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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
Румен Радев и Илияна Йотова на среща с Националния борд по 

туризъм: Необходима е коренна промяна в мисленето и отношението 

към туризма в България 

 

 Кандидат-президентската двойка 

г-н Румен Радев и г-жа Илияна Йотова 

проведоха среща с членове на 

Управителния съвет и Контролния съвет 

на Националния борд по туризъм в София 

на 9 ноември 2021 г. 

„Целта на срещата е представяне на 

кратка платформа, защото от тук нататък 

диалогът е много ценен. В готовност и 

очакване сме този диалог да бъде конструктивен за напред.“ Това заяви д-р Полина 

Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ, и изтъкна острата необходимост за 

стратегическа визия и документ, свързан с развитието на туризма за следващите 10 

години. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/rumen-radev-i-iliyana-jotova-na-sreshta-s-vatsionalniya-bord-po-turizam-veobhodima-e-korenna-promyana-v-misleneto-i-otnoshenieto-kam-turizma-v-balgariya/
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 Платформа на Националния борд по туризъм за устойчиво 

развитие на туризма 

 

Националния борд по туризъм най-голямата работодателска организация в 

сектор Туризъм, член на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO), 

изготви платформа за стабилизиране, модернизиране и устойчиво развитие на туризма 

в следващото управление, която представя на основните политически формации. 

Националният борд по туризъм счита, че единственият път за излизане от 

пандемията от КОВИД-19, постигане на икономически растеж и адекватна 

международна комуникация е ваксинация. Висок процент на ваксинация може да се 

достигне с въвеждане на Зелен сертификат за всички български граждани и съответно, 

за всички публични дейности и услуги. 

Стабилизирането, модернизирането и устойчивото развитие на туризма в 

България следва да бъдат осъществени чрез следните политики:.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 СЗБ и БАЗ: Спрете да се гаврите с нас и действайте! 

 

Две седмици след въвеждането на Зеления сертификат 94% от ресторантьорския 

бранш е поставен на колене. Условията по въвеждането му, нямащи нищо общо с това, 

което бе обещано от служебното правителство към бизнеса, вече принуди хиляди 

собственици в цялата страна да затворят своите обекти.  

Това са публикували в изявление във Фейсбук двете браншови организации. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/platforma-na-natsionalniya-bord-po-turizam-za-ustojchivo-razvitie-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/platforma-na-natsionalniya-bord-po-turizam-za-ustojchivo-razvitie-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/szb-i-baz-sprete-da-se-gavrite-s-nas-i-dejstvajte/
https://tourismboard.bg/news/szb-i-baz-sprete-da-se-gavrite-s-nas-i-dejstvajte/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 Обновена маркировка улеснява туристи и спортисти на Витоша 

 

Съвместна инициатива на 

Фондация „София – европейска столица 

на спорта“, Природен парк „Витоша“ и СК 

„Вертикален свят“ прави възможно 

подновяването на туристическата и 

велосипедна маркировка на Витоша. Тя 

ще улеснява хората в планината и ще ги 

предпазва от загубване, попадане в 

нежелан или недопустим район, губене на 

ориентация. 

Дейността е в ход вече над половин година, като в плана за 2021-ва вече всичко 

е изпълнено с маркирането на 100 км туристически маршрути и 72 км трасета за 

планинско колоездене. Практическата работа по обновяването, а където е необходимо – 

поставянето на нови табелки и знаци, е под ръководството на изтъкнатия алпинист и 

преподавател в НСА Дойчин Боянов. 

 

Повече информация 

 

 

 

Климатолечението да залегне като форма на здравен и 

медицински туризъм в района на Странджа 

 

Климатолечението да залегне като форма на здравен туризъм в района на 

Странджа и Южното Черноморие. Това са предложили на среща с Областния 

управител на Бургас от инициативния комитет „Възраждане на климатолечението в 

Странджа“. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/obnovena-markirovka-ulesnyava-turisti-i-sportisti-na-vitosha/
https://tourismboard.bg/news/obnovena-markirovka-ulesnyava-turisti-i-sportisti-na-vitosha/
https://tourismboard.bg/news/klimatolechenieto-da-zalegne-kato-forma-na-zdraven-i-meditsinski-turizam-v-rajona-na-strandzha/
https://tourismboard.bg/news/klimatolechenieto-da-zalegne-kato-forma-na-zdraven-i-meditsinski-turizam-v-rajona-na-strandzha/
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Хераклея Синтика и Никополис ад Нестум са с много 

перспективи по отношение на потенциала им за културен туризъм 

 

Римските градове Хераклея 

Синтика и Никополис ад Нестум са двата 

археологически обекта в Югозападна 

България с най-много перспективи по 

отношение на потенциала им за културен 

туризъм. Това отбеляза д-р Стела 

Стефанова от Института за балканистика с 

Център по тракология при Българската 

академия на науките /ИБЦТ-БАН/ по 

време на публична лекция на тема „Римското археологическо наследство в Югозападна 

България като ресурс за културния туризъм“. 

 

Повече информация 

 

 

 

Хотели в четири града в България ползват роботи на рецепцията 

 

Хотели в четири града в България – София, Варна, Пловдив и Бургас, ползват 

роботи на рецепцията и в ресторанта, съобщиха гл.ас. Златка Тодорова-Хамдан и 

докторант Антонио Хаджиколев от Колежа по туризъм във Варна по време на кръгла 

маса, посветена на смарт решенията за развитието на сектора у нас в условията на 

пандемията от COVID-19. Дискусията, организирана от Икономическия университет в 

града, бе с международно участие и се проведе онлайн на 12 ноември 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://tourismboard.bg/news/herakleya-sintika-i-nikopolis-ad-nestum-sa-s-mnogo-perspektivi-po-otnoshenie-na-potentsiala-im-za-kulturen-turizam/
https://tourismboard.bg/news/herakleya-sintika-i-nikopolis-ad-nestum-sa-s-mnogo-perspektivi-po-otnoshenie-na-potentsiala-im-za-kulturen-turizam/
https://tourismboard.bg/news/hoteli-v-chetiri-grada-v-balgariya-polzvat-roboti-na-retseptsiyata/
https://tourismboard.bg/news/hoteli-v-chetiri-grada-v-balgariya-polzvat-roboti-na-retseptsiyata/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Стела Балтова: Стартираме зимния сезон без изискване за зелен 

сертификат за ски зоните 

 

„Стартираме зимния сезон без изискване за наличието на зелен сертификат за 

ски зоните и ски лифтовете”. Това заяви министърът на туризма Стела Балтова в 

студиото на Нова телевизия на 6 ноември 2021 г. 

„Очаква ни един изключително интересен туристически сезон. Според 

проучване на Министерството на туризма 74 процента от българите смятат, че 

условията за зимен туризъм в страната са отлични. Но с оглед на пандемията има 

редица изисквания, която са свързани с епидемиологичната обстановка, които трябва 

да спазваме. Едно от тях е наличието на зелен сертификат”, заяви тя. 

 

Вж. видео 

 

 

 

ЕК отпуска 15,3 млн. евро помощ за българските туристически 

дружества 

 

Европейската комисия съобщи, че одобрява отпускането на 15,34 милиона евро 

в помощ на българските дружества от областта на туризма. 

Мярката е по временните европейски правила за държавната помощ, облекчени 

от началото на пандемията. 

Средствата по тази мярка ще бъдат отпускани безвъзмездно за дружествата, 

отчели спад в оборота от поне 30 на сто миналата година в сравнение с 2019 година.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/stela-baltova-startirame-zimniya-sezon-bez-iziskvane-za-zelen-sertifikat-za-ski-zonite/
https://tourismboard.bg/news/stela-baltova-startirame-zimniya-sezon-bez-iziskvane-za-zelen-sertifikat-za-ski-zonite/
https://tourismboard.bg/news/ek-otpuska-15-3-mln-evro-pomosht-za-balgarskite-turisticheski-druzhestva/
https://tourismboard.bg/news/ek-otpuska-15-3-mln-evro-pomosht-za-balgarskite-turisticheski-druzhestva/
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Европейската комисия одобри мярката по чл.112 за подпомагане 

на туристическия сектор с бюджет до 30 милиона лева 

 

Европейската комисия одобри с нотификация мярката по чл.112 от ЗДБРБ за 

2021 г. за подпомагане на туристическия сектор с бюджет до 30 милиона лева. 

Допустими бенефициенти по тази схема са предприятия, упражняващи дейност в 

един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) 

на Националния статистически институт: 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04, съгласно чл. 

112, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Идеи за развитие потенциала на ОУТР в Северна България бяха 

във фокуса на серия от срещи с представители на Организациите за 

управление на туристическите райони 

 

В изпълнение на една от водещите политики на Министерството на туризма - 

развитие на туристическите райони и организациите за тяхното управление, които да 

придадат специфичен облик и туристически продукти на дестинация България, 

заместник-министърът на туризма Мария Белколева проведе серия работни срещи. Тя 

разговаря с членовете на Организациите за управление на Варненски черноморски 

район (ОУВЧТР), Старопланински (ОУСТР) и Дунавски туристически райони 

(ОУДТР). 

 

Повече информация 

 

 

 

Организацията за управление на туристически район „Долината 

на розите“ прие маркетинговата си стратегия за развитие на района 

 

Заседанието на Общото събрание на ОУТР „Долината на розите“ се проведе при 

пълен кворум в онлайн формат, в присъствието на министъра на туризма Стела 

Балтова, на 11 ноември 2021 г. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/evropejskata-komisiya-odobri-myarkata-po-chl-112-za-podpomagane-na-turisticheskiya-sektor-s-byudzhet-do-30-miliona-leva/
https://tourismboard.bg/news/evropejskata-komisiya-odobri-myarkata-po-chl-112-za-podpomagane-na-turisticheskiya-sektor-s-byudzhet-do-30-miliona-leva/
https://tourismboard.bg/news/idei-za-razvitie-potentsiala-na-outr-v-severna-balgariya-byaha-vav-fokusa-na-seriya-ot-sreshti-s-predstaviteli-na-organizatsiite-za-upravlenie-na-turisticheskite-rajoni/
https://tourismboard.bg/news/idei-za-razvitie-potentsiala-na-outr-v-severna-balgariya-byaha-vav-fokusa-na-seriya-ot-sreshti-s-predstaviteli-na-organizatsiite-za-upravlenie-na-turisticheskite-rajoni/
https://tourismboard.bg/news/organizatsiyata-za-upravlenie-na-turisticheski-rajon-dolinata-na-rozite-prie-marketingovata-si-strategiya-za-razvitie-na-rajona/
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Три министерства обединяват усилия за развитието на 

културните, творческите и рекреативните индустрии 

 

Министърът на туризма Стела 

Балтова, на икономиката Даниела Везиева 

и заместник-министърът на културата 

Борислава Танева проведоха среща, на 

която обсъдиха възможността за 

подписване на споразумение, в което да се 

обединят усилията на трите министерства 

за развитието на културните, творческите 

и рекреативните индустрии. 

Целта му е да се изработи рамка за дълготрайно административно 

взаимоотношение, взаимен обмен на информация и създаване на ефективен механизъм 

за координация между страните. На срещата се договориха конкретни стъпки и 

действия за осъществяването на съвместна дейност за приоритизиране на тези 

индустрии, която да подобри достъпа и възможностите за финансиране в културния, 

творческия и рекреативен сектор. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/tri-ministerstva-obedinyavat-usiliya-za-razvitieto-na-kulturnite-tvorcheskite-i-rekreativnite-industrii/
https://tourismboard.bg/news/tri-ministerstva-obedinyavat-usiliya-za-razvitieto-na-kulturnite-tvorcheskite-i-rekreativnite-industrii/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

Възможностите за сътрудничество и връзките с побратимените 

градове са обсъдили кметът на Троян и посланикът на Руската 

федерация 

 

Посланикът на Руската федерация в 

България Елеонора Митрофанова за пръв 

път посети Троян на 11 ноември 2021 г. 

Делегацията е била посрещната от 

кмета на община Троян Донка Михайлова. 

Обсъдени са били възможностите 

за поклонически и спа туризъм, които 

общината предлага и биха заинтересували 

руски туроператори, както и 

задълбочаване на връзките на ниво побратимени градове, така че това да окаже реално 

влияние върху възможностите за бизнес на местните фирми. 

 

Повече информация 

 

 

 

Взаимното признаване на сертификатите за ваксинация на ЕС с 

Израел ще насърчи туризма 

 

Очакваме подписаното наскоро споразумение за взаимно признаване на 

сертификатите за ваксинация срещу COVID-19 между ЕС и Израел да насърчи туризма. 

Държавите от ЕС са най-посещаваните туристически дестинации от гражданите на 

Израел. Това заяви Елена Йончева, евродепутат от групата на социалистите и 

демократите, след края на визитата си в Израел на 9 ноември 2021 г. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vazmozhnostite-za-satrudnichestvo-i-vrazkite-s-pobratimenite-gradove-sa-obsadili-kmetat-na-troyan-i-poslanikat-na-ruskata-federatsiya/
https://tourismboard.bg/news/vazmozhnostite-za-satrudnichestvo-i-vrazkite-s-pobratimenite-gradove-sa-obsadili-kmetat-na-troyan-i-poslanikat-na-ruskata-federatsiya/
https://tourismboard.bg/news/vzaimnoto-priznavane-na-sertifikatite-za-vaksinatsiya-na-es-s-izrael-shte-nasarchi-turizma/
https://tourismboard.bg/news/vzaimnoto-priznavane-na-sertifikatite-za-vaksinatsiya-na-es-s-izrael-shte-nasarchi-turizma/
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 Израел ще позволи на туристически групи да влизат в страната 

без бустерна доза 

 

Израел ще позволи на туристически групи да влизат в страната без трета доза 

ваксина срещу коронавируса. 

На екскурзианти ще бъде позволено да влизат в страната на групи при 

определени условия, ако са били ваксинирани два пъти, дори при положение, че от 

поставянето на втората доза са минали повече от шест месеца.  

 

Повече информация 

 

 
 

САЩ отварят границите си за ваксинирани срещу COVID-19 

пътници 

 

Съединените щати ще отворят днес за ваксинирани срещу COVID-19 пътници 

своите сухопътни и въздушни граници, които бяха затворени в продължение на 20 

месеца заради пандемията. 

 

Повече информация 

 

 

 

Ню Йорк отново се отваря за европейски туристи 

 

На 8 ноември 2021 г. Съединените щати в крайна сметка отмениха "забраната за 

пътуване" за "несъществени" чуждестранни посетители, пристигащи от тридесетина 

страни, сред които страните от Шенгенското пространство, Великобритания, Китай, 

Индия и Русия. При условие, че са напълно ваксинирани. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/izrael-shte-pozvoli-na-turisticheski-grupi-da-vlizat-v-stranata-bez-busterna-doza/
https://tourismboard.bg/news/izrael-shte-pozvoli-na-turisticheski-grupi-da-vlizat-v-stranata-bez-busterna-doza/
https://tourismboard.bg/news/sasht-otvaryat-granitsite-si-za-vaksinirani-sreshtu-covid-19-patnitsi/
https://tourismboard.bg/news/sasht-otvaryat-granitsite-si-za-vaksinirani-sreshtu-covid-19-patnitsi/
https://tourismboard.bg/news/nyu-jork-otnovo-se-otvarya-za-evropejski-turisti/
https://tourismboard.bg/news/nyu-jork-otnovo-se-otvarya-za-evropejski-turisti/
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Вътрешният туризъм в Германия почти се е възстановил 

 

Федералната статистическа служба Дестатис (Destatis) обяви на 10 ноември 2021 

г., че е регистрирала 40,8 милиона нощувки на местни жители в хотели и други места за 

настаняване през септември, което е увеличение с 3 процента спрямо същия месец на 

предкризисната 2019 година. 

Растежът спрямо септември 2020 година е цели 10,1 процента. Много 

чуждестранни туристи обаче продължават да се въздържат от посещения, което е 

довело до общ спад на нощувките с 5 процента спрямо предкризисното равнище. 

 

Повече информация 

 

 

 

Облекчаване на ограничителните мерки за влизане в Индия в 

условията на Covid-19 

 

Считано от 9 ноември 2021 г. Република България е включена от 

Министерството на здравето и семейното благополучие на Индия в списъка с държави 

в „категория А“ (рискови държави) при влизане на международни пътници в Индия, в 

условията на COVID-19. На българските граждани, на които предстои пътуване до 

Индия, се предоставят две възможности, в зависимост от това дали са напълно 

ваксинирани срещу COVID-19 или не. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/vatreshniyat-turizam-v-germaniya-pochti-se-e-vazstanovil/
https://tourismboard.bg/news/vatreshniyat-turizam-v-germaniya-pochti-se-e-vazstanovil/
https://tourismboard.bg/news/oblekchavane-na-ogranichitelnite-merki-za-vlizane-v-indiya-v-usloviyata-na-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/oblekchavane-na-ogranichitelnite-merki-za-vlizane-v-indiya-v-usloviyata-na-covid-19/

