
 

 

 
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 

 

 

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 
Брой 204 / 2021 г. 

 

за периода 25 септември – 1 октомври,  2021 г. 
 

 

Редактор: Иван Атанасов 

 

 

 

 

 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
Д-р Полина Карастоянова: Туризмът е локомотив на 

българската икономика 

 

 10 дни срок туристическият сектор 

и кабинетът да намерят начин бизнесът да 

работи без рестрикции. Подробности от 

разговорите между туристическия бранш и 

служебното правителство в студиото на 

„Темите“ по ТВ Европа даде 

изпълнителният директор на Националния 

борд по туризъм д-р Полина Карастоянова. 

 

Вж. видео 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-turizmat-e-lokomotiv-na-balgarskata-ikonomika/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-turizmat-e-lokomotiv-na-balgarskata-ikonomika/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

 Ричард Алибегов за Кацаров: Няма как виден антиваксър да 

убеди хората да се ваксинират 

 

„Няма как човек, който е виден 

антиваксър да убеди хората да се 

ваксинират. Преди да стане министър, г-н 

Стойчо Кацаров говореше по различните 

студия, че няма вирус и няма смисъл от 

маски. Именно затова му искахме 

оставката“. Това заяви в студиото на Нова 

телевизия председателят на Българската 

асоциация на заведенията Ричард 

Алибегов на 27 септември 2021 г. 

„Не може да работим единствено с имунизирани поради ниския брой 

ваксинации“, заяви той. 

 

Вж. видео 

 

 

 

Ричард Алибегов за министър Кацаров: Само да си подаде 

оставката и да се маха! 

 

Оставката на здравния министър Стойчо Кацаров поискаха от Българската 

асоциация на заведенията и от Съюза на заведенията в България. Това заяви за 

„Хоризонт“ на БНР председателят на една от тях Ричард Алибегов на 25 септември 

2021 г. 

„Само да си подаде оставката и да се маха! От този човек няма какво да се иска 

повече! От първия ден разделя обществото! На 28-и има национален протест, какви 

други действия да предприемем?!“  

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-za-katsarov-nyama-kak-viden-antivaksar-da-ubedi-horata-da-se-vaksinirat/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-za-katsarov-nyama-kak-viden-antivaksar-da-ubedi-horata-da-se-vaksinirat/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-za-ministar-katsarov-samo-da-si-podade-ostavkata-i-da-se-maha/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-za-ministar-katsarov-samo-da-si-podade-ostavkata-i-da-se-maha/
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 Доц. Румен Драганов: За някои от обектите резервациите 

приключиха още на предходната Нова година 

 

Има ли все още свободни места и 

колко ще струва да посрещнем новата 

година извън дома провери Нова 

телевизия. 

„Има и една част от обектите, 

които предварително са направили „стоп“ 

на резервациите, тъй като изчакват 

потвърждения и изчакват да видят накъде 

ще тръгнат цените във връзка с 

поскъпването на енергоносителите и ръста при инфлацията“, обясни доц. Румен 

Драганов от Институт за анализи и оценки в туризма. 

 

Вж. видео 

 

 

 

Доц. Румен Драганов: Очакваме 1 милион чуждестранни туристи 

през зимата 

 

Очаква се 1 млн. чужди туристи да влязат в страната ни в периода от декември 

2021 г. до март 2022 г. Това прогнозира директорът на Института за анализи и оценки в 

туризма Румен Драганов пред „Телеграф“ на 29 септември 2021 г. От тях 250–280 хил. 

са любители на ски спортовете, а останалите ще отседнат в спа и планински хотели.  

 

Повече информация 

 

 

 

Доц. Румен Драганов: Има пълно неразбиране какво 

представлява туристическият бизнес 

 

За БНР на 28 септември 2021 г. доц. Румен Драганов, директор на Института за 

анализи и оценка на туризма, коментира, че в управляващите има пълно неразбиране за 

това какво представлява туристическият бизнес.  

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-za-nyakoi-ot-obektite-rezervatsiite-priklyuchiha-oshte-na-predhodnata-nova-godina/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-za-nyakoi-ot-obektite-rezervatsiite-priklyuchiha-oshte-na-predhodnata-nova-godina/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ochakvame-1-milion-chuzhdestranni-turisti-prez-zimata/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ochakvame-1-milion-chuzhdestranni-turisti-prez-zimata/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ima-palno-nerazbirane-kakvo-predstavlyava-turisticheskiyat-biznes/
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 Ричард Алибегов: Да трябва да се криеш, за да работиш, това е 

абсурдно! 
 

Голяма част от нощните клубове в 

страната продължават да работят 

протестно и след 23 часа, въпреки 

проверките и получените актове. 

„Да, има написани доста актове, 

наели сме кантори в София, които ги 

обжалват индивидуално или групово. Но 

хората не се отказват, но като цяло се 

надяваме на някакво решение, тъй като 

това в дългосрочен план не е начин на работа – да трябва да се криеш, за да работиш, 

това е абсурдно“, каза председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард 

Алибегов за Bulgaria ON AIR на 1 октомври 2021 г. 

 

Вж. видео 

 

 

 

Победителите в 4-тата лекоатлетическа обиколка в курорта Св. 

Св. Константин и Елена 

 

В курорта Св. св. Константин и 

Елена завърши 4-тата лекоатлетическа 

обиколка, която за поредна година се 

проведе по линия на „Уелнес фонд“ на 

първия български морски курорт и като 

част от спортните събития във Варна от 

програмата на Европейската седмица на 

спорта #BeActive. 

В състезанието, чиито стартове 

бяха дадени от Търговски център – Приморски, се включиха над 100 участници. 

Наградите за победителите бяха предметни отличия от Община Варна, 

безплатни посещения във водна и термална зона на Аквахаус Термал & Бийч и СПА 

уикенди в Хотел Приморски. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-da-tryabva-da-se-kriesh-za-da-rabotish-tova-e-absurdno/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-da-tryabva-da-se-kriesh-za-da-rabotish-tova-e-absurdno/
https://tourismboard.bg/news/pobeditelite-v-4-tata-lekoatleticheska-obikolka-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena/
https://tourismboard.bg/news/pobeditelite-v-4-tata-lekoatleticheska-obikolka-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

 Варненската туристическа камара отличи Министерството на 

туризма и служебния министър доц. д-р Стела Балтова 

 

Варненската туристическа камара, която тази година отбелязва своя 30-годишен 

юбилей, отличи Министерството на туризма и лично връчи грамота и почетен знак на 

служебния министър на туризма доц. д-р Стела Балтова. 

 

Повече информация 

 

 

 

ВАРХ: Сватбеният и медицинският туризъм удължават сезона 

във Варна 

 

Сватбеният, медицинският, спортният, кулинарният туризъм във Варна се 

развиват страшно бързо и градът действително постепенно се превръща в дестинация 

за четири сезона, каза Павлин Косев, председател на Варненската асоциация на 

ресторантьорите и хотелиерите (ВАРХ), на 27 септември 2021 г.  

 

Повече информация 

 

 

 

СТББ: Въвеждането на COVID сертификат за хотели и 

ресторанти би било пагубно за сектора 

 

Ще има ли повече туристи в ски курортите у нас, разсъждава в интервю за 

Монитор Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес в Банско 

(СТББ).  

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/varnenskata-turisticheska-kamara-otlichi-ministerstvoto-na-turizma-i-sluzhebniya-ministar-dots-d-r-stela-baltova/
https://tourismboard.bg/news/varnenskata-turisticheska-kamara-otlichi-ministerstvoto-na-turizma-i-sluzhebniya-ministar-dots-d-r-stela-baltova/
https://tourismboard.bg/news/svatbeniyat-i-meditsinskiyat-turizam-udalzhavat-sezona-vav-varna/
https://tourismboard.bg/news/svatbeniyat-i-meditsinskiyat-turizam-udalzhavat-sezona-vav-varna/
https://tourismboard.bg/news/stbb-vavezhdaneto-na-covid-sertifikat-za-hoteli-i-restoranti-bi-bilo-pagubno-za-sektora/
https://tourismboard.bg/news/stbb-vavezhdaneto-na-covid-sertifikat-za-hoteli-i-restoranti-bi-bilo-pagubno-za-sektora/
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БАСЕТ: Усеща се ръст в селския туризъм през последните 

години 

 

Селският екотуризъм и културно-

историческия бележи ръст от преди 2-3 

години, заяви изпълнителният директор 

на Българската асоциация за селски и 

екологичен туризъм (БАСЕТ) Николай 

Панайотов. Той посочи, че COVID-19 

пандемията e увеличила търсенето на 

приятни и интересни места, по-малки 

хотели или къщи за гости, при които 

обаче да няма големи струпвания на хора. 

Специалистът коментира пред БНР на 27 септември 2021 г.: „Сред дестинациите 

има и много красиви и атрактивни, които обаче все още не са изнесени на светло от 

туроператорите и малко хора знаят за тях.“  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/baset-useshta-se-rast-v-selskiya-turizam-prez-poslednite-godini/
https://tourismboard.bg/news/baset-useshta-se-rast-v-selskiya-turizam-prez-poslednite-godini/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Фасадата на НДК светва в оранжево по случай Световния ден на 

туризма 

 

На 27 септември, отбелязваме за 41-ви път Световния ден на туризма. 

Решението за учредяването му влиза в сила през 1980 година от Световната 

организация по туризъм (UNWTO), на която Националния борд по туризъм е член. 

Темата на тазгодишното събитие е под надслов „Туризъм за приобщаващ 

растеж“. Идеята е да погледнем отвъд статистическите данни за туризма и да осъзнаем, 

че зад всяко число стои реална личност. Всички хора трябва да са част от тази 

регенерираща способност на туризма, тогава, когато светът започне да се отваря отново 

и да гледа към бъдещето. 

 

Повече информация 

 

 

 

Доц. Ангел Кунчев: Ако не ускорим ваксинацията, може да 

пострада организираният туризъм 

 

България ще има сериозни секторни проблеми, ако темповете на ваксинация 

продължават да вървят толкова бавно. Хората ще започнат да отменят конгресни 

прояви, културни, спортни събития, а това ще повлияе много сериозно на туризма – 

като имаш 5-6 места с близки цени, ще отидеш там, където е най-безопасно от гледна 

точка на коронавируса. Това каза пред bTV главният държавен здравен инспектор доц. 

Ангел Кунчев на 27 септември 2021 г.  

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/fasadata-na-ndk-svetva-v-oranzhevo-po-sluchaj-svetovniya-den-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/fasadata-na-ndk-svetva-v-oranzhevo-po-sluchaj-svetovniya-den-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/dots-angel-kunchev-ako-ne-uskorim-vaksinatsiyata-mozhe-da-postrada-organiziraniyat-turizam/
https://tourismboard.bg/news/dots-angel-kunchev-ako-ne-uskorim-vaksinatsiyata-mozhe-da-postrada-organiziraniyat-turizam/
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Поощрителна игра с предметни награди за ваксинирани 

стартира МЗ 

 

Като част от кампанията МЗ 

организира и поощрителна игра с 

предметни награди за ваксинирани лица. С 

нея ще бъдат раздадени общо 102 смарт 

часовника. Печелившите ще се определят 

на случаен принцип чрез жребий, 

проведен от МЗ. Правила на играта, 

формата за регистрация и допълнителна 

информация са достъпни на Единния 

информационен портал. 

Поощрителната игра за ваксинирани ще се проведе в периода от 30.09 - 

31.10.2021 г. В нея могат да участват лица над 12 години, които са се ваксинирали 

срещу COVID-19 в периода от 30.09.2021 г. до 31.10.2021 г., без значение дали 

имунизационният цикъл е завършен. 

 

Повече информация 

 

 

 

Стела Балтова: Държавата има нужда от работещ туристически 

бизнес 

 

„Туристическата индустрия е сред най-мощните лостове за стимулиране на 

икономиката и съм убедена, че секторът, макар и най-пострадал от пандемията, ще 

съживи икономиките в световен мащаб, включително и в България“. Това каза пред 

БНР служебният министър на туризма Стела Балтова в Световния ден на туризма. 

Тя посочи, че държавата има нужда от работещ туристически бизнес.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/pooshtritelna-igra-s-predmetni-nagradi-za-vaksinirani-startira-mz/
https://tourismboard.bg/news/pooshtritelna-igra-s-predmetni-nagradi-za-vaksinirani-startira-mz/
https://tourismboard.bg/news/stela-baltova-darzhavata-ima-nuzhda-ot-rabotesht-turisticheski-biznes/
https://tourismboard.bg/news/stela-baltova-darzhavata-ima-nuzhda-ot-rabotesht-turisticheski-biznes/
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Даниела Стоева: Българските туристи спасиха туристическия 

сезон 

 

„Можем да кажем, че сезонът беше положителен. Не бих използвала думата 

„добър“, защото не е ясно какво значи добър сезон. Да, по отношение на 2020 г. беше 

добър. Но, работейки в условията на ограничение на пандемия вече втора година, 

смятам, че този сезон беше много по-труден от предходния за целия туристически 

сектор.“ 

Така коментира за БНР на 27 септември 2021 г. Даниела Стоева, бивш зам.-

министър на туризма в служебното правителство на Стефан Янев и собственик на 

туристическа агенция. 

 

Повече информация 

 

 

 

Над 5.1 млн. туристи са избрали дестинация България от 

началото на годината 

 

За периода от началото на годината до 10 септември 2021 г. общо 5 131 061 са 

туристите, които са избрали за своя дестинация България, по данни на местата за 

настаняване, съобщи министър Балтова. От тях 3 487 594 са българи, а 1 643 467 са 

чуждестранните туристи. За сравнение, миналата година пренощувалите лица за същия 

период са били едва 3.6 млн. 

 

Повече информация 

 

 

 

1.5 милиона чужденци са посетили България през август 2021 г. 
 

През август 2021 г. относителният дял на посещенията на чужденци в България с 

цел почивка и екскурзия е 45.1%, а същата цел са имали 41.1% от българите, пътували в 

чужбина, сочи статистиката на НСИ. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/daniela-stoeva-balgarskite-turisti-spasiha-turisticheskiya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/daniela-stoeva-balgarskite-turisti-spasiha-turisticheskiya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/nad-5-1-mln-turisti-sa-izbrali-destinatsiya-balgariya-ot-nachaloto-na-godinata/
https://tourismboard.bg/news/nad-5-1-mln-turisti-sa-izbrali-destinatsiya-balgariya-ot-nachaloto-na-godinata/
https://tourismboard.bg/news/1-5-miliona-chuzhdentsi-sa-posetili-balgariya-prez-avgust-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/1-5-miliona-chuzhdentsi-sa-posetili-balgariya-prez-avgust-2021-g/
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Около 3.2 милиона пътници очакват летищата във Варна и 

Бургас през 2022 година 

 

Очакванията са през 2022 година през летищата във Варна и Бургас да преминат 

около 3,2 милиона пътници, каза на 27 септември 2021 г. във Варна Франк Кванте, 

главен изпълнителен директор на оператора на двата аеропорта "Фрапорт туин стар 

еърпорт мениджмънт" АД, който сред участниците в петото издание на форума 

"Туризъм експо - дестинация Варна". 

Той уточни, че броят на пасажерите, преминали през двете летища през тази 

година, е удвоен в сравнение с 2020 г. През 2020 година пътниците на двете летища 

бяха 1 милион, през тази година са 2 милиона, обясни Кванте. Той допълни, че 

аеропортът във Варна е с по-добри резултати в сравнение с южния крайморски град. 

 

Повече информация 

 

 

 

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на 

епидемична обстановка през август 2021 г. 
 

През август 53.9% от анкетираните от НСИ управители на местата за 

настаняване посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с 

предходния месец, а 29.9% отчитат увеличение. 

През следващия един месец 43.6% от мениджърите прогнозират, че ще могат да 

обслужат „До 100%“ от разходите за дейността със собствени средства, 36.7% - че ще 

успеят „До 50%“, а 19.3% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят 

сами. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/okolo-3-2-miliona-patnitsi-ochakvat-letishtata-vav-varna-i-burgas-prez-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/okolo-3-2-miliona-patnitsi-ochakvat-letishtata-vav-varna-i-burgas-prez-2022-godina/
https://tourismboard.bg/news/dejnost-i-sastoyanie-na-mestata-za-nastanyavane-pri-usloviyata-na-epidemichna-obstanovka-prez-avgust-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/dejnost-i-sastoyanie-na-mestata-za-nastanyavane-pri-usloviyata-na-epidemichna-obstanovka-prez-avgust-2021-g/
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Годишни награди на списание Дестинация България 2021 

 

На 29 септември 2021 г., на 

официална церемония по повод 

Световния ден на туризма, списание 

Дестинация България отличи с грамоти 

общини, личности, фирми и туристически 

обекти, допринесли за развитието, 

припознаването и утвърждаването на 

България като целогодишна туристическа 

дестинация. 

 

Повече информация 

 

 

 

Стартира постоянна морска линия от Бургас до туристическия 

комплекс „Ченгене скеле“ 

 

От 25 септември 2021 г. стартира 

постоянна морска линия до новия 

Културно-туристически комплекс 

„Ченгене скеле“. Тя ще се обслужва от 

общинския катамаран „Анастасия“. 

Комплексът е разположен само на 15 км 

южно от града, в красива местност, 

непосредствено до Рибарското селище. В 

него се съхранява и пресъздава бита на 

местните рибари, популяризирайки рибарския занаят от миналото и настоящето. 

Освен експозиционните къщички с интересни артефакти, посетителите могат да 

се запознаят с различните начини за риболов и как се разпознават черноморските риби. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/godishni-nagradi-na-spisanie-destinatsiya-balgariya-2021/
https://tourismboard.bg/news/godishni-nagradi-na-spisanie-destinatsiya-balgariya-2021/
https://tourismboard.bg/news/startira-postoyanna-morska-liniya-ot-burgas-do-turisticheskiya-kompleks-chengene-skele/
https://tourismboard.bg/news/startira-postoyanna-morska-liniya-ot-burgas-do-turisticheskiya-kompleks-chengene-skele/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

От началото на октомври България излиза от червения списък 

на Израел с рисковите държави 

 

Израелският министър на туризма Йоел Развозов съобщи добрата новина, че са 

направени всички юридически постъпки за това България да премине от червения в 

оранжевия списък на държави в класификацията за разпространение на COVID-19 на 

израелските здравни власти, като това ще се случи от началото на месец октомври. 

 

Повече информация 

 
 

 

Румъния отново включи България в списъка с държави от т. 

нар. „червена зона“ 

 

Считано от 00:00 ч. на 3 октомври България е включена в списъка с държави от 

т.нар. „червена зона“, за пътуващите от които се налага 14-дневна карантина при 

влизане в Румъния. 

 

Повече информация 

 

 

 

Белгия облекчава мерките срещу COVID-19 

 

В страната досега ваксинираните против ковид са 85 на сто от пълнолетните 

граждани, по данни на националната статистика. Задължението за носене на маски ще 

се запази в болниците, старческите домове, в градския транспорт, във влаковете и на 

гарите. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ot-nachaloto-na-oktomvri-balgariya-izliza-ot-cherveniya-spisak-na-izrael-s-riskovite-darzhavi/
https://tourismboard.bg/news/ot-nachaloto-na-oktomvri-balgariya-izliza-ot-cherveniya-spisak-na-izrael-s-riskovite-darzhavi/
https://tourismboard.bg/news/rumaniya-otnovo-vklyuchi-balgariya-v-spisaka-s-darzhavi-ot-t-nar-chervena-zona/
https://tourismboard.bg/news/rumaniya-otnovo-vklyuchi-balgariya-v-spisaka-s-darzhavi-ot-t-nar-chervena-zona/
https://tourismboard.bg/news/belgiya-oblekchava-merkite-sreshtu-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/belgiya-oblekchava-merkite-sreshtu-covid-19/
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Швеция отменя повечето ковид ограничения 

 

Здравните власти казаха, че това разхлабване на мерките е станало възможно, 

благодарение на напредъка с ваксинационната кампания. 

Над 83 процента от хората над 16-годишна възраст в Швеция са получили поне 

една доза, а над 76 процента са напълно ваксинирани. 

 

Повече информация 

 

 

 

Близо 5 милиона туристи са посетили Истанбул през първите 8 

месеца на 2021 година 

 

Броят на чуждестранните туристи посетили Истанбул през първите 8 месеца на 

годината е 4 854 004. През август 1  002 722 души посетиха Истанбул, което е ръст от 

129 % в сравнение със същия период на предходната година. 

 

Повече информация 

 

 

 

Драстичен спад на европейските туристи в Турция 

 

Туристическият сектор в Турция ще разчита все повече на пазарите на Русия, 

Украйна, Централна Азия. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/shvetsiya-otmenya-povecheto-kovid-ogranicheniya/
https://tourismboard.bg/news/shvetsiya-otmenya-povecheto-kovid-ogranicheniya/
https://tourismboard.bg/news/blizo-5-miliona-turisti-sa-posetili-istanbul-prez-parvite-8-mesetsa-na-2021-godina/
https://tourismboard.bg/news/blizo-5-miliona-turisti-sa-posetili-istanbul-prez-parvite-8-mesetsa-na-2021-godina/
https://tourismboard.bg/news/drastichen-spad-na-evropejskite-turisti-v-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/drastichen-spad-na-evropejskite-turisti-v-turtsiya/
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Как Саудитска Арабия се готви да стане следващия Дубай за 

туристите? 

 

Саудитска Арабия се подготвя да се 

отвори за международни туристи в 

близките години. Не просто да отвори 

границите, но да привлича милиони всяка 

година. Амбицията е туризмът да 

съставлява 10 процента от брутния 

вътрешен продукт на страната до 2030 г. 

като част от амнбициите на властите да 

разнообразят своята зависима от петрола 

икономика. 

Из цялата страна кипи усилено строителство на хотели, не липсват и 

футуристични атракции в стил Дубай, исторически паметници се облагородяват и 

отварят за туристи. 

 

Повече информация 

 

 

 

Египет въвежда нова SMS услуга за туристите 

 

Според помощник-министъра, отговарящ за дигиталната трансформация, Халед 

Шариф услугата ще се предоставя от мобилните оператори и се състои в автоматични 

текстови съобщения до пристигащите в страната. 

Новата услуга е част от сътрудничеството с Министерството на комуникациите 

и информационните технологии, както и от програмата за дигитализация, която се 

осъществява в Египет. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kak-sauditska-arabiya-se-gotvi-da-stane-sledvashtiya-dubaj-za-turistite/
https://tourismboard.bg/news/kak-sauditska-arabiya-se-gotvi-da-stane-sledvashtiya-dubaj-za-turistite/
https://tourismboard.bg/news/egipet-vavezhda-nova-sms-usluga-za-turistite/
https://tourismboard.bg/news/egipet-vavezhda-nova-sms-usluga-za-turistite/
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Аржентина ще приема отново чуждестранни туристи от ноември 

2021 г. 
 

С наближаването на пролетта към 

южното полукълбо Аржентина ще 

приветства всички напълно ваксинирани 

посетители от 1 ноември. 

За да бъдат считани за напълно 

ваксинирани, туристите трябва да са 

получили пълния препоръчителен курс от 

ваксини. Аржентинското здравно 

министерство в момента признава Pfizer, 

Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sputnik, Sinopharm и Convidecia. Тези, които не са 

напълно ваксинирани, също трябва да направят два теста, но освен това ще трябва да 

останат поне една седмица под карантина. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

https://tourismboard.bg/news/arzhentina-shte-priema-otnovo-chuzhdestranni-turisti-ot-noemvri-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/arzhentina-shte-priema-otnovo-chuzhdestranni-turisti-ot-noemvri-2021-g/

