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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
Националният борд по туризъм настоява за зелен сертификат за 

всички дейности и за ваучери за ваксинация 

 

 НБТ подкрепя Премиера за въвеждане на зелен сертификат за всички български 

граждани, съответно за всички публични дейности и услуги. Същевременно настоява за 

провеждането на позитивна ваксинационна кампания със стимули за ваксинация, чрез 

ваучери за туристически услуги (хотели, ресторанти и туроператори). Ниският процент 

на сложени дози у нас пречи на туризма и на привличането на чуждестранни туристи. 

Националният борд по туризъм има още 4 приоритета, за които ще настоява 

пред новата власт. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-nastoyava-za-zelen-sertifikat-za-vsichki-dejnosti-i-za-vaucheri-za-vaksinatsiya/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-nastoyava-za-zelen-sertifikat-za-vsichki-dejnosti-i-za-vaucheri-za-vaksinatsiya/
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Конфедерацията на българския туристически бизнес е за 

запазване на ДДС на 9 процента и за продължаване на мярката 60/40 

 

Конфедерацията на българския 

туристически бизнес е за запазване на 

ДДС на 9 процента и за продължаване на 

мярката 60/40. 

За въвеждане на стимули за 

ваксинация чрез ваучери, които да се 

ползват в ресторанти, в хотели, за 

туристически услуги, за кратки екскурзии 

в страната, които туристическата 

индустрия предлага, апелира изпълнителният директор на НБТ д-р Полина 

Карастоянова. Тя припомни, че това предложение е било направено по време на 

служебното правителство, но то не е било чуто. Затова сега отново се апелира за 

въвеждането на стимули за ваксинация.  

 

Повече информация 

 

 

 

Коледен коктейл на НБТ 

 

На 15.12.21 г. с елегантно коледно 

тържество Националният борд по туризъм  

благодари на своите партньори и приятели 

за съвместната работа и усилия през 

изминалата не лека година. 

Специални гости на събитието бяха 

Вицепрезидентът на Република България 

г-жа Илияна Йотова и Министърът на 

туризма г-н Христо Проданов, които 

приветстваха присъстващите с 

поздравителни думи и с уверението, че единствено чрез силна синергия между 

правителството и бизнеса, ще стане възможно постигането на мечтата България да се 

превърне в една желана и привлекателна туристическа дестинация. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/konfederatsiyata-na-balgarskiya-turisticheski-biznes-e-za-zapazvane-na-dds-na-9-protsenta-i-za-prodalzhavane-na-myarkata-60-40/
https://tourismboard.bg/news/konfederatsiyata-na-balgarskiya-turisticheski-biznes-e-za-zapazvane-na-dds-na-9-protsenta-i-za-prodalzhavane-na-myarkata-60-40/
https://tourismboard.bg/news/koleden-koktejl-na-nbt/
https://tourismboard.bg/news/koleden-koktejl-na-nbt/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Доц. Румен Драганов: Оптимист съм, че туризмът ще се 

преобрази 

 

„Оптимистично съм настроен, че 

туризмът има възможност да се преобрази 

и развие, което зависи и от бизнеса, не 

само от правителството“, това каза доц. 

Румен Драганов, Институт за анализи и 

оценки в туризма, в интервю за NovaNews 

на 14 декември 2021 г. 

„Ние сме за зелен сертификат и 

ускорена ваксинация, особена за хората, 

които работят в туризма. Тук не трябва да има изключения и компромиси. Науката е 

доказала, че това е пътят. Подкрепяме намерението на Кирил Петков да въведе зелен 

сертификат за администрацията“, подчерта той. 

„Зеления сертификат ще ни спаси и от Омикрон, той е задължителен и всеки 

трябва да се ваксинира“, категоричен бе доц. Драганов. 

 

Повече информация 

 

 

 

Сняг, бели писти и зимно време очакват туристите в Пампорово 

 

При много добри условия в курорта Пампорово започна новият зимен ски сезон. 

За празниците резервациите са почти изчерпани.  

Стартът бе отбелязан със символична цена от 10 лева на дневната лифт карта. За 

началото пристигнаха скиори от София, Пловдив и Бургас, които останаха доволни от 

условията, времето и снега. Работят всички лифтове и по-голяма част от пистите.  

Изпълнителният директор на Пампорово АД Мариян Беляков се надява на по- 

добър сезон, защото миналогодишният по това време е бил трагичен. Разходите на 

дружеството заради скъпия ток са скочили с 200%, но цените са увеличени с около 20 

на сто.  

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-optimist-sam-che-turizmat-shte-se-preobrazi/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-optimist-sam-che-turizmat-shte-se-preobrazi/
https://tourismboard.bg/news/snyag-beli-pisti-i-zimno-vreme-ochakvat-turistite-v-pamporovo/
https://tourismboard.bg/news/snyag-beli-pisti-i-zimno-vreme-ochakvat-turistite-v-pamporovo/
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Доц. Румен Драганов: Настояваме за ваучери за ресторанти и 

екскурзии срещу ваксина 

 

„Предлагаме към ваучерите за 

храна, които всички знаем, да се включи и 

почивка за ваксинираните. Наредбата 

може да бъде променена още утре“. Това 

заяви в студиото на Нова телевизия 

директорът на Института за анализи и 

оценки в туризма доц. Румен Драганов на 

17 декември 2021 г.  

По думите му хората масово не 

разбират какво е значението на ваучерите.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

  

  

 

 

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Коалиционно споразумение за управление на страната в сектор 

Туризъм 

 

Представяме пълния текст на "Приложение № 14: Туризъм" от коалиционното 

споразумение между формацията "Продължаваме промяната" и "БСП за България", 

"Има такъв народ" и "Демократична България" за съвместно управление на Република 

България в периода 2021-2025 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-nastoyavame-za-vaucheri-za-restoranti-i-ekskurzii-sreshtu-vaksina/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-nastoyavame-za-vaucheri-za-restoranti-i-ekskurzii-sreshtu-vaksina/
https://tourismboard.bg/news/koalitsionno-sporazumenie-za-upravlenie-na-stranata-v-sektor-turizam/
https://tourismboard.bg/news/koalitsionno-sporazumenie-za-upravlenie-na-stranata-v-sektor-turizam/
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Христо Проданов е избран за министър на туризма в кабинета на 

парламентарната група „Продължаваме промяната“ и коалиционните 

партньори 

 

Христо Проданов е избран за министър на туризма в състава на кабинета с 

министър-председател Кирил Петков.  

 

Повече информация 

 

 

 

Министърът на туризма Христо Проданов прие поста от 

служебния министър Стела Балтова 

 

На церемония по встъпване в длъжност министър Христо Проданов прие 

управлението от служебния министър на туризма Стела Балтова.  

 

Повече информация 

 

 

 

Отчет за дейността на служебния кабинет в Министерството на 

туризма 

 

Министерството на туризма представи отчет за дейността си по време на 

служебния кабинет.  

 

Повече информация 

 

 

 

47. Народно събрание създава постоянна комисия по туризъм 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/hristo-prodanov-e-predlozhen-za-ministar-na-turizma-v-proektokabineta-na-parlamentarnata-grupa-prodalzhavame-promyanata/
https://tourismboard.bg/news/hristo-prodanov-e-predlozhen-za-ministar-na-turizma-v-proektokabineta-na-parlamentarnata-grupa-prodalzhavame-promyanata/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-hristo-prodanov-prie-posta-ot-sluzhebniya-ministar-stela-baltova/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-hristo-prodanov-prie-posta-ot-sluzhebniya-ministar-stela-baltova/
https://tourismboard.bg/news/otchet-za-dejnostta-na-sluzhebniya-kabinet-v-ministerstvoto-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/otchet-za-dejnostta-na-sluzhebniya-kabinet-v-ministerstvoto-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/47-narodno-sabranie-sazdava-postoyanna-komisiya-po-turizam/
https://tourismboard.bg/news/47-narodno-sabranie-sazdava-postoyanna-komisiya-po-turizam/
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Министър Проданов в Пампорово: Оптимист съм за 

предстоящия зимен сезон 

 

Оптимист съм за предстоящия 

зимен сезон. Два са основните критерия да 

бъде успешен – първият е да има много 

сняг, а вторият - да има много туристи. 

Това заяви министърът на туризма Христо 

Проданов по време на откриването на 

зимен сезон 2021/2022 в Пампорово. По 

думите му в курорта са създадени условия 

противоепидемичните мерки да се 

спазват. 

 

Повече информация 

 

 

 

Христо Проданов: Необходима е специална кредитна линия към 

ББР за представителите на туризма 

 

„От две години туризмът е изправен пред голямо изпитание. Това, върху което 

ще се фокусираме, е изплащане на помощи още от началото на годината. Чакаме 

нотификация от Европейския съюз, за да започне изплащането и на подпомагането на 

туроператорите. Надявам се в първия месец - месец и половина на следващата година 

помощите да бъдат изплатени, хората да си отдъхнат и дано започнат да работят 

нормално“.  

Това каза пред БНР Христо Проданов, министър на туризма, на 15 декември 

2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-v-pamporovo-optimist-sam-za-predstoyashtiya-zimen-sezon/
https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-v-pamporovo-optimist-sam-za-predstoyashtiya-zimen-sezon/
https://tourismboard.bg/news/hristo-prodanov-neobhodima-e-spetsialna-kreditna-liniya-kam-bbr-za-predstavitelite-na-turizma/
https://tourismboard.bg/news/hristo-prodanov-neobhodima-e-spetsialna-kreditna-liniya-kam-bbr-za-predstavitelite-na-turizma/
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Министърът на туризма: ББР да отпуска кредити за туризма с 

преференциални лихви 

 

„Първата ни задача е бързото 

разпределение на 60-те милиона помощи 

за туризма, заложени в актуализацията на 

бюджета, плюс 6 млн. за туроператорите. 

Енергийните помощи следва да бъдат 

продължени. ББР пък трябва да започне да 

отпуска кредити с преференциални лихви 

за бранша“. Това заяви новият министър 

на туризма Христо Проданов в студиото 

на NovaNews на 15 декември 2021 г. 

По думите му печалбите в туризма са отишли в плащане на непосилни сметки за 

ток. „Това е най-засегнатият сектор. Необходима е помощ от държавата, за да се 

възстанови. Браншът носеше 13-14% от БВП, а в момента е под 10%“, разкри той. 

Проданов каза, че ще се срещне с всички представители на туристическия бранш 

и увери, че ще работи за това секторът да носи печалба. „Идеята на туризма е пари, 

изработени някъде по света, да идват у нас и да бъдат оставени тук“, категоричен е 

министърът. 

 

Повече информация 

  

 

 

Министърът на туризма обеща изплащане на помощите в 

началото на новата година 

 

В първите дни на новата година ще започне изплащането на помощите за 

туристическия бранш, каза за БНР в Пампорово министърът на туризма Христо 

Проданов на 17 декември 2021 г.: „Плащане на помощите, които бяха обещани на 

бизнеса, в актуализацията на държавния бюджет бяха заложени, става въпрос за около 

80 милиона лева, в това са насочени нашите усилия, както и в пълно съдействие от 

страна на бранша за решаване на проблемите му". 

 

Повече информация 

  

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-bbr-da-otpuska-krediti-za-turizma-s-preferentsialni-lihvi/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-bbr-da-otpuska-krediti-za-turizma-s-preferentsialni-lihvi/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-obeshta-izplashtane-na-pomoshtite-v-nachaloto-na-novata-godina/
https://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-obeshta-izplashtane-na-pomoshtite-v-nachaloto-na-novata-godina/
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Старт на зимния сезон в Банско 

 

Ден преди официалното откриване, всички писти в Банско вече са отворени за 

скиорите. 

„Всички писти, с изключение на две, са отворени. Температурите са много 

добри, условията за каране също. Пистите са перфектни. Който заложи на Банско тази 

година, няма да сгреши. Съветвам обаче да не се кара извън маркираните ски писти, 

тъй като има опасност от лавини. Извършихме днес контролирано взривяване. 

Миналата година имахме инцидент, за това моля да се спазват съветите за 

безопасност“, каза за Нова телевизия директорът на ски зона Банско Иван Обрейков. 

 

Повече информация 

 

 

 

Въпреки пандемията не се очаква отлив на туристи в Априлци 

за новогодишните празници 

 

Въпреки пандемията от COVID-19 

и въведените мерки не се очаква отлив на 

туристи в Априлци за предстоящите 

новогодишни празници, заявиха за БТА 

представители на бранша в общината. 

Около 90 процента къщите за гости и 

хотелите са резервирани, като в Априлци 

е практика два-три месеца предварително 

да се запазват местата за настаняване, каза 

за БТА заместник-кметът на общината Снежина Стоянова. 

„В момента външни хора липсват, защото сме в пасивно състояние. По Коледа, 

ако няма някакви забрани, тук ще бъде пълно с хора. Макар че ковидът се отразява 

върху нашия туризъм“, посочи Стоянова. 

 

Повече информация 

  

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/start-na-zimniya-sezon-v-bansko/
https://tourismboard.bg/news/start-na-zimniya-sezon-v-bansko/
https://tourismboard.bg/news/vapreki-pandemiyata-ne-se-ochakva-otliv-na-turisti-v-apriltsi-za-novogodishnite-praznitsi/
https://tourismboard.bg/news/vapreki-pandemiyata-ne-se-ochakva-otliv-na-turisti-v-apriltsi-za-novogodishnite-praznitsi/
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97 нови правоспособни екскурзоводи са вписани в Националния 

туристически регистър от началото на годината 

 

След успешно издържани изпити, общо 97 нови правоспособни екскурзоводи са 

вписани в Националния туристически регистър от началото на годината до 10 декември 

2021 г., като само за периода на управление на служебното правителство – от 12 май до 

10 декември 2021 г. издадените идентификационни карти за гидове са 40. 

От януари до 10 декември 2021 г. в Министерството на туризма са проведени 2 

изпитни сесии за придобиване на правоспособност за упражняване на професията 

„Екскурзовод“, като допуснатите до явяване на изпит са били 81 лица, а успешно 

издържалите – 47. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

  

 

 

Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

 

UNWTO постави България сред 64-те най-добри примери за 

устойчив туризъм 

 

Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO) публикува 64-те най-

добри примери за дестинации, които използват силата на туризма за устойчив растеж, 

сред които и България. 

В класацията страната ни е представена с два рекламни видеоклипа – Find Your 

Story и Cultural tourism, Gourmet cuisine & Wine. В тези клипове страната ни се 

рекламира като дестинация с множество възможности за туризъм през цялата година, 

като се набляга на богатата ни история, морски и летен туризъм, както и на винено-

кулинарния туризъм, който става все по-популярен. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/97-novi-pravosposobni-ekskurzovodi-sa-vpisani-v-natsionalniya-turisticheski-registar-ot-nachaloto-na-godinata/
https://tourismboard.bg/news/97-novi-pravosposobni-ekskurzovodi-sa-vpisani-v-natsionalniya-turisticheski-registar-ot-nachaloto-na-godinata/
https://tourismboard.bg/news/unwto-postavi-balgariya-sred-64-te-naj-dobri-primeri-za-ustojchiv-turizam/
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Евронюз представи най-добрите плажове в България за лятна 

почивка през 2022 г. 
 

В България има за всекиго по нещо. Ако в момента усещате студа на зимата и си 

мечтаете за перфектното лято през 2022 г., България трябва да е на първо място в 

списъка ви с дестинации. Това твърди в своя публикация Евронюз, препоръчваща 

страната ни като един от най-добрите избори за предстоящото лято, направена с 

подкрепата на министерството на туризма на Република България. 

 

Повече информация 

 

 

 

Qatar Airways възстанови директните си полети до София 

 

Авиокомпанията „Катар Еъруейс” 

(Qatar Airways) възстанови директните си 

полети между Доха и София от 16 

декември 2021 г. 

Катарската авиокомпания ще лети 

4 пъти в седмицата от българската 

столица до международното летище 

„Хамад“, което е отправна точка до над 

140 дестинации по света. 

Полетите ще са всеки понеделник, четвъртък, събота и неделя. От Доха до 

София самолетът излита в 9:15 часа и каца в 13:20 часа местно време. По обратния 

маршрут полетът е съответно в 16:05 часа от българската столица и каца в 21:45 часа 

местно време в Доха. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/evronyuz-predstavi-naj-dobrite-plazhove-v-balgariya-za-lyatna-pochivka-prez-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/evronyuz-predstavi-naj-dobrite-plazhove-v-balgariya-za-lyatna-pochivka-prez-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/qatar-airways-vazstanovi-direktnite-si-poleti-do-sofiya/
https://tourismboard.bg/news/qatar-airways-vazstanovi-direktnite-si-poleti-do-sofiya/
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Евтини стоки и вкусна храна привличат туристите в Одрин 

 

Евтини стоки, любезни комшии, 

вкусна храна, магията на Ориента – това 

са основните причини за километрични 

опашки през почивните дни на границата 

с Турция, разказва в репортаж БТА. Три 

или четири часа са нужни понякога на 

контролно-пропускателен пункт Лесово-

Хамзабейли, за да стигнат българските 

туристи до Одрин. 

Преобладават регистрационните номера на автомобили от близките до Турция 

райони Ямбол, Сливен и Бургас, но не липсват и такива от Варна, Шумен, Смолян и 

София. Често туристите нощуват в одринските хотели, а помощ за посещението си 

откриват във фейсбук групи, където обменят ценна информация за нужните документи 

на границата, цената на лирата, която не спира да пада, евтини магазини с качествени 

стоки, възможности за доставка и полезни съвети. 

 

Повече информация 

 

 

 

Турция очаква да приключи 2021 година с 29 млн. туристи и с 

приходи от 24 млрд. долара 

 

Турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой заяви, че се 

очаква до края на 2021 г. туристическите посещения в Турция да достигнат 29 млн. 

души, а приходите от туризъм да надхвърлят 24 млрд. долара. В сравнение с 

предходната 2020 г. Турция очаква да бъде постигнат ръст от 83 процента в 

посещенията и от 100 процента в приходите от туризма. 

„Сертификатът за безопасен туризъм бе нашето главно оръжие, което допринесе 

за този успех“, посочи турският министър. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/evtini-stoki-i-vkusna-hrana-privlichat-turistite-v-odrin/
https://tourismboard.bg/news/evtini-stoki-i-vkusna-hrana-privlichat-turistite-v-odrin/
https://tourismboard.bg/news/turtsiya-ochakva-da-priklyuchi-2021-godina-s-29-mln-turisti-i-s-prihodi-ot-24-mlrd-dolara/
https://tourismboard.bg/news/turtsiya-ochakva-da-priklyuchi-2021-godina-s-29-mln-turisti-i-s-prihodi-ot-24-mlrd-dolara/
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Гърция въвежда задължителен антигенен и PCR тест за всички 

пристигащи в страната 

 

От 06:00 часа на 19.12.2021 г. за всички влизащи в Гърция, включително и деца 

навършили 5 годишна възраст, ще е задължително представянето на отрицателен 

резултат от направени Rapid (антигенен) тест до 24 часа или PCR тест до 72 часа преди 

пътуването. 

Мярката важи и за всички ваксинирани и преболедували. 

 

Повече информация 

 

 

 

Румъния въвежда изискване за попълване на Електронен 

формуляр при влизане в страната 

 

От 20 декември 2021 г. влиза в сила изискване влизащите в и преминаващите 

транзитно през Румъния да попълват Електронен формуляр за влизане в страната 

(Passenger Location Form-PLF). 

Изискването важи за всички лица (румънски граждани и чужденци), които 

влизат на територията на Румъния или преминават транзит през Румъния, независимо 

от целта на тяхното пътуване. 

 

Повече информация 

 

 

 

Италия въвежда допълнителни мерки за пристигащите от 

България във връзка с Covid-19 

 

Считано от 16 декември 2021 г., за влизането в Италия от държави в Списък „С“ 

(в който е включена и България) се изисква представяне на отрицателен тест за всички 

пътници - независимо дали са ваксинирани или преболедували. Неваксинираните и 

непреболедувалите лица подлежат на 5-дневна карантина. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/gartsiya-vavezhda-zadalzhitelen-antigenen-i-pcr-test-za-vsichki-pristigashti-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-vavezhda-zadalzhitelen-antigenen-i-pcr-test-za-vsichki-pristigashti-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/rumaniya-vavezhda-iziskvane-za-popalvane-na-elektronen-formulyar-pri-vlizane-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/rumaniya-vavezhda-iziskvane-za-popalvane-na-elektronen-formulyar-pri-vlizane-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/italiya-vavezhda-dopalnitelni-merki-za-pristigashtite-ot-balgariya-vav-vrazka-s-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/italiya-vavezhda-dopalnitelni-merki-za-pristigashtite-ot-balgariya-vav-vrazka-s-covid-19/
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Израел няма да приема туристи до 29 декeмври 2021 г. 
 

Границите на Израел остават затворени за туристи почти до края на годината, 

предаде ДПА, като се позова на канцеларията на премиера Нафтали Бенет. 

  

Повече информация 

 

 

 

Само 45 чуждестранни туристи посетили Бали през 2021 г. 
 

Популярни дестинации трябваше да се справят със значителен спад на туристите 

в условията на пандемията от коронавирус. Малко от тях обаче бяха по-тежко засегнати 

от Бали - индонезийският остров, любим на хиляди хора по света, пише CNN. 

Заради строгите мерки за граничен контрол и затвореното летище Бали стана 

домакин на едва 45 чуждестранни посетители през 2021 г. За сравнение през 2019 г. те 

са били 6,2 милиона, а през 2020 г. - 1,05 милиона. 

 

Повече информация 

 
 

 

Нови изисквания за влизане на територията на Колумбия 

 

Считано от 14 декември 2021 г., се 

изменят правилата за влизане на 

територията на Колумбия, като се въвежда 

изискване за представяне на сертификат за 

ваксинация срещу COVID-19 с 

последна/единствена доза, поставена 

минимум 14 дни преди влизането. 

Чуждестранните граждани без 

статут на резиденти в Колумбия, които 

предоставят сертификат с незавършен цикъл на ваксинация (само една доза при 

изискуеми две или повече за изграждане на имунитет), са задължени да представят 

отрицателен резултат от PCR тест, извършен до 72 часа преди момента на пристигане. 

 

Повече информация 

  

https://tourismboard.bg/news/izrael-nyama-da-priema-turisti-do-29-dekemvri-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/izrael-nyama-da-priema-turisti-do-29-dekemvri-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/samo-45-chuzhdestranni-turisti-posetili-bali-prez-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/samo-45-chuzhdestranni-turisti-posetili-bali-prez-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/novi-iziskvaniya-za-vlizane-na-teritoriyata-na-kolumbiya/
https://tourismboard.bg/news/novi-iziskvaniya-za-vlizane-na-teritoriyata-na-kolumbiya/

