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Дестинация България 

„Безопасно лято 2021“ 

 

I. Статистически данни  

Брой туристи в места за настаняване 1 май – 16 август 2021 г. – избрани пазари  

Статистиката отразява само постъпилите и обработените данни в рамките на периода – без 

последващи корекции от хотелиери  след това.  

Не са включени туристи пристигнали преди началото на периода, но нощували в рамките на 

периода.  

  Брой   

Общо 3 052 646 

Водещи пазари   

България 1 944 441 



 

2 
 

Румъния 460 611 

Полша 100 922 

Германия 78 408 

Украйна 74 921 

Чехия 64 293 

Израел 31 857 

Молдова 29 159 

Франция 26 241 

Турция 24 229 

Русия 16 239 

Нидерландия 15 611 

Белгия 15 420 

Словакия 13 422 

Италия 12 601 

 

Възрастова структура на туристите от избрани водещи пазари за периода 1 май -.5 август 2021 г.  

 

  България Германия Полша 

до 14 години 9,9% 14,6% 19,9% 

15-29 години 16,4% 25,5% 21,7% 

30-44 години 35,2% 25,7% 31% 

45-59 години 28% 23,2% 19,3% 

над 60 години 10,5% 11% 8,1% 

Общо  100% 100% 100%  

 

  Румъния Украйна Чехия 

до 14 години 20% 31,4% 24,2% 

15-29 години 14,2% 16,5% 15,5% 

30-44 години 38,6% 30,3% 25,3% 

45-59 години 21% 16,5% 24,2% 

над 60 години 6,2% 5,3% 10,8% 

Общо  100%  100% 100% 

 

II. Информация за генериращи пазари 
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АВСТРИЯ 

От 18 август 2021 г. доказателството за ваксинация по смисъла на правилото 3-G се прилага от 

22-ия ден след поставянето на втората доза на ваксина, която изисква поставянето на две дози 

или от 22-ия ден за ваксината, от която се поставя само една доза (засега единствената такава 

ваксина е Johnson & Johnson/Janssen) и е валидно за 270 дни от поставянето на втората доза.  

ДАНИЯ 

Изисквания при пътуване за Дания от държави, попадащи в категорията „жълт“ код: 

Считано от 21 август т.г., България е включена в тази категория! 

Гражданите, пристигащи в Дания от страни, които са включени в категорията „жълт“ код, трябва 

да представят негативен тест преди да пристигнат в Дания, т.е. преди да пресекат датската 

граница. Те могат да представят негативен PCR тест, направен в рамките на 72 часа, или 

негативен антигенен тест, направен в рамките на 48 часа. Те трябва да си направят още един 

тест за COVID-19 след като пресекат датската граница. 

От това изискване са освободени гражданите, притежаващи т.нар. жълта карта, удостоверяваща, 

че постоянно пребивават в Дания; деца до 15 годишна възраст; и чуждите граждани, които са 

напълно ваксинирани в страна-членка на ЕС и са изминали две седмици след поставяне на 

втората доза от ваксината 

СЛОВЕНИЯ 

От 16.08.2021 г. Словения въведе цифров пътнически формуляр (PLF) за пътниците, пристигащи 

в Словения със самолет или кораб. Единствено екипажите на транспортните средства няма да 

попълват такава форма. Изискването важи за всички полети, както и за всички кораби. 

КИПЪР 

На 23.08.2021 г. Министерството на здравеопазването на Р. Кипър прие решение, по силата на 

което условията за пътуване до Република Кипър за български граждани, считано от 26.08.2021 

г. се променят, както следва: 

Пътуващите за Р. Кипър български граждани следва да предприемат следните стъпки: 
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- да си направят онлайн регистрация в електронния портал www.cyprusflightpass.gov.cy; 

- в рамките на 72 часа преди планираната от тях дата за отпътуване за Република Кипър да си 

направят PCR тест за COVID-19 в оторизирана лаборатория;  

- в рамките на 48 часа преди планирания полет за Република Кипър да попълнят и изпратят на 

кипърските власти наличния в електронния портал  www.cyprusflightpass.gov.cy  формуляр, в 

който да отразят личните си данни и цялата необходима за влизане в страната информация, като 

приложат копие от документа с негативен PCR COVID-19; 

-да получат отговор от кипърските власти на посочения от българските граждани електронен 

адрес за кореспонденция с разрешение за влизане в Република Кипър.  

-при пристигането на летището в Кипър българските граждани следва да направят нов PCR тест 

за COVID-19 за собствена сметка, като таксата за подобен тест е 19 евро на летище Пафос и 15 

евро не летище Ларнака. Децата под 12 годишна възраст са освободени от изискването за 

повторен тест. Резултатите от теста стават ясни до 3 часа и се изпращат на тествания гражданин 

чрез текстово съобщение. Ако резултатът от повторният тест е отрицателен, гражданинът не 

подлежи на карантина.  

Българските граждани, които са ваксинирани и разполагат със съответния сертификат, са 

освободени от изискването да представят негативен PCR тест за COVID-19. 

Българските граждани, които са преболедували от COVID-19 и разполагат със съответния 

сертификат, са освободени от изискването да представят негативен PCR тест за COVID-19, но се 

приемат единствено цифрови сертификати за преболедуване. 

НИДЕРЛАНДИЯ 

Считано от 21 август 2021 г. България ще бъде преместена от „зелена“ в „жълта“ категория с 

оглед на COVID-19 за нидерландските здравни власти. Това означава, че предстои промяна на 

препоръките за пътувания към България на МВнР на Нидерландия в насока „Бъдете внимателни, 

налице са рискове“, но се запазва препоръката за осъществяване на несъществени пътувания и 

такива от неспешен характер. В тази връзка, считано от 21 август 2021 г. при предприемането на 

пътувания от България („жълта категория“) към Нидерландия всички граждани на възраст над 12 
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години включително следва да представят преди отпътуването си към Нидерландия COVID-19 

сертификат за приключен ваксинационен курс срещу заболяването или сертификат за 

преболедуване. Гражданите над 12-годишна възраст включително, които не разполагат с COVID-

19 сертификат за ваксинация или преболедуване, следва да представят преди отпътуването си 

за Нидерландия негативен резултат от PCR-тест за COVID-19, направен до 48 часа преди 

планираното пристигане в Нидерландия или негативен резултат от антигенен тест за COVID-19, 

направен до 24 часа преди пристигането в Нидерландия. 

БЕЛГИЯ 

От 21 август България е определена за „червена зона“. 

Условията за пътуване са свързани със: 

Предварителна онлайн регистрация – Формуляр за локализация на пътниците (Passenger Locator 

Form - PLF). Попълването на формуляра е задължително независимо от причината на пътуването 

и независимо от това дали страната на произход е в червена, оранжева или зелена зона. 

Всички лица, пътуващи за Белгия със самолет, кораб, автобус или влак са задължени да 

попълнят и изпратят по електронен път в рамките на 48 часа преди пътуването, но не по-рано от 

48 ч. преди пристигането си в Белгия, формуляр Passenger Locator Form (PLF) на адрес: 

https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form.  

При правилно попълнен формуляр се получава СМС с QR код за потвърждение, който следва да 

се представи при чекиране и качване на борда и при влизане в страната. 

За пътуващите със собствено превозно средство, попълването на формуляра е задължително 

само след пребиваване в чужбина над 48 ч. или ако ще останат в Белгия над 48 часа. 

За пристигащите от „червена зона“, в това число от България, е необходимо да се представи един 

от следните документи: 

- Сертификат за ваксинация, който доказва пълна ваксинация срещу Ковид 19. Това означава, че 

имате две поставени инжекции, като последната е минимум от преди две седмици и при условие, 

че ваксината е сертифицирана от EMA или Covishield; 
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- Сертификат за възстановяване, който доказва, че сте били заразени с Ковид-19 и сте се 

възстановили, което означава, че сте имали положителен PCR тест преди не по -малко от 180 

дни и периодът на изолация е изтекъл; 

- Сертификат за отрицателен PCR тест, извършен преди не повече от 72 часа. 

Лицата, които не разполагат с един от трите документа се поставят под карантина. Белгийските 

граждани и постоянно живеещите в Белгия могат да направят PCR тест първия или втория ден 

след пристигането си в Белгия и след получаване на отрицателен резултат се освобождават от 

карантината. Децата под 12 години не трябва да бъдат тествани, но трябва да останат в 

карантина, докато резултатите на родителите им не станат известни. 

ГЕРМАНИЯ 

Удължаване на извънредните епидемични мерки до края на месец ноември, т.е. правителството 

може да взема решения и предприема мерки и действия без да се допитва до Федералния съвет 

на 16-те провинции. 

ЧЕХИЯ 

Считано от 23.08.2021 г. България преминава от групата на държавите със среден риск в групата 

на държавите с висок риск от заразяване с COVID-19.  

 Пристигащите от България следва да попълнят предварително електронен формуляр на 

пътуващия и да го представят при поискване на граничния пункт. Формулярът може да бъде 

открит на следния интернет адрес: HTTPS://PLF.UZIS.CZ/ 

Те следва да представят отрицателен PCR тест, направен най-много 72 часа преди пътуването. 

Изключение от последното задължение се допуска за преболедували или ваксинирани граждани, 

които могат да го докажат. 

Въвежда се изискване за самоизолация за гражданите, пристигащи от България в Чешката 

република. Между 5 -14-ти ден на пребиваване в ЧР гражданите следва отново да си направят 

PCR тест.  

III. Рекламни и комуникационни инициативи 
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Празници на изкуствата „Аполония 2021“ 

Празници на изкуствата „Аполония 2021“ ще се проведат за тридесет и седми път тази година, 

от 30 август до 6 септември, в гр. Созопол.  

Програма на Фестивала "Аполония" включва над 40 уникални културни събития. Участие ще 

вземат редица известни и обичани музиканти, актьори, писатели, художници и още много 

артисти от България.  

Фестивалът ще бъде на открито и посетителите ще имат възможност да чуят любимите си 

изпълнители в Амфитеатъра, да се насладят на качествено кино и театър в Лятното кино на 

Созопол и да се срещнат с авторите на най-новите български книги и удивителната изложба на 

Димитър Караниколов в двора на Художествената галерия. 

За първи път ще се организират три майсторски класа – по джаз импровизация, воден от Васил 

Петров, по оперно пеене под ръководството на Александрина Пендачанска и по творческо 

писане с Георги Господинов.  

 

Повече информация за програмата на фестивала може да откриете на:  https://apollonia.bg/ 

 

Национален тракийски събор "Богородична стъпка", Стара Загора 

ХV-тото издание на Националния тракийски събор "Богородична стъпка" е съвместна инициатива 

на туристическо дружество „Сърнена гора“ и община Стара Загора отбелязването на Деня на 

организирания туризъм в България. 

https://apollonia.bg/
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Наситен с духа на древната култура и множеството си исторически паметници, известен както у 

нас, така и в чужбина с богатите си традиции и уникални артефакти, с излъчването си на един 

развит и модерен съвременен град  и най-вече с прекрасните си и гостоприемни жители, Стара 

Загора все повече се превръща в място, привличащо многобройни български и чуждестранни 

туристи. 

Потвърждение в тази посока е и организираният Общоградски туристически поход, посветен на 

годишнината от създаването на организирания туризъм в България, когато още в далечната 1895 

г. Алеко Константинов повежда около 300 съмишленици и заедно изкачват витошкия първенец 

Черни връх. 

Възможността всички участници в похода и гости на града да се присъединят и към ХV-тото 

издание на Националния тракийски събор "Богородична стъпка", който включва богата програма, 

с участието на множество фолклорни състави от цялата страна, е още едно допълнение към 

наситения и изпълнен с интересни преживявания живот на Стара Загора. 

 

Повече информация за събитието и други интересни новини за Стара Загора може да намерите 

тук: https://visitstarazagora.bg/ 

 

Международно туристическо изложение Отдых/Leisure’2021, Москва, Руска Федерация 

 

https://visitstarazagora.bg/
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Министерство на туризма организира представянето на България на международното 

туристическо изложение Отдых/Leisure’2021, което ще се проведе от 07 до 09 септември 2021 

г. Страната ни ще се представи с информационен щанд на площ от 80 кв. м. Тази година борсата 

ще се проведе в град Москва, Краснопресненская наб, 14, ЦВК «Экспоцентр», павилион 

„ФОРУМ“. 

Изложението е най-голямото събитие на пазар Русия за второто полугодие и се явява 

официално мероприятие на Федералната агенция по туризъм на Руската федерация. 

Основното търсене на пазар Русия е към лятна и зимна почивка, балнеолечение и културно-

познавателни обиколки. 

В рамките на събитието е предвидена делова програма, както и провеждане на рекламно-

информационно събитие, представящо възможностите за туризъм, промотиращи страната ни 

страната ни като привлекателна и безопасна туристическа дестинация. 

 

Повече информация може да намерите на: https://www.tourismexpo.ru/leisure/about/ 

 

 

 

https://www.tourismexpo.ru/leisure/about/

