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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

Националният борд по туризъм проведе работна среща с 

министъра на туризма в оставка Марияна Николова 

 

На 16 април 2021 г. ръководството и 

членове на Националния борд по туризъм 

проведоха работна среща с г-жа Марияна 

Николова, Вицепремиер и Министър на 

туризма в оставка. 

Срещата се състоя по покана на г-н 

Красимир Гергов, Председател на 

Управителния съвет на НБТ. На нея беше 

изразена благодарност за ползотворната съвместна работа. Г-жа Николова получи 

благодарствено писмо от Националния борд по туризъм за подкрепата на 

туристическата индустрия. 

 

Повече информация 

   

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-provede-rabotna-sreshta-s-ministara-na-turizma-v-ostavka-mariyana-nikolova/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-provede-rabotna-sreshta-s-ministara-na-turizma-v-ostavka-mariyana-nikolova/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Доц. Румен Драганов: Идващият летен сезон у нас се очаква да 

привлече двойно повече туристи от 2020 г. 
 

България сгреши като подкрепи 

инициативата за зеления сертификат, който 

ограничава основни европейски свободи. 

Това заяви доц. Румен Драганов, директор 

на Института за анализи и оценки в туризма 

в ефира на Bloomberg TV България на 15 

април 2021 г. 

„Ако ние поставим каквито и да е 

условия на чуждестранните туристи, ще сме губещата среда. Когато има съгласие от 

правителството, на която и да е държава, да пътуват към България, ние трябва се 

опитаме курортите да останат зелени“, заяви гостът. 

 

Вж. видео 

 

 
 

 

 

Доц. Румен Драганов: В курортите ни през изминалата година не 

е имало случаи и огнища на коронавирус, което е огромно предимство 

 

Готова ли е България да посрещне чуждестранни туристи този сезон, търси 

отговор БНР на 16 април 2021 г. 

Според Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в 

туризма, трябва да се отчита и политическото решение на всяка страна, която би 

пуснала своите туристи към съответната дестинация. Той даде пример с Турция, която 

се подготвя за сезона, но Русия спря нейните туристи с вече направени резервации за 

Турция. 

 

Повече информация 

 
 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-idvashtiyat-leten-sezon-u-nas-se-ochakva-da-privleche-dvojno-poveche-turisti-ot-2020-g/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-idvashtiyat-leten-sezon-u-nas-se-ochakva-da-privleche-dvojno-poveche-turisti-ot-2020-g/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-v-kurortite-ni-prez-izminalata-godina-ne-e-imalo-sluchai-i-ognishta-na-koronavirus-koeto-e-ogromno-predimstvo/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-v-kurortite-ni-prez-izminalata-godina-ne-e-imalo-sluchai-i-ognishta-na-koronavirus-koeto-e-ogromno-predimstvo/
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Албена се готви за първите туристи 

 

Първите туристи по Северното 

Черноморие се очаква да пристигнат за 

Великденските празници, когато 

официално ще бъде открит летният 

туристически сезон, съобщава репортаж на 

БНТ. 

В курорта „Албена“ тече усилена 

подготовка и се изпълняват всички 

противоепидемични мерки. До началото на сезона много от работещите ще бъдат 

ваксинирани срещу COVID-19. 

Над 2000 български и румънски туристи са избрали да почиват в курорта 

„Албена“ по време на Великденските празници. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

Албена АД: Отворете визoвите центрове, губим руските туристи 

 

Няма правила за влизате на чуждите туристи у нас от 1 май, бие аларма 

Красимира Сстоянова, директор на Албена Тур, в интервю за Стандарт на 14 април 

2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/albena-se-gotvi-za-parvite-turisti/
https://tourismboard.bg/news/albena-se-gotvi-za-parvite-turisti/
https://tourismboard.bg/news/albena-ad-otvorete-vizovite-tsentrove-gubim-ruskite-turisti/
https://tourismboard.bg/news/albena-ad-otvorete-vizovite-tsentrove-gubim-ruskite-turisti/
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Доц. Румен Драганов: Сертификатите за ваксиниране са лошо 

решение за туризма 

 

Сертификатите за ваксиниране са 

лошо решение за туризма, доброто решение 

е всички свободно да пътуват на 

територията на Европа, заяви Румен 

Драганов, председател на Института по 

анализи и оценки в туризма, в „Денят 

започва“ по БНТ на 14 април 2021 г. Тези 

сертификати не се възприемат в голяма част 

от страните в ЕС, а Великобритания посочи, че ще ги използва само като експеримент – 

пробно. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-sertifikatite-za-vaksinirane-sa-losho-reshenie-za-turizma/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-sertifikatite-za-vaksinirane-sa-losho-reshenie-za-turizma/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 

 ВТК: Отлив от морските ни курорти по Великден 

 

Цялото ни Северно Черноморие например разчита предимно на румънските 

туристи, които по традиция почиват у нас, и то не само по Великден. Ежегодно около 

200 хиляди гости от северната ни съседка избират нашите морски курорти за своята 

ваканция. В момента обаче, скъпият PCR тест и липсата на ясни правила за влизане на 

територията на България буквално са стопирали резервациите, твърди пред БНР Илин 

Димитров - председател на Варненската туристическа камара (ВТК). 

 

Повече информация 

 

 

 

 
 

БАТА: Очакваме от началото на месец май да започнат да се 

провеждат груповите туристически пътувания 

 

„Очакваме от началото на месец май да започнат да се провеждат груповите 

туристически пътувания“, каза пред БНР Светлана Атанасова, председател на 

Управителния съвет на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), на 

14 април 2021 г. 

Браншът изрази недоволство от последната заповед на министъра на 

здравеопазването, с която не се облекчават мерките за груповите туристически 

пътувания и конгресните мероприятия, които остават със забрана за провеждане до 

края на април 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vtk-otliv-ot-morskite-ni-kurorti-po-velikden/
https://tourismboard.bg/news/vtk-otliv-ot-morskite-ni-kurorti-po-velikden/
https://tourismboard.bg/news/bata-ochakvame-ot-nachaloto-na-mesets-maj-da-zapochnat-da-se-provezhdat-grupovite-turisticheski-patuvaniya/
https://tourismboard.bg/news/bata-ochakvame-ot-nachaloto-na-mesets-maj-da-zapochnat-da-se-provezhdat-grupovite-turisticheski-patuvaniya/
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 БАРТ беше призната за национално представителна 

организация 

 

Правителството призна Сдружение „Българска асоциация за рекреация и 

туризъм“ за национално представителна организация за срок от четири години. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

Николова: И тази година ще приложим практиката за 

безплатните чадъри и шезлонги 

 

Ще приложим практиката за 

безплатните чадъри и шезлонги от миналата 

година е и тази. Изготвихме промени в 

Закона за устройството на Черноморското 

крайбрежие, предстои неговото 

съгласуване. Това каза вицепремиерът 

Марияна Николова пред bTV на 15 април 

2021 г. 

Тя добави, че бизнесът по морето вече се подготвя за началото на сезона от 1 

май, спазвайки издадените правила за безопасност от Министерството на туризма.  

 

Вж. интервю 

https://tourismboard.bg/news/bart-beshe-priznata-za-natsionalno-predstavitelna-organizatsiya/
https://tourismboard.bg/news/bart-beshe-priznata-za-natsionalno-predstavitelna-organizatsiya/
https://tourismboard.bg/news/nikolova-i-tazi-godina-shte-prilozhim-praktikata-za-bezplatnite-chadari-i-shezlongi/
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На Летище Варна работи сертифициран пункт за тестване за 

COVID-19 

 

В усилията си за намаляване 

разпространението на пандемията от 

COVID-19 и за улесняване на безопасното 

пътуване, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт 

Мениджмънт" АД предлагат тестване за 

коронавирус на Летище Варна в пункт за 

тестване.  

Тестването е достъпно за всички 

пристигащи и заминаващи пътници, както и 

за други посетители на летището. 

Пробите в пункта за тестване се вземат по реда на явяването на тестващите се, 

без предварителна резервация. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Банско изпраща труден зимен сезон 

 

Банско изпраща труден зимен сезон, 

съобщава в репортаж Bulgaria On Air.  

„Щастливи сме, че говорим за сезон, 

защото много други страни не успяха да 

говорят за сезон. България може би беше 

единствената страна от Европейския съюз, 

в която курортите работиха. Щастливи сме, 

че успяхме да работим, планината е здраве 

и ние оздравяхме“, заяви маркетинг-директорът на фирмата концесионер на ски зоната 

Иван Обрейков. 

 

Вж. репортаж 

 
 

 

 

https://tourismboard.bg/news/na-letishte-varna-raboti-sertifitsiran-punkt-za-testvane-za-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/na-letishte-varna-raboti-sertifitsiran-punkt-za-testvane-za-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/bansko-izprashta-truden-zimen-sezon/
https://tourismboard.bg/news/bansko-izprashta-truden-zimen-sezon/
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Над 42% спад на приходите от нощувки през февруари 2021 г. 
 

 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 

февруари 2021 г., е 627.7 хил., или с 40.4% по-малко в сравнение със същия месец на 

предходната година, като най-голям спад (с 47.6%) се наблюдава в местата за 

настаняване с 4 и 5 звезди. 

През февруари 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.2% от общия 

брой нощувки на чужди граждани и 42.1% - на българи. 

 

Повече статистика 

 

 

Масово анулират резервации по Северното Черноморие 

 
Масово анулиране на резервации на румънски туристи по Северното 

Черноморие, съобщава Bulgaria On Air в репортаж на 13 април 2021 г. 

Варна, курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“ – отворени хотели, но 

празни. 

 

Вж. репортаж 

 
 

 

Отлив на чуждите туристи от черноморските курорти за 

Великден 

 

„Крайно време е и наистина много изоставаме от нашите преки конкуренти, 

съседните държави - Гърция и Турция, които от доста време отправят много ясни 

сигнали към външните партньори”, посочи Теодор Пастърмаджиев - член на УС на 

„Съюза на собствениците” - Слънчев бряг пред Нова телевизия. 

 

Вж. репортаж 

 

 
 

 

https://tourismboard.bg/news/nad-42-spad-na-prihodite-ot-noshtuvki-prez-fevruari-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/nad-42-spad-na-prihodite-ot-noshtuvki-prez-fevruari-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/masovo-anulirat-rezervatsii-po-severnoto-chernomorie/
https://tourismboard.bg/news/masovo-anulirat-rezervatsii-po-severnoto-chernomorie/
https://tourismboard.bg/news/otliv-na-chuzhdite-turisti-ot-chernomorskite-kurorti-za-velikden/
https://tourismboard.bg/news/otliv-na-chuzhdite-turisti-ot-chernomorskite-kurorti-za-velikden/
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Равносметки и планове на границата на два туристически сезона 

в условията на Ковид 

 

1.4 милиона души са отложили планирано пътуване или почивка в България в 

последната година. 1.2 милиона пък са отложили планове за чужбина. Това е 

равносметката от последните дванадесет месеца у нас, белязани изцяло от Ковид. 

Около 1.5 милиона планират море в България в започващия скоро летен туристически 

сезон. България явно се възприема като по-безопасен вариант, в сравнение с чужбина, а 

и въпросът с ограниченията все още крие много неизвестни. Мнозина предпочитат все 

по-индивидуални форми на туризъм. Ваксинационните паспорти събуждат полярни 

мнения. 

Това показват данните от ново проучване от регулярната изследователската 

програма на Галъп интернешънъл съвместно с туристическата индустрия. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

Ски зоната в Банско затвори, заведенията отвориха при почти 

нулева посещаемост 

 

Ресторантите и механите вече работят при определени правила и изисквания, но 

в зимните курорти сезонът приключи и туристи няма. Как браншът посреща поредното 

разхлабване на мерките и каква е цената на несигурната и непоследователна според 

него държавна политика? Защо само СПА туризмът се държи на повърхността?  

Банско закри зимния сезон без много шум и без особен оптимизъм, съобщи БНР. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ravnosmetki-i-planove-na-granitsata-na-dva-turisticheski-sezona-v-usloviyata-na-kovid/
https://tourismboard.bg/news/ravnosmetki-i-planove-na-granitsata-na-dva-turisticheski-sezona-v-usloviyata-na-kovid/
https://tourismboard.bg/news/ski-zonata-v-bansko-zatvori-zavedeniyata-otvoriha-pri-pochti-nuleva-poseshtaemost/
https://tourismboard.bg/news/ski-zonata-v-bansko-zatvori-zavedeniyata-otvoriha-pri-pochti-nuleva-poseshtaemost/
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Премахват преместваеми обекти в нарушение по курортите и на 

плажовете 

 

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще премахва поставени в 

нарушение преместваеми обекти в националните курорти и на морските плажове. 

Задължението е в изпълнение на Закона за устройството на територията и е 

регламентирано в проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за 

премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните 

курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с 

национално значение, и на територията на морските плажове. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Разпоредена е проверка на морски плаж „Смокиня“ 

 

Инспекцията се предприема след информация в общественото пространство за 

нарушаване на целостта на дюни на ивицата. Екип на ведомството ще проследи има ли 

и какви са нарушенията по крайбрежната ивица, както и дали има основание за 

налагане на санкция на концесионера. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/premahvat-premestvaemi-obekti-v-narushenie-po-kurortite-i-na-plazhovete/
https://tourismboard.bg/news/premahvat-premestvaemi-obekti-v-narushenie-po-kurortite-i-na-plazhovete/
https://tourismboard.bg/news/razporedena-e-proverka-na-morski-plazh-smokinya/
https://tourismboard.bg/news/razporedena-e-proverka-na-morski-plazh-smokinya/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова проведе работна среща с 

посланика на Хърватия 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна 

среща с Н. Пр. Ясна Огняновац, посланик на Хърватия в България. В последно време 

работим изключително интензивно за неутрализиране на негативните ефекти от 

пандемията от Ковид-19 и аз искам да Ви поздравя за успешно проведеното Ваше 

председателство, което се случи точно в началото на тази глобална криза в Европа, 

заяви вицепремиерът. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

7-дневната карантина в Гърция отпада за гражданите от ЕС 

 

7-дневната карантина ще отпадне за гражданите от Европейския съюз, които са 

ваксинирани или имат негативен PCR тест. Очаква се гръцкото правителство да обяви 

официално новината. Това заяви Н. Пр. Димитриос Хронопулос, посланик на Гърция в 

България, в интервю за Bloomberg TV България на 16 април 2021 г. 

„Целта на гръцкото правителство е да отвори средата на май туристическия 

сектор. При спазване на необходимите противоепидемични мерки ще можем да 

приемаме туристи от ЕС“, каза още той. 

 

Вж. интервю 

 

 

 

 
 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-harvatiya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-harvatiya/
https://tourismboard.bg/news/7-dnevnata-karantina-v-gartsiya-otpada-za-grazhdanite-ot-es/
https://tourismboard.bg/news/7-dnevnata-karantina-v-gartsiya-otpada-za-grazhdanite-ot-es/
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Над 60 гръцки острова в програма „Остров без Covid“ 

 

Властите в Гърция масово тестват 

населението, за да се установят реалните 

нива на разпространение на вируса. Гръцки 

острови привличат туристи с ваксиниране 

на всички жители. 

Пандемията показва тенденция на 

ограничено влияние, съобщават здравните 

власти в южната ни съседка. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Турция продължава срока на действие на ограничителните 

мерки при пътуване до страната 

 

С цел ограничаване на 

разпространението на вируса SARS-CoV-2 

турските власти взеха решение за 

продължаване на срока на прилагане във 

времето на рестрикциите при пътуване до 

Турция до 31.05.2021 г. 

Считано от 28.12.2020 г., е в сила 

изискване за представяне на негативен PCR 

тест за всички лица, желаещи да преминат 

през сухопътните, морски и летищни гранични контролно-пропускателни пунктове 

(ГКПП) на Турция. Изследването следва да е направено до 72 часа преди влизане в 

страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nad-60-gratski-ostrova-v-programa-ostrov-bez-covid/
https://tourismboard.bg/news/nad-60-gratski-ostrova-v-programa-ostrov-bez-covid/
https://tourismboard.bg/news/turtsiya-prodalzhava-sroka-na-dejstvie-na-ogranichitelnite-merki-pri-patuvane-do-stranata/
https://tourismboard.bg/news/turtsiya-prodalzhava-sroka-na-dejstvie-na-ogranichitelnite-merki-pri-patuvane-do-stranata/
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Израел отваря за ваксинирани туристи на 23 май 2021 г. 
 

„Министърът на туризма Орит 

Фаркаш Хакоен и министърът на 

здравеопазването Юли Еделщайн 

постигнаха споразумение за схема за 

приемане и влизане на групи ваксинирани 

туристи от чужди държави. От 23 май 

границите на Израел ще бъдат отворени за 

първи етап на влизане на ваксинирани 

чуждестранни туристи на групи, тъй като те ще бъдат по-лесни за контрол“, се казва в 

изявление на отделите. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Малдивите ще ваксинират туристите при влизане в държавата 

 

Малдивските острови скоро ще 

предлагат на туристите ваксинация срещу 

COVID-19 на място още при пристигането. 

Това ще бъде част от мерките за спасяване 

на туристическия сектор на страната. 

Стратегията носи името "3V" или казано с 

други думи "посещение, ваксинация, 

ваканция" (visit, vaccinate and vacation), 

обяснява туристическият министър на 

страната Абдула Маусум. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/izrael-otvarya-za-vaksinirani-turisti-na-23-maj-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/izrael-otvarya-za-vaksinirani-turisti-na-23-maj-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/maldivite-shte-vaksinirat-turistite-pri-vlizane-v-darzhavata/
https://tourismboard.bg/news/maldivite-shte-vaksinirat-turistite-pri-vlizane-v-darzhavata/
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Белгия отменя временната забрана за несъществени пътувания в 

рамките на Европейския съюз, включително от и до България 

 

От 19 април 2021 г. отпада 

временната забрана за несъществени 

пътувания от и до Белгия в рамките на 

Европейския съюз, включително и 

България. Препоръчва се, обаче, при 

възможност да се предприемат пътувания 

само по неотложни причини. 

Както и досега, при пристигането си 

в Белгия пътуващите трябва да спазват строг режим на задължително PCR тестване и 7-

дневна карантина. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/belgiya-otmenya-vremennata-zabrana-za-nesashtestveni-patuvaniya-v-ramkite-na-evropejskiya-sayuz-vklyuchitelno-ot-i-do-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/belgiya-otmenya-vremennata-zabrana-za-nesashtestveni-patuvaniya-v-ramkite-na-evropejskiya-sayuz-vklyuchitelno-ot-i-do-balgariya/

