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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
 

In Memoriam: 10 съвета за икономиката, дадени от Радосвет 

Радев 

 

С голяма тъга членовете на Националния борд по туризъм изказват 

съболезнования по повод загубата на нашия непрежалим колега, един от учредителите 

на Националния борд по туризъм, г-н Радосвет Радев! Поклон пред светлата му памет! 

В негова памет нека си припомним 10 безценни съвета, дадени от Радодвет 

Радев в интервютат през последните 2 години. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/10-saveta-za-ikonomikata-dadeni-ot-radosvet-radev/
https://tourismboard.bg/news/10-saveta-za-ikonomikata-dadeni-ot-radosvet-radev/
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Националният борд по туризъм настоява да бъдат осигурени 60 

млн. евро за туризма от отпуснатите нови средства по ОПИК 

 

Националният борд по туризъм (НБТ) настоява държавата да осигури 60 млн. 

евро за малките и средните фирми в туризма от отпуснатите допълнително 120 млн. 

евро от ЕК по Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации" (ОПИК). 

Средствата трябва да бъдат използвани за подпомагане на българските хотели, 

заведения, туроператори, екскурзоводи и авиокомпании, обясни позицията на НБТ 

изпълнителният директор д-р Полина Карастоянова.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

НБТ подкрепя предложението държавата да предостави ваучери 

за почивка на пенсионерите 

 

Националният борд по туризъм (НБТ) подкрепя предложението държавата да 

предостави безплатни ваучери за почивка на пенсионерите. По този начин ще бъде 

стимулиран туризмът като най-пострадалия сектор от икономиката с оглед и на 

задаващата се нова четвърта вълна. 

„Ваучерите да бъдат използвани при настаняване в хотели, в ресторанти или за 

екскурзии в страната, предлагани от туроператорите“, заяви д-р Полина Карястоянова, 

изпълнителен директор на НБТ. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-nastoyava-da-badat-osigureni-60-mln-evro-za-turizma-ot-otpusnatite-novi-sredstva-po-opik/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-nastoyava-da-badat-osigureni-60-mln-evro-za-turizma-ot-otpusnatite-novi-sredstva-po-opik/
https://tourismboard.bg/news/nbt-podkrepya-predlozhenieto-darzhavata-da-predostavi-vaucheri-za-pochivka-na-pensionerite/
https://tourismboard.bg/news/nbt-podkrepya-predlozhenieto-darzhavata-da-predostavi-vaucheri-za-pochivka-na-pensionerite/
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Д-р Полина Карастоянова: Наблюдаваме един кратък времеви 

прозорец на една нормализация на начина, по който пътуваме, 

почиваме и бизнесът работи 

 

„Имаме добра ситуация от гледна 

точка на бизнеса спрямо миналата 

година, която беше с близо 80% спад във 

всички измерения на туристическата 

индустрия, но ние все още продължаваме 

да бъдем с висока степен на тревога, че 

това е само за кратко“, заяви 

изпълнителният директор на 

Националния борд по туризъм д-р 

Полина Карастоянова в ефира на bTV на 3 август 2021 г. 

 

Вж. видео 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-nablyudavame-edin-kratak-vremevi-prozorets-na-edna-normalizatsiya-na-nachina-po-kojto-patuvame-pochivame-i-biznesat-raboti/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-nablyudavame-edin-kratak-vremevi-prozorets-na-edna-normalizatsiya-na-nachina-po-kojto-patuvame-pochivame-i-biznesat-raboti/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Ричард Алибегов: Ще протестираме със затваряне на ключови 

кръстовища в големи градове 

 

Протестите срещу затваряне на 

бизнеси започват в 16 ч. с блокиране на 

ключови кръстовища в големите градове 

София, Пловдив и Варна. Това каза за 

bTV на 11 август 2021 г. председателят на 

Българската асоциация на заведенията 

(БАЗ) Ричард Алибегов, след като бе 

обявено затягане на мерките в столицата 

и последва опровергаване на 

информацията от Министерството на здравеопазването. 

„Този филм сме го гледали за доброто и лошото ченге година и половина, сега 

сме горе-долу в същата ситуация. Дори да е отложено, очакваме до дни да се случи 

затварянето на бизнеси, ако се следва плана на МЗ“, добави той. 

 

Вж. видео 

 
 

 Ричард Алибегов: Хората искат нов план за справяне с кризата, 

породена от коронавируса, с акцент върху ваксинацията, който не 

предвижда закриване на никакви бизнеси 

 

Ние за година и половина сме били повече месеци затворени, отколкото сме 

работили, допълни той и изтъкна проблема с текучеството на кадри. Хората спират да 

искат да работят в нашия сектор, защото няма никаква сигурност, каза Ричард 

Алибегов, цитиран от БТА. 

Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов 

посочи, че няма обявени мерки в подкрепа на бизнеса, който ще бъде засегнат от 

новите ограничения. Може би ги има обявени някъде на хартия, но обявени и 

дискутирани с бизнеса - няма, пари така или иначе няма, защото няма гласуван бюджет, 

допълни той. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-shte-protestirame-sas-zatvaryane-na-klyuchovi-krastovishta-v-golemi-gradove/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-shte-protestirame-sas-zatvaryane-na-klyuchovi-krastovishta-v-golemi-gradove/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-horata-iskat-nov-plan-za-spravyane-s-krizata-porodena-ot-koronavirusa-s-aktsent-varhu-vaksinatsiyata-kojto-ne-predvizhda-zakrivane-na-nikakvi-biznesi/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-horata-iskat-nov-plan-za-spravyane-s-krizata-porodena-ot-koronavirusa-s-aktsent-varhu-vaksinatsiyata-kojto-ne-predvizhda-zakrivane-na-nikakvi-biznesi/
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 Доц. Румен Драганов: През уикенда е невъзможно да се намерят 

свободни стаи, особено по Южното Черноморие 

 

„Хотелите се пълнят 80-90% през седмицата в пика на сезона. Петък, събота и 

неделя обаче са запълнени дори над капацитета – средно 106%“, каза шефът на 

Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Това се получава, като 

например двойна стая се превърне в тройна с още едно легло. 

„Пандемията ни превърна в уикенд туристи. Много хора, живеещи в населени 

места близо до морето – в Сливен, Ямбол, Търговище, отскачат до плажа по 20 пъти 

през лятото за ден, ден и половина. Голяма част от тях идват сутринта, плащат за чадър 

и шезлонг и си отиват привечер. Някои дори си носят храна от вкъщи, други обядват в 

някой ресторант. Има и такива, които си резервират една, две или три нощувки. 

Тръгват за морето петък вечер след работа и стоят до понеделник сутрин, когато 

напускат хотела и поемат обратно към работните си места“, посочи още Драганов. 

 

Повече информация 

 

 

 

Класическа музика и бутикови концерти в курорта Св. св. 

Константин и Елена за празника на Варна 

 

За първи път Св. св. Константин и 

Елена става сцена на Международния 

музикален фестивал „Варненско лято“. 

От 10 до 15 август първият 

български морски курорт е домакин на 

майсторски класове по цигулка на 

българо-австрийския концертен цигулар 

проф. Марио Хосен - артистичен 

директор на ММФ „Варненско лято“. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-prez-uikenda-e-nevazmozhno-da-se-nameryat-svobodni-stai-osobeno-po-yuzhnoto-chernomorie/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-prez-uikenda-e-nevazmozhno-da-se-nameryat-svobodni-stai-osobeno-po-yuzhnoto-chernomorie/
https://tourismboard.bg/news/klasicheska-muzika-i-butikovi-kontserti-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-za-praznika-na-varna/
https://tourismboard.bg/news/klasicheska-muzika-i-butikovi-kontserti-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-za-praznika-na-varna/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

 Министър Балтова проведе работна среща с представители на 

ОУТР 

 

Министърът на туризма Стела 

Балтова проведе работна среща с 

представители на Организациите за 

управление на туристическите райони 

(ОУТР). Основен фокус в дискусията 

бяха конкретни инициативи за 

подпомагане на дейността им и мерки, 

които да повишат ефективността им. В 

събитието участваха още заместник-министрите на туризма Даниела Стоева и Мария 

Белколева, както и ръководителите на дирекции в институцията. 

Представителите на организациите подкрепиха предложената законодателна 

промяна, като подчертаха, че подобна стъпка е необходима и ще допринесе за работата 

им. Те поставиха въпроси, свързани с членството в организациите, като поставиха 

въпроси дали тя да бъде задължителна за различни субекти, например общини и 

регионални сдружения. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-provede-rabotna-sreshta-s-predstaviteli-na-outr/
https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-provede-rabotna-sreshta-s-predstaviteli-na-outr/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

Стела Балтова: Най-вероятно и август ще е успешен за 

българския туризъм 

 

Туристическият сезон е в разгара си. Курортите по южното ни Черноморие са 

пълни. Това, че успяхме да възвърнем жизнеспособността на сектора, е много добре, 

коментира пред БНР служебният министър на туризма Стела Балтова на 8 август 2021 

г. 

Близо 1,5 милиона са българите, предпочели да почиват в страната ни. При 

чужденците на някои пазари отчитаме много високи ръстове – Чехия около 300%, 

Полша и Румъния по 200%, Украйна, уточни министър Балтова в предаването „Неделя 

150“. 

Най-вероятно и август ще е успешен за българския туризъм, ако успеем да 

запазим епидемичната ситуация, прогнозира Стела Балтова, като акцентира върху 

отговорността за спазването на мерките. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Министерството на туризма изплати над 13 млн. лв. по 

сключени договори с професионалните организации на 

екскурзоводите и планинските водачи 

 

Дейностите, в изпълнение на предмета на договорите, представляват услуги, 

свързани с иновативно рекламиране чрез онлайн презентации и турове, извършени от 

професионални екскурзоводи и планински водачи, като вид дигитална трансформация 

на традиционните подходи за осъществяване на маркетинг.  

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/stela-baltova-naj-veroyatno-i-avgust-shte-e-uspeshen-za-balgarskiya-turizam/
https://tourismboard.bg/news/stela-baltova-naj-veroyatno-i-avgust-shte-e-uspeshen-za-balgarskiya-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-izplati-nad-13-mln-lv-po-sklyucheni-dogovori-s-profesionalnite-organizatsii-na-ekskurzovodite-i-planinskite-vodachi/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-izplati-nad-13-mln-lv-po-sklyucheni-dogovori-s-profesionalnite-organizatsii-na-ekskurzovodite-i-planinskite-vodachi/
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Стела Балтова: В карантинните хотели на морето вече има 

настанени 

 

„В карантинните хотели на морето 

вече има настанени. Осигурени са 

достатъчно места за болни”. Това заяви 

министърът на туризма Стела Балтова в 

студиото на „Здравей, България” по Нова 

телевизия на 13 август 2021 г.  

По думите й сезонът върви 

благоприятно въпреки епидемията. Тя 

допълни, че предстои сериозен анализ на 

картината с препълнените курорти по морето. 

„Трябва да се помисли по какъв начин ще се подходи през следващия сезон, за 

да има паркоместа и за тези, които идват с автомобили по морето. Това са не само 

българи. Трябва да се направи ново управление и на плажните ивици, за да има места за 

всички“, посочи Балтова. 

 

Вж. видео 

 

 

 

Заместник-министър Стоева проведе работна среща за 

обсъждане мястото на туризма в европейските фондове и програми за 

програмен период 2021 - 2027 г. 
 

Заместник-министър Даниела Стоева проведе работна среща, на която бяха 

обсъдени възможностите за интегрирането на туризма в различните направления при 

окончателното оформяне на европейските фондове и програми за програмен период 

2021 - 2027 г. В дискусията участваха регионалният заместник-министър Валентина 

Върбева, както и експерти от министерствата на туризма, регионално развитие и 

благоустройството, образованието и науката, околната среда и водите, труда и 

социалната политика и икономиката. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/stela-baltova-v-karantinnite-hoteli-na-moreto-veche-ima-nastaneni/
https://tourismboard.bg/news/stela-baltova-v-karantinnite-hoteli-na-moreto-veche-ima-nastaneni/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-stoeva-provede-rabotna-sreshta-za-obsazhdane-myastoto-na-turizma-v-evropejskite-fondove-i-programi-za-programen-period-2021-2027-g/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-stoeva-provede-rabotna-sreshta-za-obsazhdane-myastoto-na-turizma-v-evropejskite-fondove-i-programi-za-programen-period-2021-2027-g/
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Нова секция на туристическия портал ще популяризира значими 

културни събития като част от туристическия продукт на дестинация 

България 

 

Нова секция на заглавната 

страница на Националния туристически 

портал BulgariaTravel.org вече 

популяризира големите културни 

събития като част от туристическия 

продукт на дестинация България. Тази 

новост е в съзвучие с провежданите 

политики на Министерство на туризма. В 

тях е залегнало промотирането на 

значими културни, музикални, спортни и други събития и фестивали, които 

традиционно привличат посетители от цялата страна и чужбина. 

 

Повече информация 

 

 
 

Приходите от нощувки през юни 2021 г. достигат 82.5 млн. лв. 
 

Приходите от нощувки през юни 2021 г. достигат 82.5 млн. лв., като 41.6 млн. 

лв. са от чужди граждани, а 40.9 млн. лв. - от български граждани. Това показват 

данните на Националния статистически институт (НСИ). 

През юни 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в 

страната са функционирали 2 572 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, 

хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 110.9 хил., а 

на леглата - 244.7 хиляди. 

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

юни 2021 г., е 1 646.7 хиляди. Българските граждани са реализирали 904.7 хил. 

нощувки, а чуждите - 742.0 хиляди. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nova-sektsiya-na-turisticheskiya-portal-shte-populyarizira-znachimi-kulturni-sabitiya-kato-chast-ot-turisticheskiya-produkt-na-destinatsiya-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/nova-sektsiya-na-turisticheskiya-portal-shte-populyarizira-znachimi-kulturni-sabitiya-kato-chast-ot-turisticheskiya-produkt-na-destinatsiya-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/prihodite-ot-noshtuvki-prez-yuni-2021-g-dostigat-82-5-mln-lv/
https://tourismboard.bg/news/prihodite-ot-noshtuvki-prez-yuni-2021-g-dostigat-82-5-mln-lv/
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Над 2,5 млн. туристи са избрали дестинация България от 

началото на м. май 

 

Повече от 2,5 млн. туристи са пътували в страната от началото на летния сезон 

до момента, сочи статистиката на Единната система за туристическа информация  

(ЕСТИ). От тях основен дял са българите, като те достигат над 1 680 900 за периода от 

1 май до 8 август 2021 г. В същия период чуждестранните посетители са 887 629. 

 

Повече информация 

 

 

 

65% от туристите у нас това лято са българи, 8% - румънци 

 

Приблизително 750 хиляди са чуждестранните туристи това лято, като най-

голямата група са румънците - 288 хиляди почиващи, което прави около 8% от всички. 

Следва Полша със 74,7 хиляди гости и Украйна с 58,3 хиляди. Немските туристи, които 

в предните години бяха най-многобройната група чужденци, летуващи в България, тази 

година са едва 43 800 души. Чехите също са доста по-малко от обичайното - 44 хиляди 

души. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/nad-2-5-mln-turisti-sa-izbrali-destinatsiya-balgariya-ot-nachaloto-na-m-maj/
https://tourismboard.bg/news/nad-2-5-mln-turisti-sa-izbrali-destinatsiya-balgariya-ot-nachaloto-na-m-maj/
https://tourismboard.bg/news/65-ot-turistite-u-nas-tova-lyato-sa-balgari-8-rumantsi/
https://tourismboard.bg/news/65-ot-turistite-u-nas-tova-lyato-sa-balgari-8-rumantsi/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

Заместник-министър Мария Белколева участва в кръгла маса в 

Сърбия по проект за туристическата атрактивност на трансграничния 

регион 

 

На 2 август в град Ниш, Сърбия, се 

проведе кръгла маса по проект 

„Интегрирана туристическа оферта“, 

изпълняван по Програма за 

трансгранично сътрудничество Interreg-

IPA България-Сърбия 2014 – 2020 г. 

Целта на проекта е да се промотира 

туристическата атрактивност на 

трансграничния регион, включващ от 

сръбска страна – области Нишава и Пчиня и от българска страна – областите 

Кюстендил и Перник. 

Акцентът на проекта е върху подобряването на достъпността на туристическия 

продукт от региона. 

Проектът включва основни дейности, сред които са две обучения за 

представители на туристическия бранш, изготвяне на видеоматериали, брошури и 

книга за наследството на региона, както и представяне на резултатите на проекта пред 

посетителите на два фестивала. Фестивалите ще се проведат в град Кюстендил в 

периода 13-16 август 2021 г. и в град Ниш от 18 до 21 август 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-mariya-belkoleva-uchastva-v-kragla-masa-v-sarbiya-po-proekt-za-turisticheskata-atraktivnost-na-transgranichniya-region/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-mariya-belkoleva-uchastva-v-kragla-masa-v-sarbiya-po-proekt-za-turisticheskata-atraktivnost-na-transgranichniya-region/

