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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Красимир Станев: Нито един наш курорт не допусна клъстер от 

заразени 

 

„България трябва да пропагандира по-агресивно себе си навън – жителите от 

един Истанбул например, могат да напълнят хотелите ни. 

Има с какво да ги привлечем освен близкото разстояние“, казва изпълнителният 

директор на Албена АД Красимир Станев в интервю с Христо Николов за „24 часа“. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/krasimir-stanev-nito-edin-nash-kurort-ne-dopusna-klaster-ot-zarazeni/
https://tourismboard.bg/news/krasimir-stanev-nito-edin-nash-kurort-ne-dopusna-klaster-ot-zarazeni/
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Директни полети между София и Букурещ за пътниците на 

„България Еър“ 

 

От 1-ви април „България Еър“ 

осигурява на пасажерите си бърз и 

ежедневен достъп до румънската столица. 

Благодарение на обновеното 

сътрудничество между националния 

превозвач и авиокомпания Qatar Airways, 

клиентите на „България Еър“ могат да 

резервират директен полет до Букурещ. 

Полетите между София и Букурещ се изпълняват от Qatar Airways, а билети могат да 

бъдат закупени от „България Еър“. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

Спортът на открито е любим в Албена 

 

Какво по-добро като защита, от това 

да си обърнем малко повече внимание с 

полезни за духа и тялото активности на 

открито сред природата? 

В Албена вие може да карате колело 

по крайбрежната, между дърветата в гората 

или във ваканционното селище. Или може 

да използвате същия маршрут за любимия 

си джогинг. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/direktni-poleti-mezhdu-sofiya-i-bukuresht-za-patnitsite-na-balgariya-ear/
https://tourismboard.bg/news/direktni-poleti-mezhdu-sofiya-i-bukuresht-za-patnitsite-na-balgariya-ear/
https://tourismboard.bg/news/sportat-na-otkrito-e-lyubim-v-albena/
https://tourismboard.bg/news/sportat-na-otkrito-e-lyubim-v-albena/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 БРТК: Съседните страни взеха мерки, за да имат туристи, при 

нас цари пълно безхаберие 

 

Бургаската регионална туристическа камара (БРТК) ще изпрати писмо с призив 

за спасяването на летния туристически сезон до министерството на туризма и премиера 

Борисов, съобщи БНР на 8 април 2021 г. В него са поставени 6 приоритета. 

 

Повече информация 

 

 
 

СНЦ: Само българи по Черноморието за Великден 

 

„За Великден идваха гръцки гости, но сега в тяхната страна има много сериозни 

рестрикции, които не позволяват пътуванията. Румънците пък се отказаха от почивката 

у нас заради допълнителните разходи за PCR“, коментира за „Монитор“ Пламен 

Копчев от Съюза на собствениците – Слънчев бряг (СНЦ). 

 

Повече информация 

 

 

 

 БСБСПА: Дестинации като Велинград, Павел баня и Белчин 

вече са пълни 80% за Великден 

 

„До момента резервациите за 

Великден се движат в диапазона 50% 

заетост. Има дестинации като Велинград, 

Павел баня и Белчин, които вече са пълни 

80%”, поясни председателят на Българския 

съюз по балнеология и спа туризъм 

(БСБСПА) Сийка Кацарова. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/brtk-sasednite-strani-vzeha-merki-za-da-imat-turisti-pri-nas-tsari-palno-bezhaberie/
https://tourismboard.bg/news/brtk-sasednite-strani-vzeha-merki-za-da-imat-turisti-pri-nas-tsari-palno-bezhaberie/
https://tourismboard.bg/news/snts-samo-balgari-po-chernomorieto-za-velikden/
https://tourismboard.bg/news/snts-samo-balgari-po-chernomorieto-za-velikden/
https://tourismboard.bg/news/bsbspa-destinatsii-kato-velingrad-pavel-banya-i-belchin-veche-sa-palni-80-za-velikden/
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Подготвя се мащабна велообиколка на Северозапада 

 

Любители колоездачи от спортен 

клуб „Бегач“ организират велообиколка на 

Северозапада. 

Велообиколката на Северозапада е 

събитие за начинаещи и напреднали 

(шосейни) колоездачи, чиято цел е да 

покаже красотата на региона по най-

приятния начин. Тя ще се проведе през май. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

  

 

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

Ресторантите отварят от 12 април, а нощните заведения - на 29-

ти 

 

От 12 април се допускат 

посещенията в заведенията за хранене и 

развлечения при използване на не повече от 

50% от капацитета им, ограничено работно 

време между 6.00 и 23.00 часа. 

Това се казва в заповед № РД-01-

220/08.04.2021 г., издадена от здравния 

министър Костадин Ангелов за 

противоепидемични мерки в страната от 12 

до 30 април.  

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/podgotvya-se-mashtabna-veloobikolka-na-severozapada/
https://tourismboard.bg/news/podgotvya-se-mashtabna-veloobikolka-na-severozapada/
https://tourismboard.bg/news/restorantite-otvaryat-ot-12-april-a-noshtnite-zavedeniya-na-29-ti/
https://tourismboard.bg/news/restorantite-otvaryat-ot-12-april-a-noshtnite-zavedeniya-na-29-ti/
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Министерството на туризма направи пето плащане в размер на 

над 3,139 млн. лв. на туроператори и туристически агенти от 

държавната субсидия, отпусната за сектора 

 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерството на туризма направи шесто плащане от 2 251 

534, 71 лв. на туроператори и туристически агенти от държавната 

субсидия за сектора 

 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Туристическият бранш у нас настоява за признаване на 

ваксинационните сертификати 

 

Туроператори и хотелиери настояват за официалното признаване на 

сертификатите за ваксинация срещу COVID-19. Все още документът дава само 

информация за вида на поставената ваксина срещу коронавирус и датата на 

имунизиране. 

"Зеленият дигитален паспорт би улеснил пътуващите да не си правят PCR тест 

преди пътуване. Също така той ще важи за тези, които са преболедували ковид и имат 

тест с доказани антитела", заяви туроператорът Христина Славова пред БНТ. 

 

Вж. репортаж 

 
 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-napravi-peto-plashtane-v-razmer-na-nad-3-139-mln-lv-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti-ot-darzhavnata-subsidiya-otpusnata-za-sektora/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-napravi-peto-plashtane-v-razmer-na-nad-3-139-mln-lv-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti-ot-darzhavnata-subsidiya-otpusnata-za-sektora/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-napravi-shesto-plashtane-ot-2-251-534-71-lv-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti-ot-darzhavnata-subsidiya-za-sektora/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-napravi-shesto-plashtane-ot-2-251-534-71-lv-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti-ot-darzhavnata-subsidiya-za-sektora/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-bransh-u-nas-nastoyava-za-priznavane-na-vaksinatsionnite-sertifikati/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-bransh-u-nas-nastoyava-za-priznavane-na-vaksinatsionnite-sertifikati/
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Спасяването на летния сезон: За какво настоява туристическия 

бизнес у нас? 

 

С ваучери, безплатни чадъри и по 40 евро на турист - така според хотелиерите 

ще бъде спасен летният туристически сезон. Но дали това ще е достатъчно? 

„Най-големият проблем са мерките, туристите се страхуват, PCR тестовете 

оскъпяват почивките. Ако продължават по този начин, ще спрем притокът на туристи 

със сигурност. Хотелът ми е пълен с резервации, но нямам една потвърдена“, обясни 

Румен Мончев, собственик на хотел пред bTV. 

Според туроператора Стефан Георгиев е трудно да се планира в подобна 

ситуация. 

 

Вж. репортаж 

 
 

 

 

Банско и Велинград – хит сред туристите през февруари 

 

Ски курортът Банско и Велинград са 

най-посещаваните дестинации от туристите 

през февруари. След тях се нареждат 

Боровец и Пампорово, сочат данни от 

Единната система за туристическа 

информация (ЕСТИ). 

 

Повече информация 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/spasyavaneto-na-letniya-sezon-za-kakvo-nastoyava-turisticheskiya-biznes-u-nas/
https://tourismboard.bg/news/spasyavaneto-na-letniya-sezon-za-kakvo-nastoyava-turisticheskiya-biznes-u-nas/
https://tourismboard.bg/news/velingrad-i-bansko-hit-sred-turistite-prez-fevruari/
https://tourismboard.bg/news/velingrad-i-bansko-hit-sred-turistite-prez-fevruari/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

 

Министерството на туризма информира туристическия бизнес в 

Германия за мерките за сигурност и безопасност на България като 

дестинация 

 

Над 300 туристически бюра в Германия, 27 специализирани медии и 77 

туристически оператори бяха информирани за мерките за сигурност и безопасност на 

България. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Министерството на туризма с приз от XVI Международно 

туристическо изложение INTOURMARKET 2021 в Русия 

 

Министерството на туризма получи 

отличие от XVI Международно 

туристическо изложение INTOURMARKET 

2021. То взе специална Диплома за 

многогодишна дружба и  взаимноизгодно 

сътрудничество от форума, който се 

проведе в последните дни в Москва. В 

Москва приключи XVI Международно 

туристическо изложение INTOURMARKET 

2021. 

България е дългогодишен участник в международната борса INTOURMARKET, 

като представянето на страната се организира от Министерството на туризма. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-informira-turisticheskiya-biznes-v-germaniya-za-merkite-za-sigurnost-i-bezopasnost-na-balgariya-kato-destinatsiya/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-informira-turisticheskiya-biznes-v-germaniya-za-merkite-za-sigurnost-i-bezopasnost-na-balgariya-kato-destinatsiya/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-s-priz-ot-xvi-mezhdunarodno-turistichesko-izlozhenie-intourmarket-2021-v-rusiya/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-s-priz-ot-xvi-mezhdunarodno-turistichesko-izlozhenie-intourmarket-2021-v-rusiya/
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Проф. Дженкинс: Туристите ще пътуват масово, когато се 

почувстват в безопасност 

 

„Вътрешният туризъм в Обединеното кралство и Северна Америка ще бъде 

възможен през лятото. Като казвам "вътрешен" имам предвид почивки вътре в 

конкретната държава. За Европа - ако ситуацията се стабилизира, също може да е 

възможно да се пътува през юли, защото хората имат нужда от почивка. Най-вероятно 

ще говорим за пътувания в Шенгенското пространство, ако то бъде отворено“. Това 

каза пред БНР проф. Том Дженкинс, изпълнителен директор на Европейската 

туристическа асоциация. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

Туризмът в ЕС залага на "пътен лист", за да преодолееe 

безпрецедентна криза 

 

Пандемията оказа безпрецедентен натиск върху туристическата индустрия на 

ЕС. Спирането на движението вътре и между отделните страни доведе до значително 

свиване на приходите, създаде проблеми с ликвидността за всички играчи в 

туристическия сектор. 

Световната туристическа организация към Обединените нации (UNWTO) 

посочи, че международният туризъм се е свил с 60 % от началото на пандемията, а 

загубените работни места са близо 6 милиона. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/prof-dzhenkins-turistite-shte-patuvat-masovo-kogato-se-pochuvstvat-v-bezopasnost/
https://tourismboard.bg/news/prof-dzhenkins-turistite-shte-patuvat-masovo-kogato-se-pochuvstvat-v-bezopasnost/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-v-es-zalaga-na-paten-list-za-da-preodoleee-bezpretsedentna-kriza/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-v-es-zalaga-na-paten-list-za-da-preodoleee-bezpretsedentna-kriza/
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Рестартирай Европа: В очакване на по-добър туристически сезон 

през 2021 година 

 

Туризмът безспорно е един най-засегнатите икономически отрасли в условията 

на пандемията от коронавируса. Съгласно данни на Евростат за Европа в периода 

януари-септември 2020 г. е регистриран спад в туристическите пътувания от 49% 

спрямо 2019 г., като през месеците март-юни 2020 г. този процент е достигал до 90 на 

сто. Анализ надоцент д-р Гергана Ангелова от Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“-Благоевград пред БНР. 

 

Повече информация 

 

 

Авиокомпаниите в ЕС искат ваксинационни паспорти, но не и да 

плащат за тях 

 

Авиокомпаниите се противопоставят на първоначалните планове на 

Европейския съюз (ЕС), които може да прехвърлят някои разходи и отговорността за 

прилагането на ваксинационните паспорти на индустрията, пише Wall Street Journal. 

 

Повече информация 

 

 

 

Крит очаква 2 милиона туристи това лято 

 

Eднa oт нaй-жeлaнитe дecтинaции в 

Гъpция - ocтpoв Kpит, oчaĸвa 

възcтaнoвявaнe нa интepeca нa тypиcтитe 

ĸъм нeя пpeз лятoтo нa тaзи гoдинa. И 

cпopeд пpoгнoзитe нa xoтeлиepcĸa 

acoциaция тaм щe пoчивaт 2 милиoнa 

пoceтитeли пpeз лeтнитe мeceци, пише 

Каthіmеrіnі на 5 април 2021 г. 

Πo дyмитe нa глaвния ceĸpeтap нa мecтнaтa нaциoнaлнa тypиcтичecĸa 

opгaнизaция Димитpиc Фpaгaĸиc тoвa лятo щe бъдe мнoгo пo-дoбpo зa гpъцĸия тypизъм 

в cpaвнeниe c 2020 гoдинa. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/restartiraj-evropa-v-ochakvane-na-po-dobar-turisticheski-sezon-prez-2021-godina/
https://tourismboard.bg/news/restartiraj-evropa-v-ochakvane-na-po-dobar-turisticheski-sezon-prez-2021-godina/
https://tourismboard.bg/news/aviokompaniite-v-es-iskat-vaksinatsionni-pasporti-no-ne-i-da-plashtat-za-tyah/
https://tourismboard.bg/news/aviokompaniite-v-es-iskat-vaksinatsionni-pasporti-no-ne-i-da-plashtat-za-tyah/
https://tourismboard.bg/news/krit-ochakva-2-miliona-turisti-tova-lyato/
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Турция очаква приходите от туризма да достигнат до 25 млрд. 

долара тази година 

 

Турция очаква приходите от туризма 

през тази година да достигнат до 25 

милиарда долара, съобщава „Хюриет дейли 

нюз“, позовавайки се на ръководителя на 

Асоциацията на турските туристически 

агенции Фируз Баглъкая. 

„Като се включат и турските 

граждани, живеещи в чужбина, очакваме 

стабилен брой посетители, генериращи туристически приходи между 20 и 25 милиарда 

долара“, каза още той. 

През 2020 година около 12,6 милиона чужденци посетиха Турция на фона на 

пандемията, генерирайки приходи от туризъм в размер на 12,6 милиарда долара. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Шест европейски държави ще развиват туризъм, посветен на 

билките 

 

Партньори в проекта /MAPPAE/, 

който се съфинансира от ЕС /програмата 

COSME/, са Кипър, Франция, Италия, 

Малта, Хърватия, Босна и Херцеговина. 

Целта е създаването на туристически 

и културни тематични маршрути, 

свързващи европейски дестинации с общи 

традиции в областта на лечебните и 

ароматни растения. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/turtsiya-ochakva-prihodite-ot-turizma-da-dostignat-do-25-mlrd-dolara-tazi-godina/
https://tourismboard.bg/news/turtsiya-ochakva-prihodite-ot-turizma-da-dostignat-do-25-mlrd-dolara-tazi-godina/
https://tourismboard.bg/news/shest-evropejski-darzhavi-shte-razvivat-turizam-posveten-na-bilkite/
https://tourismboard.bg/news/shest-evropejski-darzhavi-shte-razvivat-turizam-posveten-na-bilkite/

