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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Доц. Румен Драганов: Туризмът е готов да посрещне 4.5 млн. 

души през 2021 г. 
 

„Пълна бойна готовност има на 

големите туроператорски фирми и 

превозвачи. В интервютата, които дадоха 

през последните дни, те казват, че имат 

значителен ръст в записванията след 

изказването на Борис Джнонсън, че отваря 

пътуванията към и от Великобритания в 

средата на месец юни. Същото беше 

потвърдено и от германския канцлер и от 

други ръководители на европейски държави“, коментира в „Темите“ по ТВ Европа доц. 

Румен Драганов, председател на Конфедерацията на българския туристически бизнес. 

 

Вж. видео 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-turizmat-e-gotov-da-posreshtne-4-5-mln-dushi-prez-2021-g/
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Доц. Румен Драганов: През 2021 ва ще удвоим броя на туристите, 

сравнено с 2020-та година 

 

„Да вържат болниците към туризма, 

каквото ние изкараме, да отива за тях, 

защото ние изкарваме 6 милиарда на 

година и точно толкова отиват за 

болниците”, заяви в предаването 

„Делници“ по Евроком изпълнителният 

секретар на Български туристически съюз 

доцент д-р инж. Румен Драганов. 

Доц. Драганов похвали оповестените вече мерки за туризма. Той заяви още, че е 

добре това, че България ще е отворена за Великден. 

 

Вж. видео 

 

 
 

 

Доц. Румен Драганов: Очакваме двойно повече чуждестранни 

туристи 

 

„Браншът е готов и очаква летния сезон. Около Великденските празници има 

възможности за дълги уикенди и това дава хоризонт на бизнеса. Изискванията, 

правилата, които се въвеждат, са в интерес и на двете страни“. Това каза пред БНР доц. 

Румен Драганов, директор на Института по оценки и анализи на туризма.  

По отношение на устойчивия туризъм и миналото лято, и сега - уикендово, 

капацитетът е запълнен. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-prez-2021-va-shte-udvoim-broya-na-turistite-sravneno-s-2020-ta-godina/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-prez-2021-va-shte-udvoim-broya-na-turistite-sravneno-s-2020-ta-godina/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ochakvame-dvojno-poveche-chuzhdestranni-turisti/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ochakvame-dvojno-poveche-chuzhdestranni-turisti/
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Доц. Румен Драганов: Има спорни моменти с COVID 

сертификатите за пътуване в ЕС 

 

Има спорни моменти с COVID 

сертификатите за пътуване в Европейския 

съюз. Това заяви в ефира на bTV 

председателят на Института за анализи и 

оценки в туризма доц. Румен Драганов. 

По думите му не е ясно как ще се 

процедира в различните държави-членки с 

хората, ваксинирани с препарати, които не 

са получили одобрение от европейските 

регулатори. 

 

Вж. видео 

 
 

Доц. Румен Драганов: Страните с голям процент ваксинирани 

ще станат атрактивни туристически дестинации 

 

Какви са очакванията от летния сезон – при какви условия ще почиваме на 

морето и как ще се справи туристическият бранш? Отговорите пред FlashNews от доц. 

Румен Драганов от Сдружение „Български туристически съюз“. 

 

Повече информация 

 
 

Доц. Румен Драганов: Поне 2200 българи са пътували до 

Занзибар 

 

Според доц. Румен Драганов 

въвеждането на карантина за Занзибар със 

сигурност влияе на записванията 

отрицателно и те са спаднали с минимум 

20%. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ima-sporni-momenti-s-covid-sertifikatite-za-patuvane-v-es/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ima-sporni-momenti-s-covid-sertifikatite-za-patuvane-v-es/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-stranite-s-golyam-protsent-vaksinirani-shte-stanat-atraktivni-turisticheski-destinatsii/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-stranite-s-golyam-protsent-vaksinirani-shte-stanat-atraktivni-turisticheski-destinatsii/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-pone-2200-balgari-sa-patuvali-do-zanzibar/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-pone-2200-balgari-sa-patuvali-do-zanzibar/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 Германо-Българската индустриално-търговска камара става 

посланик на България пред германските институции с цел 

привличане на повече туристи 

 

Германо-Българската индустриално-

търговска камара ще бъде наш партньор и 

посланик по отношение на 

информационния обмен, свързан със 

сигурността на гражданите на Германия, 

пътуващи до страната ни с цел туризъм. 

Това стана ясно днес по време на среща на 

вицепремиера Марияна Николова с д-р 

Митко Василев, управител на Германо-

Българската индустриално-търговска камара. Общата ни цел е информацията да 

пристига навреме и коректно до институциите в Германия - Министерството на 

външните работи на Германия и Институт „Роберт Кох", отговорни за публикуването 

на информация, свързана с COVID-19 при пътуване на гражданите на ФР Германия в 

чужбина в следващите месеци. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/germano-balgarskata-industrialno-targovska-kamara-stava-poslanik-na-balgariya-pred-germanskite-institutsii-s-tsel-privlichane-na-poveche-turisti/
https://tourismboard.bg/news/germano-balgarskata-industrialno-targovska-kamara-stava-poslanik-na-balgariya-pred-germanskite-institutsii-s-tsel-privlichane-na-poveche-turisti/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

Туристическият сезон стартира на 1 май 

 

Българският туристически сезон стартира на 1 май. Решението е съгласувано със 

здравните власти и Министерство на външните работи. Това съобщи вицепремиерът и 

министър на туризма Марияна Николова. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

Вицепремиер Николова: Важно е да имаме успешен летен сезон, 

мерките ще бъдат сериозни 

 

„Важно е да имаме успешен летен 

сезон, така че мерките ще бъдат сериозни. 

Целта ни е да уверим и туристите, че в 

България има изисквания, които ще бъдат 

спазвани”. Това заяви министър на туризма 

Марияна Николова в студиото на 

„Неделята на NOVA”. 

„Това, което изисква браншът, е да 

има една прогнозируемост минимум 4 

седмици напред. Всичко зависи от нас и от нашата дисциплина. Надяваме се при добра 

прогноза да успеем да открием успешно сезона. Ще има безупречен контрол за 

спазване на здравните изискванията”, коментира Николова. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-sezon-startira-na-1-maj/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-sezon-startira-na-1-maj/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremier-nikolova-vazhno-e-da-imame-uspeshen-leten-sezon-merkite-shte-badat-seriozni/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremier-nikolova-vazhno-e-da-imame-uspeshen-leten-sezon-merkite-shte-badat-seriozni/
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Със заповед на вицепремиера и министър на туризма Марияна 

Николова се въвеждат единни правила за безопасност в 

туристическите обекти през летен сезон 2021 

 

Със заповед на вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова се 

въвеждат единни правила за противоепидемични и санитарни мерки в туристическите 

обекти по повод предстоящия летен сезон 2021 г. Целта е всички туристически места да 

въведат еднакви практики, с които да се гарантират здравето и безопасността на 

туристите, а България да защити статута си на здравословна и сигурна дестинация. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

Още над 9 млн. лв. изплати Министерството на туризма на 

туроператори и турагенти от държавната субсидия, отпусната за 

сектора 

 

 

Повече информация 

 
 

 

 

Туроператори и турагенти могат да кандидатстват за държавна 

помощ от 51 млн. лв. 
 

 

Министерството на туризма напомня на всички туроператори и турагенти, че на 

22 март 2021 г. изтича крайният срок, в който могат да бъдат подавани документи за 

кандидатстване за държавна помощ от 51 млн. лв. Това е една от мерките, предприети 

от ведомството за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-

19. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/sas-zapoved-na-vitsepremiera-i-ministar-na-turizma-mariyana-nikolova-se-vavezhdat-edinni-pravila-za-bezopasnost-v-turisticheskite-obekti-prez-leten-sezon-2021/
https://tourismboard.bg/news/sas-zapoved-na-vitsepremiera-i-ministar-na-turizma-mariyana-nikolova-se-vavezhdat-edinni-pravila-za-bezopasnost-v-turisticheskite-obekti-prez-leten-sezon-2021/
https://tourismboard.bg/news/oshte-nad-9-mln-lv-izplati-ministerstvoto-na-turizma-na-turoperatori-i-turagenti-ot-darzhavnata-subsidiya-otpusnata-za-sektora/
https://tourismboard.bg/news/oshte-nad-9-mln-lv-izplati-ministerstvoto-na-turizma-na-turoperatori-i-turagenti-ot-darzhavnata-subsidiya-otpusnata-za-sektora/
https://tourismboard.bg/news/turoperatori-i-turagenti-mogat-da-kandidatstvat-za-darzhavna-pomosht-ot-51-mln-lv/
https://tourismboard.bg/news/turoperatori-i-turagenti-mogat-da-kandidatstvat-za-darzhavna-pomosht-ot-51-mln-lv/
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Търси се концесионер за част от морски плаж „Сарафово – юг“ 

 

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на 

концесия за част от морски плаж „Сарафово – юг“, община Бургас 

Процедурата се провежда по реда на Закона за устройството на Черноморското 

крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 15 години. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Три морски плажа си намериха концесионери 

 

Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на 

концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за 

определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските 

плажове. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова защити докторат 

 

Дисертацията е на тема "Кибер етика в управлението на информационните 

процеси при е-управление" към университета УниБИТ. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/tarsi-se-kontsesioner-za-chast-ot-morski-plazh-sarafovo-yug/
https://tourismboard.bg/news/tarsi-se-kontsesioner-za-chast-ot-morski-plazh-sarafovo-yug/
https://tourismboard.bg/news/tri-morski-plazha-si-nameriha-kontsesioneri/
https://tourismboard.bg/news/tri-morski-plazha-si-nameriha-kontsesioneri/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-zashtiti-doktorat/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-zashtiti-doktorat/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

 

Министерството на туризма с престижна награда за „Най-добро 

презентиране на направление“ на 27-то Международно туристическо 

изложение MITT 2021 

 

Министерството на туризма получи 

престижното отличие за „Най-добро 

презентиране на направление“ на 27-то 

Международно туристическо изложение 

MITT’2021 по време на тържествената 

церемония за награждаване на участниците 

в изложението.  

MITT е най-голямото международно 

туристическо изложение в Русия в категорията „Туризъм и отдих“, делова площадка за 

страни, региони и туристически компании от целия свят, които представят своите 

туристически продукти и услуги на руския пазар.. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова пред руския посланик: 

България е готова да посрещне своите гости от Русия като една 

сигурна туристическа дестинация 

 

България е готова да посрещне своите гости от Русия като една сигурна 

туристическа дестинация. Вярвам, че границата между нашите държави ще се отвори 

скоро и руските туристи ще посетят страната ни още през настоящия летен 

туристически сезон. Това заяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна 

Николова по време на срещата си с извънредния и пълномощен посланик на Руската 

федерация у нас Н.Пр. Елеонора Митрофанова. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-s-prestizhna-nagrada-za-naj-dobro-prezentirane-na-napravlenie-na-27-to-mezhdunarodno-turistichesko-izlozhenie-mitt-2021/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-s-prestizhna-nagrada-za-naj-dobro-prezentirane-na-napravlenie-na-27-to-mezhdunarodno-turistichesko-izlozhenie-mitt-2021/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-pred-ruskiya-poslanik-balgariya-e-gotova-da-posreshtne-svoite-gosti-ot-rusiya-kato-edna-sigurna-turisticheska-destinatsiya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-pred-ruskiya-poslanik-balgariya-e-gotova-da-posreshtne-svoite-gosti-ot-rusiya-kato-edna-sigurna-turisticheska-destinatsiya/
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ЕК предлага цифрово зелено удостоверение за гражданите в ЕС 

 

Европейската комисия предлага създаването на цифрово зелено удостоверение 

за улесняване на безопасното свободно движение на гражданите в рамките на ЕС по 

време на пандемията от COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Четири неща, които трябва да знаем за планираните от ЕС 

сертификати за ваксинирани 

 

Кои са ключовите въпроси около т. нар. Дигитален зелен сертификат? 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Летният ваканционен сезон в Европа е застрашен 

 

В Европа може да се окаже, че още един летен туристически сезон ще се 

провали заради нарасналия брой на заразените с Ковид-19 и бавното ваксиниране, 

прогнозира американската банка Морган Стенли. 

Най-застрашени са икономиките на традиционно туристическите страни като 

Италия, Испания, Португалия и Гърция. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ek-predlaga-tsifrovo-zeleno-udostoverenie-za-grazhdanite-v-es/
https://tourismboard.bg/news/ek-predlaga-tsifrovo-zeleno-udostoverenie-za-grazhdanite-v-es/
https://tourismboard.bg/news/chetiri-neshta-koito-tryabva-da-znaem-za-planiranite-ot-es-sertifikati-za-vaksinirani/
https://tourismboard.bg/news/chetiri-neshta-koito-tryabva-da-znaem-za-planiranite-ot-es-sertifikati-za-vaksinirani/
https://tourismboard.bg/news/letniyat-vakantsionen-sezon-v-evropa-e-zastrashen/
https://tourismboard.bg/news/letniyat-vakantsionen-sezon-v-evropa-e-zastrashen/
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Гърция се впуска в план за ваксинация, който трябва да я 

направи топ туристическа дестинация 

 

Правителството в Атина е 

подготвило план за ваксинация срещу 

новия коронавирус, който трябва да 

превърне Гърция в топ туристическа 

дестинация от началото на месец май. 

Наред с други неща, приоритет ще 

бъде даден на ваксинацията на около 800 

000 работници в туристическата индустрия 

и стриктната проверка на посетителите на всички входни точки. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

  

https://tourismboard.bg/news/gartsiya-se-vpuska-v-plan-za-vaksinatsiya-kojto-tryabva-da-ya-napravi-top-turisticheska-destinatsiya/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-se-vpuska-v-plan-za-vaksinatsiya-kojto-tryabva-da-ya-napravi-top-turisticheska-destinatsiya/

