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 Статистически данни  

 Информация за генериращите пазари 

 Рекламни и комуникационни инициативи 

 България в зелената COVID-зона на ЕС 

 

 

 

Дестинация България 

„Безопасно лято 2021“ 

 

I. Статистически данни  

Справка за броя на туристите в местата за настаняване – водещи общини / източник ЕСТИ/- 

данните са съобразно нанесените и обработените данни в рамките на посочения период. 

Период 2 седмици (от 17 май 2021 г.  понеделник - до 30 май 2021 г неделя.)  
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 Български 
туристи  

Чуждестранни 
туристи  

Туристи  

Общо  Над 174 хил.  Над 31 хил.  Над 205 хил.  

Избрани Общини     

Столична 14 273 9 563 23 836 

Варна 13 541 5 559 19 100 

Несебър 10 077 4 146 14 223 

Велинград 11 740 266 12 006 

Пловдив 7 122 1 297 8 419 

Банско 6 088 384 6 472 

Бургас 5 214 837 6 051 

Велико Търново 5 173 612 5 785 

Сандански 5 269 322 5 591 

Хисаря 5 459 107 5 566 

Балчик 2 712 1 452 4 164 

Разлог 3 844 228 4 072 

Самоков 3 729 150 3 879 

Стара Загора 3 108 159 3 267 

Поморие 2 688 490 3 178 

Созопол 2 825 251 3 076 

Русе 2 449 505 2 954 

Троян 2 800 44 2 844 

Павел баня 2 728 66 2 794 

Смолян и  
Чепеларе  

3 070 70 3 140 

Гърмен 2 398 40  2 438 

Родопи 1 993 108 2 101 

Девин 2 029 36 2 065 
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Справка за броя на туристите в местата за настаняване – водещи пазари / източник ЕСТИ/- 

данните са съобразно нанесените и обработените данни в рамките на посочения период  

Период 2 седмици (от 17 май 2021 г.понеделник до 30 май 2021 г. неделя)  

 Брой туристи  

Общо  Над 205 хил.  

Избрани пазари   

България Над 174  хил.  

Румъния 7 973 

Турция 2 436 

Израел 2 290 

Германия 2 281 

Полша 1 683 

Украйна 1 560 

Франция 1 473 

САЩ 1 074 

Италия 973 

Гърция 928 

Русия 821 

Великобритания 809 

Сърбия 747 

Северна Македония 692 

Испания 495 

Нидерландия 414 

Австрия 374 

Чехия 367 

Белгия 347 

Молдова 344 

Португалия 241 
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Швейцария 218 

Унгария 217 

Албания 203 

ОАЕ 159 

Естония 154 

Литва 139 

Хърватия 132 

Словакия 120 

Ирландия 105 

Швеция 104 

 

Данни броя на туристите в местата за настаняване във водещите общини по пазари  

/източник ЕСТИ/ 

Условие за включване в справката е общината да има над хиляда чуждестранни туристи през 

разглеждания период съгласно справка 1. 

Данните са съобразно нанесените и обработените данни в рамките на посочения период. 

Период: 2 седмици (от 17 май 2021 г. понеделник до 30 май 2021 г. неделя )  

Случаите, в които има между 0 и 49 туриста, са отбелязани с под 50  

   Брой туристи   Брой 
туристи  

 Брой 
туристи  

 Брой 
туристи  

 Брой 
туристи  

  Община 
Балчик 

Община 
Варна 

Община 
Несебър 

Община 
Пловдив 

Столична 
община  

Избрани пазари       

България 2 712 13 541 10 077 7 122 14 273 

Румъния 1 153 1 978 2 040 103 687 

Германия под 50 626 136 104 702 

Франция под 50 225 99 109 562 

Русия под 50 112 52 под 50 293 

Великобритания под 50 104 55 под 50 348 

Нидерландия под 50 84 под 50 под 50 163 

Сърбия под 50 под 50 под 50 под 50 377 

Израел под 50 929 304 под 50 718 

Молдова под 50 52 120 под 50 110 

Гърция под 50 74 под 10 68 441 
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Полша под 50 216 740 под 50 342 

Италия под 50 56 под 50 80 501 

Турция под 50 122 под 50 231 490 

 

II. Информация за генериращи пазари 

АВСТРИЯ 

Считано от 10.06.2021 г. гражданите на държавите от група А /включително и България/ могат да 

влизат в Австрия без предварителна електронна регистрация на Pre-Travel-Clerans, ако отговарят 

на едно от така наречените 3G-условия: 

1. Документ за ваксинация на немски или английски език, че лицето е ваксинирано с една от 

одобрените от Европейската здравна агенция ваксини и одобрената от СЗО китайска ваксина 

Синофарм. 

2. Сертификат от лекар или от здравните власти за преболедуван Ковид-19 през последните 6 

месеца. Може да се представи и сертификат за антитела, не по стар от 3 месеца. 

3. ПСР-тест, не по стар от 72 ч. или бърз антигенен тест, не по стар от 48 ч. 

Ако не е изпълнено едно от трите условия, остава необходимостта от електронна регистрация. 

Граждани на Австрия могат до посещават България чрез предоставяне и на един от следните 

документи:  

- за завършена ваксинационна схема; 

- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат от 

проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за 

COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано 

от датата на проведеното изследване, вписана в документа; 

- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната. 

- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната; 

- от 19 май 2021 г. за деца до 5 г. възраст не се изисква представяне на резултат от PCR или бърз 

антигенен тест. 

Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на: 

https://coronavirus.bg/bg/1014  

 

https://coronavirus.bg/bg/1014
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ПОЛША 

От 30 март т.г. наличието на отрицателен резултат от теста на Sars-Cov-2 НЕ ОСВОБОЖДАВА 

пътниците, пресичащи външните граници на ЕС, от задължението за карантина.  

Освен това бяха въведени допълнителни ограничения по вътрешните граници на ЕС / Шенген: 

- лица, пресичащи морския участък на границата на Република Полша, използвайки редовни 

фериботни връзки и сухопътния участък на границата на Република Полша с Чешката 

република, Република Литва, Федерална република Германия или Словашката република 

(независимо от транспортното средство, с което пътуват или пеша): 

 за да отидат до мястото си на пребиваване или престой на територията на Република 

Полша, те са длъжни да преминат карантина, като докладват по инфолиния на главния санитарен 

инспектор. Номер на горещата линия +48 22 25 00 115. Тези лица, ако имат отрицателен резултат 

от тест за SARS-Cov-2, извършен преди преминаването на границата, се освобождават от 

карантина в рамките на 48 часа; 

 За целите, различни от точка 1, са задължени да притежават отрицателен резултат от 

диагностичния тест за SARS-Cov-2, извършен в рамките на 48 часа преди влизането; 

От горните изисквания са освободени лицата, които отговарят на условията, посочени в § 3 

алинеи 1 и 2, точки 2, 3, 14, 15 и 18 (РЕГЛАМЕНТ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ от 6 май 2021 г. за 

установяване на определени ограничения, заповеди и забрани във връзка с епидемия), т.е. 

задължението, не се прилага в случай на: 

 преминаване на границата на Република Полша за групи, практикуващи определени 

професии (сред които военни и дипломати); 

 за лица, на които е издаден сертификат за ваксинация срещу COVID-19 с ваксина, 

разрешена в Европейския съюз (ваксинирани срещу COVID-19); 

 от лица, които преминават държавната граница, съставляваща вътрешна граница, като 

част от професионални, бизнес или трудови дейности в Република Полша или в съседна 

държава; 

 и тези, които са завършили домашна изолация, карантина или хоспитализация поради 

заразяване с вирусът SARS-CoV-2, не по-късно от 6 месеца преди датата на преминаване на 

границата на Република Полша. 
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Пътуващите, които пристигат със самолет от страни от Шенгенската зона, имат задължението да 

притежават отрицателен резултат от тест за Sars-Cov-2, който те трябва да представят по искане 

на служител на граничната охрана. Резултатът от теста на полски или английски език трябва да 

бъде получен в рамките на 48 часа преди преминаването на границата. От това задължение са 

освободени пътуващите, посочени в § 3 алинея 1 и 2 точки 2, 3, 14 и 18 на регламента.  

Внимание на всички пътници, пресичащи полските граници!!! 

Карантинният период се намалява в случай на отрицателен резултат от теста за SARS-Cov-2, 

извършен в рамките на 48 часа след преминаване на полската граница. От друга страна, в случай 

на хора, които са започнали пътуването си в Индия, Бразилия или Южна Африка, карантинният 

период се намалява, ако са получили отрицателен резултат от теста SARS-Cov-2, извършен след 

преминаване на полската граница в рамките на период не по-рано от 7 дни (от момента, в който 

е била пресечена границата). Задължението за преминаване под карантина се счита за 

изпълнено, когато отрицателният резултат от теста бъде въведен от медицинската диагностична 

лаборатория, извършваща диагностиката на SARS-CoV-2 в системата на ИКТ. 

Освен това от 6 юни т.г. лицата, пътуващи до Полша със самолети, които са започнали 

пътуването си в Индия, Бразилия или Южна Африка, не могат да бъдат освободени от карантина 

въз основа на отрицателен резултат от диагностичния тест Sars-Cov-2, извършен след 

пристигане на територията на Република Полша, на летището, преди граничната проверка. 

ЧЕХИЯ 

Считано от 16.06.2021 г. граждани на Чешката република могат свободно да посещават България 

без изисквания за представяне на допълнителни документи, представящи завършена 

ваксинационна схема, прекарано заболяване и отрицателни PCR/бързи антигенни тестове. 

 

СЛОВАКИЯ 

От 14 юни т.г. лица от така наречените страни в зелена зона, в която е и България, които имат 

негативен тест за COVID-19 в чужбина, са освободени от задължителна карантина при 

пристигането им в Словакия. Задължителната 14-дневна домашна изолация не се отнася за 

хората от страните в зеления списък с отрицателни RT-PCR тестове не по-стари от 72 часа или 

отрицателни антигенни тестове не по-стари от 24 часа, при условие че антигенният тест е бил 
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направен Словакия или съседна държава. Същото освобождаване се прилага за ваксинираните 

лица, ако са получили първата си доза преди минимум 21 дни или тези, които са преболедували 

COVID-19 преди не повече от 180 дни. 

Задължителната 14-дневна домашна изолация не се отнася за лицата от страните в зеления 

списък с отрицателни RT-PCR тестове не по-стари от 72 часа или отрицателни антигенни тестове 

не по-стари от 24 часа, при условие че антигенният тест е бил направен Словакия или съседна 

държава. Същото освобождаване ще се прилага за ваксинираните лица, ако са получили първата 

си доза преди минимум 21 дни или тези, които са преболедували COVID-19 преди не повече от 

180 дни. 

Транзитното преминаване през територията на СР е свободно за лица, които пътуват към или от 

страната, в която имат разрешително за пребиваване или страната, на която са граждани. 

Транзитът е в рамките на 8 часа без спиране, с изключение за зареждане с гориво. За транзитно 

преминаване не е необходим PCR или антигенен тест. Транзитът през страни от червена и черна 

зона без спиране (освен спирките за зареждане) не се класифицира като посещение. 

Всички ГКПП със съседните държави – Полша, Унгария, Украйна, Австрия и Чехия са отворени. 

Възможни са всички маршрути за завръщане в България. 

 

НОРВЕГИЯ 

Хората с пълен цикъл на ваксинация за COVID-19, както и тези, които през последните 6 месеца 

са преболедували COVID-19, ще бъдат освободени от карантина при влизане в Норвегия. 

Решението влиза в сила от 11 юни 2021 г. 15:00 часа. 

Необходимо е пътуващите да могат да докажат ваксиниране или преболедуване по безспорен 

начин с QR-код. Засега мярката обхваща единствено тези, които са били ваксинирани в Норвегия 

или имат документ за преболедуван коронавирус, издаден от норвежки лекар. 

Очаква се въвеждането на система, която ще може да проверява статута на ваксинация в ЕС, 

ЕИП и Обединеното кралство. До въвеждането на тази система, хора, чиито документи не могат 

да бъдат проверявани за истинност на норвежката граница, няма да бъдат обхванати от 

изключението за избягване на карантина. 

Получилите първа доза от ваксината, от което са минали от 3 до 15 седмици, ще бъдат поставяни 

в карантина при завръщане от чужбина, от която могат да се освободят след негативен резултат 
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от PCR-тест, направен най-рано на третия ден от пристигането в Норвегия. Това важи и за деца 

и младежи на възраст до 18 г. 

III. Рекламни и комуникационни инициативи 

В периода 20 – 22.06.2021 г. във Варна ще бъде проведен експедиентски тур за 180 

представители на медии, туроператори и агенти от Германия, организиран от туристическия 

бизнес в България. Програмата включва B2B срещи, презентации, посещения на хотели и курорти 

по Северното Черноморие. В събитието участие ще вземе и Министърът на туризма – д-р Стела 

Балтова. То ще бъде широко отразено от водещата за туристическата индустрия медия FVW 

Medien.Вече стана традиция, ежегодно град Русе да е домакин на Международното туристическо 

изложение “УИКЕНД ТУРИЗЪМ”, както и на Фестивала на туристическите забавления и 

анимации, които се провеждат в периода 17 – 19 юни 2021 година. Фестивалът на туристическите 

забавления и анимации има за цел да даде сцена на забавленията, атракциите и анимациите, 

свързани с туристическите места в региона и 

страната. Всяка година над 250 участници от 

страната и чужбина представят своя туристически 

потенциал пред жителите и многобройните гости на 

града. В дните на събитията те имат възможността 

да бъдат свидетели на различни презентации, 

забавления, атракции, както и да опитат различни 

вина, местна и международна кухня. И двете 

инициативи допринасят за развитието на 

специализираните форми на туризъм и за 

преодоляването на сезонността в региона, 

страната, както и за развитието на целогодишен 

туристически продукт. Международното 

туристическо изложение “УИКЕНД ТУРИЗЪМ” и 

Фестивалът на туристически забавления и анимации се организират от Община Русе, общинско 

предприятие “Русе арт” с участието на Министерство на туризма на Република България и са в 

унисон с активната политика на институцията за промотиране на региона и страната като 

целогодишна, привлекателна, атрактивна туристическа дестинация. Двете събития са сред най-

значимите инициативи в областта на туризма за град Русе и Дунавския регион и способстват за 

развитието на района като привлекателна туристическа дестинация. Те акцентират върху 

необходимостта от насърчаване на вътрешния туризъм и взаимодействието между партньорите 

в бранша. 
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„Европейски виртуален музей“: Видеа за онлайн обиколки на български музеи са гледани над 1 

милион пъти за първите 10 дни от качването 

България взе активно участие в направление „Европейски виртуален музей“ на Проекта за 

публична и културна дипломация на Делегацията на ЕС в Китай (ДЕС) EUPOP. Посолството в 

Пекин организира включването на виртуални обиколки на български музеи. По проекта бяха 

изготвени видеа на китайски език за разглеждане на експозициите в български музеи, като 

материалите бяха разпространени в китайски социални платформи с цел запознаване на 

китайската аудитория с културата на страните от ЕС. Видеата за онлайн обиколки на български 

музеи само за първите 10 дни са били гледани над 1 милион пъти. Чрез проекта китайската 

аудитория е разгледала експозициите в следните музеи: 

- Национален етнографски музей 

- Национален Археологически музей 

- Регионален Етнографски музей – Пловдив 

Туитър кампания на посолството в Токио в чест на 65-тата годишнина от членството на България 

в ЮНЕСКО.  

По случай 65-тата годишнина от членството на България в ЮНЕСКО Посолството на Република 

България в Токио инициира и осъществи информационна кампания в Туитър. В продължение на 

18 дни в периода 17 май – 4 юни 2021 г. дипломатическата ни мисия ежедневно публикуваше по 

един пост, представящ конкретен обект на ЮНЕСКО в България. Всички постове бяха подготвени 

на японски език и бяха придружени със снимки от туристическия портал на България на 
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страницата на Министерството на туризма. Това е първата целенасочена кампания на 

посолството в социалните медии за представяне на България като туристическа дестинация. 

Кампанията бе посрещната със засилен интерес от японската аудитория. Всички постове бяха 

харесвани и споделяни многократно. Постът от 20 май, представящ Несебър, бе споделен от 

официалния туитър-акаунт на Министерството на външните работи на Япония, като по този начин 

достигна до още по-широка аудитория.  

 Предвид широката популярност на социалните медии в Япония посолството ще продължи 

активно да използва своя туитър-акаунт за представяне на българската култура, традиции и 

важни български инициативи сред японската общественост.  

 

IV.      България в зелената COVID-зона на ЕС 

Цялата територия на България вече е в зелената зона на картата на ЕС, reopen.europa.eu, която 

следи за състоянието на COVID-пандемията на континента. Тя е базирана на два показателя - 

броя на случаите на коронавирусна инфекция и процента на положителните тестове 

за последните 14 дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reopen.europa.eu/bg/map/DEU/7001?fbclid=IwAR2MGbp08k-jK5Rem-46JV6KyV88EUTpVi4TCn88EiljdNgcyP7bTxNJyMA
https://reopen.europa.eu/

