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I. Информация за генериращи пазари 

 

Считано от 30 октомври, събота, Хърватия, Словакия, Украйна и Молдова влизат в 

списъка на държавите в червената зона. От червена в оранжева зона преминават Индия, 

Колумбия, Аржентина и др. 

От зелена в оранжева зона преминават Полша, Унгария, Чехия, Кипър и Исландия. 

 

РУМЪНИЯ 

България е включена в списъка с държави от т.нар. „червена зона“, за пътуващите от 

които се прилага 14-дневна карантина при влизане в Румъния. 

 

ГЕРМАНИЯ 

Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани: 

От 24 октомври 2021 г. България е класифицирана като високорисков регион от 

Германия. 

Включването на България в списъка на държавите, определени като високорисков 

регион, означава, че лица, пребивавали в България през последните 10 дни преди влизане 

в Германия, трябва да спазват следните правила: 

Задължение за предварителна дигитална регистрация 

Всички влизащи от България лица трябва да попълнят дигитална форма за предварителна 

регистрация https://www.einreiseanmeldung.de/#/ и да разполагат с полученото 

потвърждение. То се проверява от превозвача и при преценка от германската гранична 

полиция. 

 

https://www.einreiseanmeldung.de/#/


 

 

  

Задължение за представяне на COVID сертификат или тест 

Всички влизащи в Германия е необходимо да представят COVID сертификат - 

отрицателен тест (PCR-тест, направен не по-късно от 72 часа или бърз антигенен тест, 

не по-стар от 24 часа преди влизането), сертификат за ваксинация или сертификат за 

преболедуване. Тест не се изисква от лица под 12 години. 

Сертификатът/ тестът трябва да бъде качен на https://www.einreiseanmeldung.de. 

Пътуващите следва да използват индивидуалния линк, който са получили в 

потвърждението за направена дигитална предварителна регистрация (PDF документ). 

 

Като COVID сертификати се признават: 

сертификат за ваксинация – пълна ваксинация, като от поставянето на последната доза 

да са изминали 14 дена; 

сертификат за преболедуване - положителен PCR тест за COVID-19, направен най-

малко 28 дена и максимално 6 месеца преди влизането в Германия; 

отрицателен тест – признават се PCR, LAMP, TMA, пробата трябва да е взета не повече 

от 72 часа преди влизане в Германия. Алтернативно може да бъде представен и 

антигенен тест, не по-стар от 24 часа при престой в регион с висок риск. 

Не се признават тестовете за антитела. 

Подробна информация за видовете признати тестове може да намерите тук: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 

 

 

 

 

https://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html


 

 

 

II. Рекламни и комуникационни инициативи 

Журналисти от водещи медии в Израел са на опознавателен тур в България 

Представители на авторитетни 

медии с туристическа 

насоченост в Израел са в 

България по покана на 

Министерството на туризма. 

Журналистите се включиха в 

опознавателен тур, който се 

провежда в периода 24.10-

31.10 2021 г. 

Турът е част от интегрираната 

комуникационна кампания за 

популяризиране на България 

като атрактивна туристическа 

дестинация, която 

Министерство на туризма 

изпълнява на пазар Израел. 

Целта на опознавателния тур е 

предоставяне на пълна и 

всеобхватна информация 

относно разнообразните 

възможности за туризъм в 

страната ни, подобряване на представата, отношението и доверието към дестинация България и 

адекватното ѝ представяне във водещите медии в Израел. 

Тема на журналистическия тур е „Планински, ски и СПА туризъм в България“. Участниците ще 

посетят най-големите ни ски курорти Банско, Боровец и Пампорово, СПА столицата на страната 

Велинград, както и красиви природни забележителности в Родопите като Триградското ждрело, 

Орлово око и Ягодинската пещера. 

 



 

 

 

Израелските туристи търсят атрактивни оферти за СПА и балнеолечение, съчетано с почивка в 

планината или ски ваканция, за обиколни турове с цел запознаване с културни традиции и за 

посещение на дестинации, свързани с европейската история и култура. 

 

 

София – столица на обединена България 

 



 

 

 

Изложбата „София – столица на обединена България“ поставя фокус върху ролята на 

София като център на решенията, които правят възможна мечтата за единение на 

Княжество България и Източна Румелия. 

Експозиционният разказ откроява израстването на София като столица на единна 

България, осъществено благодарение на усилията на източнорумелийските дейци, 

дипломатическата и институционална подкрепа на Княжеството и блестящата защита на 

Съединението в Сръбско-българската война. Позакани са формени и доброволчески 

знамена, под чиито дипли българите защитават както каузата на обединението, така и 

София, която е непосредствената цел на сръбските войски. 

Специално подготвено тъч-скрийн приложение преоткрива мястото на София в 

събитията от преди 135 години, представяйки ролята на институции, обществени сгради 

и частни домове от столичната градска среда. 

https://militarymuseum.bg/ekspozitsii/vremenni-izlozhbi/izlozhba-sofia-obedinena-

bulgaria-2020/  

 

 

III. ПРЕДСТОЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2021: 

World Travel Market – Лондон, Великобритания, 01-03.11.2021 

TTR - Букурещ, Румъния,  11 – 14.11.2021 

TOURISTIK & CARAVANING - Лайпциг, Германия, 17-21.11.2021 

ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO - Атина, Гърция, 25-27.11.2021 

 

Цялата информация за актуалните покани можете да намерите на официалната 

страница на Министерство на туризма 

 

https://militarymuseum.bg/ekspozitsii/vremenni-izlozhbi/izlozhba-sofia-obedinena-bulgaria-2020/
https://militarymuseum.bg/ekspozitsii/vremenni-izlozhbi/izlozhba-sofia-obedinena-bulgaria-2020/
https://www.tourism.government.bg/bg/cat_current_tag_ym/21
https://www.tourism.government.bg/bg/cat_current_tag_ym/21

