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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

Д-р Полина Карастоянова: НБТ приветства номинацията на 

Ивайло Кожухаров за министър на туризма 

 

Приветстваме номинацията на „Има такъв народ“ за министър на туризма да 

бъде предложен г-н Ивайло Кожухаров. Той е познат на бранша, с опит в него, с добро 

име и професионална кариера, заяви пред TravelNews д-р Полина Карастоянова, 

изпълнителен директор на Националният борд по туризъм. От него очакваме нормален 

диалог в сектора и бързи мерки за съживяване и възстановяване на сектора. 

Оценяваме положително и останалите приоритети на предложеното 

правителство в частта изграждането на магистрала „Черно море“. 

 

Повече информация 

  

 

  

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-nbt-privetstva-nominatsiyata-na-ivajlo-kozhuharov-za-ministar-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-nbt-privetstva-nominatsiyata-na-ivajlo-kozhuharov-za-ministar-na-turizma/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

  

Доц. Румен Драганов за проблемите на туристическия бранш и 

неясната политическа ситуация у нас 

 

Позицията по наболелите въпроси 

на сектора у нас, мерките за подкрепа, по-

доброто протичане на летния сезон, както 

и работата на бранша с постоянно 

сменящите се министри представи в 

предаването „Темите“ по ТВ Европа доц. 

Румен Драганов от Конфедерацията на 

българския туристически бизнес на 15 

юли 2021 г. 

 

Вж. видео 

 
 

 

 

 БАЗ и СЗБ: Безумие е от заведенията да се изисква „План за 

борба с тероризма“ 

 

Подкрепяме борбата с тероризма, но не смятаме, че трябва да ни се вменяват 

задължения да бъдем водещи в нея. А случаят не е частен и не става въпрос само за 

заведенията, се посочва в изявлението в официалната страница на БАЗ във Фейсбук от 

10 юли 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-za-problemite-na-turisticheskiya-bransh-i-neyasnata-politicheska-situatsiya-u-nas/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-za-problemite-na-turisticheskiya-bransh-i-neyasnata-politicheska-situatsiya-u-nas/
https://tourismboard.bg/news/baz-i-szb-bezumie-e-ot-zavedeniyata-da-se-iziskva-plan-za-borba-s-terorizma/
https://tourismboard.bg/news/baz-i-szb-bezumie-e-ot-zavedeniyata-da-se-iziskva-plan-za-borba-s-terorizma/
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 Пламен Петров: Не сме бизнес, който е изграден да изготви 

антитерористични планове 

 

ДАНС започна проверки по 

заведенията „Ние не сме бизнес, който е 

изграден да изготви антитерористични 

планове. Нашата задача е да получите по-

вкусна храна и да си тръгнете с усмивка”, 

каза Пламен Петров, зам.-председател на 

Българска асоциация на заведенията, пред 

Нова телевизия на 15 юли 2021 г. 

 

Вж. репортаж 

 

 
 

 Плажът на „Златни пясъци“ попадна в Топ 50 за 2021 г. в света 

 

„Златни пясъци“ попаднаха в 

годишната класация на най-добрите 50 

плажа в света на международния уебсайт 

Big7Travel. Редакторите на изданието 

подредиха нашия плаж редом до 

спиращи дъха крайморски заливи, като 

хавайския Sunset Beach или Baia delle 

Zagare в Пулия, Италия. Престижното 

първо място в класацията е отредено на 

фантастичния Vaeroy Beach в Норвегия. 

Българската плажна ивица се нарежда на 38-то място, непосредствено преди 

Agiba Beach в Египет и Ipanema Beach в Рио де Женейро, Бразилия. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/plamen-petrov-ne-sme-biznes-kojto-e-izgraden-da-izgotvi-antiteroristichni-planove/
https://tourismboard.bg/news/plamen-petrov-ne-sme-biznes-kojto-e-izgraden-da-izgotvi-antiteroristichni-planove/
https://tourismboard.bg/news/plazhat-na-zlatni-pyasatsi-popadna-v-top-50-za-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/plazhat-na-zlatni-pyasatsi-popadna-v-top-50-za-2021-g/
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 Кулинарна фиеста в курорта Св. св. Константин и Елена от 16 до 

25 юли 

 

Св. св. Константин и Елена се 

превръща в център за кулинарни 

удоволствия край брега на морето с 

новата гастрономическа фиеста Chef’s 

street @ Sts. Constantine and Helena Resort 

– съвместно събитие на „Улицата на 

готвачите“ и първия български морски 

курорт, което от 16 до 25 юли ще 

предложи на любителите на вкусотии 

празник с невероятни участници. 

Кулинарното шоу, което ще се проведе в центъра на курорта в близост до 

Търговски център „Приморски“, ще е отворено за посетители от 11 до 23 часа. Тук 

може да опитате европейска и ориенталска кухня, крафт бира, свежи коктейли, 

домашна лимонада, изкушаващи сладкиши и разхлаждащ сладолед. Участниците ще 

готвят и презентират за първи път за гостите на Св. св. Константин и Елена. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/kulinarna-fiesta-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-ot-16-do-25-yuli/
https://tourismboard.bg/news/kulinarna-fiesta-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-ot-16-do-25-yuli/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

 Решителни действия за регламентиране на статута на хижите в 

България 

 

Министърът на туризма Стела 

Балтова обсъди проблемите, свързани 

със стопанисването и управлението на 

планинските хижи, хижите-хотели и 

заслоните в България с представители на 

Българския туристически съюз. В 

срещата участваха експерти от 

министерствата на туризма и на 

правосъдието. 

Участниците в срещата се споразумяха в спешен порядък да бъде създадена 

междуведомствена работна група. Тя ще се заеме с прегледа на законовата рамка, 

свързана със собствеността на планинските хижи и културно-археологическите обекти 

и управлението й в контекста на социализацията на туризма. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/reshitelni-dejstviya-za-reglamentirane-na-statuta-na-hizhite-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/reshitelni-dejstviya-za-reglamentirane-na-statuta-na-hizhite-v-balgariya/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

ЕК одобри с нотификация трета фаза на държавната помощ от 

35 евро на седалка за туроператори 

 

Министерството на туризма продължава с трета фаза държавната помощ за 

туроператори, използващи чартърни полети за превоз на туристи до България. 

Удължаването на мярката до 31.12.2021 г. стана с Решение на Европейската комисия С 

(2021)5266 от 09.07.2021. Размерът на субсидията е 35 евро за всяка заета седалка за 

полети с капацитет не по-малко от 100 места. 

Третата фаза ще обхваща полетите, извършвани в периода 01.06.2021 г. до 

30.11.2021 г.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

3 млн. лева в помощ на екскурзоводите чрез осигуряване на 

заетост 

 

С поръчката ще бъдат ангажирани лицензираните екскурзоводи и планински 

водачи като външни експерти по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на 

капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и 

функциониране на Организациите за управление на туристическите райони“. 

Общата стойност на обществената поръчка е 3 млн. лв. с ДДС, като целта й е да 

бъдат подпомогнати екскурзоводите и планинските водачи в страната за справяне с 

последствията от пандемията от COVID-19 и насърчаване на вътрешния туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ek-odobri-s-notifikatsiya-treta-faza-na-darzhavnata-pomosht-ot-35-evro-na-sedalka-za-turoperatori/
https://tourismboard.bg/news/ek-odobri-s-notifikatsiya-treta-faza-na-darzhavnata-pomosht-ot-35-evro-na-sedalka-za-turoperatori/
https://tourismboard.bg/news/3-mln-leva-v-pomosht-na-ekskurzovodite-chrez-osiguryavane-na-zaetost/
https://tourismboard.bg/news/3-mln-leva-v-pomosht-na-ekskurzovodite-chrez-osiguryavane-na-zaetost/
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Заместник-министърът на туризма Даниела Стоева участва в 

дискусия за опазването и управлението на археологическите обекти 

 

Заместник-министърът на туризма Даниела Стоева участва в дискусия в 

Министерството на културата, посветена на стратегическа визия за въвеждане на нов за 

България модел за опазване, социализация и управление на археологическите резервати 

и историческите градове. 

Моделът е основан на управление чрез участие и партньорство между различни 

отговорни и заинтересовани страни, изразяващи обществено оправдани интереси, като 

за целта се създаде културна организация със смесено участие.. 

 

Повече информация 

 

 

 

В средата на юли 2/3 от Приморско се запълни с туристи 

 

В средата на юли 60% от 

легловата база в Приморско е заета. 

Българи са основните туристи в морския 

курорт, предаде БНР на 14 юли 2021 г. 

С подготвена инфраструктура и 

реклама, насочена основно към 

българския пазар Приморско посреща 

средата на юли. Туристите в момента 

дават надежда за силен сезон, отбелязва 

кметът Димитър Германов. 

 

Повече информация 

 

 

 

Работниците повече от туристите на морето 

 

Слънчев бряг оживен само през уикендите от българи, посочва репортаж на 

Монитор от 14 юли 2021 г. 

В разгара на сезона положението в морските ни курорти е драматично. 

Хотелиери и ресторантьори са в истерия и твърдят, че са изправени пред фалит. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministarat-na-turizma-daniela-stoeva-uchastva-v-diskusiya-za-opazvaneto-i-upravlenieto-na-arheologicheskite-obekti/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministarat-na-turizma-daniela-stoeva-uchastva-v-diskusiya-za-opazvaneto-i-upravlenieto-na-arheologicheskite-obekti/
https://tourismboard.bg/news/v-sredata-na-yuli-2-3-ot-primorsko-se-zapalni-s-turisti/
https://tourismboard.bg/news/v-sredata-na-yuli-2-3-ot-primorsko-se-zapalni-s-turisti/
https://tourismboard.bg/news/rabotnitsite-poveche-ot-turistite-na-moreto/
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Сливенската крепост „Туида“ с приз за най-добър еко-музей в 

света 

 

Античната и средновековна 

крепост „Туида“ е обявена за най-добрия 

еко-музей в света от Международното 

дружество по еко-туризъм (TIES). Това 

стана ясно, след като културно-

историческата ни забележителност, 

разположена край град Сливен, отнесе 

две първи награди в конкурса за еко-

туризъм на международната организация. 

Преди дни сливенската крепост победи в голяма конкуренция в категориите „Най-

добър еко-музей“ и „Най-устойчива програма“. В надпреварата са участвали около 

хиляда обекта от близо 100 държави. 

Наградата ще бъде връчена на 28 юли 2021 г. в град Токат – Турция по време на 

Международна конференция за еко и устойчив туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

Почти всички плажове в община Шабла са неохраняеми 

 

Сезонът по Шабленското крайбрежие започна само с един единствен спасителен 

пост. 99% от плажната ивица там е неохраняема, защото няма концесионери. Има 

договор за организиране на водно спасяване с варненска фирма, но само за 60 дни. 

Освен това държавата плаща единствено и само за водноспасителна дейност. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/slivenskata-krepost-tuida-s-priz-za-naj-dobar-eko-muzej-v-sveta/
https://tourismboard.bg/news/slivenskata-krepost-tuida-s-priz-za-naj-dobar-eko-muzej-v-sveta/
https://tourismboard.bg/news/pochti-vsichki-plazhove-v-obshtina-shabla-sa-neohranyaemi/
https://tourismboard.bg/news/pochti-vsichki-plazhove-v-obshtina-shabla-sa-neohranyaemi/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

Отпада карантината за пристигащите от България в Англия и 

Шотландия 

 

Считано от 19 юли 2021 г., отпада карантината за пристигащите от България в 

Англия и Шотландия, защото страната ни е поставена в зеления списък с ниска 

заболяемост от Ковид-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

Русия увеличава полетите до България и още осем страни 

 

До България ще има седем полета седмично от Санкт Петербург до София и 

Варна, както и четири от Санкт Петербург до Бургас и един от Екатеринбург до Бургас. 

 

Повече информация 

 

 

 

Туристическите посещения по света през 2020 г. са с 1 млрд. по-

малко от миналата година 

 

Туристическите посещения по света през 2020 година са с 1 милиард по-малко в 

сравнение с предходната година заради пандемията. 

Германия е на първо място в Европа по посещаемост. След нея остават страни 

като Испания, Италия и Франция. Това съобщават от Туристическия борд на Германия. 

През 2020 година България е сред европейските страни с най-малък спад в броя 

на нощувките, направени в Германия. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/otpada-karantinata-za-pristigashtite-ot-balgariya-v-angliya-i-shotlandiya/
https://tourismboard.bg/news/otpada-karantinata-za-pristigashtite-ot-balgariya-v-angliya-i-shotlandiya/
https://tourismboard.bg/news/rusiya-uvelichava-poletite-do-balgariya-i-oshte-osem-strani/
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Българи и румънци отново са сред основните туристи в Северна 

Гърция 

 

В интервю за гръцка медия министърът на туризма Харис Теохарис потвърди, че 

непрекъснато се увеличава броят на българските туристи през сухопътните граници. 

Хотелиерите в Северна Гърция също потвърждават, че основните им клиенти са 

българи и румънци. Имаме резервации до края на месец септември за туристи от 

балканските страни, отчитат агенциите. 

В анкети на гръцките медии туристите са доволни от строгостта при спазване на 

мерките срещу коронавируса. Всички работещи в туризма задължително се тестват по 

два пъти на седмица и резултатите се следят строго от здравното министерство. 

 

Повече информация 

 

 

 

Обществените места в Гърция ще работят само за ваксинирани 

срещу COVID-19 

 

От 16 юли до края на август 

всички обществени места на закрито в 

Гърция, развлекателни центрове и барове, 

киносалони и театри, ще работят 

изключително за ваксинирани срещу 

COVID-19 клиенти, обяви в обръщение 

премиерът на Гърция Кириакос 

Мицотакис. 

През лятото всички развлекателни 

заведения, независимо дали са на закрито и открито, ще работят само със седящи 

клиенти и няма да бъдат допускани правостоящи. 

Мицотакис заяви, че това е практика, която вече следват страни като Дания, 

Германия, Австрия и Люксембург. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgari-i-rumantsi-otnovo-sa-sred-osnovnite-turisti-v-severna-gartsiya/
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https://tourismboard.bg/news/obshtestvenite-mesta-v-gartsiya-shte-rabotyat-samo-za-vaksinirani-sreshtu-covid-19/
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Плах оптимизъм за гръцкия туризъм 

 

Говорейки с гръцката медия „Катимерини”, висши гръцки служители в бранша 

заявиха, че е много трудно да се каже на този етап как ще се развие този туристически 

сезон по отношение на пристиганията и резервациите, поради непредсказуемото 

разпространение на новите мутации на коронавируса. Техните наблюдения са, че 

пазарът също е претърпял мутация, тъй като така наречените резервации в последния 

момент, които преди са се правили три до четири седмици преди пристигането, сега се 

правят три до четири дни предварително. 

 

Повече информация 

 

 

Нови правила за влизане и транзит през Словения, които засягат 

международните превозвачи и международния пътнически транспорт 

 

Съгласно решение на словенското 

правителство от 15 юли 2021 г. всеки 

чужденец, който влиза на територията на 

Република Словения или преминава 

транзитно, без значение от къде идва, ще 

следва да представи следните 

доказателства с цел да премине 

държавната граница. 

 

Повече информация 

 

 

Задължителна електронна регистрация преди пътуване до 

Ирландия 

 

Считано от 12 юли 2021 г., формулярът за локация на пътници няма да бъде 

приеман на хартиен носител при влизане на територията на Ирландия, като става 

задължително електронното му подпълване. 

 

Повече информация 
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