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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
Националният борд по туризъм настоява за 9% ДДС за туризма 

и през 2022 г. 
 

 Националният борд по туризъм ще настоява да бъде запазена намалената ставка 

от 9% ДДС за ски услугите (лифтове), хотелите, туроператорите и ресторантите в 

бюджета на държавата за 2022 г. Мярката ще подпомогне бизнеса и ще стимулира 

туризма. 

В допълнение държавата трябва да поеме такса смет и половината от данък 

сгради на хотелите за една година, които в момента са непосилни за собствениците, тъй 

като дори обектите, които не работят, продължават да дължат данък сгради и такса 

смет. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-nastoyava-za-9-dds-za-turizma-i-prez-2022-g/
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Д-р Полина Карастоянова: Липсваха политическа воля, кураж и 

култура за това, което трябваше да се случи в туризма 

 

Бизнесът в България показа, че е по-подготвен, има реакции, сетивност и усет 

към правилните стъпки в сегашната ситуация, каквито управляващите не успяха да 

демонстрират. Това каза за радио „Фокус“ изпълнителният директор на Националния 

борд по туризъм Полина Карастоянова на 15 октомври 2021 г.  

„В резултат отново на много активно взаимодействие, което ние от НБТ имаме с 

колегите ни от Конфедерацията на българския туристически бизнес, това са 7-те най-

големи организации в туризма, с които си партнираме по модела на работодателските 

организации, предложихме, за да излезем от този тупик, в който буквално се намираме, 

предложихме на министъра на здравеопазването, на министъра на туризма и на 

министър-председателя група от мерки, с които всъщност да направим възможно 

бизнесите да не бъдат затваряни, а всички публични услуги да се ползват на 100% в 

случай, че здравният статус на всеки един от нас като клиент, като гражданин, може да 

бъде доказан през ваксинационен сертификат, документ, че си преболедувал в рамките 

на последните 6 месеца, PCR тест или бърз антигенен тест“, коментира тя.  

 

Цялото интервю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-lipsvaha-politicheska-volya-kurazh-i-kultura-za-tova-koeto-tryabvashe-da-se-sluchi-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-lipsvaha-politicheska-volya-kurazh-i-kultura-za-tova-koeto-tryabvashe-da-se-sluchi-v-turizma/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Balkan Holidays и министерството на туризма обсъдиха 

предстоящия зимен сезон за туристи от Великобритания 

 

Министърът на туризма Стела 

Балтова и екип от министерството на 

туризма проведоха онлайн среща на 14 

октомври 2021 г., в която обсъдиха 

предстоящия зимен сезон и условията за 

влизане в страната на туристи от 

Великобритания с представители на 

Balkan Holidays. 

„При нас винаги цена-пакет-услуга 

са били на доста високо ниво, като голяма част от нашите клиенти са туристи, които се 

връщат година след година в България“, подчертаха представителите на големия 

туроператор Balkan Holidays, който тази година отбелязва 55 години присъствие на 

българския пазар. 

 

Повече информация 

 

 

Фондация „Св. св. Константин и Елена“ започва 13-тата 

благотворителна инициатива „Изкуството за деца в нужда“ 

 

Традиционната благотворителна 

инициатива „Изкуството за деца в нужда“ 

на Фондация „Св. св. Константин и Елена“ 

и тази година започва на 18 октомври. 

Кампанията е в името на деца в 

неравностойно положение от Варна и 

региона и се подкрепя от художници, 

скулптори, фотографи, галерии и дарители 

от цялата страна. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/balkan-holidays-i-ministerstvoto-na-turizma-obsadiha-predstoyashtiya-zimen-sezon-za-turisti-ot-velikobritaniya/
https://tourismboard.bg/news/balkan-holidays-i-ministerstvoto-na-turizma-obsadiha-predstoyashtiya-zimen-sezon-za-turisti-ot-velikobritaniya/
https://tourismboard.bg/news/fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena-zapochva-13-tata-blagotvoritelna-initsiativa-izkustvoto-za-detsa-v-nuzhda/
https://tourismboard.bg/news/fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena-zapochva-13-tata-blagotvoritelna-initsiativa-izkustvoto-za-detsa-v-nuzhda/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

 СТТА ОБТ: Зелените сертификати са единственото работещо 

решение в настоящия момент 

 

Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение „Бъдеще 

за туризма” (СТТА ОБТ) считат, че зелените сертификати са единственото работещо 

решение в настоящия момент. Те са против затварянето на бизнеси и забраната за 

организирани туристически пътувания. 

 

Повече информация 

 

 
 

 РТА „Родопи“: През втората половина на летния туристически 

сезон в област Смолян имаше доста туристи 

 

Задоволителна беше заетостта на 

хотелите, които работиха през лятото в 

област Смолян, тъй като все пак сме в 

условията на COVID-пандемия. Това каза 

за радио „Фокус“ – Смолян Пантелей 

Мемцов – председател на Регионалната 

туристическа асоциация (РТА) „Родопи“ 

на 11 октомври 2021 г. 

„Втората половина на лятото от края на юли да около 10-15 септември беше 

доста по-силна за туризма в региона. Голяма бе заетостта на по-малките хотели и къщи 

за гости, тъй като там съобразно условията се наемаха от семейства. Къщите за гости са 

с малък капацитет и те по-добре работиха от гледна точка и това, че по-лесно се 

продават и хората ги предпочитат заради сигурността спрямо COVID-19. Въпреки това 

и големите хотели работеха доста активно през август“, поясни той. 

 

Повече информация 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/stta-obt-zelenite-sertifikati-sa-edinstvenoto-raboteshto-reshenie-v-nastoyashtiya-moment/
https://tourismboard.bg/news/stta-obt-zelenite-sertifikati-sa-edinstvenoto-raboteshto-reshenie-v-nastoyashtiya-moment/
https://tourismboard.bg/news/rta-rodopi-prez-vtorata-polovina-na-letniya-turisticheski-sezon-v-oblast-smolyan-imashe-dosta-turisti/
https://tourismboard.bg/news/rta-rodopi-prez-vtorata-polovina-na-letniya-turisticheski-sezon-v-oblast-smolyan-imashe-dosta-turisti/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Работещите и самоосигуряващите се във временно затворените 

заради Ковид бизнеси ще получават компенсация от 75% от 

осигурителния им доход до края на 2021 г. 
 

Работещите и самоосигуряващите се във временно затворените с акт на 

държавен орган заради Ковид икономически дейности ще получават компенсация в 

размер на 75% от осигурителния си доход за юли за времето, през което са ползвали 

неплатен отпуск заради наложените ограничения. Това реши правителството с 

приемането на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и 

реда за изплащане на този вид финансова подкрепа до края на 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

51% ръст на нощувките в местата за настаняване в България 

през август 2021 г. 
 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 

август 2021 г., е 5 361.5 хил., или с 51.2% повече в сравнение със същия месец на 

предходната година, сочи статистиката на НСИ. 

Чуждите граждани са реализирали 3.0233 милиона нощувки, а българските - 

2.3382 милиона. 

През август 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.4% от общия 

брой нощувки на чужди граждани и 39.7% - на българи..  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/raboteshtite-i-samoosiguryavashtite-se-vav-vremenno-zatvorenite-zaradi-kovid-biznesi-shte-poluchavat-kompensatsiya-ot-75-ot-osiguritelniya-im-dohod-do-kraya-na-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/raboteshtite-i-samoosiguryavashtite-se-vav-vremenno-zatvorenite-zaradi-kovid-biznesi-shte-poluchavat-kompensatsiya-ot-75-ot-osiguritelniya-im-dohod-do-kraya-na-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/51-rast-na-noshtuvkite-v-mestata-za-nastanyavane-v-balgariya-prez-avgust-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/51-rast-na-noshtuvkite-v-mestata-za-nastanyavane-v-balgariya-prez-avgust-2021-g/
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 Дефицитът в приходите на летище София догодина ще бъде 32 

милиона евро 

 

Летище София очаква около 30% 

повече пътници през тази година в 

сравнение с миналата. Новият 

концесионер е предвидил редица стимули 

с цел привличане на повече 

авиокомпании, увеличаване на 

възможностите за пътуване и на броя на 

пътниците. Въпреки кризата 

концесионерът потвърждава, че ще 

изпълни инвестиционната си програма. 

„През летните месеци числата показват, че все още имаме 30% по-малко от 

трафика, от  броя на пътниците за 2019 година. През първите три зимни месеца на 2021 

година трафикът беше все още много малък в сравнение с 2019 та. През април тази 

година започнахме да се възстановяваме, което наблюдавахме и през летния период. 

Правим сравнениe с останалите европейски летища, които се представят малко по-зле 

от нас и като процент при нас данните са над средните за Европа, което добър знак. Но 

това не ни успокоява“, каза в специално интервю за БНР Хесус Кабайеро – 

изпълнителен директор на концесионера на летището „СОФ Кънект“, на 15 октомври 

2021 г. 

 

Цялото интервю 

 

 

 

Туристическите райони - шанс за привличане на туристи 

 

Изтече срокът за общественото обсъждане за промени в закона за туризма, които 

предвиждат организациите за управление на туристическите райони да станат 

самостоятелни и да могат да развиват друга стопанска дейност. „Министерството на 

туризма насърчава туристическото райониране и провежда политика за развитие на 

туристическите райони“, каза за БНР Венелина Червенкова директор на Дирекция в 

Министерството на туризм.  

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/defitsitat-v-prihodite-na-letishte-sofiya-dogodina-shte-bade-32-miliona-evro/
https://tourismboard.bg/news/defitsitat-v-prihodite-na-letishte-sofiya-dogodina-shte-bade-32-miliona-evro/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskite-rajoni-shans-za-privlichane-na-turisti/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskite-rajoni-shans-za-privlichane-na-turisti/
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Хотелски инвестиционен форум 2021 

 

Заместник-министърът на туризма 

Ирена Георгиева участва в откриването на 

Хотелски форум 2021 на 12 актомври 2021 

г. Събитието, организирано от 

Българската асоциация на 

професионалистите в мениджмънта на 

хотели, събра инвеститори и мениджъри 

на хотели и хотелски групи, които да 

обсъдят ситуацията, предизвикателствата 

и възможностите в бизнеса след отпечатъка на световната пандемия от COVID-19. 

Една от последиците, която не може да бъде пренебрегната обаче, е недостигът 

на кадри, тъй като работниците в много сегменти от туризма се преместиха в други 

сектори и бяха загубени ценни специалисти с умения и с години трупан опит, подчерта 

тя. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вкуси България, за да я опознаеш и обикнеш! 

 

Да изследваш България с … небцето. Това е не само възможно, но и желателно 

за всеки, който иска да се докосне до истинското й лице, скрито зад клишетата и 

трескавите обиколки „по обекти“ с колекциониране на селфита. 

У нас селският туризъм набира скорост покрай пандемията и върви ръка за ръка 

с кулинарните или т.нар. гастротурове в комбинация с бавното пътуване. Всяка област 

си има своите типични храни и ястия, чийто рецепти се предават от майка на дъщеря. 

Често приготвянето им е свързано с някаква символика или местна традиция. 

„Кулинарните пътешествия помагат на хората да опознаят повече страната ни, като 

видят  и вкусят всяко едно нейно кътче и се докоснат до прелестите й не само със 

сърцето, но и с небцето“ – твърди пред БНР Екатерина Терзиева, създател на популярна 

платформа за гастрономически и винен туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/hotelski-investitsionen-forum-2021/
https://tourismboard.bg/news/hotelski-investitsionen-forum-2021/
https://tourismboard.bg/news/vkusi-balgariya-za-da-ya-opoznaesh-i-obiknesh/
https://tourismboard.bg/news/vkusi-balgariya-za-da-ya-opoznaesh-i-obiknesh/
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Министерството на туризма организира онлайн среща за бизнеса 

с туристическите аташета на България 

 

Екип на Министерство на туризма 

организира онлайн среща с бизнеса на 11 

октомври 2021 г., на която представи 

работата на туристическите аташета на 

България. Действащите туристически 

представители на страната ни са Катя 

Жекова – аташе по туризъм в Русия, 

Пламен Бакалов – за Германия и Николай 

Костов, който отговаря за Вишеградската 

четворка и работи във Варшава. 

Една от основните задачи на туристическото представителство е да подава 

редовно и системно достоверна и полезна информация както на туристическия бизнес, 

така и към крайните потребители и туристическите бюра. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-organizira-onlajn-sreshta-za-biznesa-s-turisticheskite-atasheta-na-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-organizira-onlajn-sreshta-za-biznesa-s-turisticheskite-atasheta-na-balgariya/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

Туристите търсят сигурни дестинации в момента 

 

Всеки турист преди да тръгне на път гледа статистиката. Никога преди не сме 

имали нужда от толкова достоверна информация, каза доц. Соня Алексиева, 

преподавател в „НБУ“ и ПР експерт в областта на туризма, в ефира на Bloomberg TV 

Bulgaria на 15 октомври 2021 г. 

„Важно е да си отговорим на въпроса дали единствено уникалната ни природа и 

разнообразните туристически продукти, които предлагаме, са достатъчни, за да 

привлекат чуждестранни туристи. Сигурността и безопасността имат ключова роля при 

избора на дестинация“, допълни тя. 

 

Цялото интервю 

 
 

 

Българи отново атакуват Занзибар 

 

Между 4000 и 6000 нашенци ще стегнат куфарите за екзотично пътешествие 

тази есен и зима, въпреки че повечето от най-желаните дестинации са в червената зона 

за разпространение на COVID-19. Това съобщава вестник „Телеграф“, позовавайки се 

на проучване сред туроператори и експерти в областта на туризма. Пикът в 

пътуванията ще бъде около Коледа и Нова година, а места се запазват от сега. 

Занзибар отново се връща на сцената и офертите за танзанийския остров валят, 

след като там дъждовният сезон приключи. Сега е най-доброто време за почивка там, 

категорични са туроператори. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/turistite-tarsyat-sigurni-destinatsii-v-momenta/
https://tourismboard.bg/news/turistite-tarsyat-sigurni-destinatsii-v-momenta/
https://tourismboard.bg/news/balgari-otnovo-atakuvat-zanzibar/
https://tourismboard.bg/news/balgari-otnovo-atakuvat-zanzibar/
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Как швейцарските курорти искат да привлекат неваксинирани 

туристи? 

 

Известните курорти в Швейцария 

се страхуват, че неваксинираните ще се 

откажат ваканциите си, защото ще се 

чувстват ощетени в правата си, а това са 

милиони потенциални гости. 

Затова се появиха и първите 

курорти, които предлагат свои собствени 

центрове за тестване, пише в новия си 

брой сп. Hotelrevue. Замисълът е ясен - с 

помощта на центрове за тестване ще се облекчи достъпа от страна на неваксинираните 

до туристическите места, казина и барове. 

 

Повече информация 

 

 

 

ЕК предоставя 60 хиляди безплатни карти за пътуване на млади 

европейци 

 

Безплатни карти за пътуване ще получат 60 000 европейци на възраст между 18 

и 20 години. Европейската комисия за поредна година обявява своята инициатива 

DiscoverEU, която дава възможност младежи от целия континент да разгледат нови 

места в Евросъюза. 

Ще може да се кандидатства от 12 октомври до 26 октомври на обяд, за период 

на пътуване през 2022 г., която ще бъде Европейската година на младежта. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kak-shvejtsarskite-kurorti-iskat-da-privlekat-nevaksinirani-turisti/
https://tourismboard.bg/news/kak-shvejtsarskite-kurorti-iskat-da-privlekat-nevaksinirani-turisti/
https://tourismboard.bg/news/ek-predostavya-60-hilyadi-bezplatni-karti-za-patuvane-na-mladi-evropejtsi/
https://tourismboard.bg/news/ek-predostavya-60-hilyadi-bezplatni-karti-za-patuvane-na-mladi-evropejtsi/
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Какви мерки се предприемат срещу неваксинираните туристи на 

о-в Бали? 

 

Без особена изненада ваксините 

срещу COVID-19 се превръщат във все 

по-задължително условие за пътуване и 

посещение на редица места по света. Това 

пък води до редица инфарктни и куриозни 

ситуации. 

На остров Бали покрай прочутия 

плаж Кута са изградени пропускателни 

пунктове, през които се допускат само 

ваксинирани туристи и местни. Останалите обаче буквално са намерили дупка в 

правилата. 

Огромната пясъчна стена по протежението на плажната ивица има общо 28 

врати, 20 от които се зазиждат по разпореждане на местните власти. Останалите осем 

функционират като пропускателни пунктове, на които се гледат не само сертификатите 

за ваксинация, но и се следи бройката на допуснатите, защото има дневно ограничение. 

 

Повече информация 

 

 

 

COVID пропускът става задължителен за работещите в Италия 

 

Италия въвежда задължителни ваксинации срещу коронавирус на работното 

място от 15 октомври 2021 г. 

85% от италианците са получили поне по една доза. Около 2,5 милиона обаче 

изобщо не са имунизирани. 

Задължителният "зелен паспорт" в офисите е една от най-строгите, но и най-

популярни противоепидемични ограничения в Италия. 

Около две трети от жителите на Ботуша одобряват мярката. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kakvi-merki-se-predpriemat-sreshtu-nevaksiniranite-turisti-na-o-v-bali/
https://tourismboard.bg/news/kakvi-merki-se-predpriemat-sreshtu-nevaksiniranite-turisti-na-o-v-bali/
https://tourismboard.bg/news/covid-propuskat-stava-zadalzhitelen-za-raboteshtite-v-italiya/
https://tourismboard.bg/news/covid-propuskat-stava-zadalzhitelen-za-raboteshtite-v-italiya/
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Брюксел въвежда повсеместно COVID сертификат 

 

От 15 октомври в Брюксел, Белгоя, влизането в ресторант, бар, кафене, кино, 

театър и спортна зала се извършва само след представяне на ковид сертификат. 

Мярката ще обхване южната белгийска област Валония от 1 ноември, а на север 

във Фландрия засега няма да се прилага. 

 

Повече информация 

 

 

 

Белгия въвежда промени при попълване на Формуляра за 

локализация на пътници 

 

Считано от 11 октомври 2021 г., Белгия въвежда промени при попълване на 

Формуляра за локализация на пътници /PLF/, който е задължителен при влизане в 

страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

Изменение в режима за пътуване до Тунис 

 

Считано от 16 октомври, отпада 

изискването за представяне на 

отрицателен PCR тест за пътниците, които 

са получили пълна ваксина и представят 

сертификат, издаден от компетентните 

здравни органи, като последната доза от 

ваксината трябва да е поставена преди 

поне 14 дни. Същите лица ще бъдат 

освободени и от задължителната 7-дневна 

карантина. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/bryuksel-vavezhda-povsemestno-covid-sertifikat/
https://tourismboard.bg/news/bryuksel-vavezhda-povsemestno-covid-sertifikat/
https://tourismboard.bg/news/belgiya-vavezhda-promeni-pri-popalvane-na-formulyara-za-lokalizatsiya-na-patnitsi/
https://tourismboard.bg/news/belgiya-vavezhda-promeni-pri-popalvane-na-formulyara-za-lokalizatsiya-na-patnitsi/
https://tourismboard.bg/news/izmenenie-v-rezhima-za-patuvane-do-tunis/
https://tourismboard.bg/news/izmenenie-v-rezhima-za-patuvane-do-tunis/

