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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
НБТ и КБТБ с предложения за правила на работа на обектите в 

българския туризъм в зависимост от заболяваемостта от COVID-19 

 

 Националният борд по туризъм (НБТ), съвместно с КБТБ, в резултат на 

поредица от срещи с министъра на туризма, министъра на здравеопазването и 

министъра на икономиката, отправя предложения за мерки на работа на обектите в 

българския туризъм в зависимост от заболяваемостта от COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nbt-i-kbtb-s-predlozheniya-za-pravila-na-rabota-na-obektite-v-balgarskiya-turizam-v-zavisimost-ot-zabolyavaemostta-ot-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/nbt-i-kbtb-s-predlozheniya-za-pravila-na-rabota-na-obektite-v-balgarskiya-turizam-v-zavisimost-ot-zabolyavaemostta-ot-covid-19/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Ричард Алибегов: Мярката 60/40 в момента е напълно 

неизползваема 

 

„В момента заведенията работят 

протестно и след 23 часа, въпреки че 

Министерствто на здравеопазването е 

определило краен час до 23 часа. Масово 

управителите на заведения не се 

съобразяват с него с мотива, че бизнесът 

няма да издържи на поредната 

ограничителна мярка“, обяви 

председателят на БАЗ Ричард Алибегов по 

NovaNews на 4 октомври 2021 г. 

 

Вж. видео 

 

 

  

 

Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

 Заведенията ще работят без ограничения за клиенти с COVID 

сертификат 

 

Всички заведения ще могат да работят на 100% без ограничение в работното 

време при предоставяне от страна на клиентите на сертификат за ваксинация, 

официален документ за преболедуване на COVID-19, PCR-тест или бърз антигенен 

тест. Това съобщи Сдружение на заведенията в България (СЗБ) на страницата си във 

Фейсбук на 8 октомври 2021 г. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-myarkata-60-40-v-momenta-e-napalno-neizpolzvaema/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-myarkata-60-40-v-momenta-e-napalno-neizpolzvaema/
https://tourismboard.bg/news/zavedeniyata-shte-rabotyat-bez-ogranicheniya-za-klienti-s-covid-sertifikat/
https://tourismboard.bg/news/zavedeniyata-shte-rabotyat-bez-ogranicheniya-za-klienti-s-covid-sertifikat/
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 Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Стела Балтова: Ваксините са спасение за туризма 

 

Как приключи летният сезон и как върви подготовката за зимния? Какви са 

предизвикателствата пред туристическия сектор у нас попитахме министъра на туризма 

доц. Стела Балтова в интервю за „Стандарт“, публикувано на 4 октомври 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Проф. Кантарджиев: Догодина никой няма да иска да дойде в 

България 

 

„Лятото трябваше да се каже - който иска да ходи по заведения, на концерти, на 

театри, трябва да се ваксинира. Тогава обаче министерството разчистваше лични 

сметки. Прехвърлянето на отговорност няма да доведе до нищо добро. Трябва 

авторитетни хора, на които обществото вярва, да говорят за ваксинациите хубаво, а не 

да се правят послания от министерството, които са смайващи“, каза професор 

Кантарджиев предаването „Хоризонт за вас“ по БНР на 8 октомври 2021 г.  

 

Повече информация 

 

 

 

 Ирена Георгиева: Над 4.5 млн. туристи са посетили България 

тази година 

 

„Над 4,5 млн. туристи са посетили България до 10 септември, това е ръст от 70% 

спрямо миналата година. Над 2,5 млн. от тях са били българи“. Това заяви в „Денят на 

живо“ по NovaNews на 7 октомври 2021 г. Ирена Георгиева, зам.-министър на туризма. 

 

Вж. видео 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/stela-baltova-vaksinite-sa-spasenie-za-turizma/
https://tourismboard.bg/news/stela-baltova-vaksinite-sa-spasenie-za-turizma/
https://tourismboard.bg/news/prof-kantardzhiev-dogodina-nikoj-nyama-da-iska-da-dojde-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/prof-kantardzhiev-dogodina-nikoj-nyama-da-iska-da-dojde-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/irena-georgieva-nad-4-5-mln-turisti-sa-posetili-balgariya-tazi-godina/
https://tourismboard.bg/news/irena-georgieva-nad-4-5-mln-turisti-sa-posetili-balgariya-tazi-godina/
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Две заведения в столицата получиха стикера „100% ваксиниран 

персонал“ 

 

Още два туристически обекта - два от 

най-култовите и популярни нощни клубове 

в столицата получиха стикера „100% 

ваксиниран персонал“ - пиано-бар 

„Магнито“ и денс-клуб „Ялта“. 

Министърът на туризма доц. Стела 

Балтова заедно с държавния главен здравен 

инспектор д-р Ангел Кунчев поставиха 

отличителния знак срещу сертификатите, които собствениците на заведенията 

представиха.  

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Балтова: Зимният туристически сезон ще бъде доста 

по-труден 

 

„Трите основни конкурентни ски дестинации Италия, Австрия и Франция са 

заявили категорично, че ще отворят този сезон, докато през миналия България беше 

единствената дестинация, която не затвори“, обясни министър Балтова. 

 

Повече информация 

 

 

 

Среща с бизнеса и контролните органи в „Боровец“ за 

подготовка за зимния сезон 

 

По време на дискусията бяха обсъдени различни теми, сред които ваксинацията 

и различните изисквания от някои държави при влизане в страната, както и 

въвеждането на облекчен режим за туристите от Израел и Великобритания. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/dve-zavedeniya-v-stolitsata-poluchiha-stikera-100-vaksiniran-personal/
https://tourismboard.bg/news/dve-zavedeniya-v-stolitsata-poluchiha-stikera-100-vaksiniran-personal/
https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-zimniyat-turisticheski-sezon-shte-bade-dosta-po-truden/
https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-zimniyat-turisticheski-sezon-shte-bade-dosta-po-truden/
https://tourismboard.bg/news/sreshta-s-biznesa-i-kontrolnite-organi-v-borovets-za-podgotovka-za-zimniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/sreshta-s-biznesa-i-kontrolnite-organi-v-borovets-za-podgotovka-za-zimniya-sezon/
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В навечерието на зимния сезон служебният министър на туризма 

доц. Стела Балтова и държавният глава Румен Радев разговаряха с 

туристическия бизнес в Банско 

 

Банско е едно от лицата на 

българския туризъм. Затова е от 

изключително значение да бъде съхранена 

природата в района, така че най-

ефективно да бъде използвана за 

развитието на туризма и на 

икономическите възможности на града. 

Това заяви президентът Румен Радев по 

време на среща с кмета на Банско Иван 

Кадев и представители на неговия екип, в която участваха министърът на туризма 

Стела Балтова и областният управител на Благоевград Николай Шушков. По-късно те 

участваха в среща с представители на местната власт, бизнеса и общественици от 

региона. 

 

Повече информация 

 

 

 

Стела Балтова: България показа, че е желана дестинация 

 

Според Стела Балтова 

туристическият бранш е бил в пълна 

мобилизация и са възстановени около 70% 

от нивата спрямо успешната 2019 година. 

„Не мога да кажа, че сезонът е 

спасен, защото от гледна точка на това, че 

не сме се възстановили на нивата от 2019 

г., но туризмът възвърна своята 

жизнеспособност. България показа, че е 

желана дестинация“, заяви министърът на туризма в „Денят започва с Георги Любенов“ 

по БНТ на 3 октомври 2021 г. 

 

Вж. видео 

 

 

https://tourismboard.bg/news/v-navecherieto-na-zimniya-sezon-sluzhebniyat-ministar-na-turizma-dots-stela-baltova-i-darzhavniyat-glava-rumen-radev-razgovaryaha-s-turisticheskiya-biznes-v-bansko/
https://tourismboard.bg/news/v-navecherieto-na-zimniya-sezon-sluzhebniyat-ministar-na-turizma-dots-stela-baltova-i-darzhavniyat-glava-rumen-radev-razgovaryaha-s-turisticheskiya-biznes-v-bansko/
https://tourismboard.bg/news/stela-baltova-balgariya-pokaza-che-e-zhelana-destinatsiya/
https://tourismboard.bg/news/stela-baltova-balgariya-pokaza-che-e-zhelana-destinatsiya/
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До 30 ноември 2021 г. е удължен срокът за изплащане на 

обезщетенията от туроператорите към клиентите за неосъществени 

пътувания заради пандемията 

 

С приетото изменение е удължен срокът за изплащане от туроператорите към 

клиентите на дължимите суми за неосъществени пътувания, който обхващаше периода 

от 1 март до 31 декември 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Туроператорите, получили държавна помощ по схема BG-

176789478-2021-03 за възстановяване на дължимите суми на клиенти, 

могат да извършват промяна в обстоятелствата 

 

Във връзка с влезлите в сила на 08.10.2021 г. промени в Постановление № 197 от 

15 юни 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от 

оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска 

дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 

и за преодоляване на последиците, в сила от 18.06.2021 г., обн. ДВ. бр.51 от 18 Юни 

2021г., изм. ДВ. бр.84 от 8 Октомври 2021г., Министерството на туризма процедира 

нормативно допълнение на Указанията за кандидатстване и правила за предоставяне на 

безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-03 за предоставяне на 

безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за 

възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода 

от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID–19, съобщи 

Министерството на туризма на 8 октомври 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/do-30-noemvri-2021-g-e-udalzhen-srokat-za-izplashtane-na-obezshteteniyata-ot-turoperatorite-kam-klientite-za-neosashtestveni-patuvaniya-zaradi-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/do-30-noemvri-2021-g-e-udalzhen-srokat-za-izplashtane-na-obezshteteniyata-ot-turoperatorite-kam-klientite-za-neosashtestveni-patuvaniya-zaradi-pandemiyata/
https://tourismboard.bg/news/turoperatorite-poluchili-darzhavna-pomosht-po-shema-bg-176789478-2021-03-za-vazstanovyavane-na-dalzhimite-sumi-na-klienti-mogat-da-izvarshvat-promyana-v-obstoyatelstvata/
https://tourismboard.bg/news/turoperatorite-poluchili-darzhavna-pomosht-po-shema-bg-176789478-2021-03-za-vazstanovyavane-na-dalzhimite-sumi-na-klienti-mogat-da-izvarshvat-promyana-v-obstoyatelstvata/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

UNWTO: Световният туризъм ще се възстанови напълно през 

2023-2024 г. 
 

Световният туризъм се повиши през юли благодарение на въвеждането на 

ваксинации и по-малко ограничения за пътуване, но броят на пътуващите все още далеч 

не достига нивата отпреди пандемията, съобщи Световната туристическа организация 

към ООН UNWTO. 

Около 54 милиона туристи са преминали международните граници през юли, 

което е най-високата цифра от април 2020 г. в първите месеци на коронавирусната 

криза. 

„Това подобрение беше подкрепено от повторното отваряне на много 

дестинации за международни пътувания, най-вече в Европа и Северна и Южна 

Америка, в съчетание с напредъка, постигнат при въвеждането на ваксините срещу 

Covid-19, което допринесе за постепенно възстановяване на безопасната мобилност в 

Европа и други части на света", се казва в изявлението. 

 

Повече информация 

 
 

 

България участва в Международното туристическо изложение 

„EXPOTRAVEL 2021“ в Екатеринбург 

 

Министерството на туризма на 

Република България бе представено от 

заместник-министъра на туризма Мария 

Белколева, която участва в официалната 

церемония за откриване на 

Международното туристическо 

изложение „EXPOTRAVEL 2021“. Тя 

представи България като безопасна и 

търсена от руските туристи дестинация, 

както и възможностите за почивка, укрепване на здравето и активен отдих през цялата 

година. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/unwto-svetovniyat-turizam-shte-se-vazstanovi-napalno-prez-2023-2024-g/
https://tourismboard.bg/news/unwto-svetovniyat-turizam-shte-se-vazstanovi-napalno-prez-2023-2024-g/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-v-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-expotravel-2021-v-ekaterinburg/
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България с награда от най-голямото есенно туристическо 

изложение UITM в Украйна 

 

На UITМ 2021 страната ни се 

представя с информационен щанд с 

увеличена площ от 54 кв.м. Освен 

Министерство на туризма като основен 

организатор на българския щанд, участие 

ще вземат и две туроператорски фирми. 

Още в първия ден на изложението 

българският щанд бе награден за най-

креативен дизайн. 

 

Повече информация 

 

 

 

България участва в международното туристическо изложение 

International French Travel Market 

 

Министерството на туризма 

участва в международното туристическо 

изложение International French Travel 

Market /IFTM TOP RESA/ в Париж, 

Франция, което се провежда в периода от 

5 до 8 октомври. 

На изложението страната ни се 

представя с щанд от 44 кв. м, като 

участие съвместно с Министерство на 

туризма имат и две туристически фирми. 

Изложението се провежда за първи път от 2019 г., след прекъсване заради 

пандемията. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-s-nagrada-ot-naj-golyamoto-esenno-turistichesko-izlozhenie-uitm-v-ukrajna/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-s-nagrada-ot-naj-golyamoto-esenno-turistichesko-izlozhenie-uitm-v-ukrajna/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-v-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-international-french-travel-market/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-v-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-international-french-travel-market/
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Напълно свободно движение за ваксинирани се планира в 

Гърция 

 

Ваксинираните в Гърция да могат 

да се движат абсолютно свободно, дори и 

в зоните с най-висока заболеваемост от 

COVID-19 предвижда план на 

правителството, съобщава БТА. 

Отпадането на ограниченията, 

налагани заради пандемията, ще бъде 

валидно само за гражданите, които са 

завършили пълния си ваксинационен 

цикъл. Това означава, че в райони, където е въведен локдаун заради увеличаване на 

случаите, заведенията ще могат да работят отново с музика само за ваксинирани лица. 

 

Повече информация 

 

 

 

Туризмът и животът в Италия са във възход благодарение на 

ваксините 

 

Италия осъществи истинско чудо – 

нейната икономика регистрира по-голям 

прираст от предвидения, а бюджетният 

дефицит е по-нисък от очаквания. Всичко 

това става благодарение на факта, че 

животът в страната потегли с пълни сили 

благодарение на вече над 72% напълно 

ваксинираните италианци. Те са свободни 

да работят, да консумират и да 

стимулират потреблението. От 4 седмици се наблюдава непрекъснат спад в случаите на 

COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/napalno-svobodno-dvizhenie-za-vaksinirani-se-planira-v-gartsiya/
https://tourismboard.bg/news/napalno-svobodno-dvizhenie-za-vaksinirani-se-planira-v-gartsiya/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-i-zhivotat-v-italiya-sa-vav-vazhod-blagodarenie-na-vaksinite/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-i-zhivotat-v-italiya-sa-vav-vazhod-blagodarenie-na-vaksinite/
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Италия отменя ковид ограниченията в театри, кина и музеи 

 

Италианските власти премахнаха 

ограниченията за броя на посетителите на 

всички културни институции. Това 

съобщи министърът на културата на 

страната. 

„Най-накрая културният сектор ще 

се съживи. От 11 октомври кината, 

театрите и концертните зали се връщат на 

100% заетост, но остава изискването да се 

носят маски и да се представя ваксинационен сертификат“, гласи съобщението. 

 

Повече информация 

 

 

 

В Нидерландия премахват изискването за социална дистанция 

след постигането на голям брой ваксинирани 

 

Постигането на голям брой ваксинирани в Нидерландия прави възможно 

премахването на  изискването за спазване на 1.5 м социална дистанция между хората на 

обществени места. 

От края на септември е въведено задължение за притежание на COVID-пропуск 

за достъп до барове и ресторанти, фестивали, концерти, професионални спортни 

състезания, кина, театри. 

Гражданите имат право на COVID-пропуск, ако са напълно ваксинирани, имат 

валиден документ за преболедуване на заболяването или негативен резултат от тест, 

направен не повече от 24 часа преди използването на пропуска. 

Собствениците на заведения могат да се снабдят със специални устройства за 

разчитане кодовете на COVID-пропуските. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/italiya-otmenya-kovid-ogranicheniyata-v-teatri-kina-i-muzei/
https://tourismboard.bg/news/italiya-otmenya-kovid-ogranicheniyata-v-teatri-kina-i-muzei/
https://tourismboard.bg/news/v-niderlandiya-premahvat-iziskvaneto-za-sotsialna-distantsiya-sled-postiganeto-na-golyam-broj-vaksinirani/
https://tourismboard.bg/news/v-niderlandiya-premahvat-iziskvaneto-za-sotsialna-distantsiya-sled-postiganeto-na-golyam-broj-vaksinirani/
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Индия вдига ограниченията за туристи 

 

Индия ще бъде отворена отново за 

туристи от 15 октомври, след като бе 

затворена повече от година заради 

пандемията от коронавирус, съобщи 

правителството. 

„След като разгледа различни 

данни, Министерството на вътрешните 

работи реши да започне да предоставя 

нови туристически визи за чужденци, 

пристигащи в Индия чрез чартърни полети, в сила от 15 октомври 2021 г.“, се казва в 

изявление на вътрешното министерство. „Чуждестранните туристи, които влизат в 

Индия с полети, различни от чартърни самолети, ще могат да го направят само от 15 

ноември 2021 г. с нови туристически визи“, се добавя в него. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

https://tourismboard.bg/news/indiya-vdiga-ogranicheniyata-za-turisti/
https://tourismboard.bg/news/indiya-vdiga-ogranicheniyata-za-turisti/

