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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Доц. Румен Драганов: Не сме виждали такова нещо по морето, 

70% ръст на туристите през летния сезон 

 

„Тази година имаме доста по-

либерален режим за влизане в страната. 

За този летен сезон имаме около 4,9 млн. 

влезли в страната при 2,5 млн. в 

предходния период. До края на годината 

ще бъдат около 7,5 млн. чужденците, 

които ще преминат границите и ще влязат 

в страната. Ще приключим с около 60% 

повече спрямо миналата година“, посочи 

пред Bulgaria ON AIR директорът на Института за анализи и оценки в туризма доц. 

Румен Драганов на 15 септември 2021 г. 

По думите му има огромен интерес от българите към почивки в страната. 

 

Вж. видео 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ne-sme-vizhdali-takova-neshto-po-moreto-70-rast-na-turistite-prez-letniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ne-sme-vizhdali-takova-neshto-po-moreto-70-rast-na-turistite-prez-letniya-sezon/
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 БАЗ и СЗБ: Преназначаването на служебните министри Стойчо 

Кацаров и Стела Балтова е израз на безпрецедентна арогантност и 

политическо безхаберие 

 

Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията в 

България (СЗБ) изразяват своето категорично несъгласие с преназначаването на 

служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров и служебния министър на 

туризма Стела Балтова. Продължаването на работата на тези двама служебни министри 

и ясно заявената от президента Румен Радев позиция, че „няма да има промяна в 

политиката на новото служебно правителство“, говори само едно – десетките писма, 

стотиците изявления в медиите и хилядите скандиращи под прозорците на властта на 

хора от нашия бранш остават пренебрегнати. Властимащите отказват да чуят и разберат 

исканията ни за справедливост и равнопоставеност в защита на основното ни право на 

труд, се казва в общо заявление на организациите. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 Ричард Алибегов: Няма как да има здравни мерки без 

икономически и социални 

 

„Няма как да има здравни мерки без икономически и социални. Това каза по 

време на протеста „Свобода за бизнеса“ в Бургас Ричард Алибегов, председател на 

Българската асоциация на заведенията (БАЗ), предаде репортер на Радио „Фокус“ – 

Бургас на 16 септември 2021 г. 

„Хората са недоволни от заповедта на министъра. Няма как да се работи до 23.00 

часа, няма как да се работи на 50% и най вече – няма как да има здравни мерки, без 

икономически и социални. Във всеки град е така - хората са крайно недоволни и са 

готови да продължат с протестите докрай, докато не се махне заповедта на министър 

Кацаров и докато не се обсъдят с бранша адекватни икономически и социални мерки“, 

посочи председателят на БАЗ. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

https://tourismboard.bg/news/baz-i-szb-prenaznachavaneto-na-sluzhebnite-ministri-stojcho-katsarov-i-stela-baltova-e-izraz-na-bezpretsedentna-arogantnost-i-politichesko-bezhaberie/
https://tourismboard.bg/news/baz-i-szb-prenaznachavaneto-na-sluzhebnite-ministri-stojcho-katsarov-i-stela-baltova-e-izraz-na-bezpretsedentna-arogantnost-i-politichesko-bezhaberie/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-nyama-kak-da-ima-zdravni-merki-bez-ikonomicheski-i-sotsialni/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-nyama-kak-da-ima-zdravni-merki-bez-ikonomicheski-i-sotsialni/
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 Bulgaria Air с изкушаваща оферта и самолетни билети по 25 евро 

между София и Варна 

 

Изкушаваща оферта по полетите 

си между София и Варна пусна 

националният превозвач „България Еър“. 

До 24 септември всеки може да закупи 

билет от София до морската ни столица 

или обратно само срещу 25 евро. В цената 

на самолетните билети се включва и 

възможността пасажерите да вземат със 

себе си безплатно 1 брой ръчен багаж до 

10 кг, 1 дамска чанта или чанта за лаптоп, което заедно с ниската цена е и едно от 

големите предимства за пасажерите. В допълнение към цената е включен и безплатен 

check-in, както и всички такси, а за пътниците, които искат да имат повече лично 

пространство по време на полет има и специална промоция за билетите в бизнес класа. 

 

Повече информация 

 

 

 
 

 Bulgaria Air с полети до остров Крит на промо цени 

 

Самолетните билети на „България Еър“ между София и приказната дестинация 

започват от 59 евро в посока и са с включен до 10 кг. ръчен багаж, превоз на дамска 

чанта или чанта за лаптоп, безплатен check-in до 1 час преди полет и всички такси. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/bulgaria-air-s-izkushavashta-oferta-i-samoletni-bileti-po-25-evro-mezhdu-sofiya-i-varna/
https://tourismboard.bg/news/bulgaria-air-s-izkushavashta-oferta-i-samoletni-bileti-po-25-evro-mezhdu-sofiya-i-varna/
https://tourismboard.bg/news/bulgaria-air-s-poleti-do-ostrov-krit-na-promo-tseni/
https://tourismboard.bg/news/bulgaria-air-s-poleti-do-ostrov-krit-na-promo-tseni/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

 АТИБ е разочарован от преназначението на доц. Балтова за 

министър на туризма 

 

Алиансът на туристическата индустрия в България (АТИБ), на който 

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) е съосновател, изказва 

своето разочарование от състава на новото служебно правителство, заявяват от 

организацията в свое становище, изпратено до държавния глава. С решението си 

министър на туризма да остане Стела Балтова, президентът Румен Радев не пожела да 

се вслуша в исканията на бранша, категорични са от АТИБ. Туристическият бранш е на 

крак от началото на септември, но явно този факт не притеснява управляващите. 

Ние бяхме готови да подпомогнем държавния глава при избора на кандидат, 

който да предприеме сериозни мерки за оцеляване на туристическия сектор и 

неколкократно показахме желанието ни за промяна в стила на управление на 

Министерство на туризма. Дори създадохме Кризисен щаб за оцеляване на туризма, 

обединихме се за първи път след 30 години, за да посочим ясно факта, че фирмите ни и 

нашите служители са на ръба. За съжаление отново не бяхме чути, а поредно 

управление на държавата показа, че секторът за пореден път няма да е държавен 

приоритет. Което за нас е крайно неприемливо, подчертават от АТИБ. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/atib-e-razocharovan-ot-prenaznachenieto-na-dots-baltova-za-ministar-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/atib-e-razocharovan-ot-prenaznachenieto-na-dots-baltova-za-ministar-na-turizma/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Летищата във Варна и Бургас удвоиха пътниците през Лято 2021 

 

Летищата във Варна и Бургас удвоиха броя на пътниците през силните месеци 

юли и август 2021 г. спрямо същия период на миналата година. Това показва справка на 

концесионера „Фрапорт Туинстар Еърпорт Мениджмънт“ АД. 

Генералният директор на „Фрапорт Туинстар Еърпорт Мениджмънт“ АД Франк 

Кванте очаква пълно възстановяване на туристите на двете морски летища през 2023-

2024 г. на нивата от преди пандемията през 2019 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Летният туризъм расте със 70% на база скромния ваканционен 

сезон 2020 г. 
 

Броят на туристите расте със 70% на база скромния туристически сезон през 

2020 г. Това показват данните на Министерството на туризма. 

Летният туристически сезон протича значително по-благоприятно спрямо 

първоначалните очаквания, показва анализ на Министерството на туризма от 14 

септември 2021 г. 

Общият брой на туристите в места за настаняване е близо 3,7 млн. по 

неокончателни данни от Единната система за туристическа информация за периода май 

– август 2021 г. От тях над 2,3 млн. са българи, а чуждестранните туристи са близо 1,4 

млн.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/letishtata-vav-varna-i-burgas-udvoiha-patnitsite-prez-lyato-2021/
https://tourismboard.bg/news/letishtata-vav-varna-i-burgas-udvoiha-patnitsite-prez-lyato-2021/
https://tourismboard.bg/news/letniyat-turizam-raste-sas-70-na-baza-skromniya-vakantsionen-sezon-2020-g/
https://tourismboard.bg/news/letniyat-turizam-raste-sas-70-na-baza-skromniya-vakantsionen-sezon-2020-g/
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Стела Балтова: Отчитаме ръст на туристите въпреки 

пандемията 

 

Въпреки пандемията броят на туристите у нас е по-голям спрямо миналата 

година. Това обяви ресорният министър Стела Балтова на 14 септември 2021 г, 

цитирана от Нова телевизия. Заради пандемията, очаквано най-много са българските 

туристи. От чужденците - най- много са  гостите от Румъния, Полша, Германия, 

Украйна и Чехия. 

 

Вж. репортаж 

 

 

 

Министерството на туризма изплати субсидии на 89 

туроператори 

 

Министерството на туризма изплати субсидии на 89 туроператори. Изплатените 

средства се отпускат от държавния бюджет и са в размер на 11 254 576,97 лева. Това е 

една от мерките, предприети от Министерството на туризма за подпомагане на сектора 

за преодоляване на последиците от COVID-19.  

 

Повече информация 

 

 

 

Евентуалви кандидатури за министър на туризма 

 

Нови имена се завъртяха за следващ служебен министър на туризма след като 

сегашният Стела Балтова няма да бъде предложена за втори мандат. Това са Анелия 

Крушкова, Станислав Новаков и Ирена Георгиева, твърди TravelNews.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/stela-baltova-otchitame-rast-na-turistite-vapreki-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/stela-baltova-otchitame-rast-na-turistite-vapreki-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-izplati-subsidii-na-89-turoperatori/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-izplati-subsidii-na-89-turoperatori/
https://tourismboard.bg/news/eventualvi-kandidaturi-za-ministar-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/eventualvi-kandidaturi-za-ministar-na-turizma/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

Противоепидемичните мерки отложиха Международното 

изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново за пролетта на 

2022 г. 
 

Новите противоепидемични мерки, 

въведени със заповед на здравния 

министър, правят невъзможно 

провеждането на Международното 

изложение „Културен туризъм“. Това 

съобщиха от пресцентъра на Община 

Велико Търново. Най-голямата 

специализирана туристическа борса 

трябваше да се проведе от 21 до 23 

септември 2021 г. Заради настоящата ситуация изложението се отлага за пролетта на 

2022 година. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Балтова разговаря с Алехандро Поланко Мата, 

посланик на Кралство Испания в България 

 

София е водеща дестинация за посещения на туристите от Испания у нас, 

следвани от Пловдив, Варна, Банско, Велико Търново и Бургас, заяви министър 

Балтова и обясни, че вече работим по подготовката на зимния сезон в България. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/protivoepidemichnite-merki-otlozhiha-mezhdunarodnoto-izlozhenie-kulturen-turizam-vav-veliko-tarnovo-za-proletta-na-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/protivoepidemichnite-merki-otlozhiha-mezhdunarodnoto-izlozhenie-kulturen-turizam-vav-veliko-tarnovo-za-proletta-na-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-razgovarya-s-alehandro-polanko-mata-poslanik-na-kralstvo-ispaniya-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-razgovarya-s-alehandro-polanko-mata-poslanik-na-kralstvo-ispaniya-v-balgariya/


 

 

 
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 

 

 

 

Николина Ангелкова: Туризмът се завръща към нормалността 

 

„Туризмът се завръща към 

нормалността, а световните лидерите 

градят стратегия и визия за нови 

хоризонти. Вижда се оптимизъм и 

послания за ново начало.“ 

Това написа бившият министър на 

туризма Николина Ангелкова в 

страницата си във Фейсбук, която участва 

в двудневния форума A World for Travel, 

който се провежда на 16 и 17 септември 2021 г. и събира на едно място световни 

лидери на мнение в туризма, експерти и медии. 

 

Повече информация 

 

 

 

Румъния отново включи България в списъка с държави от т. 

нар. „жълта зона“ 

 

Считано от 00:00 ч. на 19 септември 2021 г. България отново е включена в 

списъка с държави от т.нар. „жълта зона“, след като предишната седмица се намираше 

в по-ограничителната „червената зона“. 

 

Повече информация 

 

 

 

Австрия с нови по-строги мерки 

 

Считано от 15 септември 2021 г. в Австрия влизат в сила нови съпътстващи 

мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nikolina-angelkova-turizmat-se-zavrashta-kam-normalnostta/
https://tourismboard.bg/news/nikolina-angelkova-turizmat-se-zavrashta-kam-normalnostta/
https://tourismboard.bg/news/rumaniya-otnovo-vklyuchi-balgariya-v-spisaka-s-darzhavi-ot-t-nar-zhalta-zona/
https://tourismboard.bg/news/rumaniya-otnovo-vklyuchi-balgariya-v-spisaka-s-darzhavi-ot-t-nar-zhalta-zona/
https://tourismboard.bg/news/avstriya-s-novi-po-strogi-merki/
https://tourismboard.bg/news/avstriya-s-novi-po-strogi-merki/
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Бил Гейтс поема контрола върху върху хотелската верига Four 

Seasons в сделка за 2.21 млрд. долара 

 

Cascade Investment на Бил Гейтс 

поема контрола върху хотелската верига 

Four Seasons, след като постигна 

споразумение за придобиването на дял от 

Kingdom Holding на саудитския принц 

Алуалид бин Талал. Инвестиционната 

компания ще плати 2.2 млрд. долара в 

брой, за да увеличи дела си във Four 

Seasons Holdings до 71.25% спрямо настоящите 47.5%, става ясно от съобщението. 

Сделката показва, че Гейтс очаква луксозните пътувания да се възстановят от срива 

заради пандемията от коронавирус. Оценката на веригата ще достигне 10 млрд. долара 

в резултат на сделката. 

 

Повече информация 

 

 

 

Руските туристи на първо място сред чуждестранните туристи в 

Кипър през август 2021 г. 
 

Общият брой туристи в страната през август тази година е бил 321 858, което е 

ръст от 208,7 процента спрямо август на 2020, но с 41,9 процента по-малко, отколкото 

през същия месец на 2019 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Най-старата пирамида в Египет отново е отворена за туристи 

 

Пирамидата на Джосер в Сакара, която е на 4700 години и е смятана за най-

старата в Египет. Преди дни тя отново беше отворена за посещения след реставрация, 

съобщи БНТ на 17 септември 2021 г. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/bil-gejts-poema-kontrola-varhu-varhu-hotelskata-veriga-four-seasons-v-sdelka-za-2-21-mlrd-dolara/
https://tourismboard.bg/news/bil-gejts-poema-kontrola-varhu-varhu-hotelskata-veriga-four-seasons-v-sdelka-za-2-21-mlrd-dolara/
https://tourismboard.bg/news/ruskite-turisti-na-parvo-myasto-sred-chuzhdestrannite-turisti-v-kipar-prez-avgust-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/ruskite-turisti-na-parvo-myasto-sred-chuzhdestrannite-turisti-v-kipar-prez-avgust-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/naj-starata-piramida-v-egipet-otnovo-e-otvorena-za-turisti/
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Бали не иска бедни туристи след отварянето си 

 

Властите в Бали вече няколко пъти 

отлагат отварянето на страната за 

чужденци, но според последните планове 

на острова няма да са добре дошли 

бедните туристи, и специално бакпакърите 

(почитателите на нискобюджетните 

пътувания, които пътуват само с раница на 

гръб и предпочитат хостели, улична храна 

и т.н.). 

Към момента границите на Бали остават затворени за туристи, в сила са строги 

протоколи за COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/bali-ne-iska-bedni-turisti-sled-otvaryaneto-si/
https://tourismboard.bg/news/bali-ne-iska-bedni-turisti-sled-otvaryaneto-si/

