всички бизнеси, засегнати от Заповед на министъра на 

здравеопазването. 

 

Повече информация 

 

 

   

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-provede-rabotna-sreshta-sas-zam-kmeta-v-stolichna-obshtina-doncho-barbalov/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-provede-rabotna-sreshta-sas-zam-kmeta-v-stolichna-obshtina-doncho-barbalov/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Конфедерацията на българския туристически бизнес и 

Българската асоциация на заведенията проведоха работна среща в 

министерството на туризма 

 

Вицепремиерът и министър на 

туризма Марияна Николова проведе 

работна среща с доц. д-р Румен Драганов, 

председател на Конфедерацията на 

българския туристически бизнес, Павлин 

Петров - Българската асоциация на 

заведенията, Милен Люцканов, заместник-

министър на МВнР, на 10 март 2021 г. 

Основен фокус на дискусията бе подготовката на предстоящия летен сезон и 

условията за пътувания от Великобритания и Русия. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

Доц. Румен Драганов: Кризата доказа устойчивостта на 

семейния туристически бизнес 

 

В какво състояние е българският туризъм, в контекста и на световните 

тенденции, коментира за БНР-Пловдив доц. Румен Драганов от Института за анализи и 

оценки в туризма. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/konfederatsiyata-na-balgarskiya-turisticheski-biznes-i-balgarskata-asotsiatsiya-na-zavedeniyata-provedoha-rabotna-sreshta-v-ministerstvoto-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/konfederatsiyata-na-balgarskiya-turisticheski-biznes-i-balgarskata-asotsiatsiya-na-zavedeniyata-provedoha-rabotna-sreshta-v-ministerstvoto-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-krizata-dokaza-ustojchivostta-na-semejniya-turisticheski-biznes/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-krizata-dokaza-ustojchivostta-na-semejniya-turisticheski-biznes/
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Борислав Велков: Конгресният туризъм е ключов за целия 

бранш 

 

„На 30%, за съжаление, няма голям 

интерес за провеждане на големи събития - 

по-скоро за по-малки формати. Този 

процент е адекватен на обстановката, но не 

и в бизнес план“, заяви в ефира на Bulgaria 

ON AIR председателят на Съвета на 

директорите на НДК Борислав Велков, 

който е и член на Националния борд по 

туризъм. 

По думите му конгресният туризъм е функция на обществото, на развитието на 

градовете, на правителствените и неправителствени организации. 

 

Вж. видео 

 
 

 

БАЗ: Собствениците на заведения са против нови ограничителни 

мерки 

 

„Много странно, че се говори в едно 

изречение за нарастващите бройки и 

заведенията при положение, че миналата 

седмица самият здравен министър каза, че 

затварянето не е решение“, подчерта 

Алибегов в ефира на БНТ като добави, че 

всяка следваща рестрикция ще е пагубна за 

бранша. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/borislav-velkov-kongresniyat-turizam-e-klyuchov-za-tseliya-bransh/
https://tourismboard.bg/news/borislav-velkov-kongresniyat-turizam-e-klyuchov-za-tseliya-bransh/
https://tourismboard.bg/news/baz-sobstvenitsite-na-zavedeniya-sa-protiv-novi-ogranichitelni-merki/
https://tourismboard.bg/news/baz-sobstvenitsite-na-zavedeniya-sa-protiv-novi-ogranichitelni-merki/
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Ричард Алибегов: Заведенията няма да понесат ново затваряне 

 

„Едно отваряне на заведение е нещо 

много скъпо. Много колеги са взели заеми и 

кредити, за да могат да отворят на 1 или 3 

март. 10 дни по-късно да затваряме отново - 

това е абсолютно недопустимо“, заяви 

председателят на БАЗ Ричард Алибегов в 

ефира на Bulgaria ON AIR. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 
 

Мариян Беляков: Зимните ваканции на учениците в 

балканските държави трябва да бъдат координирани 

 

„Предварителното очакване бе за 

90% спад, но благодарение на природните 

дадености, климатичните услови и добрата 

организация сезонът се оказа неочаквано 

добър. Спадът сега е около 30%. Хората 

търсят все по-добра услуга и са склонни да 

плащате повече“, коментира 

изпълнителният директор на Пампорово АД 

Мариян Беляков в ефира на Bloomberg TV. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-zavedeniyata-nyama-da-ponesat-novo-zatvaryane/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-zavedeniyata-nyama-da-ponesat-novo-zatvaryane/
https://tourismboard.bg/news/mariyan-belyakov-zimnite-vakantsii-na-uchenitsite-v-balkanskite-darzhavi-tryabva-da-badat-koordinirani/
https://tourismboard.bg/news/mariyan-belyakov-zimnite-vakantsii-na-uchenitsite-v-balkanskite-darzhavi-tryabva-da-badat-koordinirani/
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Доц. Румен Драганов: Със "зелените паспорти" се налага 

задължителна ваксинация 

 

„Нямаме документ все още, има идея 

и тя се нарича сертификат, но той няма да 

бъде с изключителни права, защото не са 

осигурени достатъчно ваксини. Има и 

туристи от трети страни, които се 

ваксинират с друга ваксина, има и деца, и 

хора, които не могат да се ваксинират. В ЕК 

също има противоречия, това, че има 

политици, които смятат, че се грижат за 

народа си, не означава, че това изобщо ще се случи. Ние искаме да насилим някого да 

се ваксинира по такъв начин, вместо да го убедим по друг“, заяви директорът на 

Института за анализи и оценки в туризма доц. Румен Драганов в студиото на Bulgaria 

ON AIR. 

 

Вж. видео 

 
 

 

Доц. Румен Драганов: Пътуванията за Великден ще надхвърлят 

200 хиляди 

 

Очаква се пътуванията в страната за Великден да надхвърлят 200 хиляди. Има 

голямо търсене на хотели, които предлагат балнео, спа и уелнес услуги. Традиционно 

се резервират къщи за гости и малки семейни хотели, това съобщи за Радио Варна доц. 

Румен Драганов, председател на Конфедерацията на българския туристически бизнес. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/rumen-draganov-sas-zelenite-pasporti-se-nalaga-zadalzhitelna-vaksinatsiya/
https://tourismboard.bg/news/rumen-draganov-sas-zelenite-pasporti-se-nalaga-zadalzhitelna-vaksinatsiya/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-patuvaniyata-za-velikden-shte-nadhvarlyat-200-hilyadi/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-patuvaniyata-za-velikden-shte-nadhvarlyat-200-hilyadi/
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Туризъм в условия на неопределеност – дискусия с Румен 

Драганов и пилота Йордан Колев 

 

Положението в авиоиндустрията е 

трагично - няма светлина в тунела. Поради 

крайните ограничения много от пилотите 

загубиха лицензите си, защото на 6 месеца 

ние защитаваме правото си да летим. Това 

каза в “Денят започва с Георги Любенов” по 

НТ на 6 март 2021 г. пилотът Йордан Колев. 

Според доц. Румен Драганов от 

Института за анализи и оценки в туризма – също гост в студиото на предаването, 

трябва “да се приемат условията на задачата такива, каквито са”. 

 

Вж. видео 

 

 

 

  

 

 

Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 АБТТА: Туроператори дължат още 60 млн. лв. за отменени 

пътувания 

 

Туроператори дължат приблизително още 60 млн. лв. на своите клиенти за 

предплатени, но отменените заради COVID-19 пътувания. В периода юни - юли 2020 г. 

сумата се изчисляваше на 155 - 160 млн. лв., или със стотина милиона повече. Това 

заяви за „Монитор” Любомир Николов - член на УС на Асоциацията на българските 

туроператори и туристически агенти (АБТТА). 

 

Повече информация 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/turizam-v-usloviya-na-neopredelenost-diskusiya-s-rumen-draganov-i-pilota-jordan-kolev/
https://tourismboard.bg/news/turizam-v-usloviya-na-neopredelenost-diskusiya-s-rumen-draganov-i-pilota-jordan-kolev/
https://tourismboard.bg/news/abtta-turoperatori-dalzhat-oshte-60-mln-lv-za-otmeneni-patuvaniya/
https://tourismboard.bg/news/abtta-turoperatori-dalzhat-oshte-60-mln-lv-za-otmeneni-patuvaniya/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Нова мярка за подкрепа на бранша дава възможност на 

туроператори да получат до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 

г. с цел да върнат на клиентите дължимите суми по неосъществени 

поради Ковид епидемията пътувания 

 

 

Повече информация 

 
 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова поиска концесионерите и 

наемателите на плажовете да намалят цените на чадърите и 

шезлонгите за сезон Лято 2021 

 

Вицепремиерът посочи още, че друга мярка, която следва да бъде повторена 

през настоящия летен сезона на 2021 г., е предоставянето на възможност на 

концесионерите и наемателите да разполагат с допълнителна търговска площ, която да 

е с максимален размер 4 на сто от площта на съответния морски плаж. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

Над 57% спад на приходите от нощувки през януари 2021 г. 
 

Най-висока е заетостта през месец януари 2021 г. на леглата в местата за 

настаняване с 4 и 5 звезди - 21.4%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 14.1%, и 

с 1 и 2 звезди - 11.8%, сочи статистиката на НСИ. 

 

Повече информация 

 
 

https://tourismboard.bg/news/nova-myarka-za-podkrepa-na-bransha-dava-vazmozhnost-na-turoperatori-da-poluchat-do-15-na-sto-ot-oborota-im-bez-dds-prez-2019-g-s-tsel-da-varnat-na-klientite-dalzhimite-sumi-po-neosashtestveni-poradi/
https://tourismboard.bg/news/nova-myarka-za-podkrepa-na-bransha-dava-vazmozhnost-na-turoperatori-da-poluchat-do-15-na-sto-ot-oborota-im-bez-dds-prez-2019-g-s-tsel-da-varnat-na-klientite-dalzhimite-sumi-po-neosashtestveni-poradi/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-poiska-kontsesionerite-i-naematelite-na-plazhovete-da-namalyat-tsenite-na-chadarite-i-shezlongite-za-sezon-lyato-2021/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-poiska-kontsesionerite-i-naematelite-na-plazhovete-da-namalyat-tsenite-na-chadarite-i-shezlongite-za-sezon-lyato-2021/
https://tourismboard.bg/news/nad-57-spad-na-prihodite-ot-noshtuvki-prez-yanuari-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/nad-57-spad-na-prihodite-ot-noshtuvki-prez-yanuari-2021-g/
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Велинград изпревари зимните ни курорти по посещения 

 

За пореден месец Велинград е 

лидер сред най-посещаваните курорти в 

България. Това показват данните за 

януари 2021 г. на Единната система за 

туристическа информация (ЕСТИ). За 

пореден месец той измества по посетители 

зимните курорти Банско, Боровец и 

Пампорово, но и градове като Пловдив, 

Варна, Бургас. 

 

Повече информация 

 
 

Максим Бехар: Имиджът на България като евтина дестинация 

трябва да се промени 

 

„Имиджът ни на евтината дестинация, известна с алкохолния си туризъм, не ни 

влияе добре. Трябва много агресивно да се използват социалните мрежи, за да има 

цялостна визия и пакет от различни идеи, които да казват какви са предимствата на 

страната ни“, посочва Максим Бехар, почетен генерален консул на Сейшелите в 

България и собственик на комуникационна агенция M3 Communications Group, по 

Bloomberg TV България на 10 март 2021 г. 

 

Вж. видео 

 

 

Търсят се концесионери за пет морски плажа 

 

Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане на 

концесия за част от морски плаж „Червенка“ в община Созопол, „Кабакум – юг“ в 

община Варна, а също и за  „Камчия Север 3“, „Камчия - Север 4“ и „Камчия - Север 5“ 

в община Аврен. 

 

Повече информация 

 

  
 

https://tourismboard.bg/news/velingrad-izprevari-zimnite-ni-kurorti-po-poseshteniya/
https://tourismboard.bg/news/velingrad-izprevari-zimnite-ni-kurorti-po-poseshteniya/
https://tourismboard.bg/news/maksim-behar-imidzhat-na-balgariya-kato-evtina-destinatsiya-tryabva-da-se-promeni/
https://tourismboard.bg/news/maksim-behar-imidzhat-na-balgariya-kato-evtina-destinatsiya-tryabva-da-se-promeni/
https://tourismboard.bg/news/tarsyat-se-kontsesioneri-za-pet-morski-plazha/
https://tourismboard.bg/news/tarsyat-se-kontsesioneri-za-pet-morski-plazha/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

План за рестарт на туризма в Гърция от 14 май 

 

Световната организация по туризъм приветства гръцкия план за отваряне на 

туризма от средата на май и прикани и други страни да го приложат с цел безопасно 

пътуване и почивка. 

 

Повече информация 

 

 
 

Гръцкият министър на туризма: Сертификатът за ваксинация 

означава връщане на свободата за придвижване 

 

Министърът на туризма Харис Теохарис изрази оптимизма си, че ще има 

споразумение за сертификат за ваксинация между страните-членки на Европейския 

съюз, в интервю за Ричард Куест в предаването Quest Means Business по CNN, излъчено 

на 6 март 2021 г. 

 

Вж. видео 

 

 

 

Европа бърза с ваксините, за да спаси лятото 

 

Европа може да е в очакване на едно шумно лято в стил на двадесетте години, с 

пълни полети на нискотарифни авиокомпании и крайбрежни барове, пълни с щастливи 

туристи. 

Или е изправена пред поредния мрачен ваканционен сезон на ограничения за 

пътуване, карантинни правила и заключена индустрия за развлечения. 

След няколко седмици ще разберем коя ще бъде тя, но политическите решения, 

които ще оформят резултата, вече се вземат, разказва агенция BBC. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/plan-za-restart-na-turizma-v-gartsiya-ot-14-maj/
https://tourismboard.bg/news/plan-za-restart-na-turizma-v-gartsiya-ot-14-maj/
https://tourismboard.bg/news/gratskiyat-ministar-na-turizma-sertifikatat-za-vaksinatsiya-oznachava-vrashtane-na-svobodata-za-pridvizhvane/
https://tourismboard.bg/news/gratskiyat-ministar-na-turizma-sertifikatat-za-vaksinatsiya-oznachava-vrashtane-na-svobodata-za-pridvizhvane/
https://tourismboard.bg/news/evropa-barza-s-vaksinite-za-da-spasi-lyatoto/
https://tourismboard.bg/news/evropa-barza-s-vaksinite-za-da-spasi-lyatoto/
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National Geographic: Как да прекараме уикенд в Банско, мястото 

за приключения в България 

 

Британското онлайн издание на 

National Geographic описва Банско в 

хвалебствен репортаж от 9 март 2021 г., 

като споделя, че макар Банско да е познат 

основно като зимен курорт, оживените му 

кръчми, местните занаяти и приключенията 

сред природата го правят запомнящ се 

целогодишно. 

 

Повече информация 

 

 

 

Обмисля се Българо-израелски форум в областта на туризма 

 

Провеждането на Българо-израелски форум в областта на туризма стои на 

дневен ред, той може да предостави възможност за насърчаване и задълбочаване на 

сътрудничеството и контактите на туристическия бизнес на двете страни с 

институционалната подкрепа на правителствата на България и Израел. Това заяви 

вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова пред Н. Пр. Йорам Елрон, 

извънреден и пълномощен посланик на Израел. 

 

Повече информация 

 

 

 

Румъния постави отново България сред рисковите държави 

 

Не се изисква тест само за деца на възраст до три години включително, както и 

за ваксинирани и с втората доза и преболедували COVID-19 през последните 90 дни. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/national-geographic-kak-da-prekarame-uikend-v-bansko-myastoto-za-priklyucheniya-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/national-geographic-kak-da-prekarame-uikend-v-bansko-myastoto-za-priklyucheniya-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/obmislya-se-balgaro-izraelski-forum-v-oblastta-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/obmislya-se-balgaro-izraelski-forum-v-oblastta-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/rumaniya-postavi-otnovo-balgariya-sred-riskovite-darzhavi/
https://tourismboard.bg/news/rumaniya-postavi-otnovo-balgariya-sred-riskovite-darzhavi/
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Австрия намали срока на издаване на бързия антигенен тест, 

изискван при влизане в страната 

 

Българските граждани, пътуващи за Австрия, могат да влизат в страната с бърз 

антигенен тест, направен в рамките на 48 часа, а не както досега – в рамките на 72 часа, 

преди пътуването. Новото изискване влиза в сила от 11 март 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

  

https://tourismboard.bg/news/avstriya-namali-sroka-na-izdavane-na-barziya-antigenen-test-iziskvan-pri-vlizane-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/avstriya-namali-sroka-na-izdavane-na-barziya-antigenen-test-iziskvan-pri-vlizane-v-stranata/

