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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
Националният борд по туризъм е против предложението 9% ДДС 

в туризма да бъде обвързан с условието разплащания само по банков 

път или с банкови карти 

 

НБТ изпрати писмо до министъра на туризма доц. Стела Балтова, с което 

възразява срещу идеята 9% ДДС за туризма да остане до края на 2022 г. само при 

картови и банкови разплащания. 

„Обръщаме внимание, че не е възможно всички клиенти да бъдат заставени да 

плащат само по банков път или с карта, за да ползват по-евтини услуги. При плащания 

в брой ще трябва да им се начислява 20% ДДС, което е дискриминация“, заяви д-р 

Полина Карастоянова, Изпълнителен директор на НБТ. Според нея има клиенти, които 

твърдо отказват да плащат с кредитни или дебитни карти. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-e-protiv-predlozhenieto-9-dds-v-turizma-da-bade-obvarzan-s-uslovieto-razplashtaniya-samo-po-bankov-pat-ili-s-bankovi-karti/
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Становище на Националния борд по туризъм във връзка с 

Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови 

продукти върху околната среда 

 

Националният борд по уризъм (НБТ) изпрати своето становище във връзка с 

Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху 

околната среда до служебния министър на туризма г-жа Стела Балтова и служебния 

министър на на околната среда и водите г-н Личев. 

Целите, които следва НБТ, са свързани както с подпомагане на членовете ни и 

туристическата индустрия като цяло, така и с взаимодействие с държавните и 

общински институции и организации, които имат отношение към развитието на 

туризма. 

Въвеждането на допълнителни задължения и извършването на една неприсъща 

дейност за бизнеса в и без това много труден период за туризма и икономиката като 

цяло, намираме за неоправдано и нецелесъобразно. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/stanovishte-na-natsionalniya-bord-po-turizam-vav-vrazka-s-naredba-za-namalyavane-na-vazdejstvieto-na-opredeleni-plastmasovi-produkti-varhu-okolnata-sreda/
https://tourismboard.bg/news/stanovishte-na-natsionalniya-bord-po-turizam-vav-vrazka-s-naredba-za-namalyavane-na-vazdejstvieto-na-opredeleni-plastmasovi-produkti-varhu-okolnata-sreda/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Ричард Алибегов: Бойкот! Няма да затваряме дискотеките, няма 

да спазваме вечерния час 

 

От Българската асоциация на 

заведенията (БАЗ) ще бойкотират 

заповедта на здравния министър за 

новите ограничения и няма да я спазват. 

Ресторантьорите обявиха, че започват 

протести в различни градове на страната.  

„Ще дадем срок от 3 дни на 

парламента и здравните власти да 

отменят тази заповед. Ако този срок не 

бъде изпълнен, от вторник започваме протести в цялата страна и всички сме единни, че 

ще бойкотираме тази заповед. Няма да затваряме нощните заведения и няма да 

спазваме вечерния час“, заяви председателят на БАЗ Ричард Алибегов в ефира на 

Bulgaria ON AIR на 3 септември 2021 г. 

Той е категоричен, че мерки за бизнеса няма, и обвини министъра на 

здравеопазването д-р Стойчо Кацаров в лъжа. 

 

Вж. видео 

 
 

 

 

 

 Ричард Алибегов: Започваме блокади в цялата страна 

 

Представители на ресторантьорския бизнес започват протести заради затягането 

на мерките. Това съобщи пред БНР председателят на Българската асоциация на 

заведенията Ричард Алибегов на 2 септември 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-bojkot-nyama-da-zatvaryame-diskotekite-nyama-da-spazvame-vecherniya-chas/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-bojkot-nyama-da-zatvaryame-diskotekite-nyama-da-spazvame-vecherniya-chas/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-zapochvame-blokadi-v-tsyalata-strana/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-zapochvame-blokadi-v-tsyalata-strana/
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 Ричард Алибегов: Ще бойкотираме мерките, няма да спазим и 

ред от заповедта 

 

Бизнесът е обединен срещу новите противоепидемични мерки, обявени по-рано 

през деня от здравните власти. Това каза в интервю за DarikNews.bg председателят на 

Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов на 2 септември 2021 г.  

Той обяви, че предстоят редица протести: Днес недоволството ще е във Велико 

Търново, след това в Пловдив и Бургас. Готви се и голям протест в София на 7 

септември - денят, в който започват да действат новите ограничения.  

Недоволството в бизнеса е провокирано и от това, че според тях парите в помощ 

на бизнеса са прекалено малко. Според Алибегов новата заповед означава 

освобождаване на 30% от персонала в сектора. Той изчислява, че над 400 хиляди души 

от засегнатите браншове ще останат без работа. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Ричард Алибегов: От следващата седмица започваме блокади на 

цялата страна и масови ежедневни протести 

 

От вторник-сряда започваме блокади на цялата страна и масови ежедневни 

протести. Това каза в интервю за агенция „Фокус“ председателят на Българската 

асоциация на заведенията Ричард Алибегов на 3 септември 2021 г. 

„Ние няма да спазим такава заповед. Каквато и заповед да обявят, ние няма да я 

спазим при тези условия. Първо трябва да се разговаря с бизнеса и работодателските 

организации, договарят се помощите за бизнеса и служителите, тогава се обявяват 

здравни мерки – както е в цяла Европа“, каза още Алибегов. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-shte-bojkotirame-merkite-nyama-da-spazim-i-red-ot-zapovedta/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-shte-bojkotirame-merkite-nyama-da-spazim-i-red-ot-zapovedta/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-ot-sledvashtata-sedmitsa-zapochvame-blokadi-na-tsyalata-strana-i-masovi-ezhednevni-protesti/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-ot-sledvashtata-sedmitsa-zapochvame-blokadi-na-tsyalata-strana-i-masovi-ezhednevni-protesti/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

 Регионалната туристическа камара в Бургас: Висок ръст на броя 

на туристите през август по Южното Черноморие 

 

153% е ръстът на броя на туристите през месец август по Южното Черноморие 

спрямо 2020 г. 

Това показват данните на Регионалната туристическа камара в Бургас. Най-

голям ръст, с 50%, има в броя на украинските туристи. Втора поредна година обаче е 

нулева за Скандинавския пазар. 

 97% повече са чартърните полети през месец август на бургаското летище 

спрямо миналата година. Спрямо 2019-а година обаче, има спад от 56%. 

След украинците най-голям ръст бележат румънските туристи. Близо 30 хиляди 

румънци са избрали за почивка Южното Черноморие. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/regionalnata-turisticheska-kamara-v-burgas-visok-rast-na-broya-na-turistite-prez-avgust-po-yuzhnoto-chernomorie/
https://tourismboard.bg/news/regionalnata-turisticheska-kamara-v-burgas-visok-rast-na-broya-na-turistite-prez-avgust-po-yuzhnoto-chernomorie/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Нови противоепидемични мерки за туристическия сектор от 7 

септември 2021 г. 
 

Считано от 7 септември 2021 г., със своя заповед министърът на 

здравеопазването въвежда нови противоепидемични мерки на територията на България, 

част от които касаят туристическия сектор. 

Въведените противоепидемични мерки може да не се прилагат, ако 100% от 

персонала е ваксиниран или преболедувал COVID-19, или разполага с отрицателен 

резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено 

с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Министър Балтова: Мярката „Отново заедно“ за учениците 

продължава, както и за субсидиране на седалките за чартърните 

полети 

 

Министърът на туризма Стела Балтова съобщи за БТА, че има принципно 

съгласие от финансовото министерство и в момента се обсъжда мярката за 9 процента 

ДДС в туризма да се приложи до края на 2022 г. Това ще стане възможно, ако всички 

плащания бъдат картови и банкови. 

Мярката „Отново заедно“ продължава, което е особено важно за зимния 

туристически сезон, като оставащите средства ще се насочат именно за този период. 

Продължават действие мерките „Заетост за теб“, както и за субсидиране на седалките с 

35 евро за туристическите чартърни полети. Разработва се и схема за подкрепа на 

бизнеса за оперативните му разходи, каза министърът.  

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/novi-protivoepidemichni-merki-za-turisticheskiya-sektor-ot-7-septemvri-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/novi-protivoepidemichni-merki-za-turisticheskiya-sektor-ot-7-septemvri-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-myarkata-otnovo-zaedno-za-uchenitsite-prodalzhava-kakto-i-za-subsidirane-na-sedalkite-za-chartarnite-poleti/
https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-myarkata-otnovo-zaedno-za-uchenitsite-prodalzhava-kakto-i-za-subsidirane-na-sedalkite-za-chartarnite-poleti/
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Мярката „Отново заедно“ продължава 

 

Правителството отпусна 1 667 200 лева за 7547 ученици, които заминават на 

лятна почивка по Националната програма „Отново заедно“. Придружават ги 769 

учители или други педагогически специалисти. Става дума за пътувания, одобрени 

преди 17 август т.г., когато заради влошаващата се епидемична обстановка 

Министерството на образованието и науката спря приемането на нови заявки за 

безплатен лагер. 

Финансирането се разпределя между 265 училища - 233 общински и 32 

държавни. Средствата за общинските училища се отпускат по бюджетите на общините, 

а за държавните - по бюджетите на съответните министерства. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Министерството на туризма и операторът на Летище София 

поставиха началото на сътрудничество в подкрепа на българския 

туризъм 

 

Министърът на туризма Стела Балтова проведе среща с Хесус Кабайеро, 

изпълнителен директор на оператора на летище София - „СОФ Кънект“ АД. Двамата 

обсъдиха възможностите за подпомагане на зимния туризъм в България чрез редица 

предстоящи инициативи, като откриването на нови линии и промотиране на дестинация 

България през цялата година. 

„Работим усилено за разширяване на възможностите за пътуване и откриването 

на нови маршрути, които да доведат повече туристи до зимните курорти на България“, 

увери Хесус Кабайеро. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/myarkata-otnovo-zaedno-prodalzhava/
https://tourismboard.bg/news/myarkata-otnovo-zaedno-prodalzhava/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-i-operatorat-na-letishte-sofiya-postaviha-nachaloto-na-satrudnichestvo-v-podkrepa-na-balgarskiya-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-i-operatorat-na-letishte-sofiya-postaviha-nachaloto-na-satrudnichestvo-v-podkrepa-na-balgarskiya-turizam/
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Двойно повече приходи от туристически данък отчитат през този 

сезон в Созопол 

 

200 хиляди лева са приходите от 

туристически данък през 2021 година. 

Тълпи от туристи се разхождат по 

калдъръмените улици на стария град, 

плажовете са пренаселени. 

„Българите преоткриха нашето 

Черноморие. Заради тази пандемия и 

заради мерките доста хора, които ходеха 

в Испания и Гърция дойдоха“, каза за 

БНР Тихомир Янакиев, кмет на Созопол. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

Бургас има нов туристически кораб 

 

Със специална церемония Бургас 

отпразнува кръщаването на новия 

туристически кораб. Той е тип катамаран 

и ще превозва пасажери по маршрути до 

няколко дестинации в залива. 

Вторият туристически кораб на 

Община Бургас е изграден в рамките на 

проект "Силата на водата. Подкрепа за 

повишаване потенциала на Община 

Бургас като конкурентноспособна туристическа дестинация". Финансиран от: 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020г.“, Фонд за устойчиви градове, 

Община Бургас. Неговата цел е да развие Бургас като предпочитано място за почивка и 

лятна ваканция. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dvojno-poveche-prihodi-ot-turisticheski-danak-otchitat-prez-tozi-sezon-v-sozopol/
https://tourismboard.bg/news/dvojno-poveche-prihodi-ot-turisticheski-danak-otchitat-prez-tozi-sezon-v-sozopol/
https://tourismboard.bg/news/burgas-ima-nov-turisticheski-korab/
https://tourismboard.bg/news/burgas-ima-nov-turisticheski-korab/
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Възможен ли е устойчив туризъм край Дунав? 

 

Кои са добрите примери за 

устойчив туризъм в Дунавския 

туристически район? 

Темата коментира за БНР Гавраил 

Гавраилов, социолог и експерт по 

социално предприемачество. 

„Дунавският туристически регион 

е най-големият в страната, но за 

съжаление с най-малко гостуващи 

туристи. Едва 2% от българския туризъм е концентриран покрай р. Дунав. 

Потенциалът е огромен. Хората са много гостоприемни, има изключително 

запазена природа. Има и много проблеми, свързани с демографското изоставане и 

липсата на добра инфраструктура, но те могат да бъдат решавани в движение. 

Всички знаем, че модерното усещане за култура в България и европейската 

цивилизация е пристигнала тук, благодарение на водите на р. Дунав.“ 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/vazmozhen-li-e-ustojchiv-turizam-kraj-dunav/
https://tourismboard.bg/news/vazmozhen-li-e-ustojchiv-turizam-kraj-dunav/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

Министър Балтова участва в Международния форум „Културата 

и бизнесът – заедно в дигиталния свят“ 

 

Министърът на туризма доц. 

Стела Балтова взе участие в първия 

Международен форум „Културата и 

бизнесът – заедно в дигиталния свят“. 

Събитието, което се проведе в София на 

30 август 2021 г., поставя акцент върху 

новите възможности за дигитализиране 

на културното наследство на България. 

Форумът се осъществява под 

егидата на кампанията „Чудесата на България“ и на най-голямата неправителствена 

организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“, чийто почетен 

председател е световноизвестният оперен певец Пласидо Доминго. 

На събитието присъства и д-р Мартин Захариев, зам.-предстедател на УС на 

Националния борд по туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

Министерството на туризма изпълнява проект „Интегрирана 

туристическа оферта“ 

 

Проектът “Integrated Tourism 

Offer” е по Програма за трансгранично 

сътрудничество Interreg - ИПП България - 

Сърбия 2014 - 2020 г. Изпълнява се по 

специфична цел 1.3 „Хора за хора“. 

Общият бюджет по него е 117 431,27 

евро, като частта за Министерството на 

туризма възлиза на 59 944,92 евро. 

Срокът на изпълнение е 15 месеца от 

договора за субсидия. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-uchastva-v-mezhdunarodniya-forum-kulturata-i-biznesat-zaedno-v-digitalniya-svyat/
https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-uchastva-v-mezhdunarodniya-forum-kulturata-i-biznesat-zaedno-v-digitalniya-svyat/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-izpalnyava-proekt-integrirana-turisticheska-oferta/
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Гърция въвежда ограничителни мерки за пристигащите от 

България 

 

Граждани от всички националности, без изключение, пристигащи в Република 

Гърция от Република България, ще бъдат подлагани на задължителен PCR или Rapid 

тест при влизане на съответния граничен пункт, ако не притежават сертификат за 

ваксинация за коронавирус COVID-19, валиден четиринадесет (14) дни след 

завършването на ваксинацията или уверение за преболедуване, което да е издадено 30 

дни след и до 180 дни от преболедуването. Тестът на съответния граничен пункт е 

безплатен. 

 

Повече информация 

 

 

 

Румъния въвежда ограничителни мерки за пътуващите от 

България 

 

България е включена в списъка с държави от т.нар. „жълта зона“, за пътуващите 

от които се налага 14-дневна карантина при влизане в Румъния. 

 

Повече информация 

 

 

 

Нови ограничителни мерки на територията на Република 

Албания 

 

Всички граждани, влизащи на територията на Албания, трябва да представят 

един от следните документи: 

- ваксинационен паспорт, валиден след изтичането на 14-дневен период, считан 

от датата на поставяне на последната ваксина; 

- отрицателен PCR тест с валидност 72 часа или бърз антигенен тест с валидност 

48 часа; 

- сертификат, който да удостоверява преболедуване на КОВИД-19, не по-рано от 

6 месеца преди датата на влизане в страната. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/gartsiya-vavezhda-ogranichitelni-merki-za-pristigashtite-ot-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-vavezhda-ogranichitelni-merki-za-pristigashtite-ot-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/rumaniya-vavezhda-ogranichitelni-merki-za-patuvashtite-ot-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/rumaniya-vavezhda-ogranichitelni-merki-za-patuvashtite-ot-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/novi-ogranichitelni-merki-na-teritoriyata-na-republika-albaniya/
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Отмяна на ограничителните противоепидемични мерки в Дания 

 

Датското правителство спира да 

категоризира COVID-19 като критично за 

обществото заболяване. Според 

прессъобщение на Министерството на 

здравеопазването това се дължи на 

големия брой ваксинирани и на силния 

контрол върху епидемията.   

С премахването на тази 

категоризация ще отпаднат и последните 

ограничения от Споразумението за облекчаване на рестриктивните мерки в страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/otmyana-na-ogranichitelnite-protivoepidemichni-merki-v-daniya/
https://tourismboard.bg/news/otmyana-na-ogranichitelnite-protivoepidemichni-merki-v-daniya/

