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Новини от България   
 

 

Какво обедини "Продължаваме промяната", "БСП за 

България", "Има такъв народ" и "Демократична България" по 

темата “Туризъм”? (ОБЗОР) 

 

Завършиха преговорите на 

"Продължаваме промяната" (ПП) за 

постигане на коалиционно споразумение с 

ДБ, ИТН и БСП по тема “Туризъм”. 

Дискусията, излъчвана на живо онлайн, бе 

проведена от съпредседателя на ПП Кирил 

Петков на 26 ноември 2021 г. Какво 

обедини "Продължаваме промяната", 

"БСП за България", "Има такъв народ" и 

"Демократична България"? 

 

Обобщаващ обзор на всички позиции и пълен запис на дискусията 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kakvo-obedini-prodalzhavame-promyanata-bsp-za-balgariya-ima-takav-narod-i-demokratichna-balgariya-po-temata-turizam/
https://tourismboard.bg/news/kakvo-obedini-prodalzhavame-promyanata-bsp-za-balgariya-ima-takav-narod-i-demokratichna-balgariya-po-temata-turizam/
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Над 617 млн. лв. са заложени в Националния план за 

възстановяване и устойчивост за енергийно обновяване на сгради, в 

това число и за сектор Туризъм 

 

В изготвения от българското правителство Национален план за възстановяване и 

устойчивост са предвидени няколко основни направления, по които сектор Туризъм ще 

бъде подпомогнат. Едно от тези направления е финансиране за енергийно обновяване 

на сгради, в което са планирани 617,6 млн. лв., в т.ч. в областта на производството, 

търговията, услугите, както и сгради от сектор туризъм.  

 

Повече информация 

 

 

 

Противоепидемичните мерки за предстоящия зимен сезон 

публикува Министерството на туризма 

 

Мерките за зимния туристически сезон 2021/2022 са съобразени с въведените в 

страната противоепидемични мерки и са задължителни за прилагане от всички лица, 

извършващи дейност в туристическите обекти, които са обекти с обществено 

предназначение по смисъла на Закона за здравето, търговски обекти или други обекти. 

 

Повече информация 

 
 

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на туризма 

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни 

разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г., съобщиха от 

пресслужбата на служебното правителство. 

С Постановлението се предлага одобряване на допълнителни разходи по 

бюджета за 2021 г. в размер на 36 000 000 лв. 

 

Повече информация 

 
 

https://tourismboard.bg/news/nad-617-mln-lv-sa-zalozheni-v-natsionalniya-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost-za-energijno-obnovyavane-na-sgradi-v-tova-chislo-i-za-sektor-turizam/
https://tourismboard.bg/news/nad-617-mln-lv-sa-zalozheni-v-natsionalniya-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost-za-energijno-obnovyavane-na-sgradi-v-tova-chislo-i-za-sektor-turizam/
https://tourismboard.bg/news/protivoepidemichnite-merki-za-predstoyashtiya-zimen-sezon-publikuva-ministerstvoto-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/protivoepidemichnite-merki-za-predstoyashtiya-zimen-sezon-publikuva-ministerstvoto-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/odobreni-sa-dopalnitelni-razhodi-po-byudzheta-na-ministerstvoto-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/odobreni-sa-dopalnitelni-razhodi-po-byudzheta-na-ministerstvoto-na-turizma/
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Одобрени са резултатите от българското участие в неформална 

видеоконференция на министрите на туризма на ЕС 

 

Министерският съвет одобри резултатите от участие в неформална 

видеоконференция на министрите на туризма на ЕС, проведена в периода 16-17 

ноември 2021 г. в рамките на Словенското председателство на Съвета на ЕС. 

Основната тема на дискусия касаеше преглед на работната версия на документа 

„Път на прехода в туризма“ към по-устойчива, безопасна и зелена екосистема на 

туризма. 

 

Повече информация 

 
 

 

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението 

през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни) 

 

През третото тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична 

обстановка в страната 1327.7 хил. български граждани са реализирали туристически 

пътувания. Преобладаващата част от тях – 95.5%, са пътували само в страната, 4.0% - 

само в чужбина, а 0.5% са пътували както в страната, така и в чужбина. 

 

Повече информация 

 

 

 

Пътуванията на чужденци в България са с 35,4 на сто повече 

през октомври, а на българи в чужбина - с 5,4 на сто 

 

През октомври 2021 г. посещенията на чужденци в България са 567.6 хил. , или с 

35.4% повече в сравнение с октомври 2020 година, като транзитните преминавания са 

53.3% (302.4 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.. 

През октомври 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както следва: 

с други цели - 63.7%, с цел почивка и екскурзия - 22.8%, и със служебна цел - 13.5%. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/odobreni-sa-rezultatite-ot-balgarskoto-uchastie-v-neformalna-videokonferentsiya-na-ministrite-na-turizma-na-es/
https://tourismboard.bg/news/odobreni-sa-rezultatite-ot-balgarskoto-uchastie-v-neformalna-videokonferentsiya-na-ministrite-na-turizma-na-es/
https://tourismboard.bg/news/turisticheski-patuvaniya-i-razhodi-za-turizam-na-naselenieto-prez-tretoto-trimesechie-na-2021-godina-predvaritelni-danni/
https://tourismboard.bg/news/turisticheski-patuvaniya-i-razhodi-za-turizam-na-naselenieto-prez-tretoto-trimesechie-na-2021-godina-predvaritelni-danni/
https://tourismboard.bg/news/patuvaniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-sa-s-35-4-na-sto-poveche-prez-oktomvri-a-na-balgari-v-chuzhbina-s-5-4-na-sto/
https://tourismboard.bg/news/patuvaniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-sa-s-35-4-na-sto-poveche-prez-oktomvri-a-na-balgari-v-chuzhbina-s-5-4-na-sto/
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Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на 

епидемична обстановка през октомври 2021 година 

 

През октомври 2021 г. 52.8% от анкетираните са предложили на своите клиенти 

алтернативен период за използване на направените резервации, 57.8% са имали 

намерение да намалят цената на пакет услуги, а 37.7% - на нощувката. 

По отношение на наетия персонал 24.6% от ръководителите са предприели като 

мярка „платен отпуск“, 14.8% - „неплатен отпуск“, а 13.1% - 

„освобождаване/съкращаване“. От „преминаване на непълно работно време“ са се 

възползвали 7.6% от мениджърите, 3.5% са предприели мярката „дистанционна форма 

на работа“, а 2.7% - „намаляване на възнагражденията на персонала“. Същевременно 

11.7% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за 

подпомагане на работодателите. 

Намаление в приходите от дейността си през октомври спрямо предходния 

месец са отчели 58.7% от анкетираните управители, докато при 37.0% няма промяна. 

През следващия един месец 44.3% от мениджърите прогнозират, че ще могат да 

обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 33.7% - че ще 

успеят „До 100%“, а 21.6% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят 

сами. 

 

Повече информация 

 

 

 

Кои са предпочитаните от българите дестинации за 

новогодишните празници? 

 

Има ръст на търсенето към дестинации като Мексико, Доминикана за Нова 

година, като Египет е лидер. Има повишаване на интереса към екзотични дестинации, 

но за разлика от миналата година, когато имаше истински бум на дестинации като 

Малдиви и Занзибар, тази година не се наблюдава това в толкова голяма степен. Очаква 

се традиционно туристите да бъдат много в съседните на България държави - например 

Турция, Кушадасъ. Това каза по БНТ Димитър Балтов от Националното обединение 

„Бъдеще за туризма“. 

 

Повече информация 

 

 
 

https://tourismboard.bg/news/dejnost-i-sastoyanie-na-mestata-za-nastanyavane-pri-usloviyata-na-epidemichna-obstanovka-prez-oktomvri-2021-godina/
https://tourismboard.bg/news/dejnost-i-sastoyanie-na-mestata-za-nastanyavane-pri-usloviyata-na-epidemichna-obstanovka-prez-oktomvri-2021-godina/
https://tourismboard.bg/news/koi-sa-predpochitanite-ot-balgarite-destinatsii-za-novogodishnite-praznitsi/
https://tourismboard.bg/news/koi-sa-predpochitanite-ot-balgarite-destinatsii-za-novogodishnite-praznitsi/
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 Село Чавдар става Коледното село на България 

 

На 11-ти декември, 2021 г., на 

централния площад в село Чавдар, 

община Чавдар, се открива „Коледното 

село на България“. 

За първи път в България се 

организира такова по рода си коледно 

село, по примера на Австрия и Германия. 

Събитието ще протече в 4 поредни 

петък, събота и неделя от 11-ти декември 

до 1-ви януари и със специални изненади в новогодишната нощ. 

„Селото е уникално, заради хората, които живеят в него. Влага се много енергия 

то да е такова. Искахме да направим нещо позитивно, така се и роди идеята за 

Коледното село. Ще има украса. Всички сгради ще бъдат осветени празнично. 

Подготвили сме богата програма с изпълнители и дегустации. Ще има кулинарно шоу 

на открито, народни танци, както и уъркшопове за деца”, обясни по Нова телевизия 

писателят доц. Георги Бърдаров, чиято е идеята за коледното село Чавдар.  

 

Повече информация 

 
 

 

 Златоград организира Коледен базар за първи път 

 

За първа година, по идея на местната власт, в Община Златоград ще се проведе 

Коледен базар, който ще бъде разположен на Централния площад в града, в периода от 

01.12.2021 г. до 26.12.2021 г. 

Идеята се дискутира на Консултативен съвет по туризъм, в средата на месец 

октомври 2021 г., като след неговото заседаване, лично бяха поканени 110 фирми, 

развиващи търговска дейност в Община Златоград, да се включат в Коледния пазар. 

Тази инициатива ще бъде не само стимул за местната икономика, но и ще 

създаде неповторима коледна емоция за всички жители и гости на общината.  

 

Повече информация 

 

 

 
 

https://tourismboard.bg/news/selo-chavdar-stava-kolednoto-selo-na-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/selo-chavdar-stava-kolednoto-selo-na-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/zlatograd-organizira-koleden-bazar-za-parvi-pat/
https://tourismboard.bg/news/zlatograd-organizira-koleden-bazar-za-parvi-pat/
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 Нови туристически карти ще упътват туристите във Велико 

Търново 

 

С нови туристически карти са 

оборудвани 20-е информационни табла, 

разположени в старата част на Велико 

Търново. За всяко от тях 

информационната част е различна. 

Графиките и текстовата част описват най-

близките исторически и музейни обекти и 

забележителности. Текстът е на български 

и на английски. 

Новите табла се вписват в архитектурната среда, а визията им отговаря на 

всички норми за разпознаваемост от посетителите. Изработката на туристическите 

карти и съдържанието е дело на специалистите от Регионалния исторически музей.  

 

Повече информация 

 
 

 

 Ремонтират музея в Момчиловци с дарение от китайски 

партньори 

 

Започна ремонт на сградата на 

културно-историческия музей с галерия в 

родопското село Момчиловци, съобщи 

кметът Сийка Суркова. 

Средствата за ремонтните 

дейности са осигурени с дарение от 18 

000 евро, изпратено от китайската фирма, 

произвеждаща млечни продукти с марка 

„Момчиловци“.  

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/novi-turisticheski-karti-shte-upatvat-turistite-vav-veliko-tarnovo/
https://tourismboard.bg/news/novi-turisticheski-karti-shte-upatvat-turistite-vav-veliko-tarnovo/
https://tourismboard.bg/news/remontirat-muzeya-v-momchilovtsi-s-darenie-ot-kitajski-partnori/
https://tourismboard.bg/news/remontirat-muzeya-v-momchilovtsi-s-darenie-ot-kitajski-partnori/
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 Министърът на туризма откри традиционното 3-дневно „Дефиле 

на младото вино“ в Стария град на Пловдив 

 

„Поздравявам Ви, че за 13-та 

поредна година давате възможност на 

младото вино да дефилира в обаятелната 

българска туристическа дестинация – 

Стария Пловдив!“  

С тези думи министър Балтова 

откри 3-дневното „Дефиле на младото 

вино“ в Стария град на Пловдив, което се 

провежда традиционно в края на ноември. 

Тя пожела чистотата, ароматът и неуморната жизненост на младото вино да се влеят и 

да останат в жителите на Пловдив и неговите гости. 

„Уважаеми винопроизводители, споделям Вашата радост, че лозите и тази 

година родиха плод, гроздоберачите го събраха, а бъчвите го превърнаха в омайно 

вино. Истинско удоволствие е да видиш продукта от работата си. Блаженство е другите 

да оценят продукта ти, да го търсят и в радост, и в мъка. Вашият продукт е търсен – 

грее в чашите, когато хората са щастливи, а когато не са – удавя тъгата им”, каза още 

министърът в духа събитието. В присъствието на Дионис, тя даде начало на 

дегустационното дефиле, като символично отвори първата бъчва младо вино на 

винарска изба – златен медалист от предходното издание на фестивала и го разля по 

чашите на официалните гости и организатори на събитието. Инициативата, която ще 

продължи до неделя, 28 ноември, се осъществява под патронажа на Министерството на 

туризма, а нейни организатори са Съветът по туризъм и Община Пловдив. 

Пловдив е един от традиционните винаро-лозарски центрове на България, който 

развива успешни проекти за винен туризъм. А фестивалът на младото вино е един 

завършен туристически продукт, по думите на служебния министър, продукт, който 

предлага вино и гурме, привлича все повече гости и любители на напитката на 

боговете, в автентичната атмосфера на есенните дворове на прочутите възрожденски 

къщи музеи и галерии от Стария Пловдив.  

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-otkri-traditsionnoto-3-dnevno-defile-na-mladoto-vino-v-stariya-grad-na-plovdiv/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-otkri-traditsionnoto-3-dnevno-defile-na-mladoto-vino-v-stariya-grad-na-plovdiv/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

Членовете на UNWTO подкрепят ръководството и плановете за 

бъдещето на туризма 

 

Държавите-членки на Световната 

туристическа организация (UNWTO) 

твърдо се обединиха зад нейното 

ръководство и визия за сектора. На 24-та 

Генерална асамблея в Мадрид, Испания, 

членове от всеки регион на света одобриха 

работната програма на Организацията и 

одобриха ключови инициативи, 

предназначени да изградят по-устойчив, 

приобщаващ и устойчив туризъм. 

Общото събрание събра повече от 1000 делегати от 135 държави, включително 

84 министри на туризма, както и бизнес лидери и представители на ключови 

международни организации. Откривайки Генералната асамблея, генералният секретар 

на UNWTO Зураб Пололикашвили цитира духа на солидарност и решителност, които 

определят отговора на туризма на безпрецедентна криза. При представянето на своя 

доклад пред членовете на ЕП той изясни как фокусът върху сътрудничеството и 

хармонизирането на протоколите, политическото застъпничество и осигуряването на 

финансова подкрепа за туризма са помогнали на сектора да смекчи последиците от 

пандемията и са положили основите за рестартиране на туризма в много части на 

страната. 

Г-н Пололикашвили каза: „Във всеки регио на светан пандемията показа ясно 

значението на нашия сектор – за икономическия растеж, за работните места и 

търговията и за опазването на природното и културното наследство. Трябва да се 

възползваме максимално от тази възможност – да превърнем добрата воля в конкретна 

подкрепа.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 
 

https://tourismboard.bg/news/chlenovete-na-unwto-podkrepyat-rakovodstvoto-i-planovete-za-badeshteto-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/chlenovete-na-unwto-podkrepyat-rakovodstvoto-i-planovete-za-badeshteto-na-turizma/
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Министър Балтова поздрави Зураб Пололикашвили за 

преизбирането му на поста генерален секретар на СОТ и заяви 

намерението на България за домакинство на 68-та среща на 

Регионална комисия “Европа” през 2023 г. 
 

Министър Балтова поздрави Зураб Пололикашвили за преизбирането му на 

поста генерален секретар на СОТ и му пожела вторият му мандат, който започва с 

амбициозни инициативи за устойчив туризъм, да е още по-успешен, въпреки сложната 

ситуация и пандемията от COVID-19. Зураб Пололикашвили беше преизбран от 

делегатите на 24-та сесия на Генералната асамблея на СОТ за следващия 5-годишен 

период. 

 

Повече информация 

 

 

 

UNWTO насочва туризма към по-зелено бъдеще 

 

Иновациите, интегрирането на младите хора в туризма и развитието на селските 

райони заеха централно място в третия ден от Общото събрание на UNWTO в Мадрид. 

 

Повече информация 

 
 

 

 UNWTO и GSMA обединиха сили за подобряване на дигиталните 

умения в туризма 

 

Световната туристическа организация (UNWTO) и GSMA, глобалната 

асоциация, обединяваща мобилната екосистема, обявиха партньорство за насърчаване 

на повишаването на квалификацията на хората в необслужваните общности, 

занимаващи се с туризъм. Със своя комбиниран опит в отговорния туризъм и 

мобилната свързаност, UNWTO и GSMA ще помогнат на маргинализираните групи, 

особено жените и коренното население, да предоставят нови туристически услуги, за да 

подобрят своя поминък.  

 

Повече информация 

 
 

https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-pozdravi-zurab-pololikashvili-za-preizbiraneto-mu-na-posta-generalen-sekretar-na-sot-i-zayavi-namerenieto-na-balgariya-za-domakinstvo-na-68-ta-sreshta-na-regionalna-komisiya-evropa-pr/
https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-pozdravi-zurab-pololikashvili-za-preizbiraneto-mu-na-posta-generalen-sekretar-na-sot-i-zayavi-namerenieto-na-balgariya-za-domakinstvo-na-68-ta-sreshta-na-regionalna-komisiya-evropa-pr/
https://tourismboard.bg/news/unwto-nasochva-turizma-kam-po-zeleno-badeshte/
https://tourismboard.bg/news/unwto-nasochva-turizma-kam-po-zeleno-badeshte/
https://tourismboard.bg/news/unwto-i-gsma-obediniha-sili-za-podobryavane-na-digitalnite-umeniya-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/unwto-i-gsma-obediniha-sili-za-podobryavane-na-digitalnite-umeniya-v-turizma/
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Българският министър на туризма беше сред основните 

участници в кулминацията на срещата на СОТ към ООН в Мадрид с 

участие в дискусията „Младежи се срещат с министри“ 

 

Българският министър на туризма 

д-р Стела Балтова беше сред основните 

участници в кулминационния ден на 

срещата в Мадрид на Генералната 

асамблея на Световната организация по 

туризъм към ООН. Заедно с генералния 

секретар на организацията и министрите 

на туризма на Оман и Малдивите тя 

участва в един от трите основни панела, 

където сегашните лидери отговаряха на въпроси на бъдещите лидери в туризма в 

рамките на дискусията „Младежи се срещат с министри“. Основната тема, залегнала в 

програмата от втория ден на разговори на 24-сесия на Генералната асамблея на СОТ 

към ООН, беше под надслова „Изграждане на бъдещето: Иновации, образование и 

развитие на селските райони“. В рамките на деня се проведоха министерски дебати как 

туризмът може да подпомогне и насърчи развитието на селските райони, с участието на 

8 министри от почти всички континенти, и кръгла маса, посветена на иновациите в 

селския туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

Масови резервации от България за посрещане на Новата година 

в турския курорт Кушадасъ 

 

Турският курорт Кушадасъ на Егейско море се готви да посрещне масово 

туристи от България за посрещане на Новата 2022 година. По информация на 

Анадолската агенция вече са направени голям брой резервации за посрещане на Новата 

година в известния турски курортен център, като най-много резервации са постъпили 

от България. На второ място са туристите от Румъния, като има и от другите балкански 

държави, съобщи заместник-председателят на Федерацията на турските хотелиери и 

инвеститори Таджеттин Йозден. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgarskiyat-ministar-na-turizma-beshe-sred-osnovnite-uchastnitsi-v-kulminatsiyata-na-sreshtata-na-sot-kam-oon-v-madrid-s-uchastie-v-diskusiyata-mladezhi-se-sreshtat-s-ministri/
https://tourismboard.bg/news/balgarskiyat-ministar-na-turizma-beshe-sred-osnovnite-uchastnitsi-v-kulminatsiyata-na-sreshtata-na-sot-kam-oon-v-madrid-s-uchastie-v-diskusiyata-mladezhi-se-sreshtat-s-ministri/
https://tourismboard.bg/news/masovi-rezervatsii-ot-balgariya-za-posreshtane-na-novata-godina-v-turskiya-kurort-kushadasa/
https://tourismboard.bg/news/masovi-rezervatsii-ot-balgariya-za-posreshtane-na-novata-godina-v-turskiya-kurort-kushadasa/
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България беше избрана за член на Комитета за световното 

наследство на ЮНЕСКО 

 

България беше избрана за член на 

Комитета за световното наследство на 

ЮНЕСКО по време на 23-та сесия на 

Общото събрание на държавите-страни по 

Конвенцията за световното наследство, 

която се провежда в момента в Париж. 

Това е най-престижният орган на 

ЮНЕСКО, в който участват 21 държави. 

Изборът на България е признание за 

активната работа на страната ни по програмите на ЮНЕСКО в областта на световното 

културно и природно наследство. Това е и резултат от усилията по издигането и 

събирането на подкрепа за българската кандидатура, за което основен принос имат 

Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, чиято дейност се 

координира от МВнР и посолството ни в Париж.. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Балтова и Зарина Догузова, ръководител на 

Федералната агенция по туризъм на Русия, изразиха готовност за 

тясно сътрудничество за възстановяване на туристопотока между 

България и Русия 

 

В рамките на 24-та сесия на Генералната асамблея на СОТ към ООН в Мадрид, 

министърът на туризма Стела Балтова разговаря със Зарина Догузова, ръководител на 

Федералната агенция по туризъм на Русия. На неформална среща преди дискусиите от 

втория ден двете изразиха задоволството си от съвместната работа между България и 

Руската Федерация в сферата на туризма. Зарина Догузова поздрави българския 

министър за постигнатите резултати и бързите темпове във възстановяването на 

туризма в България в контекста на пандемията от COVID-19. Тя изрази готовност за 

тясно сътрудничество и потвърди, че България остава една от популярните сред 

руските туристи дестинации за отдих. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-beshe-izbrana-za-chlen-na-komiteta-za-svetovnoto-nasledstvo-na-yunesko/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-beshe-izbrana-za-chlen-na-komiteta-za-svetovnoto-nasledstvo-na-yunesko/
https://tourismboard.bg/news/ministar-baltova-i-zarina-doguzova-rakovoditel-na-federalnata-agentsiya-po-turizam-na-rusiya-izraziha-gotovnost-za-tyasno-satrudnichestvo-za-vazstanovyavane-na-turistopotoka-mezhdu-balgariya-i-rusiya/
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Заместник-министърът на туризма на Гърция София Захараки 

посети българския щанд на изложението в Атина и обсъди бъдещо 

сътрудничество с България 

 

В рамките на голямото 

международно изложение 8th Athens 

International Tourism & Culture Expo 2021, 

където България бе поканена да участва 

като почетен гост, заместник-министърът 

на туризма на Гърция София Захараки 

посети българския щанд. Тя бе посрещната 

от Н.Пр. посланика на Република България 

в Атина - г-н Валентин Порязов. 

Заместник-министър София Захараки поздрави всички български участници и 

изрази готовност и желание за засилване на двустранното сътрудничество между 

Гърция и България. Според нея това може да стане чрез създаване на общ продукт за 

далечни пазари, фокусиране към специализирани и устойчиви форми на туризъм като 

винено-кулинарен, културен, еко, СПА и др. С гръцкия заместник-министър бе 

обсъдена възможността за участие на южната ни съседка в рамките на Ваканция и СПА 

Експо, което ще се проведе през м. февруари 2022 г. в София. 

Задълбочаването на бизнес връзките и сътрудничеството между България и 

Гърция в туризма беше и във фокуса на двустранна работна среща в рамките на 

изложението в Атина. 

 

Повече информация 

 

 
 

 Изменение в режима за пътуване до Обединеното кралство 

 

От 30 ноември 2021 г. всеки напълно ваксиниран, влизащ на територията на 

Обединеното кралство от страна извън червения списък (Република България на този 

етап не попада в червения списък), ще трябва да си направи PCR тест до втория ден от 

пристигането и да се самоизолира до получаването на негативен резултат.  

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministarat-na-turizma-na-gartsiya-sofiya-zaharaki-poseti-balgarskiya-shtand-na-izlozhenieto-v-atina-i-obsadi-badeshto-satrudnichestvo-s-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/zamestnik-ministarat-na-turizma-na-gartsiya-sofiya-zaharaki-poseti-balgarskiya-shtand-na-izlozhenieto-v-atina-i-obsadi-badeshto-satrudnichestvo-s-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/izmenenie-v-rezhima-za-patuvane-do-obedinenoto-kralstvo/
https://tourismboard.bg/news/izmenenie-v-rezhima-za-patuvane-do-obedinenoto-kralstvo/
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 Туристическият маршрут Тараклия-Паркани ще бъде включен в 

пътеводителя „Днестър – култура на гостоприемството. Съвместно 

популяризиране на културното наследство по двата бряга на реката“ 

 

За първа година, по идея на местната власт, в Община Златоград ще се проведе 

Коледен базар, който ще бъде разположен на Централния площад в града, в периода от 

01.12.2021 г. до 26.12.2021 г. 

Идеята се дискутира на Консултативен съвет по туризъм, в средата на месец 

октомври 2021 г., като след неговото заседаване, лично бяха поканени 110 фирми, 

развиващи търговска дейност в Община Златоград, да се включат в Коледния пазар. 

Тази инициатива ще бъде не само стимул за местната икономика, но и ще 

създаде неповторима коледна емоция за всички жители и гости на общината.  

 

Повече информация 

 
 

 Забрана за влизане на чужденци в Държавата Израел 

 

В допълнение страната ще прилага технология, използвана в контратероризма, 

за да проследява телефони и да овладее разпространението на Омикрон.  

 

Повече информация 

 
 

 Чуждестранните туристи в Испания продължават да се 

увеличават 

 

Въпреки това броят им е значително под нивата от октомври 2019 година, когато 

Испания е била посетена от 7,59 милиона чужденци.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-marshrut-tarakliya-parkani-shte-bade-vklyuchen-v-patevoditelya-dnestar-kultura-na-gostopriemstvoto-savmestno-populyarizirane-na-kulturnoto-nasledstvo-po-dvata-bryaga-na-rekata/
https://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-marshrut-tarakliya-parkani-shte-bade-vklyuchen-v-patevoditelya-dnestar-kultura-na-gostopriemstvoto-savmestno-populyarizirane-na-kulturnoto-nasledstvo-po-dvata-bryaga-na-rekata/
https://tourismboard.bg/news/zabrana-za-vlizane-na-chuzhdentsi-v-darzhavata-izrael/
https://tourismboard.bg/news/zabrana-za-vlizane-na-chuzhdentsi-v-darzhavata-izrael/
https://tourismboard.bg/news/chuzhdestrannite-turisti-v-ispaniya-prodalzhavat-da-se-uvelichavat/
https://tourismboard.bg/news/chuzhdestrannite-turisti-v-ispaniya-prodalzhavat-da-se-uvelichavat/
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 Япония затваря границите си за чужденци заради варианта 

Омикрон 

 

"Ще забраним всякакво допускане на чужди граждани от целия свят от 30 

ноември", заяви Кишида пред медиите. Целта е да се избегне най-лошия вариант на 

развитие на събитията, подчерта премиерът, като уточни, че това е временна мярка до 

изясняване на ситуацията с новия вариант.  

 

Повече информация 

 
 

 

 Австралия остава затворена 

 

Австралия официално отмени 

свалянето на мерките срещу коронавируса. 

В страната оставаха само два дни преди 

границите да бъдат отворени за 

международни студенти и туристи. 

Предвиждаше се облекчаване на 

ограниченията за бизнеса, както и на 

правилата за социална дистанция. Новият вариант на коронавируса обаче сложи край 

на тези планове.  

 

Повече информация 
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