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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

Позиция на НБТ за необходимост от допълнителни действия за 

стимулиране на резерзациите през туристическия сезон Лято 2021 на 

ключови пазари 

 

Необходимо да бъдат предприети спешни действия за по-активна реклама на 

България като атрактивна туристическа дестинация с печат за безопасност и хигиена 

(Safe Travels Stamp), който страната ни получи от Световния съвет за пътувания и 

туризъм, се посочва в позицията на НБТ. Писмото с позицията е входирано в 

Министерството на туризма на 22 март 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/pozitsiya-na-nbt-za-neobhodimost-ot-dopalnitelni-dejstviya-za-stimulirane-na-rezerzatsiite-prez-turisticheskiya-sezon-lyato-2021-na-klyuchovi-pazari/
https://tourismboard.bg/news/pozitsiya-na-nbt-za-neobhodimost-ot-dopalnitelni-dejstviya-za-stimulirane-na-rezerzatsiite-prez-turisticheskiya-sezon-lyato-2021-na-klyuchovi-pazari/
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Д-р Мартин Захариев: Българският туризъм пострада между 75-

80% намаляване на приходите 

 

„Българският туризъм пострада 

между 75-80% намаляване на приходите. 

Това е сектор, който има 5% заетост от 

работната сила в България, генерира близо 

6% от БВП“, каза д-р Мартин Захариев, 

зам.-председател на Националния борд по 

туризъм, в студиото на „Денят започва с 

Георги Любенов“ по БНТ на 20 март 2021 г. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

   

  

 

Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Ричард Алибегов: Изгубихме много ценни кадри 

 

„Всички обяви за работа в двете седмици на работа на заведенията се оказаха без 

кандидати“ - заяви Алибегов в интервю за БНР на 25 март 2021 г. 

„Ние сме последният сектор, който разпространява зараза. Установените 

нарушения са минимални“, категоричен е Алибегов.. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

https://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-balgarskiyat-turizam-postrada-mezhdu-75-80-namalyavane-na-prihodite/
https://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-balgarskiyat-turizam-postrada-mezhdu-75-80-namalyavane-na-prihodite/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-izgubihme-mnogo-tsenni-kadri/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-izgubihme-mnogo-tsenni-kadri/
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Ричард Алибегов: Няма установено огнище на COVID в 

заведение, а 300 000 души остават на улицата 

 

„Ръстът не е дошъл от ресторантите 

и хотелите. Хората са спокойни, напълниха 

се заведенията при спазване на всички 

противоепидемични мерки, имаше и много 

проверки. Имал съм 14 проверки за 14 дни 

без никакви нарушения. Но накрая пак сме 

затворени“. С тези думи започна участието 

си в предаването "Офанзива с Любо 

Огнянов" по NovaNews Ричард Алибегов, 

председател на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) на 20 март 2021 г. 

По думите му хората вече не са отчаяни, а гневни. 

 

Вж. видео 

 

 

 

  

 

 

Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 ВТК: Ако България влезе в зелената зона, летният сезон ще е 

добър 

 

Ако заболеваемостта от COVID-19 спадне и България влезе в зелената зона, 

можем да имаме добър туристически летен сезон, каза за БТА председателят на 

Варненската туристическа камара (ВТК) Илин Димитров, който е преподавател в 

Колежа по туризъм в града и директор на Кариерния център към Икономическия 

университет. 

Неговите очаквания са, че сезонът ще е по-слаб от 2019 година, но по-добър от 

2020-а. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-nyama-ustanoveno-ognishte-na-covid-v-zavedenie-a-300-000-dushi-ostavat-na-ulitsata/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-nyama-ustanoveno-ognishte-na-covid-v-zavedenie-a-300-000-dushi-ostavat-na-ulitsata/
https://tourismboard.bg/news/vtk-ako-balgariya-vleze-v-zelenata-zona-letniyat-sezon-shte-e-dobar/
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 Нов маркирaн път до лечебния водолей Светицата 

 

Планинарите от ТД „Орлово гнездо“ 

маркираха пътя, отклоняващ се вдясно (/на 

север) от шосето Крън - Шипка, и водещ 

към лечебния водолей Светицата, в полите 

на Шипченска Стара планина, съобщиха от 

Български туристически съюз (БТС). 

Тончо Нейчев и Христо Ангелов 

направиха жълто-бяла маркировка от 

главния път до Разклона за Хайдушката 

река (на север), Бъзунека (на запад до Шипка) и Източното пътче - до Лековития 

Водолей Светицата. 

 

Повече информация 

 
 

 

Националният военноисторически музей е Музей на годината 

 

Националният военноисторически 

музей (НВИМ) получи голямата награда на 

Сдружение „Български музеи“ в най-

престижната категория „Музей на 

годината“. 

НВИМ е отличен за най-новата си 

експозиция „Армията във време на 

промени“, която проследява развитието на 

Българската армия през дългия преход от 

комунизъм към демокрация и сблъсква различните гледни точки по ключовите 

проблеми, свързани с армията и обществено-политическите промени след 1989 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/nov-markiran-pat-do-lechebniya-vodolej-svetitsata/
https://tourismboard.bg/news/nov-markiran-pat-do-lechebniya-vodolej-svetitsata/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-voennoistoricheski-muzej-e-muzej-na-godinata/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-voennoistoricheski-muzej-e-muzej-na-godinata/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

Министерството на туризма изплати още 8,8 млн. лв. на 

туроператори и туристически агенти от държавната субсидия, 

отпусната за сектора 

 

 

Повече информация 

 

 

Писта „Стената“ отново посреща туристи след 10 години 

прекъсване 

 

Писта „Стената“ на Витоша отново 

посреща туристи от 26 март 2021 г., след 10 

години прекъсване. Условията, които 

предлага за практикуване на зимните 

спортове, са отлични и апелирам повече 

хора да я посетят. Това заяви 

вицепремиерът и министър на туризма 

Марияна Николова при посещението си на 

място. Тя подчерта, че именно снежните 

спортове подпомагат укрепването на здравето и могат да се практикуват безопасно, 

дори и в условията на разпространение на коронавируса. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-izplati-oshte-8-8-mln-lv-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti-ot-darzhavnata-subsidiya-otpusnata-za-sektora/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-izplati-oshte-8-8-mln-lv-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti-ot-darzhavnata-subsidiya-otpusnata-za-sektora/
https://tourismboard.bg/news/pista-stenata-otnovo-posreshta-turisti-sled-10-godini-prekasvane/
https://tourismboard.bg/news/pista-stenata-otnovo-posreshta-turisti-sled-10-godini-prekasvane/
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Вицепремиерът Марияна Николова инспектира Боровец 

 

Вицепремиерът и министър на 

туризма Марияна Николова направи 

проверка из Боровец на 21 март 2021 г. 

Контролът както от страна на 

Министерството на туризма, така и от 

всички останали органи, е безкомпромисен, 

коментира тя. И допълни, че чрез 

спазването на мерките може да се гарантира 

сигурността, но и бъдещето на сектора. 

 

Повече информация 

 
 

 

Вицепремиерът Марияна Николова инспектира Банско 

 

Вицепремиерът и министър на 

туризма Марияна Николова направи 

работно посещение в Банско на 23 март 

2021 г., където заедно с кмета Иван Кадев 

обсъдиха възможностите за продължаване 

на зимния сезон в условията на въведените 

временни противоепидемични мерки на 

територията на страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-inspektira-borovets/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-inspektira-borovets/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-inspektira-bansko/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-inspektira-bansko/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

Нарастване на случаите със заразени от Covid-19 и 

карантинирани на Малдивите 

 

Във връзка с нарастването на 

случаите със заразени и карантинирани на 

Малдивите български граждани 

Министерството на външните работи на 

Република България (МВнР) препоръчва на 

българските граждани да не пътуват за 

Малдивите, освен при съществена 

необходимост. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

Вицепремиерът Марияна Николова проведе работна среща с 

посланика на Ирак 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна 

среща с Н. Пр. Лина Омар, посланик на Ирак в България, на 25 март 2021 г. 

България и Ирак са две приятелски страни, които имат изградени дългогодишни 

традиции на ползотворно икономическо и културно сътрудничество, посочи 

вицепремиерът, като коментира, че те са сред най-древните цивилизации в света. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/narastvane-na-sluchaite-sas-zarazeni-ot-covid-19-i-karantinirani-na-maldivite/
https://tourismboard.bg/news/narastvane-na-sluchaite-sas-zarazeni-ot-covid-19-i-karantinirani-na-maldivite/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-irak/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-irak/
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Германия поставя територията на България в категорията на 

„области с висока честота“ 

 

Считано от 21 март Германия ще издаде предупреждение за пътуване за 

територията на Република България като „област с висока честота“ и страната ще бъде 

поставена в „Списъка на рисковите области“ на института „Робърт Кох“. 

 

Повече информация 

 

 

 

Норвегия въвежда задължителна карантина в карантинен хотел 

 

От полунощ на 28 март Норвегия въвежда изискването към всички, включително 

и норвежките граждани и постоянно пребиваващите в страната, които се завръщат в 

Норвегия след осъществени неналожителни пътувания в чужбина, да бъдат 

настанявани в карантинен хотел за целия период на карантина от 10 дни. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

https://tourismboard.bg/news/germaniya-postavya-teritoriyata-na-balgariya-v-kategoriyata-na-oblasti-s-visoka-chestota/
https://tourismboard.bg/news/germaniya-postavya-teritoriyata-na-balgariya-v-kategoriyata-na-oblasti-s-visoka-chestota/
https://tourismboard.bg/news/norvegiya-vavezhda-zadalzhitelna-karantina-v-karantinen-hotel/
https://tourismboard.bg/news/norvegiya-vavezhda-zadalzhitelna-karantina-v-karantinen-hotel/

