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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Ричард Алибегов е преизбран за председател на Българската 

асоциация на заведенията 

 

Ричард Алибегов единодушно бе преизбран за председател на Българската 

асоциация на заведенията на 5 ноември 2021 г. 

 „Благодаря на колегите за гласуваното доверие в този толкова тежък за бранша 

ни момент. През последните години всички заедно постигнахме много успехи, но 

предстои да свършим и още много работа. Убеден съм, че ще оцелеем в тази 

безпрецедентна криза и ще излезем още по-силни и по-обединени от нея“, заяви 

Алибегов. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-e-preizbran-za-predsedatel-na-balgarskata-asotsiatsiya-na-zavedeniyata/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-e-preizbran-za-predsedatel-na-balgarskata-asotsiatsiya-na-zavedeniyata/
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БАЗ: Почти половината заведения са със 100% ваксиниран 

персонал 

 

42,2% от заведенията са с напълно ваксиниран или близо до 100-те % 

ваксиниран персонал, показва национално проучване, проведено от Българската 

асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България. 

Служителите на 13,8% са ваксинирани на 80%, на 13.5 – на 50%, а на 30,5% от 

заведенията персоналът е ваксиниран под 30%. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Bulgaria Air и ITA Airways подписаха кодшеър споразумение за 

съвместни полети 

 

Благодарение на новото кодшеър 

споразумение, от 8 ноември 2021 г., 

Bulgaria Air ще добави своя код FB по 14 

редовни линии на италианския превозвач 

от Рим. Пасажерите ще могат да се 

насладят на Бари, Болоня, Бриндизи, 

Генуа, Катания, Ламеция Терме, Милано 

(централно летище Линате), Неапол, 

Палермо, Реджио Калабрия, Триесте, 

Турин, Венеция, Верона. Кодшеър партньорството осигурява възможност на пътниците 

на националния авиопревозвач - да летят и по 9 от международните линии на ITA 

Airways – Амстердам, Барселона, Брюксел, Лондон (Хийтроу), Малта, Ница, Париж, 

Тел Авив и Тирана. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/baz-pochti-polovinata-zavedeniya-sa-sas-100-vaksiniran-personal/
https://tourismboard.bg/news/baz-pochti-polovinata-zavedeniya-sa-sas-100-vaksiniran-personal/
https://tourismboard.bg/news/bulgaria-air-i-ita-airways-podpisaha-kodshear-sporazumenie-za-savmestni-poleti/
https://tourismboard.bg/news/bulgaria-air-i-ita-airways-podpisaha-kodshear-sporazumenie-za-savmestni-poleti/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 Бранимир Ботев: Възможно е туристическите пакети за зимата 

да поскъпнат с около 20% 

 

„Възможно е туристическите пакети за зимата да поскъпнат с около 20%. 

Министерството на туризма се е скрило. То отсъства от икономиката, от стратегията за 

отрасъла. Като изключим от време на време някои благоугодни интервюта, които дава 

служебният министър, нищо друго не се случва“.  

Това каза пред БНР Бранимир Ботев, председател на Европейската лига за 

икономическо развитие за Балканите, бивш зам.-министър на туризма, в интервю на 4 

ноември 2021 г.  

„ДДС за туризма трябва да остане 9% поне за още две години, защото 

индустрията е на ръба. Цената на тока, между 40-50% повече са разходите, които 

плащат хотелите... Браншът оцелява с последни сили“. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерството на туризма подкрепи инициативата 

климатолечението да залегне като форма на здравен туризъм в района 

на Странджа и Южното Черноморие 

 

Министър Стела Балтова проведе работна онлайн среща с представители на 

инициативен комитет „Възраждане на климатолечението в Странджа“: сдружение 

„Рафаел – инфо, култура и туризъм“, сдружение „Зелена Странджа“, Туристическа 

камара „Приморско“. В срещата взе участие и д-р Татяна Ангелова – заместник-

председател на Асоциацията на лекарите по физикална и рехабилитационна медицина и 

член на медицинската комисия към Европейската СПА асоциация. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/branimir-botev-vazmozhno-e-turisticheskite-paketi-za-zimata-da-poskapnat-s-okolo-20/
https://tourismboard.bg/news/branimir-botev-vazmozhno-e-turisticheskite-paketi-za-zimata-da-poskapnat-s-okolo-20/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-podkrepi-initsiativata-klimatolechenieto-da-zalegne-kato-forma-na-zdraven-turizam-v-rajona-na-strandzha-i-yuzhnoto-chernomorie/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-podkrepi-initsiativata-klimatolechenieto-da-zalegne-kato-forma-na-zdraven-turizam-v-rajona-na-strandzha-i-yuzhnoto-chernomorie/
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Сийка Кацарова: Ниското ниво на ваксинация ще отблъсква 

чуждестранните туристи 

 

СПА хотелите и дестинации у нас са сред най-малко засегнатите от Covid 

кризата заради високия интерес към тях. И през тази зима се очаква интересът към този 

вид туризъм да се задържи. За някои СПА дестинации като Белчин, с. Баня до Разлог, 

Девин в Родопите, Велинград има търсене за комбинация от ски и СПА през зимния 

сезон. 

Традиционни чуждестранни пазари за този продукт са балканските страни. 

Хората осъзнават колко важно е за тях да засилят имунната си система, посочва Сийка 

Кацарова, вицепрезидент на Европейската СПА асоциация. Тя прогнозира, че през 

следващата година се очаква да има приблизително същия размер приходи и брой 

туристи за този вид услуга. 

 

Повече информация 

 

 

 

АБТТА: Зеленият сертификат е необходимото условие туризмът 

да съществува 

 

Правителството да поеме ангажимент за по-бързо пускане на програмите за 

туризма с решение на Министерски съвет, средства за които бяха отделени при 

актуализацията на бюджета. Това настояване на туристическия бранш изложи пред 

БНР Димитрина Горанова, председател на УС на Асоциацията на българските 

туроператори и туристически агенти (АБТТА) на 31 октомври 2021 г. 

Тя коментира, че дори Министерство на туризма да е съгласно с искането им, 

съгласие трябва да бъде получено и от другите министерства. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/sijka-katsarova-niskoto-nivo-na-vaksinatsiya-shte-otblaskva-chuzhdestrannite-turisti/
https://tourismboard.bg/news/sijka-katsarova-niskoto-nivo-na-vaksinatsiya-shte-otblaskva-chuzhdestrannite-turisti/
https://tourismboard.bg/news/abtta-zeleniyat-sertifikat-e-neobhodimoto-uslovie-turizmat-da-sashtestvuva/
https://tourismboard.bg/news/abtta-zeleniyat-sertifikat-e-neobhodimoto-uslovie-turizmat-da-sashtestvuva/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Няма да проверяват зелен сертификат на ски-съоръженията в 

зимните ни курорти 

 

На онлайн среща с представители 

на зимните ски курорти в България 

министърът на туризма Стела Балтова 

представи Правилата за прилагане на 

противоепидемични мерки при 

извършване на туристическа дейност през 

зимен сезон 2021/2022 и обсъди 

подготвения Здравен протокол за зимния 

сезон. 

„Мерките за зимния туристически сезон са съобразени с въведените със 

заповедите на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, а ключовата 

цел на протокола е да осигури максимална защита на здравето на туристите през 

зимата“, бе категорична министър Балтова. Тя представи пред участниците основните 

мерки, които трябва да предприемат местата за настаняване, а именно носенето на 

маска от служители и посетители, регулиране и контрол на потока от гости в хотела, 

поставянето на информационни табели и др. 

 

Повече информация 

 

 

 

В Забърдо – безплатна морска почивка за всеки ваксиниран 

 

Необичаен начин за стимулиране на ваксинацията предлага кметът на село 

Забърдо. Той стимулира всеки местен, който се имунизира, да почива безплатно на 

море. Причината е, че ваксинацията в селото върви с бавни темпове.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/nyama-da-proveryavat-zelen-sertifikat-na-ski-saorazheniyata-v-zimnite-ni-kurorti/
https://tourismboard.bg/news/nyama-da-proveryavat-zelen-sertifikat-na-ski-saorazheniyata-v-zimnite-ni-kurorti/
https://tourismboard.bg/news/v-zabardo-bezplatna-morska-pochivka-za-vseki-vaksiniran/
https://tourismboard.bg/news/v-zabardo-bezplatna-morska-pochivka-za-vseki-vaksiniran/
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Според областния управител на Русе е нужна силна 

маркетингова кампания за развитието на туризма в региона 

 

Русе и регионът имат нужда от 

нови визия и туристически продукти. 

Необходимо е да се поставят ясни цели и 

да се предприемат навременни мерки. 

Трябва да се наблегне на силна 

маркетингова кампания, която да 

привлече чуждестранните туристи тук, е 

заявил областният управител на Русе 

Борислав Българинов пред заместник-

министъра на туризма Мария Белколева, цитиран от областната управа в града. 

По думите на Българинов е крайно време да се работи по-активно и да се 

промотират възможностите за туризъм. 

Според него трябва да се помисли и за съчетаване на разнообразни видове 

туризъм, така че хората да бъдат удовлетворени като напускат съответната дестинация. 

 

Повече информация 

 

 

 

Въпреки пандемията в Летница отчитат ръст на туристите с 10% 

 

Въпреки пандемията Община Летница отчита добър туристически сезон. Ръстът 

на туристите е 10 процента в сравнение с 

предходната година. Увеличава се и 

легловата база, както и заведенията за 

хранене. Това заяви кметът на общината 

Красимир Джонев на пресконференция в 

Ловеч на 3 ноември 2021 г. 

По думите му до момента 

общината не е отбелязвала лош 

туристически сезон. 

 

Повече информация 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/spored-oblastniya-upravitel-na-ruse-e-nuzhna-silna-marketingova-kampaniya-za-razvitieto-na-turizma-v-regiona/
https://tourismboard.bg/news/spored-oblastniya-upravitel-na-ruse-e-nuzhna-silna-marketingova-kampaniya-za-razvitieto-na-turizma-v-regiona/
https://tourismboard.bg/news/vapreki-pandemiyata-v-letnitsa-otchitat-rast-na-turistite-s-10/
https://tourismboard.bg/news/vapreki-pandemiyata-v-letnitsa-otchitat-rast-na-turistite-s-10/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

България участва в международното туристическо изложение 

World Travel Market в Лондон 

 

На 1 ноември 2021 г. беше открито 

41-то издание на международното 

туристическо изложение World Travel 

Market в гр. Лондон,  което тази година се 

провежда в хибриден формат - 

присъствено от 1 до 3 ноември 2021 г. и 

виртуално в периода 8-9 ноември. На 

националния щанд заедно с Министерство 

на туризма се представят общо осем 

съизложители – туроператори и две общини – Столична община и Варна. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Туризмът с фокус върху устойчивите форми и отношението към 

околната среда 

 

„Разумен оптимизъм владееше цялото изложение. Беше важно да се покаже, че 

туризмът започва да се съвзема“. Това каза заместник-министърът на туризма Ирена 

Георгиева във връзка със световното туристическо изложение World Travel Market в 

Лондон, което е най-голямото в света изложение за професионалисти и второто по 

големина в света след ITB в Берлин, за БНР на 5 ноември 2021 г. 

На националния щанд на България от близо 300 кв. м заедно с Министерството 

на туризма се представиха общо осем съизложители – туроператори и две общини – 

София и Варна.  

Даниела Стоева – управител на туроператор, който води туристи в България и е 

бивш служебен заместник-министър на туризма, заяви, че провеждането на 

изложението на живо е позитивно като послание.  

 

Повече информация 

 
 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-v-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-world-travel-market-v-london/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-v-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-world-travel-market-v-london/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-s-fokus-varhu-ustojchivite-formi-i-otnoshenieto-kam-okolnata-sreda/
https://tourismboard.bg/news/turizmat-s-fokus-varhu-ustojchivite-formi-i-otnoshenieto-kam-okolnata-sreda/
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Заместник-министър Ирена Георгиева обсъди с министъра на 

културата и туризма на Република Турция Мехмет Ерсой 

сътрудничeеството в туризма 

 

В рамките на 41-то издание на 

международното туристическо изложение 

World Travel Market в Лондон заместник-

министърът на туризма Ирена Георгиева 

се срещна с министъра на културата и 

туризма на Република Турция Мехмет 

Ерсой. Двамата обсъдиха възможностите 

за съвместни действия и инициативи 

между двете страни в подкрепа на 

туризма. 

Министър Ерсой постави въпроса за ускореното издаване на визи за турските 

туристи, които посещават България. Заместник-министър Георгиева увери, че 

българските зимни курорти са готови да посрещнат своите гости от южната ни съседка, 

предлагайки безопасност и сигурни условия. 

 

Повече информация 

 

 

 

Близо 2 милиона туристи посетиха Кападокия 

 

Кападокия, която привлича туристи 

от цял свят със своите приказни комини на 

феите, географски образувания от меки 

вулканични скали, оформени като кули, 

конуси, долини и пещери и в които са 

издълбани храмове и цели подземни 

градове, обиколки с балон с горещ въздух 

и сафаритата с коне и джипове привлече 

1,917,657 туристи в периода януари-

октомври 2021 година. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-irena-georgieva-obsadi-s-ministara-na-kulturata-i-turizma-na-republika-turtsiya-mehmet-ersoj-satrudnicheestvoto-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministar-irena-georgieva-obsadi-s-ministara-na-kulturata-i-turizma-na-republika-turtsiya-mehmet-ersoj-satrudnicheestvoto-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/blizo-2-miliona-turisti-posetiha-kapadokiya/
https://tourismboard.bg/news/blizo-2-miliona-turisti-posetiha-kapadokiya/
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Ще анулира ли Гърция българските зелени сертификати? 

 

Фалшиви български COVID сертификати се продават срещу 300 евро в Гърция. 

За такава схема разказва репортаж на гръцката държавна телевизия ЕРТ. По думите на 

човек, който е вероятен посредник, в южната ни съседка са разпространени хиляди 

фалшиви здравни паспорти, отпечатани в България. 

Оперативният представител на престъпната група, с когото разговаря 

журналистката, потвърждава пред камерата на ЕРТ слуховете, че срещу 300 евро 

желаещите могат да придобият такъв сертификат от България, без да се ваксинират. В 

рамките на 15 минути обяснява каква е цялата схема и как се случва всичко. 

 

Повече информация 

 

 

 

Гърция с нови ограничения за неваксинираните 

 

Достъпът на неваксинирани лица в банки, обществени институции, търговията 

на дребно, смесени пространства на заведения и фризьорски салони ще става 

единствено след представяне на отрицателен PCR или бърз тест. 

 

Повече информация 

 

 

 

Туристическият сезон в Гърция стартира на 1 април; страната 

иска да удължи туристическия сезон и през зимата 

 

Туристическият сезон в Гърция ще стартира от 1 април с отваряне към 

английския пазар, заяви министърът на туризма Василис Кикилиас. 

В рамките на стратегията на Гърция за удължаване на туристическия сезон 

страната започва кампания и за рекламиране на зимния туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/shte-anulira-li-gartsiya-balgarskite-zeleni-sertifikati/
https://tourismboard.bg/news/shte-anulira-li-gartsiya-balgarskite-zeleni-sertifikati/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-s-novi-ogranicheniya-za-nevaksiniranite/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-s-novi-ogranicheniya-za-nevaksiniranite/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-sezon-v-gartsiya-startira-na-1-april-stranata-iska-da-udalzhi-turisticheskiya-sezon-i-prez-zimata/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-sezon-v-gartsiya-startira-na-1-april-stranata-iska-da-udalzhi-turisticheskiya-sezon-i-prez-zimata/
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Държавите от ЕС обсъждат въпроса за срока на действие на 

сертификатите на ваксинираните срещу COVID-19 

 

Държавите от ЕС обсъждат възможни промени в срока на действие на 

сертификатите за ваксинираните срещу COVID-19. Това потвърди говорител на 

Европейската комисия на 5 ноември 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

ЕК може да предложи сертификати за антитела, ако има 

подкрепа от учените 

 

Европейската комисия изрази днес готовност да препоръча сертификат за 

COVID-19 да бъде издаван и на хора, които имат антитела срещу вируса на новото 

заболяване, стига да има подобна препоръка от учените. Това заяви говорител на 

комисията на 4 ноември 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Нов проект по „Еразъм+“ от България, Хърватска, Словения и 

Сърбия ще подготвя преподаватели и ученици по туризъм 

 

Съвременният подход към туристите, висококачественото обслужване и 

подобряването на нивото на владеене на английски език са сред целите на 

трансграничния проект, одобрен за финансиране по европейската програма от Центъра 

за развитие на човешките ресурси към Европейската комисия. Инициативата 

PROTourism ще се изпълнява от организации от България, Хърватска, Словения и 

Сърбия и цели да повиши качеството на преподавания във всички страни учебен 

материал с фокус "туризъм". 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/darzhavite-ot-es-obsazhdat-vaprosa-za-sroka-na-dejstvie-na-sertifikatite-na-vaksiniranite-sreshtu-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/darzhavite-ot-es-obsazhdat-vaprosa-za-sroka-na-dejstvie-na-sertifikatite-na-vaksiniranite-sreshtu-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/ek-mozhe-da-predlozhi-sertifikati-za-antitela-ako-ima-podkrepa-ot-uchenite/
https://tourismboard.bg/news/ek-mozhe-da-predlozhi-sertifikati-za-antitela-ako-ima-podkrepa-ot-uchenite/
https://tourismboard.bg/news/nov-proekt-po-erazam-ot-balgariya-harvatska-sloveniya-i-sarbiya-shte-podgotvya-prepodavateli-i-uchenitsi-po-turizam/
https://tourismboard.bg/news/nov-proekt-po-erazam-ot-balgariya-harvatska-sloveniya-i-sarbiya-shte-podgotvya-prepodavateli-i-uchenitsi-po-turizam/


 

 

 
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 

 

 

 

Италия може да се откаже от зеления сертификат при 90% 

ваксинирани 

 

„Целта е да постигнем 90% ваксинирани и тогава може да преминем към нова 

фаза и да преразгледаме ограничителните мерки като използването на зелените 

сертификати”, заяви заместник-министърът на здравеопазването Андреа Коста. За 

постигането на тази цел не достигат още 2 милиона граждани.. 

 

Повече информация 

 

 

 

Близо 4,7 млн. туристи са посетили Испания през септември - 

ръст над 300% 

 

Чуждестранните туристи са похарчили по време на ваканцията си 5 милиарда и 

401 милиона евро. Увеличението е почти 6 пъти повече в сравнение със септември 2020 

година, когато са били 964 милиона евро, но спрямо годината преди пандемията - 2019-

та е с 4 милиарда и 216 милиона евро по-малко. 

 

Повече информация 

 

 

 

Айфеловата кула в Париж отново се радва на добра посещаемост 

 

Най-известният френски монумент, Айфеловата кула, се е завърнала през 

октомври към предпандемичните равнища на посещаемост, след като по-рано се 

сблъска с финансови затруднения заради здравната криза. Възобновен е и проектът за 

пребоядисването й. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/italiya-mozhe-da-se-otkazhe-ot-zeleniya-sertifikat-pri-90-vaksinirani/
https://tourismboard.bg/news/italiya-mozhe-da-se-otkazhe-ot-zeleniya-sertifikat-pri-90-vaksinirani/
https://tourismboard.bg/news/blizo-4-7-mln-turisti-sa-posetili-ispaniya-prez-septemvri-rast-nad-300/
https://tourismboard.bg/news/blizo-4-7-mln-turisti-sa-posetili-ispaniya-prez-septemvri-rast-nad-300/
https://tourismboard.bg/news/ajfelovata-kula-v-parizh-otnovo-se-radva-na-dobra-poseshtaemost/
https://tourismboard.bg/news/ajfelovata-kula-v-parizh-otnovo-se-radva-na-dobra-poseshtaemost/
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Израел отваря границите си за индивидуални туристи на фона 

на смекчаването на пандемичните правила 

 

Туристи, които пътуват индивидуално, могат от днес отново да се отправят към 

Израел, но само със съответните документи за Ковид-19. 

С отварянето на страната след година и половина пандемични ограничения 

желаещите да я посетят трябва да докажат, че или са се възстановили от Ковид-19, или 

са ваксинирани срещу коронавируса. 

 

Повече информация 

 

 

 

За година в Ковид авиацията загуби придобитото за 20 години 

 

Само една година в условията на Ковид пандемия доведе до загуба на 

богатството на авиопревозвачите за последите 20 години, обяви Сандрин де Сан 

Савьор, президент и изпълнителен директор на APG (Air Promotion Group) по време на 

12-тата световната годишна среща на авиобизнеса в Монако на 31 октомври 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/izrael-otvarya-granitsite-si-za-individualni-turisti-na-fona-na-smekchavaneto-na-pandemichnite-pravila/
https://tourismboard.bg/news/izrael-otvarya-granitsite-si-za-individualni-turisti-na-fona-na-smekchavaneto-na-pandemichnite-pravila/
https://tourismboard.bg/news/za-godina-v-kovid-aviatsiyata-zagubi-pridobitoto-za-20-godini/
https://tourismboard.bg/news/za-godina-v-kovid-aviatsiyata-zagubi-pridobitoto-za-20-godini/

