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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
Националният борд по туризъм проведе на работна среща с 

министър Проданов 

 

 На 7 януари 2022 г. представители на Националния борд по туризъм (НБТ) 

проведоха работна среща с министъра на туризма г-н Христо Проданов. 

НБТ изрази своята готовност за провеждането на предложената от министъра 

работна среща и институционално взаимодействие във всички аспекти на развитие в 

сектор Туризъм. 

На този етап НБТ апелира за внимание по няколко конкретни теми. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-provede-na-rabotna-sreshta-s-ministar-prodanov/


 

 

 
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 

 

 

 

НБТ: Стимулите за ваксинация ще подпомогнат туризма в 

България 

 

Националният борд по туризъм (НБТ) подкрепя въвеждането на стимули за 

ваксинация от правителството, независимо че тази мярка е твърде закъсняла и 

следваше да бъде възприета още през месец юни, когато ние първи предложихме на 

служебното правителство този позитивен подход. Повишаването на ваксинацията ще 

доведе до доверие в България от страна на чуждите туристи и ще подпомогне пряко 

както зимния, така и предстоящия летен сезон на 2022 г., подчертава д-р Полина 

Карастоянова, Изпълнителен директор на НБТ. Според нея е много важна 

комуникационната стратегия, която да бъде съобразена с индивидуалните нужди на 

хората, също така би било изключително ефективно привличането в публичната 

комуникация на уважавани личности от различни сфери на дейност, а не само от 

медицинските среди.  

 

Повече информация 

 

 

 

Д-р Полина Карастоянова: Наблюдаваме възстановяване на 

туризма с до 45% 

 

„Благодарение на ваксинацията 

наблюдаваме възстановяване на пазара с 

40-45%. Над 10 000 български граждани 

пътуваха чрез туроператори на далечни 

дестинации, а над 600 000 българи 

пътуваха във вътрешността на страната”. 

Това заяви изпълнителният директор на 

Националния борд по туризъм (НБТ) д-р 

Полина Карастоянова в интервю за Нова 

телевизия на 3 януари 2022 г. 

От НБТ имат три предложения към правителството във връзка с последствията 

от COVID пандемията. 

 

Вж. видео 

 

 

https://tourismboard.bg/news/natsionalen-bord-po-turizam-stimulite-za-vaksinatsiya-shte-podpomognat-turizma-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/natsionalen-bord-po-turizam-stimulite-za-vaksinatsiya-shte-podpomognat-turizma-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-nablyudavame-vazstanovyavane-na-turizma-s-do-45/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-nablyudavame-vazstanovyavane-na-turizma-s-do-45/
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Доц. Румен Драганов: Настояваме за ваучери за ресторанти и 

екскурзии срещу ваксина 

 

„Бизнесът очаква силен зимен туристически сезон, коментира в интервю за БТА 

директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. При 680 000 

чуждестранни туристи, посетили България от края на декември миналата година до 

началото на март 2021 година, тази зима се очаква техният брой да се удвои. През 2019 

г. в този период чуждестранните туристи са били 1,65 милиона. 

Прогнозите на експерта са базирани на общото увеличение на посещенията на 

чужденци, наблюдавано през лятото. 

Изпълнителният директор на Националния борд по туризъм (НБТ) д-р Полина 

Карастоянова коментира за БТА, че данните на НБТ от водещите ни зимни курорти 

"Пампорово", Банско и "Боровец", както и от вътрешността на страната, където има 

условия както за планински спорт, така и за балнео- и спа почивки, показват пълна 

готовност да се предложат условия за почивка, с естествен сняг, в повечето части на 

България. Пистите вече са обработени и подготвени, допълни Карастоянова. Нашите 

очаквания са умерено положителни и оптимистични, защото от страна на бизнеса е 

направено нужното и има всички предпоставки сезонът да бъде безопасен, спокоен, 

сигурен за туристите, заяви изпълнителният директор на НБТ.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-nad-1-2-miliona-chuzhdestranni-turisti-ochakva-balgariya-prez-zimniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-nad-1-2-miliona-chuzhdestranni-turisti-ochakva-balgariya-prez-zimniya-sezon/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Доц. Румен Драганов: Зеленият сертификат е отворена врата за 

туризма 

 

„Зеленият сертификат е отворена 

врата за туризма. Организацията е 

създадена, чакаме туристи. Очакваме 

удвояване на заетостта на легловата база 

през зимния сезон спрямо миналата 

година. Това каза в „Денят започва с 

Георги Любенов“ по БНТ доц. Румен 

Драганов, директор на Института за 

анализи и оценки в туризма, на 19 

декември 2021 г. 

По думите му ръстът ще засегне не само планинския туризъм, но и СПА, 

културния, кулинарния туризъм, свързан с къщите за гости, както и с посещенията при 

близки и приятели.. 

 

Вж. видео 

 

 

 

Доц. Румен Драганов: Чуждестранните туристи няма да 

анулират почивките си 

 

Специалисти от туристическия бранш прогнозират, че повишаването на 

заболеваемостта от Covid-19 в Западна Европа няма да окаже негативно влияние върху 

зимния сезон и ски ваканциите у нас. Не се очаква анулиране на ски почивки от 

чуждестранни туристи. Това заяви пред БНР директорът на Института за оценки и 

анализи в туризма Румен Драганов на 19 декември 2021 г.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-zeleniyat-sertifikat-e-otvorena-vrata-za-turizma/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-zeleniyat-sertifikat-e-otvorena-vrata-za-turizma/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-chuzhdestrannite-turisti-nyama-da-anulirat-pochivkite-si/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-chuzhdestrannite-turisti-nyama-da-anulirat-pochivkite-si/


 

 

 
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 

 

 

 

СЗБ и БАЗ: Държавата продължава да дискриминира бизнеса 

със „зеления сертификат“ 

 

Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията в 

България (СЗБ) заявяват във Фейсбук на 5 януари 2022 г. категоричната си позиция 

против дискриминационния подход, демонстриран от държавата по отношение на 

„зелените сертификати“. 

„Днес за пореден път темата за въвеждането на документа в Народното събрание 

беше отложена! В същото време множество сектори на българския бизнес, които са 

далеч по-малко рискови в сравнение с Парламента и държавната администрация, са 

принудени да работят със „зелен сертификат“. Защо?! За да се имитират мерки, да се 

правим, че нещо вършим, а в същото време хората, които сме избрали да решават 

съдбата ни да ни се подиграват и да съсипват поминъка ни?! 

Не е честно, не е редно и ние не сме съгласни!“  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/szb-i-baz-darzhavata-prodalzhava-da-diskriminira-biznesa-sas-zeleniya-sertifikat/
https://tourismboard.bg/news/szb-i-baz-darzhavata-prodalzhava-da-diskriminira-biznesa-sas-zeleniya-sertifikat/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

 Министър Проданов проведе работни срещи с Асоциацията на 

инкъминг агенциите в България и Асоциацията на туроператори и 

туристически агенти 

 

На 06.01.2022 г. се в Министерство 

на туризма, по покана на Министъра на 

туризма, проведоха срещите с 

Асоциацията на инкъминг агенциите в 

България и Асоциацията на туроператори 

и туристически агенти. Обсъдиха се 

проблемите на бранша и съвместната 

бъдеща работа. 

Министър Проданов заяви, че е 

важно за сектора да бъде обединен, защото така и той и браншът ще бъдат по–силни и 

авторитетни и ще се постигнат по-лесно общите цели. В тази връзка, от особено 

значение е решенията да се взимат на общи форуми и да се подкрепят от всички. За 

министерството е важно да има ясна представа къде и как може да помогне, като 

помощта трябва да се фокусира върху наистина значими проблеми за бизнеса. Прие се 

да бъде организирана малка работна група с представители на сектора и на 

министерството, за да може да се решават по-бързо и качествено проблемите. Страните 

се обединиха рекламата на България де бъде съобразена с нуждите на пазара и 

мнението на сектора. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-provede-rabotni-sreshti-s-asotsiatsiyata-na-inkaming-agentsiite-v-balgariya-i-asotsiatsiyata-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti/
https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-provede-rabotni-sreshti-s-asotsiatsiyata-na-inkaming-agentsiite-v-balgariya-i-asotsiatsiyata-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti/
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BAHE: Въпреки липсата на персонал, пандемията и растящите 

цени на тока, хотелиерите у нас с умерен оптимизъм за 2022 г. 
 

Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) 

проведе националното допитване между 13 и 17 декември 2021 г., с цел да покаже 

реалната картина в бранша към края на годината – какви са настроенията сред 

собствениците и мениджърите на хотели и хотелски групи, какви са перспективите 

пред бизнеса, кои са най-сериозните предизвикателства, къде могат да бъдат търсени 

възможности. 

 

Повече информация 

 

 

 

Десетгодишен спечели кола от томбола на Българския 

туристически съюз 

 

Десетгодишният пътешественик от 

София Гавраил Георгиев спечели 

автомобил от Български туристически 

съюз (БТС), съобщи организацията. 

Колата е една от двете големи 

награди в томболата на Националното 

движение „Опознай България – 100 

национални туристически обекта“. 

Младият турист е посетил обекти 

от движението, най-често с дядо си Николай Георгиев, като е от 2017 г. насам е събрал 

110 печата и е носител на златна значка.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/bahe-vapreki-lipsata-na-personal-pandemiyata-i-rastyashtite-tseni-na-toka-hotelierite-u-nas-s-umeren-optimizam-za-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/bahe-vapreki-lipsata-na-personal-pandemiyata-i-rastyashtite-tseni-na-toka-hotelierite-u-nas-s-umeren-optimizam-za-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/desetgodishen-specheli-kola-ot-tombola-na-balgarskiya-turisticheski-sayuz/
https://tourismboard.bg/news/desetgodishen-specheli-kola-ot-tombola-na-balgarskiya-turisticheski-sayuz/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Министерство на туризма и Българска банка за развитие 

подписаха меморандум за сътрудничество в помощ на хотелиерския и 

ресторантьорския бранш 

 

Министерство на туризма и 

Българска банка за развитие подписаха 

меморандум за сътрудничество, чрез 

който ще бъде осигурено директно 

финансиране на засегнатите от 

пандемията микро-, малки и средни 

фирми от хотелиерския и 

ресторантьорския бранш. Подписите си 

положиха министърът на туризма Христо 

Проданов и изпълнителните директори на ББР Владимир Георгиев и Живко Тодоров. 

На събитието присъства и министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер. 

За да осигури по-голям достъп до ликвидност в трудната обстановка, ББР 

създава нова програма "Подкрепа за туризма ", която ще помогне на хотелиери и 

ресторантьори, включително стартиращи, да посрещнат своите нужди. 

 

Повече информация 

 

 

 

Правителството увеличава средствата за подкрепа на туризма 

във връзка с ковид кризата 

 

Рамката на правителството във връзка с ковид мерките в сектора на туризма бе 

адаптирана и приведена в съответствие с максимално позволените помощи с 

европейската рамка в тази сфера. Това съобщи Лена Бориславова на 5 януари 2022 г., 

началник на кабинета на премиера Кирил Петков в Министерския съвет.  

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-i-balgarska-banka-za-razvitie-podpisaha-memorandum-za-satrudnichestvo-v-pomosht-na-hotelierskiya-i-restorantorskiya-bransh/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-i-balgarska-banka-za-razvitie-podpisaha-memorandum-za-satrudnichestvo-v-pomosht-na-hotelierskiya-i-restorantorskiya-bransh/
https://tourismboard.bg/news/pravitelstvoto-uvelichava-sredstvata-za-podkrepa-na-turizma-vav-vrazka-s-kovid-krizata/
https://tourismboard.bg/news/pravitelstvoto-uvelichava-sredstvata-za-podkrepa-na-turizma-vav-vrazka-s-kovid-krizata/
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Министър Христо Проданов подписа заповед за подкрепа на 

туристическия сектор на стойност 30 млн. лв. 
 

Министерството на туризма одобри за финансиране 2220 заявления по Схема 

BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на 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 на стойност 30 

млн. лв. Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки 

безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна 

помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19. Кандидатстването и 

оценяването на заявления за получаването на помощ се осъществи в Системата за 

управление на националните инвестиции (СУНИ).  

 

Повече информация 

 

 

 

Министерски съвет прие постановления за определяне на реда и 

условията за отпускане на държавна помощ за сектор туризъм и за 

възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания 

 

На редовното си заседание на 05.01.2022 г. Министерският съвет прие две 

постановления -  Постановление за изменение на  Постановление № 405 на 

Министерския съвет от 2021г. за определяне на условията, критериите, реда и размера 

на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на 

туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от 

ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични 

мерки.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-hristo-prodanov-podpisa-zapoved-za-podkrepa-na-turisticheskiya-sektor-na-stojnost-30-mln-lv/
https://tourismboard.bg/news/ministar-hristo-prodanov-podpisa-zapoved-za-podkrepa-na-turisticheskiya-sektor-na-stojnost-30-mln-lv/
https://tourismboard.bg/news/ministerski-savet-prie-postanovleniya-za-opredelyane-na-reda-i-usloviyata-za-otpuskane-na-darzhavna-pomosht-za-sektor-turizam-i-za-vazstanovyavane-na-sredstva-ot-klienti-po-nerealizirani-patuvaniya/
https://tourismboard.bg/news/ministerski-savet-prie-postanovleniya-za-opredelyane-na-reda-i-usloviyata-za-otpuskane-na-darzhavna-pomosht-za-sektor-turizam-i-za-vazstanovyavane-na-sredstva-ot-klienti-po-nerealizirani-patuvaniya/
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Министър Проданов в Банско: Интерес към зимните ни курорти 

има както от български, така и от чужди туристи 

 

„Записванията към този момент вървят добре, като интерес към зимните ни 

курорти има както от български, така и от чуждестранни туристи“. Това заяви 

министърът на туризма Христо Проданов по време на откриването на зимен сезон 

2021/2022 в Банско. 

Министърът уточни, че българските туристи винаги са приоритет за страната и 

са голямо перо както в летния, така и в зимния туризъм и допълни, че е голямо 

предимство за туристическия бизнес, пари, изработени по света, да бъдат похарчени в 

страната, което е предпоставка за просперираща и богата държава. „Държавата ще 

сътрудничи изцяло на бизнеса, така че да има по-малко спънки и по-успешен сезон“, бе 

категоричен той.  

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Проданов и Христо Стоичков обсъдиха бъдещо 

сътрудничество за популяризиране на страната ни като туристическа 

дестинация 

 

Министърът на туризма Христо 

Проданов проведе среща с Христо 

Стоичков. Двамата обсъдиха бъдещото 

сътрудничеството между министерството 

и футболната ни легенда за 

популяризиране на страната ни като 

туристическа дестинация. Стоичков се 

съгласи да бъде едно от лицата на 

българската туристическа реклама пред 

света. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-v-bansko-interes-kam-zimnite-ni-kurorti-ima-kakto-ot-balgarski-taka-i-ot-chuzhdi-turisti/
https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-v-bansko-interes-kam-zimnite-ni-kurorti-ima-kakto-ot-balgarski-taka-i-ot-chuzhdi-turisti/
https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-i-hristo-stoichkov-obsadiha-badeshto-satrudnichestvo-za-populyarizirane-na-stranata-ni-kato-turisticheska-destinatsiya/
https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-i-hristo-stoichkov-obsadiha-badeshto-satrudnichestvo-za-populyarizirane-na-stranata-ni-kato-turisticheska-destinatsiya/
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Новият зимен сезон: Двойно повече резервации в Банско в 

сравнение с миналата година 

 

„След официалното откриване на зимния ски сезон в Банско очакванията на 

туристическия и хотелиерския бранш са оптимистични. Резервациите за празниците са 

двойно повече в сравнение с отминалата година. 

Голяма част от хотелите в Банско вече са резервирани за коледно-

новогодишните празници. Традиционно за Коледа повече резервации има от българи, а 

за посрещането на новата година от чужденци. Най-много туристи се очакват от 

Гърция. 

„Те вече са много. През миналите уикенди, това беше преобладаващия поток 

туристи. Спазват правилата, дисциплинирани са“, казва за БНТ Зорка Тамбукиева – 

секретар на туристическия бранш в Банско. 

 

Повече информация 

 

 

 

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на 

епидемична обстановка през ноември 2021 година 

 

Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко анкетно 

проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и 

навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на 

епидемичната обстановка в страната. 

През ноември 53.9% от анкетираните са предложили на своите клиенти 

алтернативен период за използване на направените резервации, 58.0% са имали 

намерение да намалят цената на пакет услуги, а 38.1% - на нощувката. 

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 47.8% от 

ръководителите смятат да продължат да работят, 38.2% - да продължат с настоящата си 

дейност, макар и с намален обем, 12.9% предвиждат временно да преустановят 

дейността си, а 0.7% прогнозират да я прекратят. 

 

Повече информация 

 

 
  

 

 

https://tourismboard.bg/news/noviyat-zimen-sezon-dvojno-poveche-rezervatsii-v-bansko-v-sravnenie-s-minalata-godina/
https://tourismboard.bg/news/noviyat-zimen-sezon-dvojno-poveche-rezervatsii-v-bansko-v-sravnenie-s-minalata-godina/
https://tourismboard.bg/news/dejnost-i-sastoyanie-na-mestata-za-nastanyavane-pri-usloviyata-na-epidemichna-obstanovka-prez-noemvri-2021-godina/
https://tourismboard.bg/news/dejnost-i-sastoyanie-na-mestata-za-nastanyavane-pri-usloviyata-na-epidemichna-obstanovka-prez-noemvri-2021-godina/
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Над 55% ръст на посещенията на чужденци в България през 

ноември 2021 г. 
 

През ноември 2021 г. посещенията на чужденци в България са 439.5 хил., или с 

55.2% повече в сравнение с ноември 2020 г., като транзитните преминавания са 55.1% 

(242.2 хил.) от всички посещения на чужденци в страната. 

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

с други цели - 62.9%, с цел почивка и екскурзия - 21.1%, и със служебна цел - 16.0%. 

 

Повече информация 

  

 

 

Ръст на туристите във Велико Търново е отчетен през 2021 

година 

 

С 29,13 процента са нараснали туристите в обектите и експозициите на 

Регионалния исторически музей във Велико Търново през миналата година. Техният 

брой е 229 943, което е с 66 980 души повече в сравнение с първата пандемична 2020 г., 

когато са били 162 963, отчитат от културната институция. 

Интересът към историческото наследство на Велико Търново и региона 

продължава да е траен, запазва се новата тенденция обектите да се посещават от 

индивидуални български туристи - предимно семейства с деца, които искат да се 

докоснат до славното българско минало, посочи директорът на музея д-р Иван Църов. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://tourismboard.bg/news/nad-55-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-noemvri-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/nad-55-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-noemvri-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/rast-na-turistite-vav-veliko-tarnovo-e-otcheten-prez-2021-godina/
https://tourismboard.bg/news/rast-na-turistite-vav-veliko-tarnovo-e-otcheten-prez-2021-godina/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

 

Отпадане на изискването за тестване преди заминаването за 

Англия за ваксинираните граждани 

 

От 04:00 часа сутринта на 7 януари 2022 г. (петък) за лицата, пътуващи до 

Англия, които са напълно ваксинирани, и тези на възраст под 18 години, няма да е 

задължително да правят тест преди заминаване или да се самоизолират при пристигане 

в Англия. 

Напълно ваксинираните лица и тези на възраст под 18 години, които пристигат в 

Англия след 4 часа сутринта на 9 януари (неделя), могат да изберат да направят 

антигенен тест до втория ден след пристигането им в Англия, вместо PCR тест. 

 

Повече информация 

 

 

 

График на последващите антиковидни рестрикции в Италия 

 

Италианското правителство в последно време прие редица постановления с 

мерки срещу разпространението на коронавируса.  

От 8 януари, влиза в сила задължителната ваксинация за навършилите 50 

години. Който не си е поставил поне една доза до 1 февруари ще бъде глобен със 100 

евро. 

От 10 февруари до края на извънредното положение, което засега би трябвало да 

приключи на 31 март, се разширява използването на супер зеления сертификат 

(удостоверение, което се издава само на ваксинираните срещу коронавируса и на 

преболедувалите Ковид-19). 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/otpadane-na-iziskvaneto-za-testvane-predi-zaminavaneto-za-angliya-za-vaksiniranite-grazhdani/
https://tourismboard.bg/news/otpadane-na-iziskvaneto-za-testvane-predi-zaminavaneto-za-angliya-za-vaksiniranite-grazhdani/
https://tourismboard.bg/news/grafik-na-posledvashtite-antikovidni-restriktsii-v-italiya/
https://tourismboard.bg/news/grafik-na-posledvashtite-antikovidni-restriktsii-v-italiya/
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Промяна в изискванията за тестване при влизане на 

територията на Ирландия 

 

Считано от 06.01.2022 г. за пътуващите до Ирландия граждани, представящи 

валиден Европейски цифров COVID-сертификат отпада изискването за представяне на 

негативен PCR тест. 

От същата дата при пристигане в Ирландия гражданите трябва да представят 

един от следните документи. 

 

Повече информация 

 

 

 

Изменения на режима за влизане и вътрешните мерки в Косово в 

условията на Ковид-19 

 

От 4 януари 2022 г. всички граждани желаещи да влязат на територията на 

Косово ще бъдат допускани само със сертификат за пълен ваксинационен цикъл.. 

 

Повече информация 

 

 

 

Заливът в Тайланд, станал известен от филма „Плажът“, отново 

е отворен за посетители 

 

Тайландският залив Мая Бей, 

прославил се благодарение на филма 

„Плажът“ с Леонардо ди Каприо, отново е 

отворен за посетители, след като достъпът 

беше забранен повече от три години. Това 

се наложи, за да могат да се възстановят 

кораловите му рифове, сериозно 

пострадали от масовия туризъм. 

Популярното място за туристи е 

отворено от 1 януари 2022 г., но при няколко условия. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/promyana-v-iziskvaniyata-za-testvane-pri-vlizane-na-teritoriyata-na-irlandiya/
https://tourismboard.bg/news/promyana-v-iziskvaniyata-za-testvane-pri-vlizane-na-teritoriyata-na-irlandiya/
https://tourismboard.bg/news/izmeneniya-na-rezhima-za-vlizane-i-vatreshnite-merki-v-kosovo-v-usloviyata-na-kovid-19/
https://tourismboard.bg/news/izmeneniya-na-rezhima-za-vlizane-i-vatreshnite-merki-v-kosovo-v-usloviyata-na-kovid-19/
https://tourismboard.bg/news/zalivat-v-tajland-stanal-izvesten-ot-filma-plazhat-otnovo-e-otvoren-za-posetiteli/
https://tourismboard.bg/news/zalivat-v-tajland-stanal-izvesten-ot-filma-plazhat-otnovo-e-otvoren-za-posetiteli/
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Космосът става достъпна туристическа дестинация 

 

Туристическите пътувания до 

космоса, организирани от частни 

компании, официално излязоха от 

страниците на научно-фантастичните 

романи и от филмите през отминалата 

2021 г., като се превърнаха в реалност. 

През изминалите дванадесет месеца беше 

поставено началото на нов етап в 

развитието на туризма - космосът се 

превърна в достъпна дестинация за пътешественици. Макар че засега само доста богати 

туристи могат да си позволят да си купят място на борда на корабите на частните 

компании, които предлагат подобна авантюра. 

Началото обаче е поставено! 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/kosmosat-stava-dostapna-turisticheska-destinatsiya/
https://tourismboard.bg/news/kosmosat-stava-dostapna-turisticheska-destinatsiya/

