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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

След настояване на НБТ секторът Туризъм е включен в Плана 

за възстановяване и устойчивост 

 

Туризмът ще намери място в няколко глави от Плана за възстановяване и 

устойчивост. 

 

Повече информация 

 

 

 
 

 

https://tourismboard.bg/news/sled-nastoyavane-na-nbt-sektorat-turizam-e-vklyuchen-v-plana-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/
https://tourismboard.bg/news/sled-nastoyavane-na-nbt-sektorat-turizam-e-vklyuchen-v-plana-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/
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Д-р Полина Карастоянова: За да спасим летния сезон, трябва да 

отворим два пазара – Великобритания и Русия 

 

За да се спаси летният сезон е важно 

да се отворят два пазара - Великобритания и 

Русия. Това означава изключително активна 

дипломация и визи за руските туристи, 

които те да получат на граничните пунктове 

или по електронен път. Това каза в „Денят 

започва“ по БНТ на 27 април 2021 г. д-р 

Полина Карастоянова, изпълнителен 

директор на Националния борд по туризъм. 

„Туризмът трябва да създаде възможност да се обедини цялата интелектуална 

сила на PR специалисти, на маркетолози, на хора, които познават публичната 

комуникация, на хора, които познават българската история и култура и да бъде 

формулирана идеята за български ребранд на българския туризъм“, допълни д-р 

Карастоянова. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-za-da-spasim-letniya-sezon-tryabva-da-otvorim-dva-pazara-velikobritaniya-i-rusiya/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-za-da-spasim-letniya-sezon-tryabva-da-otvorim-dva-pazara-velikobritaniya-i-rusiya/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

Доц. Румен Драганов: Най-доброто решение за туризма е хората 

да пътуват свободно 

 

„Хората от бранша са доста 

притеснени, те не обичат да чуват неща от 

сорта на "ще има много туристи" от 

определена дата. Туроператорите казват, 

че има много записвания, те са 

предупредили своите клиенти, че могат да 

се откажат от пътуванията си без да трябва 

да плащат. Туроператорите следят 

записванията, прегрупират самолетите, и ако няма заявки - просто анулират“, заяви в 

ефира на „Денят ON AIR“ директорът на Института по оценки и анализ на туризма 

Румен Драганов на 26 април 2021 г. 

 

Вж. видео 

 
 

 
 

Доц. Румен Драганов: Българите ще пътуват за Великден до вече 

посещавани места 

 

По Великден българите, които ще пътуват в страната с цел туризъм, ще избират 

добре познати, вече изучени места. Очаква се голямо натоварване по пътищата, това 

прогнозира за Радио Варна Румен Драганов, председател на Института по анализи и 

оценки в туризма, на 29 април 2021 г. 

Само за първите дни на май се очаква да бъдат реализирани около 200 хиляди 

пътувания с цел туризъм в рамките на страната, до 10-и май ще са около 500 хиляди, а в 

края на май ще надхвърлят милион, каза още доц. Драганов. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-naj-dobroto-reshenie-za-turizma-e-horata-da-patuvat-svobodno/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-naj-dobroto-reshenie-za-turizma-e-horata-da-patuvat-svobodno/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-balgarite-shte-patuvat-za-velikden-do-veche-poseshtavani-mesta/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-balgarite-shte-patuvat-za-velikden-do-veche-poseshtavani-mesta/
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Доц. Румен Драганов: Гърция е по-напред маркетингово 

 

Гърция се опитва да ваксинира 

цялото население на най-туристическите си 

дестинации, като именно това е и главната 

реклама на страната за сезона. 

Гърция е по-напред маркетингово, 

смята Румен Драганов, председател на 

Института за анализи и оценки в туризма, в 

коментар ва bTV на 25 април 2021 г. По 

думите му у нас също е имало желание туристическият бранш да се ваксинира на 100%, 

за да се осигури силен сезон, но това няма как да стане, защото имунизацията е 

доброволен акт. 

 

Повече информация 

 

 

 
 

 

Доц. Румен Драганов: Всички ваксини, които са признати от 

СЗО, се приемат 

 

„Има да изработим още няколко 

неща. Самият протокол, когато влезе 

турист, да е изряден. Той трябва да има 

сертификат, че е преболедувал и официален 

документ от здравно заведение. Няма да се 

изисква броят на антителата“, заяви доц. 

Драганов в ефира на Bulgaria ON AIR на 28 

април 2021 г. 

„Ще имаме достатъчен персонал, но 

той ще бъде ваксиниран. Туризмът си има постоянни кадри, на които се плаща 

целогодишно, независимо, че определени хотели работят по-малко. Има възможности и 

за работници от чужбина. Но не всички хотели ще работят“, категоричен е той. 

 

Вж. видео 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-gartsiya-e-po-napred-marketingovo/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-gartsiya-e-po-napred-marketingovo/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-vsichki-vaksini-koito-sa-priznati-ot-szo-se-priemat/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-vsichki-vaksini-koito-sa-priznati-ot-szo-se-priemat/
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Доц. Румен Драганов за предстоящия летен туристически сезон 

 

Как туристите ще влизат в България? 

Ще има ли облекчения за туристическия 

сектор? 

По темата разговаря доц. Румен 

Драганов в предаването „Делници“ по 

Евроком на 27 април 2021 г. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

От 1 май действат нови правила за влизане в България 

 

При какви условия лицата, които влизат на територията на Република България, 

независимо от тяхното гражданство и от държавата, от която пристигат, се допускат у 

нас от 1 май 2021 г., съгласно заповед на министъра на здравеопазването? 

 

Повече информация 

 

 
 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-za-predstoyashtiya-leten-turisticheski-sezon/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-za-predstoyashtiya-leten-turisticheski-sezon/
https://tourismboard.bg/news/ot-1-maj-dejstvat-novi-pravila-za-vlizane-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/ot-1-maj-dejstvat-novi-pravila-za-vlizane-v-balgariya/
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Стартира имунизация на туристическия бранш във Варна 

 

На 28 април 2021 г. във Варна 

започва ваксинирането срещу COVID-19 на 

заетите в сферата на туризма. Специално за 

тях е заделено определено количество от 

препарата на „Пфайзер“. 

На този етап желание да се 

имунизират са заявили около 40 на сто от 

хората в бранша. Първи ще бъдат 

ваксинирани работещите в един от големите хотели в курорта „Златни пясъци“. 

Ваксини има достатъчно, допълнително ще бъдат получени през месец май, но 

се оказва, че няма кой да бъде ваксиниран. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова: В готовност сме да 

започнем летния туристически сезон 

 

„В готовност сме да започнем летния туристически сезон, вече стартирахме 

кампания „Безопасно Лято 2021“ и към момента всичко е заредено в социалните 

канали. Видеото вече е достъпно. То беше разпространено и през нашите телевизии, 

така че имаме агресивна реклама.“ 

Това заяви вицепремиерът и министър на туризма в оставка Марияна Николова 

по време на среща на министър-председателя в оставка Бойко Борисов и министъра на 

здравеопазването в оставка проф. Костадин Ангелов с представители на най-големите 

туристически сдружения и туроператори в страната. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/startira-imunizatsiya-na-turisticheskiya-bransh-vav-varna/
https://tourismboard.bg/news/startira-imunizatsiya-na-turisticheskiya-bransh-vav-varna/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-v-gotovnost-sme-da-zapochnem-letniya-turisticheski-sezon/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-v-gotovnost-sme-da-zapochnem-letniya-turisticheski-sezon/
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Вицепремиерът Марияна Николова: Очакваме 8,8 млн. чужди 

туристи в България от май до октомври тази година 

 

Очакваме 8,8 млн. чужди туристи да 

посетят България в периода от май до 

октомври тази година, което ще бъде 

двойно повече спрямо 2020 г. Около 200 

000 наши сънародници ще предприемат 

пътувания около Великден, като до 10 май 

броят им ще нарасне до 500 000, а до края 

на май - до 1 милион. Това заяви 

вицепремиерът и министър на туризма в оставка Марияна Николова в студиото на 

„Здравей, България“ по Нова телевизия на 28 април 2021 г. 

 

Вж. видео 

 
 

 

 

 

 

8% по-малко посещения на чужденци в България през март 2021 

г. спрямо предходната година 

 

Срив е регистриран при пътуванията с цел „почивка и екскурзия“ – с 56.8%, 

докато тези с „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) и „служебна“ цел 

бележат ръст – съответно с 13.3 и 1.4%. 

Транзитните преминавания през страната са 58.2% (167.4 хил.) от всички 

посещения на чужденци в България. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-ochakvame-8-8-mln-chuzhdi-turisti-v-balgariya-ot-maj-do-oktomvri-tazi-godina/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-ochakvame-8-8-mln-chuzhdi-turisti-v-balgariya-ot-maj-do-oktomvri-tazi-godina/
https://tourismboard.bg/news/8-po-malko-poseshteniya-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-mart-2021-g-spryamo-predhodnata-godina/
https://tourismboard.bg/news/8-po-malko-poseshteniya-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-mart-2021-g-spryamo-predhodnata-godina/


 

 

 
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 

 

 

 

 

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на 

епидемична обстановка през март 2021 година 

 

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 43.0% от 

ръководителите смятат да продължат да работят, 41.9% смятат да продължат с 

настоящата си дейност макар и с намален обем, 10.9% предвиждат временно да 

преустановят дейността си, а 2.8% прогнозират да я прекратят. 

Това показва месечното анкетно проучване на Националния статистически 

институт сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и 

навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на 

епидемичната обстановка в страната. 

 

Повече информация 

 
 

 

  
 

 

Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

 

ЕК осигурява по 1 млн. евро за системите за удостоверенията на 

ваксинираните 

 

Европейската комисия е готова да осигури по 1 милион евро на всяка от 

държавите в ЕС за създаване на база данни за удостоверенията, издавани на 

ваксинираните и преболедувалите COVID-19. Това съобщиха източници от комисията, 

цитирани от БТА. 

Те отбелязаха, че България е сред първите държави, които ще се включат в 

пробите на новата европейска система за заверка на удостоверенията от началото на 

май. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/dejnost-i-sastoyanie-na-mestata-za-nastanyavane-pri-usloviyata-na-epidemichna-obstanovka-prez-mart-2021-godina/
https://tourismboard.bg/news/dejnost-i-sastoyanie-na-mestata-za-nastanyavane-pri-usloviyata-na-epidemichna-obstanovka-prez-mart-2021-godina/
https://tourismboard.bg/news/ek-osiguryava-po-1-mln-evro-za-sistemite-za-udostovereniyata-na-vaksiniranite/
https://tourismboard.bg/news/ek-osiguryava-po-1-mln-evro-za-sistemite-za-udostovereniyata-na-vaksiniranite/
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Около 20 000 българи ще пътуват до Гърция за Великден 

 

Около 20 000 българи ще пътуват до Гърция за Великден по данни на Института 

за анализи и оценка на туризма за БНТ. 

Повечето хотели и къщи за гости в южната ни съседка обаче ще останат 

затворени на този етап и ще отворят в средата на май. 

 

Повече информация 

 

 

 

Български туристи в Турция за празниците преди пълното 

затваряне до 17 май 

 

Часове преди пълното затваряне на Турция, пътуващи от България за южната ни 

съседка за почивка не липсваха. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова разговоря с Елена 

Лисенкова, първи зам.-ръководител на Федералната агенция по 

туризъм на Руската федерация 

 

Вицепремиерът Марияна Николова информира в телефонен разговор Елена 

Лисенкова, първи зам.-ръководител на Федералната агенция по туризъм на Руската 

федерация за възможностите за влизане на руски туристи у нас. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/okolo-20-000-balgari-shte-patuvat-do-gartsiya-za-velikden/
https://tourismboard.bg/news/okolo-20-000-balgari-shte-patuvat-do-gartsiya-za-velikden/
https://tourismboard.bg/news/balgarski-turisti-v-turtsiya-za-praznitsite-predi-palnoto-zatvaryane-do-17-maj/
https://tourismboard.bg/news/balgarski-turisti-v-turtsiya-za-praznitsite-predi-palnoto-zatvaryane-do-17-maj/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovorya-s-elena-lisenkova-parvi-zam-rakovoditel-na-federalnata-agentsiya-po-turizam-na-ruskata-federatsiya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovorya-s-elena-lisenkova-parvi-zam-rakovoditel-na-federalnata-agentsiya-po-turizam-na-ruskata-federatsiya/
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Вицепремиерът Марияна Николова се срещна с посланика на 

Великобритания 

 

„В навечерието на летния сезон на 2021 година бих искала да Ви уверя, че 

Министерството на туризма ще положи максимални усилия да осигури комфорта на 

почиващите у нас британски граждани, за които България е позната и разнообразна 

дестинация за ваканция.“ 

 Това заяви вицепремиерът и министър на туризма в оставка Марияна Николова 

по време на разговора си с Н.Пр. Роб Диксън, извънреден и пълномощен посланик на 

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, проведен на 29 април 2021 

г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

Кипър отваря без ограничения за ваксинирани от 10 май 

 

От 10 май Кипър е отворен за напълно ваксинирани срещу коронавирус туристи 

без никакви ограничения – тестове и карантини. Това съобщиха от министерството на 

туризма на островната държава. 

Облекчението важи и за българи. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-se-sreshtna-s-poslanika-na-velikobritaniya-2/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-se-sreshtna-s-poslanika-na-velikobritaniya-2/
https://tourismboard.bg/news/kipar-otvarya-bez-ogranicheniya-za-vaksinirani-ot-10-maj/
https://tourismboard.bg/news/kipar-otvarya-bez-ogranicheniya-za-vaksinirani-ot-10-maj/
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Огромни загуби за най-голямото летище в Европа Heathrow 

 

Британското летище „Хийтроу“, 

което традиционно обслужва най-много 

полети в цяла Европа, продължава да 

генерира значителни загуби, заради 

намалените пътувания с въздушен 

транспорт. През първите три месеца на 2021 

г. летището е отчело загуба от от 329 

милиона паунда. Загубите от началото на 

пандемията до близо 2,4 милиарда паунда. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ogromni-zagubi-za-naj-golyamoto-letishte-v-evropa-heathrow/
https://tourismboard.bg/news/ogromni-zagubi-za-naj-golyamoto-letishte-v-evropa-heathrow/

