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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
Д-р Полина Карастоянова: Цените в туристическия сектор ще са 

по-високи спрямо миналия зимен сезон 

 

 Цените в туристическия сектор ще 

са по-високи спрямо миналия зимен 

сезон, каза д-р Полина Карастоянова, 

изпълнителен директор на Националния 

борд по туризъм, в студиото на bTV на 6 

декември 2021 г. 

„Цените на всички ресурси тази 

година бяха повишени – и в битов, и в 

бизнес план. Известно повишаване на цените на всички услуги е нещо, което вече 

виждаме и е по-скоро закономерно“, каза Карастоянова. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-tsenite-v-turisticheskiya-sektor-shte-sa-po-visoki-spryamo-minaliya-zimen-sezon/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-tsenite-v-turisticheskiya-sektor-shte-sa-po-visoki-spryamo-minaliya-zimen-sezon/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

 Доц. Румен Драганов: 560 000 пътувания се очакват около 

Коледа и Нова година 

 

„Около 560 000 пътувания се очакват около Коледа и Нова година. Това 

показват данните на Института за анализи и оценки в туризма. Около 60 000 ще са в 

чужбина, а останалите половин милион ще са в България. Освен зимните, най-търсени 

ще са балнео и спа курортите, вилите и къщите за гости, обясни Румен Драганов, 

председател на Института за анализи и оценки в туризма, в ефира на БНР на 8 декември 

2021 г. Има търсене и към хотелите с по-висока категория, допълни той. Очаква се тази 

година цените да са по-високи с около 11%-17%. Преди коронавируса поскъпванията са 

били в рамките от 3% до 7%. 

Драганов допълни, че продължава тенденцията българите да предпочитат да 

пътуват по празниците до близки страни като Гърция, Турция, Сърбия и Македония. 

„Също така и топлите дестинации – Сeверена Африка, Карибският басейн, съответно 

Дубай и тези региони“, поясни той. 

 

Повече информация 

 

 

 

Доц. Румен Драганов: Зимният сезон ще е успешен за тези, които 

искат да работят и спазват мерките 

 

Зимният сезон ще бъде успешен за тези, които искат да работят. Като общество 

се разделихме на две големи групи – такива, които искат зелен сертификат, 

ваксинирани са, запазват своя живот и живота на околните. И на такива, които не ги 

искат, и съответно не искат да работят и сами си създават локдаун. Тези, които искат да 

работят, трябва да спазват тези изисквания. Да опазват личния си живот, живота на 

семейството си и на туристите, които ще ги посетят. Туристът иска сигурност, каза по 

БНР на 9 декември 2021 г. доц. Румен Драганов, директор на Института за анализи и 

оценки в туризма.  

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-560-000-patuvaniya-se-ochakvat-okolo-koleda-i-nova-godina/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-560-000-patuvaniya-se-ochakvat-okolo-koleda-i-nova-godina/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-zimniyat-sezon-shte-e-uspeshen-za-tezi-koito-iskat-da-rabotyat-i-spazvat-merkite/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-zimniyat-sezon-shte-e-uspeshen-za-tezi-koito-iskat-da-rabotyat-i-spazvat-merkite/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

 АБТТА получи отличие от Министерството на туризма за своята 

25-та годишнина 

 

Министърът на туризма Стела 

Балтова участва в откриването на 20-та 

годишна среща на АБТТА. В 

обръщението си тя поздрави 

организацията за 25-та й годишнина и 

връчи на председателя на УС на АБТТА 

Димитрина Горанова почетен стъклен 

плакет за принос за развитието на туризма 

в България. 

„Живеем в безпрецедентни времена, в които се взимат безпрецедентни мерки 

заради пандемията, но се надявам туризмът да се възстанови и вие да излезете по-

устойчиви, по-иновативни и по-успешни след кризата“, каза министър Балтова, 

обръщайки се към представителите на бизнеса. 

 

Повече информация 

 

 

Нова тенденция: българските туристи отрано резервират за 

празниците 

 

Снегът тази година не закъсня. Най-нетърпеливите вече кръстосват ски пистите 

на зимните ни курорти Въпреки противоепидемичните мерки за влизане в страната, се 

очертава и ръст на чуждите туристи през идните седмици. 

А дали въвеждането на оспорвания сертификат за ваксинация не оказва все пак 

благоприятен ефект върху отрасъла? „Персоналът ни е ваксиниран почти на 100%! 

Сертификатът ни дава едно спокойствие, което се отразява добре на сезона. Освен това 

хората се чувстват сигурни, защото хотелите и ресторантите спазват стриктно 

противоепидемичните мерки“ – казва Малин Бистрин, председател на Съюза на 

туристическия бизнес в Банско. 

 

Повече информация 

  

https://tourismboard.bg/news/abtta-poluchi-otlichie-ot-ministerstvoto-na-turizma-za-svoyata-25-ta-godishnina/
https://tourismboard.bg/news/abtta-poluchi-otlichie-ot-ministerstvoto-na-turizma-za-svoyata-25-ta-godishnina/
https://tourismboard.bg/news/nova-tendentsiya-balgarskite-turisti-otrano-rezervirat-za-praznitsite/
https://tourismboard.bg/news/nova-tendentsiya-balgarskite-turisti-otrano-rezervirat-za-praznitsite/
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 Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Годишни награди в туризма - 2021 

 

Шестите Годишни награди в 

туризма - 2021, организирани от 

Министерството на туризма, бяха връчени 

на официална церемония на 7 декември 

2021 г. в София. 

Сред официалните лица бяха 

вицепрезидентът Илияна Йотова, 

министрите на икономиката, на културата, 

на земеделието, храните и горите и на 

енергетиката. Събитието бе уважено от кметове, ръководители на браншови 

организации, туристически компании и медии. 

Победителите във всичките категории - 4 професионални, 4 художествени и 1 за 

общини, както и в категорията за голямата награда „Изборът на българите“, получиха 

традиционната статуетка, запазена марка на конкурса и символ на страната ни – 

българската роза, изработена от Димитър Германов, а заелите втори и трети места – 

грамоти на Министерството на туризма. На специалния сайт за наградите бяха 

подадени онлайн над 50 хил. уникални вота за над 60-те участници във всички раздели. 

Доц. Румен Драганов, който получи Награда за цялостен принос в развитието, 

популяризирането и създаването на историческа памет за туризма в страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерски съвет прие постановление за определяне на реда и 

условията за отпускане на държавна помощ за туроператори в размер 

на 6 млн. лв. 
 

Министерски съвет прие решение, с което се определят условията, критериите, 

реда и размера на средствата, отпускани като държавна помощ за туроператорите, 

които имат неиздължени към клиенти суми за неосъществени пътувания през периода 

от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID -19.  

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/godishni-nagradi-v-turizma-2021/
https://tourismboard.bg/news/godishni-nagradi-v-turizma-2021/
https://tourismboard.bg/news/ministerski-savet-prie-postanovlenie-za-opredelyane-na-reda-i-usloviyata-za-otpuskane-na-darzhavna-pomosht-za-turoperatori-v-razmer-na-6-mln-lv/


 

 

 
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 

 

 

 

Министерството на туризма обсъди добрите практики, политики 

и тенденции за устойчив туризъм и кръгова икономика на кръгла 

маса „Зелени иновации в туризма“ 

 

Министерството на туризма 

организира кръгла маса под надслов 

„Зелени иновации в туризма“. Във 

фокуса на срещата, която се проведе в 

навечерието на връчването на 

Годишните награди в туризма - 2021, 

бяха поставени добрите практики, 

политиките и тенденциите за устойчив 

туризъм и кръгова икономика. Целта на 

дискусиите бе да се насочи вниманието върху въпросите, които търсят отговор, както и 

върху възможностите за сътрудничество между различните заинтересовани страни с 

цел повишаване на конкурентоспособността на туристическия бизнес в България.  

 

Повече информация 

 

 

 

Креативните и рекреативните индустрии получават 

институционална подкрепа от министерствата на икономиката, 

туризма и културата 

 

Споразумение за сътрудничество между Министерството на икономиката, 

съвместно с Министерството на туризма и Министерството на културата подписаха 

тримата ресорни служебни министри. С този документ се поставя началото на общи 

усилия за развитието на културните, творческите и рекреативните индустрии на 

България. Чрез това споразумение се дава възможност за повишаване на 

конкурентоспособността в тези приоритетни за следващия програмен период бизнеси и 

индустрии.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-obsadi-dobrite-praktiki-politiki-i-tendentsii-za-ustojchiv-turizam-i-kragova-ikonomika-na-kragla-masa-zeleni-inovatsii-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-obsadi-dobrite-praktiki-politiki-i-tendentsii-za-ustojchiv-turizam-i-kragova-ikonomika-na-kragla-masa-zeleni-inovatsii-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/kreativnite-i-rekreativnite-industrii-poluchavat-institutsionalna-podkrepa-ot-ministerstvata-na-ikonomikata-turizma-i-kulturata/
https://tourismboard.bg/news/kreativnite-i-rekreativnite-industrii-poluchavat-institutsionalna-podkrepa-ot-ministerstvata-na-ikonomikata-turizma-i-kulturata/
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Министерство на туризма и представители на бизнеса се 

подписаха под инициатива за опазване на климата и вредните емисии 

в околната среда в сектор „Туризъм“ 

 

Началото на Инициатива за популяризиране и подкрепа на споделените 

ангажименти в сектор „Туризъм“ за опазване на климата и намаляване на вредните 

емисии в околната среда, заложени в Декларацията от Глазгоу, бе обявена по време на 

организираната от Министерството на туризма кръгла маса под надслов „Зелени 

иновации в туризма“. 

 

Повече информация 

 

 

 

Създаването на Гаранционен фонд в туризма ще е тема на 

обсъждания през следващата година 

 

Създаването на гаранционен фонд в туризма е отговорен процес и следва да има 

спокойно и широко обсъждане на всички негови аспекти, каза по време на форум 

заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева. 

Тя напомни, че дейността по създаването на фонда е активизирана по време на 

работата на служебното правителство в първия му мандат, като е била създадена 

работна група и с участието на представители на бизнеса. 

Обсъдени са правни текстове, които издигат нивото на подготовка на големия 

проект, наречен Гаранционен фонд, и остава да се изгради финансовият модел за 

съществуването му, посочи заместник-министър Георгиева. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-i-predstaviteli-na-biznesa-se-podpisaha-pod-initsiativa-za-opazvane-na-klimata-i-vrednite-emisii-v-okolnata-sreda-v-sektor-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-i-predstaviteli-na-biznesa-se-podpisaha-pod-initsiativa-za-opazvane-na-klimata-i-vrednite-emisii-v-okolnata-sreda-v-sektor-turizam/
https://tourismboard.bg/news/sazdavaneto-na-garantsionen-fond-v-turizma-shte-e-tema-na-obsazhdaniya-prez-sledvashtata-godina/
https://tourismboard.bg/news/sazdavaneto-na-garantsionen-fond-v-turizma-shte-e-tema-na-obsazhdaniya-prez-sledvashtata-godina/
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България е на едно от добрите места по възстановяване на 

туризма сред дестинациите в ЕС, заяви служебният министър на 

туризма 

 

Служебният министър на туризма Стела Балтова изрази очакване за по-високи 

резултати в българския туризъм през тази година спрямо предходната, но добави, че те 

ще са далеч по-ниски от тези през 2019 г. - годината преди пандемията. 

В България туризмът и свързаните с него отрасли са формирали през 2019 г. 

около 10,7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната или около 13,1 млрд. 

лева в БВП. През 2020 г. този дял е бил 4,8 процента, а днес - в края на 2021 г., се 

очаква резултатите да са по-високи спрямо предходната година, но все още далеч по-

ниски спрямо 2019 година. Все пак сме на едно от добрите места по възстановяване 

сред дестинациите в ЕС, каза министърът. 

 

Повече информация 

 

 

 

„Фрапорт Туин Стар“ е инвестирал в черноморските ни летища 

Варна и Бургас общо 207 млн. евро, каза Франк Кванте 

 

„Това, което сме постигнали до момента са едни високи резултати. Инвестиции 

от 207 млн. евро, които вече са направени на фона на договорените общо 403 

млн.евро.“ Това каза Франк Кванте, главният изпълнителен директор „Фрапорт Туин 

Стар“, по време на форум, посветен на Международния ден на гражданското 

въздухоплаване, състоял се в София на 7 декември 2021 г. 

„Това е успех, но той може драстично да бъде подобрен", смята Кванте. Основно 

предизвикателство в тази насока е подобряването на туристическия сектор в 

Българското черноморие като регион, защото това, което бизнесът на Фрапорт 

изгражда, е именно туристическият поток - около 90 на сто от целия му дял. "По тази 

причина и едно от големите постижения на компанията беше инициативата за 

създаване на Алианс "Българско черноморие", което цели да обедини всички усилия на 

общините и на бизнесите от една страна и всички заедно да постигенмем общите цели - 

подобряване на туристическия поток и привличане на много по-голям туристически 

поток в региона, от друга. В крайна сметка целта е подобряване на имиджа и поставяне 

на българския туризъм на картата в световен мащаб“, коментира изпълнителният 

директор на „Фрапорт Туин Стар“. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-e-na-edno-ot-dobrite-mesta-po-vazstanovyavane-na-turizma-sred-destinatsiite-v-es-zayavi-sluzhebniyat-ministar-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-e-na-edno-ot-dobrite-mesta-po-vazstanovyavane-na-turizma-sred-destinatsiite-v-es-zayavi-sluzhebniyat-ministar-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/fraport-tuin-star-e-investiral-v-chernomorskite-ni-letishta-varna-i-burgas-obshto-207-mln-evro-kaza-frank-kvante/
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Виненият туризъм е неразработен бранд, в който страната ни 

има значителен потенциал, каза заместник-министърът на 

земеделието Явор Гечев 

 

Виненият туризъм е неразработен бранд, в който страната ни има значителен 

потенциал. Това е заявил заместник-министърът на земеделието, храните и горите в 

служебното правителство Явор Гечев по време на дискусия на тема „Тенденциите в 

туристическия бизнес и новите предпочитания на туристите, насочени към зелени и 

устойчиви продукти“, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Според него, развитието му 

е свързано със симбиозата между различни институции, като и между фермери, винари 

и кулинари. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

 

Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

Копривщица с официална покана за участие в инициативата 

„Най-добрите туристически селища“ на UNWTO 

 

Копривщица е избрана от Световната организация по туризъм към ООН за 

участие в инициативата „Най-добрите 

туристически селища“. Българският град е сред 

избраните в категорията The ‘Best Tourism 

Villages by UNWTO’ Upgrade Programme, за 

което получи официално писмо-покана, 

подписано от Генералния секретар на СОТ Зураб 

Пололикашвили. Благодарение на това, 

Копривщица ще получи международно 

популяризиране и целева подкрепа по линия на Програмата за развитие на селските 

райони на организацията за допълнително развитие на своя туристически потенциал, 

както и перспективата за специален етикет. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/vineniyat-turizam-e-nerazraboten-brand-v-kojto-stranata-ni-ima-znachitelen-potentsial-kaza-zamestnik-ministarat-na-zemedelieto-yavor-gechev/
https://tourismboard.bg/news/vineniyat-turizam-e-nerazraboten-brand-v-kojto-stranata-ni-ima-znachitelen-potentsial-kaza-zamestnik-ministarat-na-zemedelieto-yavor-gechev/
https://tourismboard.bg/news/koprivshtitsa-s-ofitsialna-pokana-za-uchastie-v-initsiativata-naj-dobrite-turisticheski-selishta-na-unwto/
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Ваксинационен туризъм: Все повече руснаци искат да се 

имунизират в Европа 

 

Все повече руснаци искат да се ваксинират в Европа срещу Ковид-19. 

Ваксинационният туризъм процъфтява в Русия. Защо обаче западните ваксини са така 

желани там, това провери Deutsche Welle. 

 

Повече информация 

 

 

 

Могат ли да станат партньори в сферата на туризма 

съперничките Гърция и Турция? 

 

Отношенията в сферата на туризма между Гърция и Турция не излизат от 

рамките на традиционно сложното съвместно съжителство на двете средиземноморски 

държави. Кризата, породена от пандемията от КОВИД-19, може би е причина двете 

съпернички да започнат да полагат усилия за сътрудничество в изключително важния 

за икономиките на двете страни бранш. 

Споделяйки общи природни дадености и историческо минало със съседна 

Турция, Гърция винаги се е съревновавала с нея в привличането на туристи, като е 

гледала на себе си като дестинация, която предлага по-скъп, но по-качествен 

туристически продукт. 

В днешни дни обаче гръцкият туристически сектор, който е сред основните 

стълбове на местната икономика, е изправен пред големи изпитания.. 

 

Повече информация 

 

 

 

ТУИ с годишна загуба 

 

Най-големият туроператор в света ТУИ (ТUI) обяви оперативна загуба от над 2 

млрд. евро (2,26 млрд. долара) за финансовата си 2020-2021 година, предаде БТА. 

Компанията предупреди, че може да се наложи да свие капацитите си за зимния 

сезон, тъй като страховете от варианта Омикрон на коронавируса надделяват над 

надеждите за възстановяване през идното лято. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/vaksinatsionen-turizam-vse-poveche-rusnatsi-iskat-da-se-imunizirat-v-evropa/
https://tourismboard.bg/news/vaksinatsionen-turizam-vse-poveche-rusnatsi-iskat-da-se-imunizirat-v-evropa/
https://tourismboard.bg/news/mogat-li-da-stanat-partnori-v-sferata-na-turizma-sapernichkite-gartsiya-i-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/mogat-li-da-stanat-partnori-v-sferata-na-turizma-sapernichkite-gartsiya-i-turtsiya/
https://tourismboard.bg/news/tui-s-godishna-zaguba/
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Кипър отчита 250% ръст на приходите от туризъм за 9-те месеца 

на 2021 г. 
 

На фона на нови мерки срещу пандемията в Кипър отчитат, че приходите от 

туризма от началото на годината са надхвърлили 1 милиард евро. Това е 250 процента 

ръст за периода от първите девет месеца в сравнение с миналата година. 

Над 2,2 млн. пътници са пристигнали в Кипър от януари до октомври тази 

година, което е двойно повече в сравнение със същия период на пандемичната 2020 г., 

съобщи статистическата служба. Ръстът от 101% се дължи най-вече на постигнатия 

голям поток влизащи в страната през есенните месеци. 

 

Повече информация 

 

 

 

Тестване на всички пристигащи в Кипър чужди граждани 

 

На всички пристигащи в Република Кипър чужди граждани над 12 годишна 

възраст ще бъде правен PCR тест на летището или пристанището, от което влизат в 

страната, независимо от коя държава пристигат и независимо от това дали разполагат с 

ваксинационен сертификат или сертификат за проболедуване от Ковид. 

 

Повече информация 

 

 

 

Задължителен COVID-19 тест преди отпътуването за 

Обединеното кралство и за ваксинираните лица 

 

От 7-и декември 2021 г. всеки, който желае да пътува до Обединеното кралство 

от страни и територии, които не са в червения списък, трябва да представи 

доказателство за отрицателен PCR или антигенен тест, направен не по-рано от 48 часа 

преди заминаване. Това се отнася и за ваксинирани пътници и деца на възраст над 12 

години. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kipar-otchita-250-rast-na-prihodite-ot-turizam-za-9-te-mesetsa-na-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/kipar-otchita-250-rast-na-prihodite-ot-turizam-za-9-te-mesetsa-na-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/testvane-na-vsichki-pristigashti-v-kipar-chuzhdi-grazhdani/
https://tourismboard.bg/news/testvane-na-vsichki-pristigashti-v-kipar-chuzhdi-grazhdani/
https://tourismboard.bg/news/zadalzhitelen-covid-19-test-predi-otpatuvaneto-za-obedinenoto-kralstvo-i-za-vaksiniranite-litsa/
https://tourismboard.bg/news/zadalzhitelen-covid-19-test-predi-otpatuvaneto-za-obedinenoto-kralstvo-i-za-vaksiniranite-litsa/
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Австрия премахва локдауна за ваксинираните 

 

Валидните за цяла Австрия правила разрешават на провинциите да отворят за 

ваксинирани и оздравели всички сектори - търговия, услуги, заведения за хранене, 

туризъм, култура и спорт - изключение правят нощните заведения и дискотеките и 

баровете в ски-курортите, но при спазване на предпазни мерки. 

 

Повече информация 

 

 

 

Задължителен PCR тест за COVID-19 при пътуването до 

Швейцария 

 

Считано от 4-ти декември 2021 г., всички лица на възраст на и над 16 години, 

желаещи да пътуват до Швейцария, независимо дали са ваксинирани или 

преболедували от COVID-19, следва да представят отрицателен резултат от PCR тест за 

вируса SARS-CoV-2, направен до 72 ч. преди влизането в страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

Йордания отново въвежда взимането на PCR тест при влизане в 

страната 

 

Считано от 12 декември 2021 г. 

пътуващите до Йордания по въздушен и 

сухопътен път български граждани, 

независимо дали са ваксинирани или не, 

трябва да представят удостоверение за 

отрицателен PCR тест, извършен в 

рамките на 72 часа до пристигането в 

страната. 

Изисква се и онлайн заплащане на 

втори PCR тест с попълване на декларация и генериране на QR код за всички, 

независимо дали са ваксинирани или не. 

  

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/avstriya-premahva-lokdauna-za-vaksiniranite/
https://tourismboard.bg/news/avstriya-premahva-lokdauna-za-vaksiniranite/
https://tourismboard.bg/news/zadalzhitelen-pcr-test-za-covid-19-pri-patuvaneto-do-shvejtsariya/
https://tourismboard.bg/news/zadalzhitelen-pcr-test-za-covid-19-pri-patuvaneto-do-shvejtsariya/
https://tourismboard.bg/news/jordaniya-otnovo-vavezhda-vzimaneto-na-pcr-test-pri-vlizane-v-stranata/
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Изменение в изискванията за пътуване чрез въздушен транспорт 

до САЩ 

 

От 6-и декември 2021 г., всички пътници над 2-годишна възраст, влизащи в 

САЩ с въздушен транспорт, ще следва да представят на авиокомпанията, преди 

качването си в самолета, отрицателен резултат от NAA вид тест (вкл. PCR), или от 

антигенен тест, направени до 1 календарен ден преди пътуването. 

 

Повече информация 

 
 

 

Канада въвежда задължително тестване за COVID-19 при 

влизане в страната независимо от ваксинационния статус на 

пристигащите 

 

Тестът е задължителен за всички пътници, включително за притежаващите 

сертификат за ваксинация или преболедуване на COVID-19. Мярката няма да бъде 

прилагана само по отношение на лицата, които пристигат от САЩ. 

Пътниците следва да се изолират до получаване на негативен резултат от 

направения COVID-19 тест. Ако резултатът е положителен, лицата подлежат на 14-

дневна карантина. 

 

Повече информация 

 
 

 

Променени изисквания за влизане на територията на Бразилия 

 

Считано от 8 декември 2021 г. Бразилия въвежда задължителна 5 - дневна 

карантина за всички, пристигащи на територията на страната по въздушен път, които не 

разполагат с доказателство за ваксинация с последна доза, поставена минимум 14 дни 

преди влизането. 

 

Повече информация 

 
 

  

https://tourismboard.bg/news/izmenenie-v-iziskvaniyata-za-patuvane-chrez-vazdushen-transport-do-sasht/
https://tourismboard.bg/news/izmenenie-v-iziskvaniyata-za-patuvane-chrez-vazdushen-transport-do-sasht/
https://tourismboard.bg/news/kanada-vavezhda-zadalzhitelno-testvane-za-covid-19-pri-vlizane-v-stranata-nezavisimo-ot-vaksinatsionniya-status-na-pristigashtite/
https://tourismboard.bg/news/kanada-vavezhda-zadalzhitelno-testvane-za-covid-19-pri-vlizane-v-stranata-nezavisimo-ot-vaksinatsionniya-status-na-pristigashtite/
https://tourismboard.bg/news/promeneni-iziskvaniya-za-vlizane-na-teritoriyata-na-braziliya/
https://tourismboard.bg/news/promeneni-iziskvaniya-za-vlizane-na-teritoriyata-na-braziliya/

