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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
Позиция на Изпълнителния директор на Националния борд по 

туризъм относно Зеления сертификат 

 

 Зеленият сертификат трябва да се въведе за всички публични дейности и услуги 

вместо пълен локдаун, за да бъде овладяна пандемията и да започне възстановяването 

на туризма. Това заяви д-р Полина Карастоянова, Изпълнителен директор на 

Националния борд по туризъм. Според нея сертификатът трябва да важи още за 

държавната и общинска администрация, за фирмите, търговия, за градския и 

междуселищния транспорт, за жп транспорта и всички други дейности, където има 

струпване на хора. Това е пътят да се избегне противопоставянето на обществения 

интерес и отделни бизнес сектори. „Категорично сме против локдаун и спирането на 

икономиката“, коментира Карастоянова. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/pozitsiya-na-izpalnitelniya-direktor-na-natsionalniya-bord-po-turizam-otnosno-zeleniya-sertifikat/
https://tourismboard.bg/news/pozitsiya-na-izpalnitelniya-direktor-na-natsionalniya-bord-po-turizam-otnosno-zeleniya-sertifikat/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Доц. Румен Драганов: Зеленият сертификат не пречи на туризма 

 

Няма да има туристи, чийто почивки 

да бъдат прекъснати, заради въвеждането 

на зелен сертификат. Това заяви в студиото 

на „Денят на живо с Наделина Анева” по 

NovaNews доцент Румен Драганов от 

Института за анализи и оценки в туризма на 

25 октомври 2021 г.  

По думите му с въвеждането на тази 

мярка няма драма. „Това е европейска мярка, която общо взето влияе добре върху 

туризма. През следващата година очкаваме повече туристи. Колкото по-скоро 

преодолеем червения цвят на картата на заболеваемостта - толкова по-добре“, подчерта 

той. 

 

Вж. видео 

 

 

Доц. Румен Драганов: Малките хотели и къщи за гости 

препълнени за Нова година в България 

 

Почивките на нашенци за Нова година в къщите за гости, малките семейни 

хотели, балнео, спа и уелнес обектите, вилите и апартаментите вече са предплатени. 

Това заяви пред „Монитор“ директорът на Института за анализи и оценки в туризма 

доц. Румен Драганов на 27 октомври 2021 г. Според прогнози на института покрай 

коледно-новогодишните празници се очакват 500 000 пътувания на българи в страната 

и чужбина. 

По думите му отлив на резервации за ваканция в големите хотели също не се 

наблюдава, а дългоочакваните чуждестранни гости ще пристигнат от Ирландия, 

Германия, Централна Европа и Русия. 

„По-голямата част от гражданите на Европа вече имат зелен сертификат и могат 

да почиват свободно. Изискването за задължителен PCR тест при качването на борда, 

което част от авиокомпаниите въведоха, също не смущава никого“, категоричен бе 

експертът, според когото броят на действащите места за настаняване не е намалял 

спрямо предходната година въпреки новите здравни разпоредби.. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-zeleniyat-sertifikat-ne-prechi-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-zeleniyat-sertifikat-ne-prechi-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-malkite-hoteli-i-kashti-za-gosti-prepalneni-za-nova-godina-v-balgariya/
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 Мариян Беляков: По-скъп ще е ски сезонът тази година 

 

По-скъп ще е ски сезонът тази 

година заради икономическия спад в 

туризма и повишените режийни разходи за 

хотелиери и собственици на спортни 

съоръжения. Това коментира в „Денят 

започва“ по БНТ директорът на 

„Пампорово“ АД Мариян Беляков на 29 

октомври 2021 г. 

Той се обяви против въвеждането на зелен сертификат за ползване на ски-

лифтовете. Изтъкна, че 99% от лифтовете у нас са от открит тип, а проверките за зелен 

сертификат на входа на ски съоръженията биха създали сериозни организационни 

проблеми. 

Дори вдигането на цените обаче няма да компенсира напълно повишените 

разходи в сектора, изтъкна директорът на „Пампорово“ АД. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 Мариян Беляков: Зеленият сертификат е неприложим в ски 

туризма 

 

„Ски курортите се отличават от другите видове туризъм. Тук не можем да 

говорим само за хотели и предлагане на храна. Хората идват да карат ски, а това е 

свързано с подготовката на ски пистите, лифтовете и всичко около обработване на 

пистите. Отделно имаме и ски училищата и ски гардероби. Това са много компоненти, 

от които зависи човек да има пълноценна почивка. Няма как това да стане, ако трябва 

да им изискваме зелени сертификати при качването на лифта“, заяви Беляков за БНР на 

28 октомври 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/mariyan-belyakov-po-skap-shte-e-ski-sezonat-tazi-godina/
https://tourismboard.bg/news/mariyan-belyakov-po-skap-shte-e-ski-sezonat-tazi-godina/
https://tourismboard.bg/news/mariyan-belyakov-zeleniyat-sertifikat-e-neprilozhim-v-ski-turizma/
https://tourismboard.bg/news/mariyan-belyakov-zeleniyat-sertifikat-e-neprilozhim-v-ski-turizma/
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 Доц. Румен Драганов: Туристите ще бъдат значително по-малко 

през зимата 

 

„Ние на картата стоим в 

тъмночервено. А туризмът много се влияе 

от здравната обстановка. Все още на 

картата стоим добре, тъй като до зимния 

сезон има още два месеца”, обясни Румен 

Драганов от Института за оценки и 

анализи в туризма в ефира на „Здравей, 

България“ по Нова телевизия на 28 

октомври 2021 г. 

Според него по отношение на туризма бедата е много голяма. „Това, което 

посочихме над всичко като мярка, е ваксинирането. Нас ни гледат като процент 

ваксинирани и на картата на Европа стоим като лош ученик с много малко 

ваксинирани. Туристите ще бъдат значително по-малко през зимата”, предупреждава 

той. 

И обясни, че заради влошената здравна обстановка в страната, останалите 

държави налагат различни мерки. Което ще откаже чуждестранните туристи да 

пътуват. 

„Всяко нещо, което води до увеличаване на броя на ваксинираните, е важно. 

Туризмът през изминалата година искаше приоритетно да бъдат ваксинирани 

работещите. Асоциациите декларираха, че искат ваксинацията да е наравно с медиците, 

за да бъде подсигурен летния сезон”, припомни той. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-turistite-shte-badat-znachitelno-po-malko-prez-zimata/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-turistite-shte-badat-znachitelno-po-malko-prez-zimata/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

 На среща с представители на протестиращите туроператори 

министър Стела Балтова и заместник-министър Ирена Георгиева 

представиха решения и спешни действия за предоставянето на 

отпуснатите за туризма средства 

 

Министърът на туризма Стела 

Балтова и заместник-министър Ирена 

Георгиева проведоха среща с 

представители на протестиращите 

туроператори, на която бяха обсъдени 

начините за възможно най-бързото 

усвояване от сектора на отпуснатите за 

туризъм средства. Лидерите на основните 

професионални организации – ОБТ, АБТТА, БАТА и Сдружение „Туризъм“ бяха 

запознати подробно от министър Балтова относно извършената от Министерството на 

туризма до момента работа по подготвяне на схемите за разпределяне на средствата за 

туризъм. С актуализацията на Закона за бюджета на Република България в последния 

ден на 46 Народно събрание за туризъм бяха определени 70 млн. лева, но не бяха 

разписани конкретни мерки и правила за реда, условията и точните критерии за 

разпределянето им. 

 

Повече информация 

 

 

 

COVID спря резервациите за празниците в Банско 

 

Резервациите за празниците са спрени от седмица заради пика на заболелите от 

COVID-19 и несигурността за това дали хотелите ще работят. Това съобщи 

председателят на „Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни 

Родопи“ Златко Златанов пред „Телеграф“. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/na-sreshta-s-predstaviteli-na-protestirashtite-turoperatori-ministar-stela-baltova-i-zamestnik-ministar-irena-georgieva-predstaviha-resheniya-i-speshni-dejstviya-za-predostavyaneto-na-otpusnatite-za-t/
https://tourismboard.bg/news/na-sreshta-s-predstaviteli-na-protestirashtite-turoperatori-ministar-stela-baltova-i-zamestnik-ministar-irena-georgieva-predstaviha-resheniya-i-speshni-dejstviya-za-predostavyaneto-na-otpusnatite-za-t/
https://tourismboard.bg/news/covid-sprya-rezervatsiite-za-praznitsite-v-bansko/
https://tourismboard.bg/news/covid-sprya-rezervatsiite-za-praznitsite-v-bansko/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Националният съвет по туризъм прие Годишната програма за 

Национална туристическа реклама 2022 

 

Националният съвет по туризъм 

прие на онлайн заседание Годишната 

програма за Национална туристическа 

реклама 2022. Съветът беше открит от 

министъра на туризма Стела Балтова. В 

навечерието на предстоящия зимен сезон е 

важно отново да си напомним, че на първо 

място трябва да поставим сигурността на 

туристите, да отчетем предизвикателствата 

и да начертаем съвместните ни цели, защото само заедно ще можем да преминем през 

трудностите, заяви в обръщението си към участниците министърът. 

Сред основните цели в маркетинговата дейност на Министерство на туризма за 

2022 г. са интелигентното планиране на националната имиджова, продуктова и 

регионална реклама и ефективното и ефикасно разпределение на силно ограничения 

бюджет. За да гарантира тяхното практическо приложение, институцията е 

идентифицирала необходимостта от провеждането на специализирани маркетингови 

проучвания и анализи, чието портфолио да осигури и оформи една визионерска рамка 

за реализиране на маркетинговите дейности на Министерство на туризма. С 

конкретните анализи и проучвания се цели да се получи актуална информация за 

определени показатели, които се отнасят за туристическия сектор на национално и 

международно ниво и отразяват нови тенденции, микро и макроикономически 

променливи, включително фактора на COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-savet-po-turizam-prie-godishnata-programa-za-natsionalna-turisticheska-reklama-2022/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-savet-po-turizam-prie-godishnata-programa-za-natsionalna-turisticheska-reklama-2022/
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Министерството на туризма изготви и съгласува с 

представители на организациите на туристическия бизнес проект на 

схема за държавна помощ на стойност 30 млн. лева, по чл. 1, ал. 5, т.9, 

б. в) от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2021 г. 
 

Министерството на туризма проведе онлайн среща с представители на сектора за 

обсъждане на разработена схема за предоставяне на безвъзмездни средства на стойност 

30 млн., съгласно чл. 1, ал. 5, т.9, б. в) от Закона за Държавния бюджет на Република 

България за 2021 г. В основата й е заложен принципът за компенсиране на загуби, 

възникнали от пряко или косвено ограничение в дейността на предприятията, 

вследствие от въведените мерки срещу COVID-19.  

 

Повече информация 

 

 

 

 Министър Балтова: Средства за туризма има, трябва съгласие за 

разпределянето им 

 

Служебният министър на туризма Стела Балтова коментира какви мерки ще 

бъдат предприети за бранша в студиото на „Денят започва“ по БНТ на 27 октомври, 

ден след протеста на туроператорите заради липсата на средства от правителството за 

ликвидност и възстановяване на парите на клиентите им. 

„Сектор туризъм се намира в една безпрецедентна ситуация. Тя такава в Европа 

и по целия свят. Осигурени са 70 милиона лева, но се наблюдава едно забавяне от 

правна и финансова гледна точка как тези средства ще бъдат разпределени. Вече е 

разработено и съгласувано необходимото“, заяви тя. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-izgotvi-i-saglasuva-s-predstaviteli-na-organizatsiite-na-turisticheskiya-biznes-proekt-na-shema-za-darzhavna-pomosht-na-stojnost-30-mln-leva-po-chl-1-al-5-t-9-b-v-ot-zako/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-izgotvi-i-saglasuva-s-predstaviteli-na-organizatsiite-na-turisticheskiya-biznes-proekt-na-shema-za-darzhavna-pomosht-na-stojnost-30-mln-leva-po-chl-1-al-5-t-9-b-v-ot-zako/
https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-sredstva-za-turizma-ima-tryabva-saglasie-za-razpredelyaneto-im/
https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-sredstva-za-turizma-ima-tryabva-saglasie-za-razpredelyaneto-im/
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Министерството на туризма обявява началото на шестите 

Годишни награди в туризма–2021 

 

Тазгодишното издание на конкурса 

се провежда по миналогодишните правила, 

които са съобразени с всички промени в 

работата на отрасъла, наложени от 

разпространението на COVID-19. 

Надпреварата ще се проведе в 10 

категории, от които 4 професионални, 4 

художествени и 1 специално 

предназначена за българските общини. Традиционно се запазва голямата награда, която 

е в категория „Изборът на българите“, и ще бъде определена сред всички туристически 

обекти, включени в „100-те национални“ и „50-те малко познати места“. 

Онлайн вот ще определи носителите на награди във всяка категория. Всеки 

може да гласува еднократно за един участник в рамките на една категория (отчита се 

едно гласуване от всеки IP адрес), като може да се подкрепи кандидат от всяка 

категория. Онлайн гласуването ще приключи на 22.11.2021 г. в 00:00 часа.  

 

Повече информация 

 

 

 

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на 

епидемична обстановка през септември 2021 година 

 

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 40.3% от 

ръководителите смятат да продължат да работят, 35.7% - да продължат с настоящата си 

дейност, макар и с намален обем, 21.8% предвиждат временно да преустановят 

дейността си, а 1.8% прогнозират да я прекратят. Това показва анкетно проучване на 

НСИ сред управителите на местата за настаняване 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-obyavyava-nachaloto-na-shestite-godishni-nagradi-v-turizma-2021/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-obyavyava-nachaloto-na-shestite-godishni-nagradi-v-turizma-2021/
https://tourismboard.bg/news/dejnost-i-sastoyanie-na-mestata-za-nastanyavane-pri-usloviyata-na-epidemichna-obstanovka-prez-septemvri-2021-godina/
https://tourismboard.bg/news/dejnost-i-sastoyanie-na-mestata-za-nastanyavane-pri-usloviyata-na-epidemichna-obstanovka-prez-septemvri-2021-godina/
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37% повече чужденци са посетили България през септември 2021 

година 

 

През септември 2021 г. посещенията на чужденци в България са 772.6 хил. , или 

с 37.1% повече в сравнение със септември 2020 година, като транзитните преминавания 

представляват 45.5 на сто от всички посещения на чуждестранни гости в страната 

(351.6 хил.). 

През септември 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както 

следва: с други цели - 53.0%, с цел почивка и екскурзия - 36.3%, и със служебна цел - 

10.7%. 

 

Повече информация 

 

 

 

Набелязват се мерки за развитието на туризма в Русенско 

 

Набелязват се спешни мерки за 

развитието на туризма и културата в Русе и 

региона. Това съобщават от областната 

управа в крайдунавския град, след като 

областният управител Борислав 

Българинов се е срещнал със заместник-

министъра на туризма Ирена Георгиева. 

Сред идеите, които би трябвало да 

се осъществят в краткосрочен период, са създаването на Съвет за новаторски решения в 

секторите туризъм, култура и творчески индустрии. 

Целта е подобна платформа да обедини становищата както на доказани експерти 

в сферата, така и на младежи, имащи идеи за развитието на региона.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/37-poveche-chuzhdentsi-sa-posetili-balgariya-prez-septemvri-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/37-poveche-chuzhdentsi-sa-posetili-balgariya-prez-septemvri-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/nabelyazvat-se-merki-za-razvitieto-na-turizma-v-rusensko/
https://tourismboard.bg/news/nabelyazvat-se-merki-za-razvitieto-na-turizma-v-rusensko/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

Министър Балтова проведе работна среща с водещи полски 

туроператори преди началото на зимния сезон 

 

Министърът на туризма Стела Балтова проведе онлайн работна среща с водещи 

полски туроператори на 27 октомври 2021 г. В разговорите взеха участие заместник-

министрите на туризма Ирена Георгиева и Мария Белколева. 

 

Повече информация 

 
 

 

Антигенен вместо PCR тест за пристигащите в Англия, които са 

напълно ваксинирани 

 

От 24 октомври пристигащите в Англия, които са напълно ваксинирани, ще 

могат да си правят антигенен вместо PCR тест. 

По информация на посолството ни в Лондон напълно ваксинираните поне от 14 

дни, които пристигат в Англия от страни, които не са в "червения списък", сред които и 

България, могат да си направят антигенен тест на или преди втория ден от 

пристигането си. Тестовете могат да бъдат закупени от частни доставчици. 

 

Повече информация 

 

 

 

Нови правила за влизане с въздушен транспорт в САЩ 

 

Всички чуждестранни граждани, които пристигат по въздух, , считано от 8 

ноември, ще е необходимо да бъдат напълно ваксинирани срещу COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-provede-rabotna-sreshta-s-vodeshti-polski-turoperatori-predi-nachaloto-na-zimniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-provede-rabotna-sreshta-s-vodeshti-polski-turoperatori-predi-nachaloto-na-zimniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/antigenen-vmesto-pcr-test-za-pristigashtite-v-angliya-koito-sa-napalno-vaksinirani/
https://tourismboard.bg/news/antigenen-vmesto-pcr-test-za-pristigashtite-v-angliya-koito-sa-napalno-vaksinirani/
https://tourismboard.bg/news/novi-pravila-za-vlizane-s-vazdushen-transport-v-sasht/
https://tourismboard.bg/news/novi-pravila-za-vlizane-s-vazdushen-transport-v-sasht/
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Сривът на турската лира увеличи българските туристи в Турция 

 

„Все повече туристи от България се оплакват от болки в ръцете, причинени от 

носенето на пълни торби с покупки от Народния пазар“, „Лирата 6 пъти е по-евтина от 

лева“ - с подобни заглавия в кореспонденции от крайграничния град Одрин медиите в 

Турция съобщават, че броят на българските туристи по пазарите в региона 

непрекъснато расте. 

 

Повече информация 

 

 

 

Гърция е водеща туристическа дестинация в Европа през 2021 г. 
 

Гърция е водеща туристическа дестинация в Европа през 2021 г. Страната се 

нарежда на първо място в класацията на Световните туристически награди (World 

Travel Awards), съобщава вестник „Kathimerini“. 

Световните туристически награди са създадени през 1993 г. Целта е да се 

отличат и наградят най-добрите в основни сфери на туристическата индустрия. 

Област Атика заема първо място в класацията на крайбрежни дестинации в 

Европа и изпреварва Барселона, Венеция, Истанбул, Лисабон, Порто и Дубровник. 

 

Повече информация 

 

 

 

Белгия въвежда COVID сертификат за кафенета и ресторанти 

 

Белгия въвежда от 1 ноември 2021 г. COVID сертификат за кафета, ресторанти, 

фитнес зали и други обществени сгради в цялата страна. Федералното правителство на 

страната прибегна до мерките заради увеличаващия се брой заразени. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/srivat-na-turskata-lira-uvelichi-balgarskite-turisti-v-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/srivat-na-turskata-lira-uvelichi-balgarskite-turisti-v-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-e-vodeshta-turisticheska-destinatsiya-v-evropa-prez-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-e-vodeshta-turisticheska-destinatsiya-v-evropa-prez-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/belgiya-vavezhda-covid-sertifikat-za-kafeneta-i-restoranti/
https://tourismboard.bg/news/belgiya-vavezhda-covid-sertifikat-za-kafeneta-i-restoranti/
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Тайланд отваря отново границите си за ваксинирани туристи 

 

Хотелиери, амбулантни търговци, 

шофьори на тук-тук (авторикши) в Банкок 

се подготвят за решително изпитание: от 1 

ноември Тайланд отваря отново 

границите си за ваксинирани туристи след 

година и половина опустошителен 

локдаун. 

Загубите се измерват с десетки 

милиарди долари, като над 3 милиона 

души са загубили работата си. 

Банкок, най-посещаваният град в света преди пандемията, ще има нужда от 

много време, за да заличи раните си, предупреждават професионалисти от сектора. 

 

Повече информация 

 

 

 

Тунис ще изисква отрицателен PCR тест от всички пристигащи, 

независимо дали са ваксинирани 

 

Тунизийските власти актуализират режима на влизане в страната, както и 

мерките срещу разпространението на COVID-19. По информация на посолството ни в 

Тунис, считано от 27 октомври, всички пътници, независимо дали са ваксинирани, 

трябва да представят отрицателен PCR тест с QR код, направен не по-рано от 72 часа 

към момента на регистрация. Ако не бъде представен отрицателен резултат от PCR 

тест, на пътника ще бъде отказана регистрация. Сертификатът за отрицателния резултат 

трябва да бъде предоставен на здравните служби на пунктовете за контрол на 

температурата при пристигане на летищата в Тунис. 

Пътуващите, които нямат поставена пълна ваксина, включително туристите от 

организирани пътувания, подлежат на задължителна 7-дневна карантина в определени 

от властите хотели. Разходите са за сметка на пътниците, които трябва да представят 

ваучер. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/tajland-otvarya-otnovo-granitsite-si-za-vaksinirani-turisti/
https://tourismboard.bg/news/tajland-otvarya-otnovo-granitsite-si-za-vaksinirani-turisti/
https://tourismboard.bg/news/tunis-shte-iziskva-otritsatelen-pcr-test-ot-vsichki-pristigashti-nezavisimo-dali-sa-vaksinirani/
https://tourismboard.bg/news/tunis-shte-iziskva-otritsatelen-pcr-test-ot-vsichki-pristigashti-nezavisimo-dali-sa-vaksinirani/
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Либия посреща първи туристи след десетилетие на война 

 

Либия посрещна първата си група 

чуждестранни туристи от десетилетие 

насам с екскурзия до град-оазис дълбоко в 

пустинята, който преди това беше 

забранен за посетители поради годините 

на война. 

Френският пътешественик Жан-

Пол, който за първи път посещава Либия 

преди повече от десет години, е сред около 

100-те туристи, предимно от Европа, които участват в пътуването. Той заяви, че 

отдавна е искал да се върне в тази „великолепна страна с изключителни пейзажи и 

много гостоприемни хора“. 

„Заради събитията в продължение на 10 години това не беше възможно. А сега 

ни казаха, че най-накрая можем да се върнем тук на контролирано пътуване с охрана", 

каза 57-годишният мъж. "Хората тук са много гостоприемни и имаш чувството, че 

либийците наистина искат отново да видят туристи.“ 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/libiya-posreshta-parvi-turisti-sled-desetiletie-na-vojna/
https://tourismboard.bg/news/libiya-posreshta-parvi-turisti-sled-desetiletie-na-vojna/

