
 

 

 

 

 

Теми на Брой 12: 
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I. Статистически данни 

 

Туристите в местата за настаняване с 10 и повече легла в трите области с излаз на 

море - Варна, Бургас и Добрич са приети общо за 100% за всеки от месеците 

 

Туристи  в местата за настаняване с 10 и 

повече легла 
2021VI 2021VII 2021VIII 

Област Варна, област Добрич, област  

Бургас – трите области заедно 
100% 100% 100% 

Област Варна 32,9% 29,9% 30,3% 

Област Добрич 14,4% 12,1% 12,1% 

Област Бургас 52,7% 58,0% 57,6% 

 

 

 

II. Информация за генериращи пазари 

Проведена онлайн среща на ръководството на МТ с представители на 

туристическия бизнес и задграничните туристически представителства на 

България, 11 октомври 2021 

Екип на Министерство на туризма организира онлайн среща с бизнеса, на която 

представи работата на туристическите аташета на България. Действащите туристически 

представители на страната ни са Катя Жекова – аташе по туризъм в Русия, Пламен 

Бакалов – за Германия и Николай Костов, който отговаря за Вишеградската четворка и 

работи във Варшава. 

В думите си към участниците министър Балтова изрази готовността на 

министерството да съдейства в осъществяването на тези важни за бизнеса контакти и 

увери, че туристическите представители на страната ни са готови да служат на бизнеса,  

 



 

 

като призова неговите представители да не се колебаят да се възползват от тази 

възможност. 

Една от основните задачи на туристическото представителство е да подава 

редовно и системно достоверна и полезна информация както на туристическия бизнес, 

така и към крайните потребители и туристическите бюра. Това увери Катя Жекова и 

информира участниците във виртуалната среща, че представителството ни в Москва е 

асоцииран член на престижната руска организация на туроператорите АТОР и активно 

работи за популяризирането на българския туристически продукт. В края на ноември 

предстои уебинар, посветен на зимния сезон, с акцент съчетанието на ски, СПА и 

културен туризъм. 

Пламен Бакалов съобщи за подготовката на предстоящото участие на България в 

международното туристическо изложение Touristik & Caravaning, което ще се проведе в 

Лайпциг в средата на ноември, той разказа и за предстоящите планове, тенденции и 

новости. Бизнесът беше информиран, че предстои разпространението на прессъобщение 

във водещи германски медии, което ще популяризира възможностите за различни видове 

туризъм не само в зимните ни курорти, но и в по-малки български градове и общини. 

Николай Костов информира, че интересът на пазар Полша към България е голям 

и се прехвърля и върху зимния сезон. Това лято страната ни е била трета по продажби на 

полския пазар за организирани пътувания чрез туроператорски услуги. В момента се 

готви реализирането на цялостна имиджова телевизионна реклама на България в Полша 

като привлекателна и сигурна дестинация за туризъм и инвестиции. 

Представителите на бизнеса изразиха задоволство от срещата, която се инициира 

в подобен формат за пръв път и поискаха съвместната работа да продължи, като се 

разшири по посока на взаимодействие и с търговските аташета. Те поискаха също 

туристическите представители да споделят с тях информация за това как другите 

конкурентни държави се рекламират на чуждите пазари. 

 

 



 

 

КОНТАКТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ АТАШЕТА В ЧУЖБИНА 

 

ГЕРМАНИЯ 

Генерално консулство на Република България във Франкфурт на Майн 

Туристическо представителство 

Пламен Бакалов 

Екенхаймер Ландщрасе 101 

60318 Франкфурт на Майн 

Ф Р Германия 

Тел.   +49(0)69 295284 

Факс +49(0)69 295286 

Моб.тел. +49(0)172 5454359 

Email:p.bakalov@tourism.government.bg 

Generalkonsulat der Republik Bulgarien 

Wirtschaftsabteilung/Tourismus 

Plamen Bakalov 

Eckenheimer Landstraße 101 

60318 Frankfurt am Main 

B R Deutschland 

Tel. +49(0)69 295284 

Fax +49(0)69 295286 

Mobil +49(0)172 5454359 

Email:p.bakalov@tourism.government.bg 

 

ПОЛША 

Национално туристическо представителство, Посолство на Република България 

Ал. Уяздовские 33/35, 00-540 Варшава, Полша 

Тел.: 48 515 410 461 

E-mail: n.kostov@tourism.government.bg 

Николай Костов 
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Narodowe Przedstawicielstwo Turystyczne Ambasady Republiki Bulgarii 

Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Polska 

Tel.: +48 515 410 461 

E-mail: n.kostov@tourism.government.bg 

Nikolay Kostov 

 

РУСИЯ 

 

Национално туристическо представителство на Република България в Руската 

федерация 

Посолство на Република България в РФ 

119590 Москва, РФ 

ул. "Мосфильмовская"№66 

тел. + 7 925 3580038 

e-mail:k.zhekova@tourism.government.bg 

Катя Жекова 

Аташе по туризъм 

  

Национальное представительство по туризму Республики Болгария в РФ 

Посольство Республики Болгария в РФ 

119590 г. Москва, РФ 

Мосфильмовская ул., д. 66 

тел. +7 495 2340226 

тел. +7 925 3580038 

e-mail:k.zhekova@tourism.government.bg 

Катя Жекова 

Атташе по туризму 
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РУМЪНИЯ 

Страната преминава в червената зона на българската класификация на 

разпространението на COVID-19, съобразно новата заповед на министъра на 

здравеопазването от 8 октомври 2021 г.  

 

ИЗРАЕЛ 

Страната преминава от червена в оранжева зона на българската класификация на 

разпространението на COVID-19, съобразно новата заповед на министъра на 

здравеопазването от 8 октомври 2021 г.  

 

ГЪРЦИЯ 

Срокът на ограничителните мерки, свързани с превенция на разпространението на 

заразата от COVID-19, е удължен до петък, 15 октомври 2021 г. 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Считано от 1 октомври 2021 г., българските граждани ще могат да влизат във 

Великобритания само с международен паспорт, като той трябва да е с валидност за целия 

период на планирания престой. Гражданите, които не представят такъв документ, няма 

да бъдат допускани в страната. Новите правила, свързани с оттеглянето на  

Великобритания от Европейския съюз, важат за гражданите на ЕС, Европейското 

икономическо пространство и Швейцария. Изключение ще бъде правено единствено за 

получилите статут на уседналост или временен статут на уседналост във 

Великобритания. Те ще имат право да влизат на територията на страната с лична карта 

най-рано до края на 2025 г. Националните лични карти ще могат да се използват от тези  



 

 

 

категории граждани и след 31 декември 2025 г., ако картите отговарят на стандартите за 

сигурност, определени от Международната организация за гражданска авиация. 

Ограничителни мерки за влизане в страната: 

Oт 4-ти октомври 2021 г. отпада т. нар. “светофарна система” за международните 

пътувания и остават два списъка – червен и списък на всички останали страни и 

територии. България не е в червения списък. 

Съгласно новите правила, лица, пътуващи до Обединеното кралство от страни, извън 

червения списък, които са напълно ваксинирани поне от 14 дни, следва да: 

- резервират и заплатят тест за COVID-19, който трябва да направят до втория ден 

след пристигането си - https://www.gov.uk/find-travel-test-provider; 

- попълнят формуляра за  локализация на пътници в рамките на 48 часа преди 

пристигането си - https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-

uk; 

- направят тест за COVID-19 на или преди ден 2 след пристигането им. 

 

Лица, пътуващи от страни извън червения списък, които не са напълно ваксинирани, 

преди пътуване до Обединеното кралство трябва да: 

-  направят тест за COVID-19 преди отпътуване в рамките на 3 дни преди 

пътуването им - https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-

people-travelling-to-england; 

- резервират и заплатят тестове за COVID-19 за ден 2 и ден 8, които трябва да бъдат 

направени след пристигането им - https://www.gov.uk/find-travel-test-provider; 

-  попълнят формуляра за локализация на пътници в рамките на 48 часа преди 

пристигането им - https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-

uk. 

https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae#check-if-you-qualify-as-fully-vaccinated
https://www.gov.uk/find-travel-test-provider
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england
https://www.gov.uk/find-travel-test-provider


 

 

 

След пристигане в Обединеното кралство, трябва да: 

- са под карантина за 10 дни у дома или друго място, където са отседнали; 

- направят тест за COVID-19 на или преди ден 2 и на или след ден 8. 

 

III. Рекламни и комуникационни инициативи 

 

Планинско състезание „Байк и рън за Чепън 2021“ – Адреналин с кауза 

 

Юбилейното 10-то издание на планинско 

състезание „Байк и рън за Чепън 2021“ е 

традиционната надпревара, която е част от 

културния и спортен календар на община 

Драгоман, която ще се проведе на 16 октомври, 

2021 г. под мотото „Адреналин с кауза“. 

За пореден път изключително атрактивното 

състезание привлича в района на Драгоман и 

Чепън планина любителите на планинското бягане и колоездене от всички възрасти и 

степен на подготвеност. Състезанието е в двете направления – бягане и колоездене, като 

желаещите да участват отново ще могат да избират между дисциплините маратон (42 км, 

мъже/жени) и полумаратон (21.3 км, мъже/жени). С особено внимание към най-малките, 

събитието предвижда и детски състезателен маршрут на площада пред общината с 

допълнителни забавления и изненади.  

 

 

 



 

 

 

Министерство на туризма като партньор на 

организаторите на състезанието в лицето на 

Община Драгоман ще вземе участие в 

събитието с присъствие на туристическото 

лого на България върху рекламните плакати 

за състезанието, като е предвидено и 

раздаване на рекламни материали, 

предоставени от министерството, от специално изградена за целта шатра. 

             Юбилейното 10-издание на „БАЙК И РЪН ЗА ЧЕПЪН“  през 2021 г. ще остане 

паметно за състезателите от всички категории и благодарение на осигурения богат и 

разнообразен награден фонд, който община Драгоман като основен организатор 

подготвя. От общината е осигурена Награда на Министъра на туризма за 3-ма гости, чрез 

теглене на жребий – атракционна екскурзия с високопроходим автомобил до връх 

Петровски кръст на Чепън планина и новоизградения храм-параклис „Св .Св. Ап. Петър 

и Павел“! 

 

 Подкрепата на тази инициатива е поредната стъпка от последователната политика на 

Министерство на туризма, в отговор на настъпилите промени в условията на кризата, 

причинена от пандемията COVID-19 и цели да популяризира възможностите за различни 

видове туризъм в по-малките градове/общини на страната като по този начин да бъде 

подпомогнато подобряването и развитието на туризма в тези общини. 

 



 

 

 

Varna jazz days 2021 

За втора поредна година ще се състои 

специалното есенно издание на Varna Jazz 

Days 2021. В рамките на три дни (15, 16, 17 

октомври) и шест концерта ще се потопим в 

света на импровизаторското изкуство чрез 

най-новите авторски произведения на 

изтъкнати български творци.  

Пълната програма на фестивала можете да 

откриете нa http://varnajazzdays.com/ 

    

 

http://varnajazzdays.com/

