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I. Статистически данни 

 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2021 г. е 60.5%, 

като се увеличава с 15.9 процентни пункта в сравнение с август 2020 година. Най-висока 

е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 77.0%, следват местата за 

настаняване с 3 звезди - 55.1%, и с 1 и 2 звезди - 38.1%. 

 *Източник: НСИ  

 

 

II. Рекламни и комуникационни инициативи 

 

Международно туристическо изложение International Golf Travel Market /IGTM/ - 

Уелс, Великобритания 

За поредна година, на 

основание Годишната 

програма за национална 

туристическа реклама за 2021 

г., Министерство на туризма 

организира националното 

представяне на България на 

международното 

туристическо изложение 

International Golf Travel 

Market /IGTM/. Това е най-

голямото събитие в 

туристическата голф 

индустрия. То се провежда всяка година в различна дестинация от 1998 г. насам. От 1998 г. до 

днес събитието се е провело в 10 държави, включително Доминиканската република, Франция, 

Италия, Южна Африка, Испания (различни локации), Мексико, Португалия, Турция, САЩ и 

Мароко. 



 

 

 

Голф туризмът е сред най-бързо 

развиващите се пазарни ниши в световен 

мащаб и сред водещите специализирани 

видове туризъм в България, насочен към 

платежоспособни туристи от съседните 

пазари, Германия, Скандинавските 

страни, Финландия, Русия, Бенелюкс и 

други целеви пазари. Страната ни има 

голям потенциал за развитие и все по-

често е споменавана като една от добрите дестинации за голф туризъм в Европа. 

Тази година International Golf Travel Market /IGTM/ се проведе в Celtic Manor Resort, Нюпорт, 

Уелс, Великобритания в периода 18-21.10.2021 г., като Министерство на туризма и заявилите 

интерес съизложители участваха с информационен щанд на площ от 48 кв.м. 



 

 

 

Това е поредна стъпка в подкрепа на устойчивата политика на Министерство на туризма да 

отговори на настъпилите промени в условията на кризата, причинена от пандемията от COVID-

19, както и да работи за подпомагане на сектора, промотирайки предимствата на дестинация 

България и популяризирайки различните видове туризъм и възможностите, които България 

предлага като сигурна, безопасна и устойчива дестинация с печат за сигурност от Световния 

Съвет по Туризъм. 

 

Athens International Tourism & Culture Expo 2021 - 25-27 ноември 2021 г. 

България е избрана за 

страна – почетен гост 

(Honored country) на 

международното 

туристическо изложение 8th 

Athens International Tourism 

& Culture Expo 2021, което 

ще се проведе в гр. Атина, 

Гърция, в периода 25-27 

ноември 2021 г. 

Министерство на туризма за 

първи път организира 

участието на Република България с информационен щанд на площ от 88  кв. м. Интересът 

на българския туристически сектор към участие на щанда на България е голям, като 

участие до момента са заявили седем фирми, общини и организации: Община Банско, 

Асоциация "Фестивалите в България", Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД, 

Замъкът в Равадиново – Влюбен във вятъра, Рила Травел ЕООД, Гранд хотел Банско и 

Хотел Регнум – Банско. 

 

 



 

 

AIT Expo е най-голямото международно изложение за туризъм в Атина, в което всяка 

година участват изложители от всички туристически сектори в Гърция и чужбина. Тази 

година участие ще вземат над 120 изложители от Гърция, България, Кипър, Дания и 

други, а 150 международни купувачи (buyers) от 50 страни (от Европа, Близкия Изток, 

Русия, Турция, САЩ и Канада) ще се включат в B2B срещи с изложителите. 

Изложението ще предложи възможност на всички участници да увеличат контактите си, 

да изградят нови бизнес партньорства и да открият нови дестинации. Събитието ще 

обхване туристическите категории: Почивка (Leisure), Луксозен туризъм и Бизнес 

туризъм (MICE) с акцент върху културния туризъм. 

Поради пандемията от COVID-19, изложението ще се проведе в хибридна форма – на 

място и онлайн. Чрез виртуален щанд всеки онлайн посетител ще има възможност да 

направи с едно кликване телеконферентна среща с изложителите. 

България и Гърция развиват активно взаимодействие в областта на туризма. Гърция е 

основен целеви пазар за България, като през 2019 г. тя се нарежда на второ място по брой 

туристически посещения в страната ни (над 1 100 000). Предвид пандемията и 

противоепидемичните мерки, посещенията от всички пазари, включително от Гърция, 

значително намаляха от началото на 2020 г. насам, но плавно се възстановяват през 2021 

г. Гърция продължава да бъде в топ 10 на пазарите с най-голям входящ туристопоток към 

страната ни. 

България привлича гръцки туристи предимно със зимни почивки (ски, сноуборд) и 

балнео и СПА в съчетание със здравен туризъм. Летните ваканции също са сред избора 

на съседите ни, следвани от посещения при познати, както и практикуване на еко и 

селски туризъм.           

През 2020 г. Министерството на туризма стартира интегрирана комуникационна 

кампания на пазар Гърция с хоризонт 2021 г., а в периода януари – март  2021 г. беше 

реализирана телевизионна и дигитална рекламна кампания на гръцкия пазар. В 

следващия месец предстои нова телевизионна и онлайн реклама на България в Гърция с 

фокус върху предстоящия зимен сезон и безопасните условия за почивка в страната ни.  

Повече информация за изложението в гр. Атина можете да откриете на https://aite.gr/en/ 

https://aite.gr/en/


 

 

 

 

Международния ден на мавруда 

 

Посветен на българското вино и наречен на един от най-ценените и стари български 

сортове, Международният ден на мавруда е инициатива и още един повод за сериозен 

интерес към българското лозарство и винопроизводство, който да открои 

забележителната хармония между хилядолетни традиции, иновативни технологии, 

качество и стилово разнообразие на вината, произведени в България. 

Отбелязването на Международния ден на мавруда e инициатива, която се провежда под 

патронажа на Министерство на туризма съвместно с Българска асоциация на винените 

професионалисти (BAWP) и цели да покаже възможностите за българския винен туризъм 

и стойността, която добавя към пътуванията, качествените преживявания в сигурна и 

спокойна среда за туристите.  

Пълната информация за събитията посветени на Международния ден на мавруда можете 

да намерите на: https://www.mavrudday.com/  

 

https://www.mavrudday.com/
https://www.mavrudday.com/


 

 

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. 

 

 

 

IV. Информация за генериращи пазари 

 

ЛАТВИЯ 

Влизането в Латвия от страна с висок риск (в която 14-дневният кумулативен брой 

случаи на COVID-19 на 100 000 души население надвишава 75 – като България и 

повечето европейски страни към 19.10.2021 г.) се допуска, ако лицата представят 

сертификат, че: 

• са били ваксинирани срещу COVID-19, минимум четиринадесет дни след завършването 

на пълния курс ваксинация с ваксина, регистрирана от Европейската агенция по 

лекарствата или еквивалентен регулатор или признати от Световната здравна 

организация; 

• са преболедували COVID-19, до 180 дни от лабораторно потвърден положителен 

резултат от тест за наличие на вируса на SARS-CoV-2; 

или разполагат с отрицателен резултат от: 

• PCR тест, направен не по-рано от 72 часа преди влизане в Латвия или 

• антигенен тест, направен не по-рано от 48 часа преди влизане в Латвия.  

При влизане в Латвия от страна, в която 14-дневният кумулативен брой случаи на 

COVID-19 на 100 000 души население надвишава 75, е задължително да се спазва 10- 

https://www.tourism.government.bg/bg/cat_current_tag_ym/21
https://www.tourism.government.bg/bg/cat_current_tag_ym/21


 

 

дневна самоизолация. Времето за самоизолация може да се съкрати, ако тестът се 

повтори на 7-ия ден и е отрицателен.  

 

ЛИТВА 

Пътуващите до Литва ще трябва да попълнят онлайн формуляр за регистрация не по-

рано от 48 часа преди началото на пътуването и да покажат потвърждението (QR код) на 

превозвача при качване на превозното средство или тези, които пътуват със собствен 

транспорт, ще трябва да покажат сертификата на персонала на NPHC или на други 

служители на граничния пункт или на пътническия пункт. 

Тестът за COVID-19 е задължителен (признават се само PCR или антигенни тестове; 

резултатът от серологични тестове за антитела няма да бъдат приемани). Тестването 

няма да се изисква от ваксинираните с пълен цикъл на ваксинацията или от 

преболедувалите, има и други изключения, които можете да проверите на: 

https://nvsc.lrv.lt/isimtys.  

 

СЛОВАКИЯ 

Министерството на вътрешните работи на страната въведе нови промени за справяне с 

настоящата ситуация с COVID-19. Според съобщението на министерството, считано от 

15.10.2021 г., всички лица на възраст над 12 и повече години ще трябва да завършат 

процеса на регистрация през eHranica при пристигане в страната от Централна Европа. 

В допълнение, властите в Словакия също са приложили нови промени в изискванията си 

за самоизолация. Продължителността на карантината след влизане в Словакия е 

унифицирана с националната продължителност на изолацията - с асимптоматичен ход 

на карантина след влизане в Словакия; приключва на десетия ден. Продължителността 

на карантината също завършва с получаването на отрицателен PCR тест, извършен най -

рано на петия ден. 

Според неотдавнашното съобщение на министерството на вътрешните работи на 

Словакия, пътниците, които са били напълно ваксинирани срещу вируса, ще трябва да 

представят или сертификат на ЕС за COVID-19, или други документи, които доказват, че 

са приключили процеса на имунизация. 

 

 

 

 

https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form
https://nvsc.lrv.lt/isimtys


 

 

 

ФИНЛАНДИЯ 

Съгласно новите условия при граничния контрол и здравните мерки с оглед влизане на 

територията на Финландия, считано от 11 октомври, е валидно следното: 

 

На лицата, пристигащи във Финландия от държави или региони, които не са с „нисък 

риск“ от COVID-19, в т.ч. от България, влизането във Финландия е разрешено при 

следните условия: 

- представяне на сертификат за завършена ваксинация срещу COVID-19, като последната 

доза е поставена минимум 14 дни преди влизането във Финландия. Пътуващите, които 

разполагат с такива документи, няма да подлежат на допълнителни здравни мерки, 

рестрикции или други задължения с оглед здравната сигурност. 

- представяне на документ за преболедувано заболяване от COVID-19 в рамките на 

последните 6 /шест/ месеца. Пътуващите, които разполагат с такива документи, няма да 

подлежат на допълнителни здравни мерки, рестрикции или други задължения с оглед 

здравната сигурност. 

При представяне на негативен тест за COVID-19, направен не повече от 72 часа преди 

пристигането във Финландия или сертификат за поставена първа доза от ваксина срещу 

COVID-19 преди не по-малко от 14 дни от влизането в страната, лицето подлежи на ново 

тестуване в рамките на 3-5 дни (от 72 до 120 часа след влизане).   

В случай че пътуващо за Финландия лице не разполага с нито един от горепосочените 

документи (документ за ваксинация срещу COVID-19, за преболедуване на COVID-19 

или за направен негативен тест), същото подлежи на задължително тестуване както при 

влизане в страната, така и на второ тестуване в рамките на 3-5 дни (от 72 до 120 часа след 

влизане). 

 

УКРАЙНА 

1.Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани 

В страната се допускат чуждестранни граждани на възраст над 12 години само при 

наличие на сключена медицинска застраховка в регистрирана застрахователна компания 

в Украйна, покриваща COVID-19 за времето на престоя и предоставяне на един от 

следните документи: 

- документ за пълна ваксинация срещу COVID-19 с ваксини, одобрени от Световната 

здравна организация; 

- сертификат за COVID-19, който потвърждава ваксинацията срещу вируса с една или 

повече дози ваксини, одобрени от Световната здравна организация; 



 

 

 

 

- отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа или антиген тест, направен до 

48 часа от преминаването на границата. 

- удостоверение за възстановяване от преболедуван COVID - 19. Прилага се само в 

случаите, когато Украйна е сключила споразумение за взаимно признаване на 

сертификатите за COVID-19 със страната, издала сертификата. 

Лицата под 12 години са освободени от изискванията за представяне на сертификати или 

тестове. 

Не е необходима регистрация преди пътуването. 

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за 

освобождаване от карантина. 

На задължителна самоизолация се поставят при влизане в Украйна: 

- влезлите чужденци с отрицателен PCR тест; 

- влезлите чужденци с отрицателен бърз антигенен тест; 

- влезлите чужденци с незавършен пълен курс на ваксинация. 

 


