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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

Позиция на НБТ за необходимостта от проактивна 

международна комуникация и реклама за подготовка на летния 

туристически сезон 2021 

 

НБТ отново изразява в писмо, входирано в Министерството на туризма на 31 

март 2021 г., необходимостта от проактивна международна комуникация и реклама за 

подготовка на летния туристически сезон 2021, включително изготвяне и публикуване 

на ваксинационен план за заетите в сектор Туризъм и изготвяне и публикуване на 

здравен протокол с ясни правила за предстоящия летен сезон, който стартира на 1 май 

2021 г. на основните туристически пазари. 

 

Повече информация 

 

 

   

https://tourismboard.bg/news/pozitsiya-na-nbt-za-neobhodimostta-ot-proaktivna-mezhdunarodna-komunikatsiya-i-reklama-za-podgotovka-na-letniya-turisticheski-sezon-2021/
https://tourismboard.bg/news/pozitsiya-na-nbt-za-neobhodimostta-ot-proaktivna-mezhdunarodna-komunikatsiya-i-reklama-za-podgotovka-na-letniya-turisticheski-sezon-2021/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

БАЗ: Имаме идея заведенията да работят и вътре от 15 април 

 

„На 12 април ще направим среща с Министерството на здравеопазването, за да 

видим как се движим. Идеята е, ако са паднали числата, от 15 да можем да работим и 

вътре”. Това каза в интервю за агенция „Фокус“ председателят на Българската 

асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов на 1 април 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

 

Ричард Алибегов: Част от заведенията с резерви към отварянето 

от 1 април 

 

Част от обектите са съгласни с 

новите разпоредби, но при ясно разписани 

компенсации за бизнеса за периода на 

ограниченията. 

Как бизнесът приема новата порция 

промени в мерките – разговор по темата в 

ефира на Bulgaria On Air с председателя на 

Българската асоциация на заведенията 

Ричард Алибегов на 30 март 2021 г. 

 

Вж. видео 

 

 

 

  

 

 

https://tourismboard.bg/news/baz-imame-ideya-zavedeniyata-da-rabotyat-i-vatre-ot-15-april/
https://tourismboard.bg/news/baz-imame-ideya-zavedeniyata-da-rabotyat-i-vatre-ot-15-april/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-chast-ot-zavedeniyata-s-rezervi-kam-otvaryane-ot-1-april/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-chast-ot-zavedeniyata-s-rezervi-kam-otvaryane-ot-1-april/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 BAHE: Въпреки несигурната бизнес среда и непоследователната 

политика на правителството, 60% от хотелиерите са уверени, че ще 

успеят да запазят ключовите си служители 

 

Във връзка със сложното състояние 

на хотелския бизнес у нас, както и 

предстоящите на 4 април парламентарни 

избори, Българската асоциация на 

професионалистите в мениджмънта на 

хотели (BAHE) организира национално 

представително допитване, с цел да 

установи, какво е реалното състояние на 

бизнеса, какви са настроенията сред 

хотелиерите и кои според тях са най-належащите предизвикателства за разрешаване. 

Отговорилите на анкетата хотелиери управляват леглова база от над 17 500 стаи, 

основно в категория четири звезди (48%), но също така три (34,7%) и пет звезди (12%). 

 

Повече информация 

 

 

 
 

 

БАТА: През лятото отново ще разчитаме на българския турист 

 

Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) определя като 

непредсказуем предстоящия летен сезон . Коментарът направи за „Хоризонт“ 

заместник-председателят на БАТА Георги Рачев. По думите му хотелиерският бизнес 

ще разчита отново на българския турист. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/bahe-vapreki-nesigurnata-biznes-sreda-i-neposledovatelnata-politika-na-pravitelstvoto-60-ot-hotelierite-sa-uvereni-che-shte-uspeyat-da-zapazyat-klyuchovite-si-sluzhiteli/
https://tourismboard.bg/news/bahe-vapreki-nesigurnata-biznes-sreda-i-neposledovatelnata-politika-na-pravitelstvoto-60-ot-hotelierite-sa-uvereni-che-shte-uspeyat-da-zapazyat-klyuchovite-si-sluzhiteli/
https://tourismboard.bg/news/bata-prez-lyatoto-otnovo-shte-razchitame-na-balgarskiya-turist/
https://tourismboard.bg/news/bata-prez-lyatoto-otnovo-shte-razchitame-na-balgarskiya-turist/
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 Драговски камък е най-посещаваният връх в Трънско 

 

По около 500 човека месечно 

изкачват „Трънския Матерхорн“. Върхът е 

наречен така, защото гледан отдалече, 

прилича на пирамида. 

Трънското туристическо дружество е 

изградило 3 пътеки към върха. От 

Драговски камък се открива панорама към 

Краище и околните планини, върхове, 

язовири и котловини. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

Министерството на туризма стартира прием на заявления в 

СУНИ по втората фаза на схемата за държавна помощ за 35 евро 

 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dragovski-kamak-e-naj-poseshtavaniyat-vrah-v-transko/
https://tourismboard.bg/news/dragovski-kamak-e-naj-poseshtavaniyat-vrah-v-transko/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-startira-priem-na-zayavleniya-v-suni-po-vtorata-faza-na-shemata-za-darzhavna-pomosht-za-35-evro/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-startira-priem-na-zayavleniya-v-suni-po-vtorata-faza-na-shemata-za-darzhavna-pomosht-za-35-evro/
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Вицепремиерът Марияна Николова разговаря с Франк Кванте, 

генерален мениджър на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ 

АД 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова разговаря с Франк 

Кванте, генерален мениджър на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. 

Двамата обсъдиха ситуацията в сектор туризъм и предстоящия летен сезон. На срещата 

присъства и Красимир Станев, изпълнителен директор на „Албена“ АД. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

Превантивни COVID-19 мерки на Черноморските летища 

 

Операторът на Черноморските 

летища във Варна и Бургас „Фрапорт Туин 

Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД публикува 

актуална информация за превантивните 

мерки срещу COVID-19 на 30 март 2021 г. 

Летище Варна и Летище Бургас притежават 

здравна акредитация от Международния 

съвет на летищата. 

Летище Варна и Летище Бургас притежават здравна акредитация от 

Международния съвет на летищата. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovarya-s-frank-kvante-generalen-menidzhar-na-fraport-tuin-star-earport-menidzhmant-ad/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovarya-s-frank-kvante-generalen-menidzhar-na-fraport-tuin-star-earport-menidzhmant-ad/
https://tourismboard.bg/news/prevantivni-covid-19-merki-na-chernomorskite-letishta/
https://tourismboard.bg/news/prevantivni-covid-19-merki-na-chernomorskite-letishta/


 

 

 
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 

 

 

 

 

Министерството на туризма направи четвърто плащане в размер 

на над 5,115 млн. лв. на туроператори и туристически агенти от 

държавната субсидия, отпусната за сектора 

 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Министерски съвет публикува проект за облекчение на визовия 

режим за граждани на страни извън ЕС 

 

 

Повече информация 

 
 

 

 

52% спад на посещенията на чужденци в България през 

февруари 2021 г. 
 

През февруари 2021 г. посещенията на чужденци в България са 240.9 хил., или с 

52.6% по-малко в сравнение с февруари 2020 година. Срив е регистриран при 

пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ - с 81.7%, „служебна“ 

- с 50.7%, и „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 21.7%. 

Транзитните преминавания през страната са 54.6% (131.5 хил.) от всички посещения на 

чужденци в България. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 
 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-napravi-chetvarto-plashtane-v-razmer-na-nad-5-115-mln-lv-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti-ot-darzhavnata-subsidiya-otpusnata-za-sektora/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-napravi-chetvarto-plashtane-v-razmer-na-nad-5-115-mln-lv-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti-ot-darzhavnata-subsidiya-otpusnata-za-sektora/
https://tourismboard.bg/news/ministerski-savet-publikuva-proekt-za-oblekchenie-na-vizoviya-rezhim-za-grazhdani-na-strani-izvan-es/
https://tourismboard.bg/news/ministerski-savet-publikuva-proekt-za-oblekchenie-na-vizoviya-rezhim-za-grazhdani-na-strani-izvan-es/
https://tourismboard.bg/news/52-spad-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-fevruari-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/52-spad-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-fevruari-2021-g/
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По-евтина почивка в Банско от 1 април 

 

На територията на ски центъра са отворени заведения, които дават храна и 

напитки извън обектите. В хотелите има намаления до 20% на нощувките. 

 

Повече информация 

 

 

 
 

 

„Витоша ски“ намалява цените на лифт картите с 20% 

 

В допълнение с 20% се намаляват цените за наемане на ски екипировка от 

гардероба на „Витоша ски“ с учител от ски училището. С 15% падат стойностите при 

наемане на екипировка без учител. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

 

Възможна ли е масова ваксинация в туристическия бранш в 

България? 

 

Екип на „По света и у нас“ се срещна с хора от бизнеса - попита ги дали и как 

биха накарали служителите си да се ваксинират задължително.. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 
 

https://tourismboard.bg/news/po-evtina-pochivka-v-bansko-ot-1-april/
https://tourismboard.bg/news/po-evtina-pochivka-v-bansko-ot-1-april/
https://tourismboard.bg/news/vitosha-ski-namalyava-tsenite-na-lift-kartite-s-20/
https://tourismboard.bg/news/vitosha-ski-namalyava-tsenite-na-lift-kartite-s-20/
https://tourismboard.bg/news/vazmozhna-li-e-masova-vaksinatsiya-v-turisticheskiya-bransh-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/vazmozhna-li-e-masova-vaksinatsiya-v-turisticheskiya-bransh-v-balgariya/
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БПЦ-БП: Държавата трябва да подпомогне поклонническия 

туризъм чрез реклама 

 

„Към поклонническият туризъм в България има интерес, но той е доста 

недостатъчен. От години има кампания от страна на Министерството на туризма да се 

развият поклоннически маршрути, което е похвално“, заяви отец Стилиян Табаков, 

ръководител на Поклонническо-просветен център „Св. Йоан Рилски“ при Софийска 

Света Митрополия към Българската православна църква – Българска Патриаршия в 

ефира на Bloomberg TV България. 

 

Вж. видео 

 
 

 

 

 

Десет поклоннически маршрута са включени в първия 

религиозен пътеводител в България 

 

Първи по рода си пътеводител за 

поклоннически пътувания излезе от печат 

на 1 април 2021 г. по инициатива на 

Министерство на туризма, реализирана от 

Книгоиздателска къща „Труд“ в съдействие 

с Поклонническо-просветния център на 

Софийска света митрополия. 

Книгата е богато илюстрована и 

съдържа информация за най-значимите 

български храмове и светини, обединени в 10 поклоннически маршрута. 

 

Повече информация 

 

 

 
 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/bpts-bp-darzhavata-tryabva-da-podpomogne-poklonnicheskiya-turizam-chrez-reklama/
https://tourismboard.bg/news/bpts-bp-darzhavata-tryabva-da-podpomogne-poklonnicheskiya-turizam-chrez-reklama/
https://tourismboard.bg/news/deset-poklonnicheski-marshruta-sa-vklyucheni-v-parviya-religiozen-patevoditel-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/deset-poklonnicheski-marshruta-sa-vklyucheni-v-parviya-religiozen-patevoditel-v-balgariya/
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Туристическият бранш очаква много слаб летен сезон 

 

Месец преди откриването на летния туристически сезон край морето, хората в 

бранша са притеснени, че той ще е по-слаб от миналогодишния. Резервации в хотелите 

по Черноморието почти няма. Очертава се и криза с наемането на персонал. Това 

показва репортаж на БНТ, излъчен на 31 март 2021 г. 

За да дойдат туристите в България, заболеваемостта от COVID-19 трябва да 

намалее, категорични са експертите. 

 

Вж. видео 

 

 

 

Ryanair пусна 3 нови линии за България за Лято 2021 

 

Ryanair, №1 авиокомпанията в Европа, обяви три нови български маршрута от 

София до Бари, Болоня и Будапеща от юли като част от графика си за лятото през 2021 

г. 

Полетите до Бари започват от 2 юли и са до края на октомври, тези до Болоня - 

от 1 юли до 30 октомври, а до Будапеща - от 3 юли до 27 октомври. 

 

Повече информация 

 

 

 

Accor отваря първи хотел на Черноморието 

 

Meждyнapoднaтa xoтeлcĸa вepигa Ассоr, ĸoятo имa няĸoлĸo oбeĸтa в Бългapия 

пoд paзлични бpaндoвe, oтвapя пъpвия cи тaĸъв пo Чepнoмopиeтo. Koмпaниятa щe 

oпepиpa peнoвиpaния xoтeл Rооmеr Ноtеl Gоldеn Ѕаndѕ в ĸypopтa Злaтни пяcъци, ĸaтo 

тoй вeчe щe бъде под бранда іbіѕ Ѕtуlеѕ. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

  

https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-bransh-ochakva-mnogo-slab-leten-sezon/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-bransh-ochakva-mnogo-slab-leten-sezon/
https://tourismboard.bg/news/ryanair-pusna-3-novi-linii-za-balgariya-za-lyato-2021/
https://tourismboard.bg/news/ryanair-pusna-3-novi-linii-za-balgariya-za-lyato-2021/
https://tourismboard.bg/news/accor-otvarya-parvi-hotel-na-chernomorieto/
https://tourismboard.bg/news/accor-otvarya-parvi-hotel-na-chernomorieto/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

Вицепремиерът Марияна Николова разговаря с генералния 

секретар на Световната организация по туризъм към ООН 

 

Вицепремиерът и министър на 

туризма Марияна Николова разговаря със 

Зураб Пололикашвили, генерален секретар 

на Световната организация по туризъм към 

ООН (СОТ). 

По време на разговора СОТ 

информира за готовността си да окаже 

финансова подкрепа за справяне с 

последиците от пандемията в сектора в 

областта на икономическото възстановяване, промотиране и изграждане на капацитет. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

ЕП подготвя нова стратегия за безопасно и чисто пътуване 

 

Критерии на ЕС за безопасно и чисто пътуване, общ сертификат за ваксинация и 

печат на ЕС за сертифициране на хигиената за предприятията, трябва да бъдат част от 

новата стратегия на ЕС в областта на туризма. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovarya-s-generalniya-sekretar-na-svetovnata-organizatsiya-po-turizam-kam-oon/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovarya-s-generalniya-sekretar-na-svetovnata-organizatsiya-po-turizam-kam-oon/
https://tourismboard.bg/news/ep-podgotvya-nova-strategiya-za-bezopasno-i-chisto-patuvane/
https://tourismboard.bg/news/ep-podgotvya-nova-strategiya-za-bezopasno-i-chisto-patuvane/
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Единен здравен сертификат в ЕС от 15 юни 2021 г. 
 

Единен здравен сертификат в ЕС ще бъде достъпен за гражданите на общността 

от 15 юни. Това обяви Тиери Бретон, еврокомисар по въпросите на вътрешния пазар, 

който контролира политиката на ваксинация в Европейската комисия. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова: Здравният сертификат ще 

улесни безопасното пътуване и ще даде важен тласък за съживяването 

на екосистемата на туризма 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова присъства на кръгла 

маса на високо ниво на тема „Европейски дигитален зелен сертификат“, организирана 

от Елизабет Кьостингер, федерален министър по въпросите на селското стопанство, 

регионите и туризма на Австрия.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Авиокомпаниите се готвят за поредния пропуснат летен 

туристически сезон 

 

Последните неуспехи за възстановяване на въздушните пътувания пораждат 

опасения, че кризата отново надвисва над авиационната индустрия, пиее Bloomberg. 

Второ загубено лято заради коронавирусната пандемия вероятно ще доведе до 

повече фалити на компании, заедно с повторение на спасителните мерки от 2020 г., 

съкращенията на служители и отменените полети, смятат от IBA Group. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/edinen-zdraven-sertifikat-v-es-ot-15-yuni-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/edinen-zdraven-sertifikat-v-es-ot-15-yuni-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-zdravniyat-sertifikat-shte-ulesni-bezopasnoto-patuvane-i-shte-dade-vazhen-tlasak-za-sazhivyavaneto-na-ekosistemata-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-zdravniyat-sertifikat-shte-ulesni-bezopasnoto-patuvane-i-shte-dade-vazhen-tlasak-za-sazhivyavaneto-na-ekosistemata-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/aviokompaniite-se-gotvyat-za-poredniya-propusnat-leten-turisticheski-sezon/
https://tourismboard.bg/news/aviokompaniite-se-gotvyat-za-poredniya-propusnat-leten-turisticheski-sezon/
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Гърция е готова с изискванията за прием на туристи от чужбина 

 

Гърция е готова с изискванията към чуждестранни туристи. Въвежда се строг 

протокол по спазване на мерките в туризма, като всички работещи в сектора се 

ваксинират. 

Гръцкият министър на туризма съобщи пред медиите за утвърден протокол по 

приемане на туристи това лято. Според министър Харис Теохарис се изисква 

сертификат за ваксиниране или отрицателен ПСР тест.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Туристи от страни извън ЕС в Гърция - само от държави с висок 

праг на ваксиниране 

 

Гърция води преговори със страни извън Европейския съюз за туристи, които 

това лято ще представят сертификат за имунизиране, независимо от вида на ваксината. 

Европейски туристи ще се приемат по общи условия, утвърдени от Брюксел. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Кипър се отваря за туристи от десетки държави 

 

От 1 април Кипър се отваря официално за туристическите пазари на над 65 

държави, като започва да се прилага нов протокол, регулиращ влизанията в страната. 

Според новата процедура пристигащите от тези направления няма да трябва да 

се самоизолират след кацането си на острова, а ще представят един или два 

отрицателни PCR-теста в зависимост от категоризацията на държавите. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/gartsiya-e-gotova-s-iziskvaniyata-za-priem-na-turisti-ot-chuzhbina/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-e-gotova-s-iziskvaniyata-za-priem-na-turisti-ot-chuzhbina/
https://tourismboard.bg/news/turisti-ot-strani-izvan-es-v-gartsiya-samo-ot-darzhavi-s-visok-prag-na-vaksinirane/
https://tourismboard.bg/news/turisti-ot-strani-izvan-es-v-gartsiya-samo-ot-darzhavi-s-visok-prag-na-vaksinirane/
https://tourismboard.bg/news/kipar-se-otvarya-za-turisti-ot-desetki-darzhavi/
https://tourismboard.bg/news/kipar-se-otvarya-za-turisti-ot-desetki-darzhavi/
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Турски туристи пътуват до Москва за "пълен пансион плюс 

ваксина" 

 

Турски туроператори организират 

екскурзии до Москва с ваксиниране срещу 

КОВИД-19, пише турският в. „Хюриет“. 

Екскурзиите се организират с две 

посещения със самолет до Москва. 

Престоят е в четиризвезден хотел в руската 

столица. 

Екскурзиите включват и обиколка на 

Москва след имунизацията. 

 

Повече информация 

  

 

 

Тест за COVID-19 за пристигащите със самолет в Германия 

 

Считано от 30.03.2021 г. всички пътници, пристигащи във ФРГ със самолет 

трябва да представят негативен PCR тест, направен не повече от 48 часа преди 

пристигането. 

 

Повече информация 

 

 

 

Италия въвежда 5-дневна карантина за пристигащите от 

България 

 

Остават изискванията пристигащите от България да попълнят декларация с 

данните си и причините, началната и крайната точка на пътуването и също така да имат 

задължение за информиране на местната компетентна здравна институция за 

пристигането в Италия, дори и при липса на симптоми на вируса. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/turski-turisti-patuvat-do-moskva-za-palen-pansion-plyus-vaksina/
https://tourismboard.bg/news/turski-turisti-patuvat-do-moskva-za-palen-pansion-plyus-vaksina/
https://tourismboard.bg/news/test-za-covid-19-za-pristigashtite-sas-samolet-v-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/test-za-covid-19-za-pristigashtite-sas-samolet-v-germaniya/
https://tourismboard.bg/news/italiya-vavezhda-5-dnevna-karantina-za-pristigashtite-ot-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/italiya-vavezhda-5-dnevna-karantina-za-pristigashtite-ot-balgariya/
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Португалия въвежда 14-дневна карантина за пристигащите от 

България 

 

От 1 април 2021 г. българските 

граждани, пристигащи в Португалия с 

полети от България, освен задължението да 

представят отрицателен PCR тест, 

извършен до 72 часа преди качването на 

самолета, ще подлежат и на задължителна 

14-дневна карантина след пристигането си в 

Португалия в дома си или в друго място за 

настаняване, определено от санитарните 

власти. 

 

Повече информация 

 

 

 

Нови условия за влизане на територията на Чешката република 

за пристигащите от България 

 

Остава да важи правилото, че пътуванията до Чешката република са възможни 

само в неотложни случаи, като: работа, важни семейни събирания, посещения в 

медицински или социални заведения и др. 

 

Повече информация 

 

 

 

Нови ограничителни мерки за пътуване до Полша в условията 

на Ковид-19 

 

Считано от 30 март 2021 г., правителството на Полша въвежда нови карантинни 

мерки при пресичане границата на страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/portugaliya-vavezhda-14-dnevna-karantina-za-pristigashtite-ot-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/portugaliya-vavezhda-14-dnevna-karantina-za-pristigashtite-ot-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/novi-usloviya-za-vlizane-na-teritoriyata-na-cheshkata-republika-za-pristigashtite-ot-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/novi-usloviya-za-vlizane-na-teritoriyata-na-cheshkata-republika-za-pristigashtite-ot-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/novi-ogranichitelni-merki-za-patuvane-do-polsha-v-usloviyata-na-kovid-19/
https://tourismboard.bg/news/novi-ogranichitelni-merki-za-patuvane-do-polsha-v-usloviyata-na-kovid-19/

