
 

 

  

Теми на брой 8: 

 

 Статистически данни  

 Информация за пътуващите при влизане в 

Република България  

 Информация за генериращите пазари 

 Рекламни и комуникационни инициативи 

 

 

 

Дестинация България 

„Безопасно лято 2021“ 

 

I. Статистически данни  

Данни от ЕСТИ за пренощували туристи от избрани пазари за периода 01.07.2021 г. - 31.07.2021 

година  

Общо Все още данните не са окончателни, 
но вече надхвърлиха 1 270 000 

Избрани пазари   

България 738 277 

Турция 8 515 

Израел 14 490 
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Германия 34 461 

Румъния 222 966 

Украйна 33 611 

САЩ 5 338 

Гърция 3 120 

Франция 9 923 

Италия 4 114 

Великобритания 3 808 

Русия 7 360 

Сърбия 4 448 

Северна Македония 3 385 

Чехия 37 126 

Полша 59 211 

 

Данни от ЕСТИ за пренощували туристи в избрани общини за периода 01.07.2021 г.- 31.07.2021 

година 

  01.07.2021 г. - 31.07.2021 г. неокончателни данни 

  Пренощували лица 

Общо Все още данните не са окончателни, но вече 
надхвърлиха 1 270 000  

Избрани 
общини  

 

Несебър 334 561 

Варна 198 305 

Приморско 68 914 

Столична Над 67 хил.  

Балчик 64 154 

Созопол 54 354 

Царево 36 674 
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Поморие 32 368 

Велинград 31 353 

Бургас 24 012 

Пловдив 21 147 

Банско 20 845 

Самоков 20 046 

Каварна 16 466 

Велико 
Търново 

15 811 

Хисаря 14 422 

Разлог 12 828 

 

II. Информация за пътуващите при влизане в Република България 

От 04 август 2021 г. до 31 август 2021 г. на основание Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г., 

изменена със Заповед № РД-01-673/02.08.2021 г., на министъра на здравеопазването с цел 

туризъм на територията на Република България се допускат туристи през следните гранични 

контролно-пропускателни пунктове (ГКПП):  

1. ГКПП „Аерогара Бургас“; 

2. ГКПП „Аерогара Варна“; 

3. ГКПП „Аерогара Пловдив“; 

4. ГКПП „Аерогара София“ (Терминал 1 и Терминал 2); 

5. ГКПП „Пристанище Бургас“; 

6. ГКПП „Пристанище Варна“; 

7. ГКПП „Видин“; 

8. ГКПП „Връшка чука“; 

9. ГКПП „Дуранкулак“; 
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10. ГКПП „Гюешево“; 

11. ГКПП „Златарево“ 

12. ГКПП „Илинден“; 

13. ГКПП „Калотина“; 

14. ГКПП „Капитан Андреево“; 

15. ГКПП „Капитан Петко войвода“; 

16. ГКПП „Кулата“; 

17. ГКПП „Лесово“; 

18. ГКПП „Маказа“; 

19. ГКПП „Малко Търново“; 

20. ГКПП „Олтоманци“ 

21. ГКПП „Оряхово“; 

22. ГКПП „Русе“  

23. ГКПП „Станке Лисичково“ 

24. ГКПП „Сомовит-Никопол“ 

25. ГКПП "Стрезимировци"  

Влизането се извършва съобразно оценка на разпространението на COVID-19 в съответните 

държави по критерии и поставяне на държавите в цветови зони.  

Критерии за оценка на разпространението на COVID – 19 са: 

• 14-дневна заболеваемост; 

• седмична положителност на проведените лабораторни изследвания; 

• ниво на изследване в държавата; 
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• идентифициране на вариант на SARS-CoV-2, определен като вариант, будещ   

„безпокойство“; 

• липса на достатъчно информация. 

Цветовите зони са, както следва: 

• Зелена зона; 

• Оранжева зона; 

• Червена зона. 

Лицата, които пристигат по цветови зони на държавите в Република България 

Попадащи държави в Зелена зона 

• Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров 

COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на 

аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. В 

случай, че не предостави такъв лицето се поставя под карантина за 10 дни в дома или в друго 

място за настаняване, в което е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от 

директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-

директор. Карантината може да бъде отменена при предоставяне по електронна поща на 

документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането на територията 

на страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 

или от бърз антигенен тест, посочени в Приложение № 2 от Заповедта. Предписанието се отменя 

в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното 

изследване. 

Попадащи държави в Оранжева зона: 

• Лицата се допускат на територията на страната само при представяне на валиден цифров 

COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на 

аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. При не 
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по-малко от 5 на сто общо от влизащите лица от държави от оранжеви зони се провежда 

изследване за COVID-19 с бърз антигенен тест. 

Попадащи държави в Червена зона: 

• Допускат се лица само, които са граждани на ЕС, на ЕИП и Конфедерация Швейцария и 

членове на техните семейства, които пристигат от държава-членка на ЕС, ЕИП и от 

Конфедерация Швейцария. Лицата се допускат на територията на страната при представяне на 

валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или на 

аналогичен документ, едновременно с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди 

влизане в страната на изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, 

удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат за ЕС за изследване или на аналогичен 

документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване. В 

случай, че не представят валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за 

преболедуване или аналогичен документ се допускат на територията на страната само след 

представяне на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната на 

изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 удостоверено чрез валиден 

цифров COVID сертификат за ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите 

данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване и поставяне под карантина за срок 

от 10 дни в дома или в друго място, където лицето е посочило, че ще пребивава. 

Всички държави, извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и 

Конфедерация Швейцария, които не попадат в Червена зона, се считат за държави от Оранжева 

зона.  

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 

За деца от навършването на 12 до 18 години, които пристигат на територията на страната от 

държава, попадаща в червена зона се допускат при представяне на отрицателен резултат от 

проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна 

реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за 

изследване или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID 

сертификат на ЕС за изследване. В случай, че не представят такъв документ се поставят под 
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карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочено, че ще 

пребивават.  

За деца до навършване на 12-годишна възраст не е необходимо да представят документи за 

COVID-19, независимо от зоната, в която попада държавата от която пристигат. 

Лица, пристигащи от държави, с които Република България е постигнала договореност на 

реципрочна основа за свободно преминаване на техни граждани и лица със статут на постоянно, 

дългосрочно или продължително пребиваване и членове на техните семейства, при пристигане 

от другата държава не е необходимо да представят документи за COVID-19. Към настоящия 

момент това e Румъния. 

Списък на държавите съгласно Приложение №1 т. I, 3 на Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г. на 

министъра на здравеопазването. 

Зелена зона:  

1. Република Австрия; 

2. Федерална република Германия; 

3. Република Естония; 

4. Република Литва; 

5. Република Полша; 

6. Словашка република; 

7. Унгария; 

8. Република Финландия; 

9. Република Хърватия; 

10. Кралство Дания; 

11. Италианска република; 

12. Република Словения; 
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13. Кралство Норвегия; 

14. Република Сан Марино; 

15. Държавата град Ватикан; 

16. Конфедерация Швейцария;  

17. Чешка република; 

18. Великото херцогство Люксембург. 

Оранжева зона:   

Всички държави извън зелена и червена зона. 

Червена зона:  

19. Република Индия; 

20. Народна република Бангладеш; 

21. Федеративна демократична република Непал; 

22. Република Съюз Мианмар; 

23. Кралство Бутан; 

24. Демократична социалистическа република Шри Ланка; 

25. Република Малдиви; 

26. Република Южна Африка; 

27. Република Ботсвана; 

28. Обединена република Танзания; 

29. Република Сейшели; 

30. Република Намибия; 

31. Република Замбия; 
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32. Султанат Оман; 

33. Малайзия; 

34. Република Туркменистан; 

35. Република Таджикистан; 

36. Киргизка република; 

37. Монголия; 

38. Република Колумбия; 

39. Република Чили; 

40. Източна република Уругвай; 

41. Република Аржентина; 

42. Федеративна република Бразилия; 

43. Република Парагвай; 

44. Многонационална държава Боливия; 

45. Република Перу; 

46. Република Суринам; 

47. Република Панама; 

48. Република Коста Рика; 

49. Република Гватемала; 

50. Белиз; 

51. Република Ел Салвадор; 

52. Република Куба; 

53. Доминиканска Република; 
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54. Република Кипър; 

55. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия; 

56. Кралство Испания; 

57. Република Фиджи; 

58. Република Малта; 

59. Княжество Андора; 

60. Грузия; 

61. Княжество Монако. 

Държави, с които Република България е постигнала споразумение на реципрочна основа за 

свободно преминаване на техни граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или 

продължително пребиваване и членове на техните семейства, при пристигане от друга държава:  

62. Румъния; 

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието на епидемичната 

обстановка. 

Информация по държави от Министерство на външните работи, във връзка с условията за 

пътуване при COVID-19 - https://www.mfa.bg/bg/covid19map  

III. Информация за генериращи пазари 

ФРАНЦИЯ 

Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров от 02 август 2021г. 

Франция преминава от зелена в оранжева остава зона и пристигащите от Франция се допускат 

на територията на България при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за 

ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на аналогичен документ, 

съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.  

ИСЛАНДИЯ 

https://www.mfa.bg/bg/covid19map
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Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров от 02 август 2021г. 

Исландия преминава от зелена в оранжева зона и пристигащите от Исландия се допускат на 

територията на България при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за 

ваксинация , за преболедуване или за проведено изследване или на аналогичен документ, 

съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.  

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ 

Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров от 02 август 2021г. 

Нидерландия преминава от червена в оранжева зона. 

ЕМИРСТВО КУВЕЙТ 

Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров от 02 август 2021г. 

Кувейт преминава от червена в оранжева зона и пристигащите от Кувейт се допускат на 

територията на България при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за 

ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на аналогичен документ, 

съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.  

ЕПУБЛИКА ТУНИС 

Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров от 02 август 2021г. 

Тунис преминава от червена в оранжева зона и пристигащите от Тунис се допускат на 

територията на България при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за 

ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на аналогичен документ, 

съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.  

ЛЮКСЕМБУРГ 

Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров от 02 август 2021г. 

Люксембург преминава от оранжева в зелена зона. 

КНЯЖЕСТВО МОНАКО 

Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров от 02 август 2021г. 

Монако преминава в червена зона. 
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ГЕРМАНИЯ 

Германското федерално правителство предложи на ресорните министерства за одобрение и 

след постъпило такова от всички прие нови мерки в борбата с разпространението на Ковид-19, 

както следва: 

Гражданите/туристите, влизащи в Германия, трябва да представят доказателство за отрицателен 

тест за коронавирус, за преболедуване или за ваксинация при влизане, независимо от страната, 

от която пристигат и вида транспортно средство, т.е. вече тази мярка не важи само за ползващите 

въздушен транспорт, а и за всички останали – автобус, кола, кораб и ж.п. Мярката е в сила от 1 

август 2021 г. и важи за всички пристигащи в Германия с изключение на деца под 12-годишна 

възраст. Изключения се предвиждат за често пътуващите трансгранични/сезонни 

пътници/работници и при по-кратки пътувания към Германия от пограничните зони на съседни 

страни. Тези граждани ще бъдат задължени да представят отрицателен тест за коронавирус само 

ако пристигат от рискови зони, а останалите – ако не са ваксинирани и не са преболедували - ще 

трябва да се тестват два пъти седмично. 

От 1 август 2021 г. Германия категоризира страните само в две зони - „зони с висок риск“ и „зони 

с вирусни вариации“. При пристигане от „зони с висок риск“ гражданите, които не са ваксинирани 

или не са прекарали заболяването, подлежат на 10-дневна карантина. Тя може да бъде 

предсрочно прекратена най-рано след 5-ия ден при отрицателен резултат от PCR тест. След 

пристигане от „зони с вирусни вариации“ ще се влиза в задължителна 14-дневна карантина. 

Федералният вътрешен министър Хорст Зеехофер предложи да има наказания и парични глоби 

до 25 000 евро за неспазване на нововъведените мерки. 

За да се избегнат дълги колони и опашки по границите със съседните страни федералната 

полиция и провинциалните гранични власти предвиждат само проверки на случаен принцип. 

Според многобройни представители от туристическия бранш е спешно необходимо, семействата, 

които пътуват с деца до 12 г., да бъдат освободени от задължителната карантина, в случаите, 

когато децата пътуват с имунизирани родители или придружаващи ги лица. 
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Федералният вътрешен министър Зеехофер апелира към всички германски граждани да се 

имунизират, с което ще се получи по-голяма защита и по-бързо всички ще могат да се раздват на 

повече свобода и ще могат отново отговорно по-често да пътуват по света. 

За съжаление на властите в Германия, едва всеки 4-ти би желал да се имунизира срещу Корона. 

В последното репрезентативно проучване на нагласите на населението 27% от тези, които все 

още не са се имунизирали, са заявили, че биха го направили, докато 54% категорично са отказали 

да бъдат имунизирани. 19% са все още колебаещи се. Като основна причина за отказа 67% 

проявяват все още недоверие към ваксинационните препарати. 

Всеобщо е предположението на всички експерти в туристическия сектор, че новите мерки ще 

повлияят отрицателно при вземане на решения от страна на германските граждани за 

предприемане на ваканционни излети извън страната. 

ИЗРАЕЛ 

Здравните служби на Израел въвеждат допълнителни ограничения за пътуване, които влизат в 

сила от 11.08.2021 г. Всички пътници, пристигащи в Израел от Република България ще бъдат 

подлагани на задължителна карантина. Карантината се налага независимо от това дали 

пътниците са преболедували болестта или имат поставени ваксини. Периодът на изолация може 

да бъде намален от 14 на 7 дни, след провеждане на втори отрицателен PCR тест. 

IV. Рекламни и комуникационни инициативи 

Молдова 

Молдовски журналисти, сред които представители на водещи телевизионни медии и популярни 

информационни портали, пристигнаха у нас по покана на Министерство на туризма. По време 

на своя 7-дневен престой, те ще посетят исторически забележителности предимно по 

Черноморското крайбрежие. Гостите ще имат шанса да се насладят на туристически обекти 

като о. Света Анастасия, Ботаническата градина в Балчик и н. Калиакра, както и да посетят 

градовете Варна, Плиска, Несебър и Бургас. Това ще им даде възможност да се запознаят от 

близо с традициите, историята и атмосферата на нашата родина. Журналистическата обиколка 

е част от успешната комуникационна кампания на Министерството на туризма за 

популяризиране на България като атрактивна туристическа дестинация. 
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Гърция  

Гърция е един от водещите пазари за входящ туризъм на България. 

Предпочитани от гръцките туристи са страните в Централна и Източна Европа.  

Гърците избират да почиват в България основно за зимен туризъм – ски, сноуборд, балнео в 

съчетание със СПА и уелнес туризъм, здравен. 

Туристите от пазар Гърция пътуват до България основно с автомобил, автобус и със самолет.  

По покана на Министерство на туризма, в периода 03-08 август 2021 г. е стартирал 

журналистически тур с участието на представители на водещи медии с туристическа насоченост, 

инфлуенсъри, блогъри и влогъри.  

Журналистическият тур акцентира върху културното наследство, природните красоти на 

България, магическа и автентична природа, които ще оставят вълнуващи спомени във всеки един 

от участниците. 



 

15 
 

© Министерство на туризма 

 

Фестивал "Опера на върховете" Белоградчишки скали 

За шеста поредна година в периода от 6  до 15 август ще се проведе фестивалът "Опера на 

върховете" Белоградчишки скали. 

Новаторската идея е на режисьора Пламен Карталов, чиито необичайни сценични решения и 

замисъл са свързани с поставянето им сред магическата красота на Белоградчишките скали. 
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Белоградчишките скали са включени в списъка на 100-те национални туристически обекта. 

https://www.operasofia.bg/repertoire/opera%20na%20varhovete    

 

https://www.operasofia.bg/repertoire/opera%20na%20varhovete

