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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

Д-р Полина Карастоянова: С тестове за здравен статус трябва да 

се влиза не само в хотели и ресторанти, но и в търговски обекти, 

телекоми, банки, които са не по-малко рискови 

 

 „Предложихме Министерството на 

финансите да намери форма, в която чрез 

допълнителните средства, заложени в 

актуализацията на бюджета за 

туристическия бранш, да бъде стимулиран 

ваксинационния процес в страната“, заяви 

изпълнителният директор на Националния 

борд по туризъм д-р Полина Карастоянова 

след срещата на туристическия бранш с 

премиера Стефан Янев и неговия икономически екип на 23 септември 2021 г. 

„Това става през инструментариум от различни видове тестове, които 

удостоверяват здравния статус на всички ползватели на публични услуги. И тук бихме 

искали този кръг от тестове да бъде прилаган не само за ползване на услуги в хотели и 

ресторанти, но и в търговски обекти, телекоми, банки, които са не по-малко рискови“, 

посочи Карастоянова. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-s-testove-za-zdraven-status-tryabva-da-se-vliza-ne-samo-v-hoteli-i-restoranti-no-i-v-targovski-obekti-telekomi-banki-koito-sa-ne-po-malko-riskovi/
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 Д-р Полина Карастоянова: Искаме равнопоставеност на 

секторите в икономиката по отношение на мерките 

 

„Искаме равнопоставеност на 

секторите в българската икономика по 

отношение на мерките.“ Това заяви 

изпълнителният директор на 

Националния борд по туризъм Полина 

Карастоянова в интервю за Нова 

телевизия на 24 септември 2021 г. 

„За да работи туристическият 

сектор на пълен капацитет, както и 

всички останали, предлагаме ползвателите и клиентите, използвайки услуги на 

публични места, да могат да използват целия спектър от налични удостоверения за 

здравен статус - PCR тест, бърз антигенен тест и тест за антитела“, коментира още тя. 

 

Вж. видео 

 

 

 
 

 Д-р Полина Карастоянова за сп. Noblesse Oblige на БСК: 

Туризмът има нужда от нова визия и енергия 

 

Обстоен материал на 

изпълнителния директор на Националния 

борд по туризъм д-р Полина Карастоянова 

за сп. „Noblesse Oblige“ на Българската 

Стопанска Камара, брой 9 / септември 

2021 г., посветен изцяло на сектор 

Туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-iskame-ravnopostavenost-na-sektorite-v-ikonomikata-po-otnoshenie-na-merkite/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-iskame-ravnopostavenost-na-sektorite-v-ikonomikata-po-otnoshenie-na-merkite/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-turizmat-ima-nuzhda-ot-nova-viziya-i-energiya/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-turizmat-ima-nuzhda-ot-nova-viziya-i-energiya/


 

 

 
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 

 

 

Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Ричард Алибегов: Проверяващите, които идват на инспекция, не 

са ваксинирани 

 

„Проверяващите, които идват на 

инспекция, не са ваксинирани. Това, което 

дадохме като предложение вчера на 

държавата, е те, като най-голям 

работодател, да стартират ваксинацията в 

държавния сектор.“ Това заяви в студиото 

на bTV председателят на Конфедерацията 

на българския туристически бизнес 

Ричард Алибегов на 24 септември 2021 г. 

„Приемат ли се, каквито и да било рестрикции за влизане на закрито в търговски 

обекти, то няма как да важат само за ресторантьорския и хотелския бранш. Ако ще 

работим само за ваксинирани, каквото беше предложението на Министерството на 

здравеопазването, или ще затворим, то е едно и също“, добави той. 

 

Вж. видео 

 

 

 Доц. Румен Драганов: Политиците трябва да свалят всякакви 

ограничения по отношение на туризма - те са абсолютно безсмислени 

 

Темата с резултатите от изминалия 

летен сезон коментира доц. Румен 

Драганов, директор на Института по 

оценки и анализи на туризма, по БНТ на 

20 септември 2021 г. „Виждаме, че 

мерките оказват значително влияние на 

пътуванията, но в същото време 

наблюдаваме, че туристите не обръщат 

много внимание на тези мерки - съобразяват се с изискванията за тест и спазват 

ограниченията, но това не ги спира. Феноменът е, че хората искат да пътуват, да живеят 

и изобщо не се съобразяват с политическите мерки“, каза Драганов. 

 

Вж. видео 

 

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-proveryavashtite-koito-idvat-na-inspektsiya-ne-sa-vaksinirani/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-proveryavashtite-koito-idvat-na-inspektsiya-ne-sa-vaksinirani/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-polititsite-tryabva-da-svalyat-vsyakakvi-ogranicheniya-po-otnoshenie-na-turizma-te-sa-absolyutno-bezsmisleni/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-polititsite-tryabva-da-svalyat-vsyakakvi-ogranicheniya-po-otnoshenie-na-turizma-te-sa-absolyutno-bezsmisleni/
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 Ричард Алибегов: Защо хората не спазват мерките? На улицата 

сме без нито един лев! 

 

„Цяло лято алармирахме, че 

трябваше да бъдат изготвени мерки. 

Трябвало да се приеме бюджетът. Случи 

се точно това, а мерки няма! Питаме се 

защо хората не спазват Ковид мерките. 

Защото не знаем какво ще се случи утре! 

Всички нощни заведения са оставени на 

улицата без нито един лев.“ Това заяви 

председателят на Българската асоциация 

на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов в ефира на Bulgaria ON AIR на 23 септември 

2021 г. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 Доц. Румен Драганов: Tуристите обичат слободията в България, 

зимният сезон пред провал заради паркоместа 

 

„Министър-председателят Стефан 

Янев отчете добър сезон, което е така. 

Нямаше места под чадърите и паркоместа. 

Премиерът начерта и следващият етап, 

който е зимният сезон. Да постигнем 

същата интензивност на пътуванията 

както на вътрешния, така и на външния 

пазар“, заяви доц. Румен Драганов, 

директор на Института за анализи и 

оценки в туризма, в интервю за Bloomberg TV България на 24 септември 2021 г. 

Доц. Драганов смята, че за да се случи това, заведенията трябва да работят на 

максимален капацитет, служителите да получават финансово подпомагане под някаква 

форма, а обществото да е доволно от мерките. Той посочи обаче, че в туристическия 

бизнес има неразбиране за това какво е “туризъм”. 

 

Вж. видео 

 

 

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-zashto-horata-ne-spazvat-merkite-na-ulitsata-sme-bez-nito-edin-lev/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-zashto-horata-ne-spazvat-merkite-na-ulitsata-sme-bez-nito-edin-lev/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-turistite-obichat-slobodiyata-v-balgariya-zimniyat-sezon-pred-proval-zaradi-parkomesta/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-turistite-obichat-slobodiyata-v-balgariya-zimniyat-sezon-pred-proval-zaradi-parkomesta/
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 Доц. Румен Драганов: От 30 години насам не сме отчитали  

толкова голям брой туристи по морето 

 

„Никой от хората, които 30 години работят на морето, не е виждал такова чудо 

или такава висока заетост на чадърите и шезлонгите по всички плажове, които бяха 

отдадени на концесия. Става въпрос за цялото Черноморие. Имахме необикновено 

голям брой посещения това лято по морето в сравнение, пак казвам, със ситуацията, в 

която се намираме, от една страна. Но от друга страна, говоря с хората, които са по 

морето, и ги питам – вие виждали ли сте такова нещо на плажа, т.е. да няма никакви 

чадъри и шезлонги и хората да идват в 5.00 часа сутринта да си слагат кърпите?“, 

отбеляза доц. Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма, за 

Радио „Фокус“ на 20 септември 2021 г. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 Лекоатлетическа обиколка в курорта Св. св. Константин и 

Елена 

 

През годините в лекоатлетическата 

обиколка на първия български морски 

курорт традиционно се включват деца, 

юноши и девойки от лекоатлетическите 

школи във Варна. Тази година се очаква 

участниците да са над 100. 

За победителите в различните 

възрастови групи и дистанции са 

осигурени уикенд ваканции в Хотел 

Приморски, предметни награди и ваучери за посещения във водна и термална зона на 

Аквахаус Термал & Бийч, където най-добрите в състезанието могат да релаксират с 

термалната вода на курорта. Спортното събитие се организира със съдействието на 

Дирекция „Спорт“ на Община Варна, Спортен клуб „Супер спорт“ и курорта Св. Св. 

Константин и Елена чрез инициативата „Уелнес фонд“. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ot-30-godini-nasam-ne-sme-otchitali-tolkova-golyam-broj-turisti-po-moreto/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ot-30-godini-nasam-ne-sme-otchitali-tolkova-golyam-broj-turisti-po-moreto/
https://tourismboard.bg/news/lekoatleticheska-obikolka-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena/
https://tourismboard.bg/news/lekoatleticheska-obikolka-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena/
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 Доц. Румен Драганов: Пещерата „Съева дупка“ е затворена за 

посетители поради карантина след положителна проба за коронавирус 

 

Пещерата „Съева дупка“ е 

затворена за посетители поради 

карантина след положителна проба за 

коронавирус на служител, потвърди за 

БТА Румен Драганов, изпълнителен 

секретар на Българския туристически 

съюз (БТС), който стопанисва обекта. 

Драганов обясни, че обектът ще 

остане затворен до 29 септември. 

Разпоредил е да бъдат направени PCR-тестове на всички работници и служители и, ако 

са отрицателни, пещерата ще започне отново да приема туристи по-рано от 

предвиденото. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-peshterata-saeva-dupka-e-zatvorena-za-posetiteli-poradi-karantina-sled-polozhitelna-proba-za-koronavirus/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-peshterata-saeva-dupka-e-zatvorena-za-posetiteli-poradi-karantina-sled-polozhitelna-proba-za-koronavirus/


 

 

 
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 

 

 

Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

 

 БТС постави над 20 табели за маркировка на основните пътеки в 

Люлин планина 

 

Над 20 табели по стандарта на 

Българския туристически съюз и 

европейските стандарти за маркировка 

бяха поставени по всички основни пътеки 

в Люлин планина от Български 

туристически съюз (БТС), Туристическо 

дружество „Боерица“ и Университетски 

аварийно-спасителен отряд. 

Работна група подготвя цялостна 

стратегия за развитието на Люлин планина и регулиране на пътеките за пешеходци, 

велосипедисти и кросови мотори от гледна точка на безопасността и за да не се влиза в 

конфликти между този вид посетители. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Сдружението на заведенията в България представи 

изискванията си към властта 

 

След като на браншовите организации в туризма се срещнаха с властта, за да 

решат заедно какви противоепидемични мерки да се прилагат в България, така че хем 

вирусът да е под контрол, хем бизнесът да работи безпрепятствено, Сдружението на 

заведенията в България (СЗБ) представи ясна позиция на страницата си във Фейсбук.  

 

Повече информация 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/bts-postavi-nad-20-tabeli-za-markirovka-na-osnovnite-pateki-v-lyulin-planina/
https://tourismboard.bg/news/bts-postavi-nad-20-tabeli-za-markirovka-na-osnovnite-pateki-v-lyulin-planina/
https://tourismboard.bg/news/sdruzhenieto-na-zavedeniyata-v-balgariya-predstavi-iziskvaniyata-si-kam-vlastta/
https://tourismboard.bg/news/sdruzhenieto-na-zavedeniyata-v-balgariya-predstavi-iziskvaniyata-si-kam-vlastta/
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 Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Министър Балтова проведе работна среща с представители на 

туристическия бизнес 

 

Министърът на туризма доц. Стела 

Балтова проведе работна среща с широк 

кръг от представители на туристическия 

бизнес на 20 септемрври 2021 г., за да 

обсъди оптималното разпределение на 

част от средствата, които се отпускат 

целево за подкрепа на сектора с приетите 

промени в държавния бюджет. 

От името на Националния борд по 

туризъм присъстваше изпълнителният директор д-р Полина Карастоянова. 

Основна тема на срещата бе разработването на схема за държавна помощ в 

рамките на отпуснатите 30 млн. лв., съгласно член 112 от Закона за държавния бюджет, 

който предвижда финансовата помощ за предприятия със спад в оборота над 30 на сто, 

спрямо оборота си от 2019 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Ирена Георгиева е назначена за заместник-министър на туризма 

 

Ирена Георгиева е назначена за заместник-министър на туризма, показва 

справка в сайта на министреството на туризма. 

Ирена Георгиева е назначена на длъжността заместник-министър на туризма, на 

която е била и в периода февруари 2015 – май 2021.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-provede-rabotna-sreshta-s-predstaviteli-na-turisticheskiya-biznes/
https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-provede-rabotna-sreshta-s-predstaviteli-na-turisticheskiya-biznes/
https://tourismboard.bg/news/irena-georgieva-e-naznachena-za-zamestnik-ministar-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/irena-georgieva-e-naznachena-za-zamestnik-ministar-na-turizma/
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Министър Балтова: Държавата има нужда от работещ бизнес в 

туризма 

 

Държавата има нужда от работещ 

сектор туризъм и всички заети желаят да 

работят, да не бъдат ограничавани и да 

дадат своя принос както за развитието на 

икономиката в страната, така и за 

осигуряване на стабилен бизнес, който да 

позволи на посетителите от България и 

всички части на света да се чувстват 

спокойно и сигурно в дестинация 

България. Това заяви служебният министър на туризма Стела Балтова по време на 

брифинг в Министерски съвет след среща с туристическия бранш при премиера Стефан 

Янев на 23 септември 2021 г., на която присъстваха и министрите на финансите, 

здравеопазването и икономиката. 

От името на Националния борд по туризъм присъстваше изпълнителният 

директор д-р Полина Карастоянова. 

 

Повече информация 

 

 

 

Прекратява се в СУНИ кандидатстването по 3-та фаза на 

държавната помощ на туроператорите за изпълнение на чартърни 

полети за входящ туризъм 

 

Обнародваните на 16.09.2021 в Държавен вестник промени в Закона за 

изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 

2021 г., налагат Министерството на туризма да прекрати процедурата по набиране на 

заявления за кандидатстване по Фаза III от процедурата по предоставяне на „Държавна 

помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен 

лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, за 

периода от 01.06.2021 г. до 31.12.2021 г.“.  

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-darzhavata-ima-nuzhda-ot-rabotesht-biznes-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-darzhavata-ima-nuzhda-ot-rabotesht-biznes-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/prekratyava-se-v-suni-kandidatstvaneto-po-3-ta-faza-na-darzhavnata-pomosht-na-turoperatorite-za-izpalnenie-na-chartarni-poleti-za-vhodyasht-turizam/
https://tourismboard.bg/news/prekratyava-se-v-suni-kandidatstvaneto-po-3-ta-faza-na-darzhavnata-pomosht-na-turoperatorite-za-izpalnenie-na-chartarni-poleti-za-vhodyasht-turizam/
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Пета среща на работещите в сферата на туризма от Южното 

Черноморие и Странджа в Бургас 

 

Министър Балтова представи сезон 

2021 пред участниците в Петата среща на 

работещите в сферата на туризма от 

Южното Черноморие и Странджая. На 

форума в Бургас, който се проведе на 21 

септември 2021 г., присъстваха 

представители на различни подсектори от 

бизнеса, висши училища и общини от 

региона, както и областният управител на 

Бургас проф. Мария Нейкова. 

Беше поставена темата за националните курорти, решаването на чиито проблеми 

ще се отрази чувствително върху качеството на туризма. 

Представители на сектора изразиха надежда, че догодина туризмът ще се 

възстанови. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Туристически сезон лято 2021 – успешен, но кратък 

 

Собствениците на хотели обаче твърдят, че високата заетост в разгара на 

краткия летен сезон, продължил тази година едва 40 дни, не може да компенсира 

загубите им покрай епидемичните рестрикции от началото на годината, както и липсата  

на адекватна подкрепа от страна на държавата. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/peta-sreshta-na-raboteshtite-v-sferata-na-turizma-ot-yuzhnoto-chernomorie-i-strandzha-v-burgas/
https://tourismboard.bg/news/peta-sreshta-na-raboteshtite-v-sferata-na-turizma-ot-yuzhnoto-chernomorie-i-strandzha-v-burgas/
https://tourismboard.bg/news/turisticheski-sezon-lyato-2021-uspeshen-no-kratak/
https://tourismboard.bg/news/turisticheski-sezon-lyato-2021-uspeshen-no-kratak/
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Проф. Радка Аргирова: Чужденците няма да искат да идват тук 

на почивка 

 

Проф. Радка Аргирова в интервю за „168 часа“ на 24 септември 2021 г.: COVID 

ще върлува още 10 г. у нас, мачка туризъм и търговия. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Балтова: Здравното министерство ще организира 

томбола за ваксинирани 

 

Здравното министерство ще организира томбола за ваксинирани. Това обяви в 

ефира на Нова телевизия служебният министър на туризма Стела Балтова на 19 

септември 2021 г. Министърът подчерта, че в момента не се обмисля въвеждането на 

ваучери срещу ваксинация. 

 

Повече информация 

 

 

 

Работодатели агитират своите служители да се ваксинират чрез 

финансови стимули 

 

Работодатели агитират своите служители да се ваксинират чрез финансови 

стимули, научи „Монитор“. 

С увеличаването на случаите на COVID-19 все повече фирми започват да 

обмислят варианти да продължат работа, въпреки разпространението на заразата. Един 

от тях е именно масовата имунизация на работещите в компанията. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/prof-radka-argirova-chuzhdentsite-nyama-da-iskat-da-idvat-tuk-na-pochivka/
https://tourismboard.bg/news/prof-radka-argirova-chuzhdentsite-nyama-da-iskat-da-idvat-tuk-na-pochivka/
https://tourismboard.bg/news/baltova-zdravnoto-ministerstvo-shte-organizira-tombola-za-vaksinirani/
https://tourismboard.bg/news/baltova-zdravnoto-ministerstvo-shte-organizira-tombola-za-vaksinirani/
https://tourismboard.bg/news/rabotodateli-agitirat-svoite-sluzhiteli-da-se-vaksinirat-chrez-finansovi-stimuli/
https://tourismboard.bg/news/rabotodateli-agitirat-svoite-sluzhiteli-da-se-vaksinirat-chrez-finansovi-stimuli/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

България и Полша подписаха Меморандум за разбирателство в 

туризма 

 

Служебният министър на туризма 

доц. Стела Балтова присъства на 

откриването на Международното 

туристическо изложение в Познан – 

Toursalon 2021, което се провежда в 

периода 24-26 септември. Министър 

Балтова участва в oфициалната церемония 

по откриването заедно с Анджей Гут-

Мостови, държавен секретар с ресор 

туризъм в Министерството на развитието и технологиите на Полша. В рамките на 

церемонията двамата подписаха Меморандум за разбирателство в областта на туризма 

между Министерството на туризма на Република България и Министерството на 

развитието и технологиите на Република Полша. 

 

Повече информация 

 

 

 

Атракционите у нас около три пъти по-скъпи от Турция 

 

Туристическите атракциони у нас излизат с до три пъти по-скъпи, отколкото 

тези в Турция, показа проверка на „Монитор“. Сериозните разлики в цените на 

туристическите услуги, а също и хранителните продукти вече години наред примамват 

немалко българите да се отправят на юг за своята ваканция. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-i-polsha-podpisaha-memorandum-za-razbiratelstvo-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-i-polsha-podpisaha-memorandum-za-razbiratelstvo-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/atraktsionite-u-nas-okolo-tri-pati-po-skapi-ot-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/atraktsionite-u-nas-okolo-tri-pati-po-skapi-ot-turtsiya/
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Норвегия маха всички COVID ограничения 

 

Норвегия се връща към нормалния 

ритъм на живот от утре, като слага край на 

ограничителните мерки заради 

пандемията от Covid -19.  

„Изминаха 561 дни, откакто 

въведохме най-строгите мерки в мирно 

време. Настъпи моментът да се върнем 

към нормалното всекидневие“, заяви 

премиерът Ерна Солберг. 

Отмяната влиза в сила в 16 часа местно време на 25 септември 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Англия опростява системата за международни пътувания, 

свързана с пандемията от коронавирус 

 

От 4 октомври 2021 г. Англия опростява системата за международни пътувания, 

свързана с пандемията от коронавирус, включително за български граждани. 

По информация на посолството ни в Лондон властите премахват сегашната 

„светофарна система“ на оценяване на съответните държави, като тя ще бъде заменена 

с единен „червен“ списък от страни и територии и опростени мерки за пристигащите от 

останалия свят. 

 

Повече информация 

 

 

 

На ски лифтовете в Австрия - с ковид сертификати 

 

Австрия със строги изисквания за предстоящия ски сезон. В ски лифтовете ще се 

допускат хора само с маски с висока защита и срещу сертификат, който удостоверява 

ваксинация срещу COVID-19, отрицателен тест или че заразата е преболедувана. 

 

Повече информация 

  

https://tourismboard.bg/news/norvegiya-maha-vsichki-covid-ogranicheniya/
https://tourismboard.bg/news/norvegiya-maha-vsichki-covid-ogranicheniya/
https://tourismboard.bg/news/angliya-oprostyava-sistemata-za-mezhdunarodni-patuvaniya-svarzana-s-pandemiyata-ot-koronavirus/
https://tourismboard.bg/news/angliya-oprostyava-sistemata-za-mezhdunarodni-patuvaniya-svarzana-s-pandemiyata-ot-koronavirus/
https://tourismboard.bg/news/na-ski-liftovete-v-avstriya-s-kovid-sertifikati/
https://tourismboard.bg/news/na-ski-liftovete-v-avstriya-s-kovid-sertifikati/

