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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
КБТБ и АТИБ създадоха Национален кризисен щаб за спасение 

на туризма в България 

 

На 8 септември 2021 г. Алиансът 

на туристическата индустрия в България 

(АТИБ) и Конфедерацията на българския 

туристически бизнес (КБТБ) подписаха 

Меморандум за сътрудничество и общи 

действия и създадоха Национален 

кризисен щаб за спасение на туризма в 

България. 

Предложихме въвеждането на 

стимули от страна на туристическия сектор, предложихме работещ модел, какъвто 

виждахме, че в други страни се прилага - с проактивна, позитивна кампания, но това 

остана без резултат, коментираза за БТА изпълнителният директор на Националния 

борд по туризъм д-р Полина Карастоянова. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kbtb-i-atib-sazdadoha-natsionalen-krizisen-shtab-za-spasenie-na-turizma-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/kbtb-i-atib-sazdadoha-natsionalen-krizisen-shtab-za-spasenie-na-turizma-v-balgariya/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Доц. Румен Драганов: Новото затваряне показва абсолютното 

неразбиране на туризма като бизнес 

 

Може да се преборим с всеки, 

който се изправи пред туризма. Трябва да 

видят валяка на българския туризъм, 

който идва бавно и спокойно към тях. 

Това заяви на 10 септември 2021 г. в 

студиото на „Темите“ по ТВ Европа доц. 

Румен Драганов от Конфедерацията на 

българския туристически бизнес Румен 

Драганов по повод новите COVID мерки 

и масовите протести срещу тях. 

Той подчерта, че заповедта на здравния министър Стойчо Кацаров нарушава 

Конституцията и правото на труд и настоя за адекватна финансова помощ за всички 

засегнати от бранша и съпътстващите го сектори. 

 

Вж. видео 

 
 

 

 Ричард Алибегов: Ще изразим нашето недоволство с гражданско 

неподчинение 

 

Зaвeдeниятa в Coфия и cтpaнaтa нямa дa cпaзвaт въвeдeнитe oт днec пo-cтpoги 

пpoтивoeпидeмични мepĸи и щe изpaзят нeдoвoлcтвoтo cи oт липcaтa нa пoдĸpeпa зa 

зaceгнaтия бизнec чpeз гpaждaнcĸo нeпoдчинeниe. Toвa ĸaзa зa Есоnоmіс.bg на 7 

септември 2021 г. Pичapд Aлибeгoв, poтaциoнeн пpeдceдaтeл нa Koнфeдepaция нa 

бългapcĸия тypиcтичecĸи бизнec и пpeдceдaтeл нa Бългapcĸaтa acoциaция нa 

зaвeдeниятa. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-novoto-zatvaryane-pokazva-absolyutnoto-nerazbirane-na-turizma-kato-biznes/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-novoto-zatvaryane-pokazva-absolyutnoto-nerazbirane-na-turizma-kato-biznes/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-shte-izrazim-nasheto-nedovolstvo-s-grazhdansko-nepodchinenie/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-shte-izrazim-nasheto-nedovolstvo-s-grazhdansko-nepodchinenie/
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 Ричард Алибегов: Това е имитация на мерки 

 

„Това е имитация на мерки срещу 

COVID-19“, каза председателят на 

Българската асоциация на заведенията 

Ричард Алибегов по bTV на 8 септември 

2021 г. 

„По заповед на министър Кацаров 

персоналът на заведенията трябва да бъде 

освободен. Това, че министри излизат и 

казват, че има икономически мерки - ние 

всички знаем, че няма такива. Няма и нищо общо с актуализацията на бюджета“, 

категоричен е Алибегов. 

По думите му единствената антикризисна мярка е затваряне и ограничаване на 

заведенията. Алибегов заяви, че Стойчо Кацаров е излъгал в ефир, когато е казал, че 

при затваряне на бизнеси ще се задейства механизъм за икономическа помощ. 

 

Вж. видео 

 
 

 

 Доц. Румен Драганов: Предложихме на президента наш 

министър на туризма 

 

Доц. Румен Драганов, председател 

на Института за анализи и оценки в 

туризма, гостува в предаването на 

Светослава Рудолф по канала България 24 

на 10 септември 2021 г. Той отговаря на 

въпросите: защо протестира 

туристическият бранш срещу Ковид 

мерките, когато в страната има 9,5 ръст на 

БВП, туристическият сезон бе много 

добър, хотелите бяха пълни и нямаше фалити? Ще спазват ли от протестиращия бранш 

законите на страната, искат ли оставки? Как тези протести ще повлияят на изборите? 

 

Вж. видео 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-tova-e-imitatsiya-na-merki/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-tova-e-imitatsiya-na-merki/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-predlozhihme-na-prezidenta-nash-ministar-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-predlozhihme-na-prezidenta-nash-ministar-na-turizma/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

 Варненската туристическа камара отбеляза 30-годишнина от 

създаването си 

 

С кръгла маса в Икономическия университет във Варна на тема 

„Предизвикателства пред човешкия фактор в туризма: хората създават конкурентно 

предимство“ бе отбелязана 30-годишнината от учредяването на Варненската 

туристическа камара. 

Тя е една от най-старите туристически организации в България, като е създадена 

да обединява, да помага и да насочва работещите в сектора, каза нейният председател 

Илин Димитров. В рамките на срещата, с идеята да се развиват, бяха обсъдени 

възможности за обединяване на училища, университети, бизнес и НПО-сектора. 

 

Повече информация 

 

 
 

 Илин Димитров: Много от хотелите стимулират материално 

служителите си да се ваксинират 

 

Мерките срещу COVID-19 в хотелите се спазват, а и повече от работещите ги 

спазват, защото те осъзнават, колко е важно това. Това заяви Илин Димитров, член на 

управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива и председател на Варненска 

туристическа камара, във връзка с перспективите и предизвикателствата пред 

туристическия бранш в края на летен сезон 2021., предаде репортер на радио „Фокус“ – 

Варна. 

Димитров допълни, че за сметка на това повечето туристи не спазват мерки. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/varnenskata-turisticheska-kamara-otbelyaza-30-godishnina-ot-sazdavaneto-si/
https://tourismboard.bg/news/varnenskata-turisticheska-kamara-otbelyaza-30-godishnina-ot-sazdavaneto-si/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-mnogo-ot-hotelite-stimulirat-materialno-sluzhitelite-si-da-se-vaksinirat/
https://tourismboard.bg/news/ilin-dimitrov-mnogo-ot-hotelite-stimulirat-materialno-sluzhitelite-si-da-se-vaksinirat/
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 Осми годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и 

СПА туризъм 

 

Служебният министър на туризма 

доц. Стела Балтова участва в Осмия 

годишен конгрес на Българския съюз по 

балнеология и СПА туризъм. Тази година 

основната му тема е „Национален план за 

възстановяване и устойчивост на 

Република България. Мястото на 

здравния туризъм в него“ и се 

осъществява под патронажа на 

Министъра на туризма на България и в партньорство с Община Разлог и Европейската 

СПА Асоциация. 

 

Повече информация 

 

 
 

 Бранимир Ботев: Туризмът ще понесе първи задаващата се 

инфлационна вълна 

 

Туризмът ще понесе първи, и то 

много тежко и ударно, задаващата се 

инфлационна вълна, за която ние не сме 

подготвени. 

Това заяви в предаването „Лице в 

лице“ президентът на Европейската лига 

за икономическо сътрудничество 

Бранимир Ботев на 8 септември 2021 г. 

Той подкрепи твърдението на 

председателя на Асоциацията на заведенията Ричард Алибегов, че туризмът е в колапс, 

като разкритикува поведението на служебния министър на туризма Стела Балтова. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/osmi-godishen-kongres-na-balgarskiya-sayuz-po-balneologiya-i-spa-turizam/
https://tourismboard.bg/news/osmi-godishen-kongres-na-balgarskiya-sayuz-po-balneologiya-i-spa-turizam/
https://tourismboard.bg/news/branimir-botev-turizmat-shte-ponese-parvi-zadavashtata-se-inflatsionna-valna/
https://tourismboard.bg/news/branimir-botev-turizmat-shte-ponese-parvi-zadavashtata-se-inflatsionna-valna/
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Хотелите в Слънчев бряг затварят след 15 септември, няма 

туристи 

 

Най-големият ни курорт Слънчев бряг сваля цените на нощувките в така 

наречения „нисък сезон” от 30- 40%, съобщи за БГНЕС Пламен Копчев, председател на 

Съюза на собствениците в Слънчев бряг, на 4 септември 2021 г. Въпреки евтината 

почивка, която се предлага през септември, обаче, туристи няма. 

„Имаме рязък спад на резервациите за септември след въвеждането на 

задължителния PCR-тест за румънските туристи. За почивните дни около 

Съединението ще имаме български туристи, но след това резервациите рязко падат. 

След 15 септември започват да затварят хотелите, които отвориха този сезон. До 30 

септември ще затворят всички. Това лято отвориха 50-60% от базите”, коментира 

Копчев. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/hotelite-v-slanchev-bryag-zatvaryat-sled-15-septemvri-nyama-turisti/
https://tourismboard.bg/news/hotelite-v-slanchev-bryag-zatvaryat-sled-15-septemvri-nyama-turisti/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Даниела Стоева: Нереализираните приходи за туризма 

надхвърлят 6 млрд. лв. 
 

Загубили сме над 4 млн. туристи през 2020 г.. От старта на кризата до момента 

са въведени над 19 мерки в подкрепа на бизнеса. Планираме нова мярка за 

компенсиране на сектора за над 5 млн. лева. Това заяви д-р Даниела Стоева, служебен 

заместник-министър на туризма пред „Монитор“ на 10 септември 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Министър Стела Балтова обсъди неотложните мерки и действия 

за подготовката на зимния сезон на работна среща в Банско 

 

Служебният министър на туризма 

доц. Стела Балтова обсъди неотложните 

мерки и действия за подготовката на 

зимния сезон на работна среща в Банско 

с представители на бизнеса и държавни 

институции. Министър Балтова увери, че 

се предприема необходимото, за да се 

гарантира успешен старт на ски-сезона и 

високо качество на зимния туристически 

продукт у нас, който да привлече гости от страната и чужбина, въпреки 

обстоятелствата, диктувани от пандемията. Министър Балтова постави като неотложна 

темата за определяне на карантинни хотели – кои да бъдат те, както и организацията по 

определянето и работата им беше обсъдено с бизнеса и областните управители в 

районите на водещите зимни курорти у нас.  

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/daniela-stoeva-nerealiziranite-prihodi-za-turizma-nadhvarlyat-6-mlrd-lv/
https://tourismboard.bg/news/daniela-stoeva-nerealiziranite-prihodi-za-turizma-nadhvarlyat-6-mlrd-lv/
https://tourismboard.bg/news/ministar-stela-baltova-obsadi-neotlozhnite-merki-i-dejstviya-za-podgotovkata-na-zimniya-sezon-na-rabotna-sreshta-v-bansko/
https://tourismboard.bg/news/ministar-stela-baltova-obsadi-neotlozhnite-merki-i-dejstviya-za-podgotovkata-na-zimniya-sezon-na-rabotna-sreshta-v-bansko/


 

 

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Седалище: 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 

 

 

 

Министерството на туризма одобри за финансиране 89 заявления 

по мярката за държавна помощ за туроператорите на обща стойност 

11, 3 млн. лева 

 

С настоящата подкрепа за туроператорите следва да бъдат върнати на 

потребителите средства за неосъществени пътувания в периода 01.03 - 31.12.2020 г. 

Най-малката сума от плащането, която ще бъде преведена, е в размер на 150 лв., 

а най-голямата достига над 1,3 млн. лв. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-odobri-za-finansirane-89-zayavleniya-po-myarkata-za-darzhavna-pomosht-za-turoperatorite-na-obshta-stojnost-11-3-mln-leva/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-odobri-za-finansirane-89-zayavleniya-po-myarkata-za-darzhavna-pomosht-za-turoperatorite-na-obshta-stojnost-11-3-mln-leva/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

Министерството на туризма участва в международното 

туристическо изложение Отдых/Leisure 2021 в Москва 

 

В изпълнение на Годишната 

програма за национална туристическа 

реклама за 2021 г., Министерство на 

туризма организира участието на 

България в международното 

туристическо изложение Отдых/Leisure 

2021, което се провежда в Москва в 

периода 07-09.09.2021 г. Сред главните 

цели за участие в изложението 

„Отдых/Leisure” са представянето на българския туристически продукт, обменът на 

информация за България като атрактивна туристическа дестинация и провеждане на 

делови срещи с руски представители на туристическите медии. 

 

Повече информация 

 

 

 

Президентът Байдън обяви задължително ваксиниране за 

повечето работещи в САЩ 

 

Планът на президента Байдън предвижда също на спортни обекти, в големи 

концертни зали и на други места, където се събират много хора, посетители да бъдат 

допускани, само ако са ваксинирани или покажат скорошен отрицателен ковид тест. 

Планът предвижда двукратно увеличение на глобата за отказ от носене на маска в 

обществения транспорт, вкл. самолети, влакове, автобуси. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-uchastva-v-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-otdyh-leisure-2021-v-moskva/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-uchastva-v-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-otdyh-leisure-2021-v-moskva/
https://tourismboard.bg/news/prezidentat-bajdan-obyavi-zadalzhitelno-vaksinirane-za-povecheto-raboteshti-v-sasht/
https://tourismboard.bg/news/prezidentat-bajdan-obyavi-zadalzhitelno-vaksinirane-za-povecheto-raboteshti-v-sasht/
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Кипър поема част от разходите за почивка в хотел на 

ваксинираните 

 

Ваксинираните срещу коронавирус 

в Кипър ще могат да отидат на почивка в 

хотел при частичното ѝ заплащане от 

държавата през следващите три месеца. 

Правителствената програма за 

субсидиран туризъм, която е и част от 

стимулите за имунизация, действа от 1 

септември до 30 ноември. 

Максимална цена от 60 евро на 

вечер за двойна стая със закуска, за минимум тридневен престой /2 нощувки/, като 35% 

от тези разходи се поемат от Министерството на туризма. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Кипър очаква чак през 2024 г. нива на туризма отпреди 

пандемията 

 

Кипър се очаква да възстанови нивата си на туризъм отпреди пандемията, от 

рекордната 2019 г., едва през втората половина на 2024 г. Страната се насочва към нови 

туристически пазари. 

Според Асоциацията на кипърските туристически агенции усилията на всички 

участници в туристическия пазар могат да допринесат до края на годината страната да 

посрещне около 70% от посетителите си през рекордната 2019 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kipar-poema-chast-ot-razhodite-za-pochivka-v-hotel-na-vaksiniranite/
https://tourismboard.bg/news/kipar-poema-chast-ot-razhodite-za-pochivka-v-hotel-na-vaksiniranite/
https://tourismboard.bg/news/kipar-ochakva-chak-prez-2024-g-niva-na-turizma-otpredi-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/kipar-ochakva-chak-prez-2024-g-niva-na-turizma-otpredi-pandemiyata/
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Румъния включи България в списъка с държави от т. нар. 

„червена зона“ 

 

Считано от 00:00 ч. на 12 септември 2021 г. България е включена в списъка с 

държави от т.нар. „червена зона“, за пътуващите от която се налага 14-дневна 

карантина при влизане в Румъния. 

 

Повече информация 

 

 

 

Израел ще допуска малки групи туристи 

 

Израел ще позволи на малки групи чуждестранни туристи от избрани страни да 

посещават страната от 19 септември 2021 г. по пилотна програма за стартиране на 

туризма. 

Туристически групи от 5 до 30 души от страни от израелските зелени, жълти и 

оранжеви списъци ще имат право да влизат в страната, при условие че всички членове 

на групата са напълно ваксинирани срещу Covid-19, съобщи министерството на 

туризма. 

 

Повече информация 

 

 

 

Нови правила за допускане на чужденци в Канада 

 

Пристигащите по въздушна или сухопътна граница могат да бъда подложени и 

на допълнително изследване за COVID-19 на случаен принцип. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/rumaniya-vklyuchi-balgariya-v-spisaka-s-darzhavi-ot-t-nar-chervena-zona/
https://tourismboard.bg/news/rumaniya-vklyuchi-balgariya-v-spisaka-s-darzhavi-ot-t-nar-chervena-zona/
https://tourismboard.bg/news/izrael-shte-dopuska-malki-grupi-turisti/
https://tourismboard.bg/news/izrael-shte-dopuska-malki-grupi-turisti/
https://tourismboard.bg/news/novi-pravila-za-dopuskane-na-chuzhdentsi-v-kanada/
https://tourismboard.bg/news/novi-pravila-za-dopuskane-na-chuzhdentsi-v-kanada/

