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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

Националният борд по туризъм с предложение за спешни мерки 

в туристическата индустрия 

 

На 20 април 2021 г. Националният борд по туризъм (НБТ) депозира в Народното 

събрание (НС) писмо на вниманието на Председателя на НС и Председателите на 

парламентарните групи относно необходимостта от приемане на спешни мерки в 

подкрепа на българската туристическа индустрия. 

Най-важният въпрос за НБТ е да се намери възможност в Националния план по 

механизма за възстановяване и устойчивост, който България ще представи в 

Европейската комисия, да бъдат включени проекти за подпомагане на българския 

туристически сектор. 

 

Повече информация 

 
 

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-s-predlozhenie-za-speshni-merki-v-turisticheskata-industriya/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-s-predlozhenie-za-speshni-merki-v-turisticheskata-industriya/
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Д-р Полина Карастоянова: В Плана за възстановяване няма 

нито един туристически проект 

 

„Във версията от 16 април 2021 г. на 

Плана за възстановяване не открихме нито 

един проект или целево финансиране, 

свързано с проекти в туристическата 

индустрия“, заяви в студиото на bTV д-р 

Полина Карастоянова, изпълнителен 

директор на Националния борд по туризъм, 

на 22 април 2021 г. 

„Считаме, че е правилно да се 

разглежда мястото на туризма в различните стълбове от общата конструкция на този 

план“, допълни тя. 

 

Вж. видео 

 
 

 

Д-р Мартин Захариев: Трябва да се пренапише Националната 

стратегия за развитието на туризма 

 

За рестарт на летния сезон тази 

година апелира заместник-председателят на 

УС на Националния борд по туризъм д-р 

Мартин Захариев. 

В „Още от деня“ по БНТ на 22 

април 2021 г. той посочи някои от нещата, 

които са залегнали в мерките, които според 

него трябва да бъдат взети за сезон лято 

2021. Мерките, които предлагат от борда са 

изпратени в Парламента, но отговор оттам все още няма. 

От Националния борд по туризъм настояват за пълен рестарт на националния 

брандинг и маркетинг в постковид условия, с изцяло дигитална насоченост. 

 

Вж. видео 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-v-plana-za-vazstanovyavane-nyama-nito-edin-turisticheski-proekt/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-v-plana-za-vazstanovyavane-nyama-nito-edin-turisticheski-proekt/
https://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-tryabva-da-se-prenapishe-natsionalnata-strategiya-za-razvitieto-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-tryabva-da-se-prenapishe-natsionalnata-strategiya-za-razvitieto-na-turizma/
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Втори конгрес на университети от Югоизточна Европа и Азия – 

Интелигентна дестинация за култура, туризъм, младеж, изкуствен 

интелигент и блокчейн технологии 

 

На 22 април 2021 г. се проведе Втори 

конгрес на университети от Югоизточна 

Европа и Азия – Интелигентна дестинация 

за култура, туризъм, младеж, изкуствен 

интелигент и блокчейн технологии, 

организиран от УниБИТ със съдействието 

на Националния борд по туризъм. 

Конгресът се проведе онлайн. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Доц. Румен Драганов: Това лято се очакват двойно повече 

туристи от чужбина 

 

Директорът на Института по оценки и анализи на туризма Румен Драганов 

прогнозира, че спрямо миналата година това лято се очакват двойно повече туристи от 

чужбина – около 4,6 милиона души. През 2019 г. обаче те са били 9,3 милиона. 

Драганов прави уговорката, че част от планираните почивки може и да не се случат. 

„Има огромен брой записвания, но съществува и хипотезата, че нито едно от тях 

може да не бъде реализирано в случай на възпрепятстване. Това е урокът от миналата 

година и това е новата реалност“, коментира Драганов пред Свободна Европа. По 

думите му туроператорите и туристите са “научили урока от миналата година”, затова 

за анулираните пътувания хората няма да бъдат санкционирани.. 

 

Повече информация 

 
 

https://tourismboard.bg/news/vtori-kongres-na-universiteti-ot-yugoiztochna-evropa-i-aziya-inteligentna-destinatsiya-za-kultura-turizam-mladezh-izkustven-inteligent-i-blokchejn-tehnologii/
https://tourismboard.bg/news/vtori-kongres-na-universiteti-ot-yugoiztochna-evropa-i-aziya-inteligentna-destinatsiya-za-kultura-turizam-mladezh-izkustven-inteligent-i-blokchejn-tehnologii/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-tova-lyato-se-ochakvat-dvojno-poveche-turisti-ot-chuzhbina/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-tova-lyato-se-ochakvat-dvojno-poveche-turisti-ot-chuzhbina/
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Ден на отворени врати в Тенис Център Албена за Великден 2021 

 

С Ден на отворени врати, Драйзам 

Тенис Академия (ДТА) ще посрещне всички 

гости на в.с. Албена по време на 

Великденските празници през 2021. В 

изцяло празничната обстановка в 

комплекса, в денят на Велика събота, 

Албена и ДТА ще отворят вратите на 

прекрасния тенис център за гостите и 

приятелите на тениса напълно безплатно. 

Под ръководството на главния треньор Илия Атанасов и специалистите на 

Академията, ще се проведат тренировки и занимания с всички желаещи да се включат, 

без значение на вашето ниво на игра, начинаещи или напреднали. Без значение на 

вашата възраст, деца или възрастни. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/den-na-otvoreni-vrati-v-tenis-tsentar-albena-za-velikden-2021/
https://tourismboard.bg/news/den-na-otvoreni-vrati-v-tenis-tsentar-albena-za-velikden-2021/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 

 Фестивал на приключенията във Врачанския балкан обявява 

конкурс за участници в програмата си 

 

Община Враца, Фондация „Америка 

за България“, Природен парк „Врачански 

Балкан“ и туристическата платформа OPEN 

VRATSA имат удоволствието да 

информират, че стартира подготовката на 

„Фестивал на приключенията във 

Врачанския балкан“. 

Фестивалът ще се проведе от 7 до 11 

юли. 

Ако вие сте спортен клуб, сдружение, читалище, организация или 

професионалисти, предлагащи туристически или спортни дейности на територията на 

ПП „Врачански Балкан“, може да участвате със свои предложения в програмата. 

Например: скално катерене, фото турове, велопреходи, ателиета за деца сред 

природата, еко занимания за деца, кулинарни ателиета за традиционни храни и др. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/festival-na-priklyucheniyata-vav-vrachanskiya-balkan-obyavyava-konkurs-za-uchastnitsi-v-programata-si/
https://tourismboard.bg/news/festival-na-priklyucheniyata-vav-vrachanskiya-balkan-obyavyava-konkurs-za-uchastnitsi-v-programata-si/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

 

От 1 май в България ще се влиза по 3 начина 

 

От 1 май ще се разреши влизането в България да е възможно по три начина – с 

ваксинационен сертификат за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19; с 

отрицателен PCR или антигенен тест; с документ за преболедуване на коронавирусната 

инфекция не повече от 6 месеца от датата на влизането в страната.  

 

Повече информация 

 

 
 

 

Министерство на туризма стартира рекламна кампания под 

надслов „Безопасно Лято 2021“ 

 

Изработени са рекламни видеа на 

четири езика – български, английски, 

немски и иврит, които ще бъдат 

разпространявани на всички 

структуроопределящи и приоритетни за 

страната ни пазари. 

Рекламните клипове ще бъдат 

разпространявани по основните 

комуникационни канали в повече от 18 

приоритетни пазара, български посолства и туристически представителства, така че да 

стигнат до възможно най-голям кръг от хора.  

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ot-1-maj-v-balgariya-shte-se-vliza-po-3-nachina/
https://tourismboard.bg/news/ot-1-maj-v-balgariya-shte-se-vliza-po-3-nachina/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-startira-reklamna-kampaniya-pod-nadslov-bezopasno-lyato-2021/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-startira-reklamna-kampaniya-pod-nadslov-bezopasno-lyato-2021/
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Националният туристически информационен център вече е в 

НДК 

 

„Съвременният туризъм е интегриран, а НДК в партньорство с Министерство на 

туризма и като част от Българско конгресно бюро и Конфедерацията по туризъм може 

да разчита на обединените усилия на сектора и институциите за привличане на големи 

световни конгресни инициативи в София. В същото време НДК получава възможност 

да се позиционира като една от основните конгресни дестинации в София и региона, да 

развива много по-активно международната си дейност и да рекламира събития от 

своята програма“, каза при откриването Борислав Велков, председател на Съвета на 

директорите на НДК . 

 

Повече информация 

 

 
 

 

Летище Мюнхен и партньори поеха летище София 

 

От 19 април 2021 г. летище Мюнхен 

и консорциумът „Соф Кънект“, състоящ се 

от френския инвестиционен фонд 

Меридиам и австрийската строителна 

компания Strabag ще управлява столичното 

летище. 

„Соф Кънект“, се ангажира да 

инвестира 624 милиона евро през 35-

годишния период на концесията и да изгради нов Терминал 3 през първите 10 години 

от концесията. 

„Нашата мисия е да превърнем летище София в най-модерното и конкурентно 

европейско летище, което да стане двигател на социален, икономически и екологичен 

просперитет за столицата и страната“, обяви д-р Ралф Гафал, управляващ директор на 

летище Мюнхен. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-turisticheski-informatsionen-tsentar-veche-e-v-ndk/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-turisticheski-informatsionen-tsentar-veche-e-v-ndk/
https://tourismboard.bg/news/letishte-myunhen-i-partnori-poeha-letishte-sofiya/
https://tourismboard.bg/news/letishte-myunhen-i-partnori-poeha-letishte-sofiya/
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Първите израелски туристи пристигат в Златни пясъци 

 

Повече информация 

 

 

Първи туристи от Израел кацнаха във Варна на 22 април 

 
Израел взе решение да поднови полетите си до България след заповедта на 

здравния министър за отваряне на игралните зали и казината при капацитет от 50% 

посещаемост. 

 

Вж. репортаж 

 
 

 

Марин Василев: България да се рекламира като безопасна 

дестинация 

 

Няма ясни правила за влизане на немски туристи у нас, казва Марин Василев, 

директор на германския туроператор Фламинго турс, в интервю за „Стандарт“ на 19 

април 2021 г. Необходима е целенасочена реклама на държавата, като дестинация с 

невероятно културно и историческо наследство, съветва той. 

 

Повече информация 

 

 

 

Туроператори: Няма ясни правила – основният проблем преди 

сезона 

 

Пълно и гарантирано покритие на плащанията за почивка и възможност за 

анулиране – 70%, концепцията за хигиена и възможностите за презаписване за друг 

период са приоритетни за 69% от германците, които биха пътували това лято. Това 

обяви Калин Сутев от туроператорския бранш, който работи с германци. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/parvite-izraelski-turisti-pristigat-v-zlatni-pyasatsi/
https://tourismboard.bg/news/parvite-izraelski-turisti-pristigat-v-zlatni-pyasatsi/
https://tourismboard.bg/news/parvi-turisti-ot-izrael-katsnaha-vav-varna-na-22-april/
https://tourismboard.bg/news/parvi-turisti-ot-izrael-katsnaha-vav-varna-na-22-april/
https://tourismboard.bg/news/marin-vasilev-balgariya-da-se-reklamira-kato-bezopasna-destinatsiya/
https://tourismboard.bg/news/marin-vasilev-balgariya-da-se-reklamira-kato-bezopasna-destinatsiya/
https://tourismboard.bg/news/turoperatori-nyama-yasni-pravila-osnovniyat-problem-predi-sezona/
https://tourismboard.bg/news/turoperatori-nyama-yasni-pravila-osnovniyat-problem-predi-sezona/
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Вицепремиерът Марияна Николова пред туристическия бизнес и 

контролните органи във Варна: Важно е да гарантираме сигурно и 

безопасно лято на туристите 

 

Важно е всички – държавни и местни 

институции, контролни органи и 

представители на бизнеса, да работят в 

синхрон, защото само по този начин можем 

да гарантираме сигурно и безопасно 

пътуване и почивка за туристите, както и 

спазване на правилата. Това заяви 

вицепремиерът и министър на туризма в 

оставка Марияна Николова по време на 

срещата си с представителите на туристическия бранш и контролните органи във Варна 

на 20 април 2021 г. В дискусията участваха зам.-министърът на туризма Ирена 

Георгиева, Коста Базитов, зам.- кмет на община Варна и Стоян Пасев, областен 

управител на Варна. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Марияна Николова: Разчитаме, че това лято сънародниците ни 

отново ще изберат курортите и местата за отдих по родното 

Черноморие пред това в чужбина 

 

Пред представителите на медиите вицепремиерът разясни последните 

маркетингови кампании и инициативи на Министерството на туризма за представянето 

на дестинация България. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-pred-turisticheskiya-biznes-i-kontrolnite-organi-vav-varna-vazhno-e-da-garantirame-sigurno-i-bezopasno-lyato-na-turistite/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-pred-turisticheskiya-biznes-i-kontrolnite-organi-vav-varna-vazhno-e-da-garantirame-sigurno-i-bezopasno-lyato-na-turistite/
https://tourismboard.bg/news/obmislyat-se-vsyakakvi-vazmozhni-varianti-za-oblekcheno-vlizane-na-turistite/
https://tourismboard.bg/news/obmislyat-se-vsyakakvi-vazmozhni-varianti-za-oblekcheno-vlizane-na-turistite/
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Вицепремиерът в оставка Марияна Николова участва в 

откриването на 14-ти Черноморски туристически форум 

 

Вицепремиерът и министър на туризма в оставка Марияна Николова участва в 

откриването на Четиринадесетия черноморски туристически форум на тема „Рестарт на 

туризма – нова надежда“ на 23 април 2021 г. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

На седем от неохраняемите плажове в Добричка област може да 

бъдат осигурени водни спасители 

 

Плажните ивици "Добруджа-север"-1 и 2, "Крапец" - северната част-2, "Шабла" 

и "Космос" - всички в община Шабла, са безстопанствени, но сред най-посещаваните, 

посочват от областната управа. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Министерство на туризма налага глоба на концесионера на плаж 

„Смокините-север“ 

 

Неустойката е в размер на 5% от годишното концесионно възнаграждение за 

2021г. или сума в размер на 3 856,55 лв. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-v-ostavka-mariyana-nikolova-uchastva-v-otkrivaneto-na-14-ti-chernomorski-turisticheski-forum/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-v-ostavka-mariyana-nikolova-uchastva-v-otkrivaneto-na-14-ti-chernomorski-turisticheski-forum/
https://tourismboard.bg/news/na-sedem-ot-neohranyaemite-plazhove-v-dobrichka-oblast-mozhe-da-badat-osigureni-vodni-spasiteli/
https://tourismboard.bg/news/na-sedem-ot-neohranyaemite-plazhove-v-dobrichka-oblast-mozhe-da-badat-osigureni-vodni-spasiteli/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nalaga-globa-na-kontsesionera-na-plazh-smokinite-sever/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nalaga-globa-na-kontsesionera-na-plazh-smokinite-sever/
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Възстановяват автобусната линия от Кюстендил до Осоговската 

планина 

 

Автобусната линия по направлението 

Кюстендил – местността Трите буки до 

високата част на Осоговската планина, 

спряна преди години, се възстановява, 

обявиха от Общината. 

Първият автобус по линията тръгва в 

7.30 ч., а цената на билета в едната посока, 

20 километра, е 2,70 лева. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

Министърът на туризма в оставка Марияна Николова посети 

средновековния град - крепост „Хоталич“ 

 

Вицепремиерът и министър на 

туризма в оставка Марияна Николова 

посети средновековния град - крепост 

„Хоталич“ край Севлиево. По време на 

посещението си тя бе придружавана от 

кмета на Севлиево д-р Иван Иванов и 

Найден Петров, директор на Историческия 

музей Севлиево. 

“Подобни туристически забележителности правят региона привлекателна и 

атрактивна дестинация за посещения през цялата година”, коментира вицепремиерът. И 

допълни, че именно културно-историческите обекти са в основата на позиционирането 

на България като целогодишна дестинация. 

 

Повече информация 

 
 

 

  

https://tourismboard.bg/news/vazstanovyavat-avtobusnata-liniya-ot-kyustendil-do-osogovskata-planina/
https://tourismboard.bg/news/vazstanovyavat-avtobusnata-liniya-ot-kyustendil-do-osogovskata-planina/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-v-ostavka-mariyana-nikolova-poseti-srednovekovniya-grad-krepost-hotalich/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-v-ostavka-mariyana-nikolova-poseti-srednovekovniya-grad-krepost-hotalich/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

 

Гърция отменя карантината при влизане в страната за граждани 

на ЕС 

 

Гърция отмени от 19.04.2021 г. 7-

дневната карантина при влизане в страната 

за граждани на държавите-членки на 

Европейския съюз и Шенгенското 

пространство, на Обединеното кралство, 

Съединените Американски Щати, на 

Обединените арабски емирства, на Сърбия 

и на Израел. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Дoĸaтo Typция гyби pycĸи тypиcти, Гъpция чaĸa 300 000 

пoceтитeли oт руската федерация тoвa лятo 

 

Дoĸaтo Typция ce гoтви зa oтлив нa cтoтици xиляди тypиcти oт Pycия зapaди 

въвeдeни oгpaничeния зa пътyвaниятa дo южнaтa ни cъceдĸa, тo Гъpция ce гoтви зa 

cилeн ceзoн и пpивличaнeтo нa мнoгo pycĸи пoceтитeли. 

Cпopeд изчиcлeниятa нa мecтнoтo дpyжecтвo нa нaй-гoлeмият тypиcтичecĸи 

oпepaтop в Eвpoпa ТUІ, 300 000 pycнaци щe пътyвaт дo гpъцĸитe дecтинaции пpeз тoвa 

лятo. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/gartsiya-otmenya-karantinata-pri-vlizane-v-stranata-za-grazhdani-na-es/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-otmenya-karantinata-pri-vlizane-v-stranata-za-grazhdani-na-es/
https://tourismboard.bg/news/dokato-typtsiya-gybi-pycki-typicti-gaptsiya-chaka-300-000-pocetiteli-ot-ruskata-federatsiya-tova-lyato/
https://tourismboard.bg/news/dokato-typtsiya-gybi-pycki-typicti-gaptsiya-chaka-300-000-pocetiteli-ot-ruskata-federatsiya-tova-lyato/
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Хърватия залага на ваксините на хотелския персонал и на 

тестовете, за да привлече отново туристите 

 

Хърватия се надява на добър 

туристически сезон това лято благодарение 

на усилията за ваксинация на хотелския 

персонал и субсидираните тестове за 

гостите. 

Имунизационна кампания, която 

започва от 23 април 2021 г. в Дубровник, на 

брега на Адриатическо море, цели през 

следващите няколко седмици да бъдат да 

ваксинира срещу коронавирус около 80 000 служители в туристическия бизнес, както и 

да предложи на гостите тестове на по-ниска цена. 

 

Повече информация 

 

 

 

Черна гора спасява сезона с отваряне на границите за съседите 

 

Туристическият предсезон в Черна 

гора сега започва успешно, благодарение на 

отварянето на границите със съседните 

държави. Това обяви Игнат Игнатов – 

директор на световна верига хотели в Будва. 

В Черна гора най-застъпен е 

морският туризъм, но са развити също 

зимен и поклоннически туризъм. Направени 

са изводите от проваленото лято на 2020-та 

година и сега някои зимни дестинации на Черна гора отчетоха най-добрия сезон от 6 г. 

насам. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/harvatiya-zalaga-na-vaksinite-na-hotelskiya-personal-i-na-testovete-za-da-privleche-otnovo-turistite/
https://tourismboard.bg/news/harvatiya-zalaga-na-vaksinite-na-hotelskiya-personal-i-na-testovete-za-da-privleche-otnovo-turistite/
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/

