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I.

Национална програма „Отново заедно“

С решение № 453/17.06.2021 г. на Министерски съвет беше одобрена Националната програма
„Отново заедно“, която е съвместен проект на Министерство на туризма и Министерство на
образованието и науката. Администратор на мярката е МОН, като на институционалната
страница на образователното министерство са публикувани указанията и необходимата
информация за кандидатстването. Срокът за изпълнение на програмата е до 14 септември 2021
г., а бюджетът е 15 000 000 лв.
Програмата се изпълнява на територията на Република България и обхваща държавни и
общински училища на територията на страната, и е предназначена за ученици от I клас до XI клас
през учебната 2020/2021 г. и ръководители на групи, като на всеки 10 ученика има не по-малко от
1 възрастен. Участници в ученическите туристически пътувания са ученици от I клас до XI клас,

учители, други педагогически специалисти, възпитатели, психолози, педагогически съветници и
медицински специалисти от училищата и Центровете за специална образователна подкрепа
(ЦСОП) - по преценка на ръководителя на институцията - инициатор на пътуването.
Бенефициенти на средствата по програмата са училищата, които са посредник при заплащане от
страна на държавата на цената на туристическия пакет на туроператорските фирми,
организатори на ученическото туристическо пътуване. Крайната цел е да бъде обезпечено
шестдневното пътуване на всички участници по настоящата програма.
Дейностите, които са допустими са следните:
1. Осигуряване на финансиран от централния бюджет туристически пакет (настаняване – 5
нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности) за всички участници,
включени в програмата.
2. Организиране на посещения на културно-исторически забележителности, музеи, занаятчийски
работилници, спортни изяви, театри, кина и други.
3. Организиране и провеждане на различни спортни активности, дискусии и образователни игри
в различни области.
4. Провеждане на срещи и дейности с изявени личности
Всяко училище може да кандидатства с един или няколко формуляра по програмата, като:
· Училища, в които има над 150 ученици, могат да кандидатстват с до 7% от общия брой, но не
повече от 165 участници общо за периода на програмата (двата етапа на кандидатстване);
· Училища, в които има под 150 ученици, могат да кандидатстват с до 12 участници през I етап на
кандидатстване и с допълнителен брой участници през II етап на кандидатстване, но не повече
от 165 участници общо за периода на програмата (двата етапа на кандидатстване).
· Учениците, които се предлагат за участие в ученическите туристически пътувания по
програмата, се определят по критерии, избрани от педагогическия съвет. Примерните критериите
за подбор на учениците могат да включват някои от следните:
-

Продължителност на обучението от дистанция;

-

Представяне в учебния процес;

-

Социален статус;

-

Здравен статус.

Педагогическият съвет може да определи и други критерии, съобразени с особеностите на
съответното училище.
Списъкът на училищата, за които са одобрени средства по програмата, се публикува на интернет
страницата на МОН.
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II.

Информация от Европейската комисия

1. Он-лайн ръководство за програми на ЕС за финансиране на сектор туризъм
На страницата на Европейската комисия е публикувано он-лайн ръководство за програми на ЕС
за финансиране на сектор туризъм: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en.
Oн-лайн ръководството представя широкия спектър от програми за финансиране на Европейския
Съюз (ЕС): Многогодишната финансова рамка 2021-2027; инструмента Следващо поколение ЕС
и други.
Ръководството помага да бъде намерено подходящо финансиране за различни бенефициери. То
съдържа връзки към съответните уебсайтове на програми на ЕС и допълнителни подробности за
всяка програма. Представени са и примери за проекти, финансирани от предишни програми на
ЕС.
Ръководствотo се фокусира върху практически въпроси, свързани с финансиране на
туристическия сектор по 15 отделни европейски програми и инструменти с възможност за
финансиране до 1,4 млрд. евро. Представена е информация относно допустимост, дейности,
различни видове финансиране, начин на кандидатстване и срокове. Информацията ще се
актуализира регулярно, в това число и с конкретни процедури за проекти.
2. Работен документ относно сценариите за преход на туризма към издръжливост,
иновации и устойвичост
Европейската комисия разработи и публикува за обществено обсъждане работен документ
относно сценариите за преход на туризма към издръжливост, иновации и устойчивост. Тези
сценарии очертават конкретните предизвикателства пред туризма, целите до 2030 г., ролите и
отговорностите за отделните заинтересовани страни в областта на туризма.
Документът поставя като най-важни цели безопасното и безпроблемно пътуване с прилагането
на протоколи за безопасност, разглежда въпроса за единна рамка за устойчивост в сектора и общ
мониторинг и цели напредък в дигитализацията с основно ниво на дигитализация при от 95 % от
МСП.
Работният
документ
е
публикуван
за
обществено
обсъждане
на
https://ec.europa.eu/growth/content/stakeholder-consultation-transition-pathway-tourism_en до 15
септември 2021 г., като се предвижда от средата на септември 2021 г. да бъдат проведени
интензивни консултации със заинтересовани страни.

След общественото обсъждане и провеждането на тематични семинари през септември и
октомври ще бъдат проведени обсъждания в Консултативния комитет по туризъм, Работната
група по туризъм към Съвета на ЕС, министрите на туризма на държавите членки и работната
група по туризъм към Европейския Парламент. Предвижда се подходът за преход в туризма да
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бъде одобрен в края на 2021 г. и да послужи за основен градивен елемент на Дневния ред за
туризъм 2030- 2050.

III.

Информация за генериращи пазари

ГЪРЦИЯ
Считано от 19.06.2021 г. при влизане на гръцка територия, независимо от вида транспорт,
пътуващите граждани, пристигащи от т. нар. зелени държави (по скалата на ЕС в тази група влиза
Република България – виж https://reopen.europa.eu/en ) ще могат да влизат и с отрицателен бърз
(антигенен) тест и на хартиен носител.
Изискванията за представяне на удостоверения за PCR или бърз тест, или удостоверение за
преболедуване ще важат за деца, от навършването на 12 години (досега - 6 годишна възраст).
РУСИЯ
На 18 юни 2021 г., въз основа на резултатите от дискусията на заседанието на Оперативния щаб
на Правителството на РФ за предотвратяване на вноса и разпространението на коронавирусната
инфекция в Руската федерация, ръководено от Заместник-председателя на Правителството г-жа
Татяна Голикова, Правителството на Руската федерация обяви решението за възобновяване на
полетите на Руската федерация с редица страни.
Оперативния щаб, като отчита епидемиологичната ситуация в отделните страни, реши да се
възобновят на реципрочна основа от 28 юни 2021 г. редовните полети със следните държави:
Белгия, България, Йордания, Ирландия, Италия, Кипър, Северна Македония, САЩ и Турция.
За България се възстановяват полетите по маршрутите Москва - София, Москва - Варна, Москва
- Бургас с честота от четири полета седмично по всеки маршрут и Екатеринбург - Бургас,
Екатеринбург - Варна, Минерални води - Варна, Самара - Бургас, Ростов на Дон - Варна, Ростов
на Дон - Бургас с честота от един полет седмично по всеки маршрут.
http://government.ru/news/42549/
ЧЕХИЯ
Считано от 22 юни 2021 г. България е в списъка на страните с нисък риск от заразяване с COVID19 („зелен списък“) и от тази дата пристигащите или завръщащите се от България могат да влизат
на територията на Чешката република без каквито и да е ограничения или допълнителни
изисквания.
Считано от 21.06.2021 г. всички чужди граждани, пристигащи от други държави, които притежават
български национален сертификат за ваксинация могат да влизат на територията на Чешката
република без да им е необходим тест за COVID-19 и без ограничения в свободното придвижване
след пристигането им при следните условия относно извършена ваксинация:
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- В случай на ваксина, състояща се от две дози, да са изминали минимум 22 дни и максимум 3
месеца от датата на поставянето на първата доза;
В случай на ваксина, състояща се от две дози, след поставянето на втората доза да са
изминали не повече от 9 месеца от датата на поставянето на първата доза;
- В случай на ваксина, състояща се от една доза, да са изминали минимум 22 дни и максимум
9 месеца от датата на поставянето й.
Чешката република прилага Дигиталния COVID сертификат на ЕС, одобрен от ЕП на 6 юни 2021
г., като същият ще бъде въведен изцяло в действие от 1 юли 2021 г.
ФИНЛАНДИЯ
Считано от 21 юни се разрешава влизане във Финландия на основание работа или по други
съществени причини от държавите от ЕС и Шенген, както и от Андора, България, Ирландия,
Хърватия и Кипър за лица, притежаващи един от следните документи:
1.
сертификат за завършена най-малко 14 дни преди пристигането във Финландия
ваксинационна процедура срещу COVID-19 (една или две дози в зависимост от ваксината);
2. документ за преболедуване на COVID- 19 наред със сертификат за положена поне една доза
коронавирусна ваксина минимум 7 дни преди пристигането във Финландия;
3. документ, доказващ преболедуване на COVID-19 през последните не повече от шест месеца.
За лицата, които не отговарят на едно от трите посочени условия остават досегашните
изисквания – представяне на отрицателен PCR-тест на влизане в страната, здравни инспекции
по граничните пунктове и насочване за тестуване при липса на тест или изброените по-горе
документи, препоръчителна 14-дневна самоизолация, с изкл. на пристигащите от т.нар. „зелени
държави“);
Считано от 21 юни се разрешава влизането във Финландия на основание работа или по други
съществени причини от държавите от ЕС и Шенген с всички видове транспорт.
Посочените изисквания не важат за лицата, родени след 2005 година.
ШВЕЦИЯ
До 31 август 2021 г. се удължава срокът на изискването за представяне при влизане от ЕС/Шенген
в Швеция на отрицателен резултат от COVID-тест – PCR, бърз антигенен тест, LAMP-тест или
TMA-тест, направен през последните 48 часа (досега срокът на действие на това изискване бе 30
юни т.г.).
С цел хармонизация с договорените правила на ниво ЕС, след 30 юни т.г. в Швеция ще може да
се влиза, освен с отрицателен COVID-тест, и със сертификат за извършен пълен цикъл на
ваксинация или сертификат за преболедуване от COVID-19.
Няма задължителна карантина.
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НОРВЕГИЯ
При пътуване до Норвегия се изисква:
1.

Попълване на регистрационeн формуляр преди пътуване;

2.
Предоставяне на резултат от отрицателен тест за коронавирус, взет до 24 часа преди
отпътуване;
3.

Преминаване на повторен корона-тест на граничния пункт при влизане в Норвегия;

4.

Задължителна 10-дневна карантина.

• Желаещите да влязат на територията на Норвегия трябва да се регистрират в рамките на 72
часа преди пристигането си в страната. Регистрацията е електронна и се осигурява чрез
попълване на декларация на адрес: https://reg.entrynorway.no/ След приключване на
електронната регистрация, пътниците получават разписка, която трябва да бъде представена на
служителите от норвежката гранична служба.
• Пътуващите до Норвегия трябва да представят отрицателен тест за COVID-19, направен не
по-рано от 24 часа преди отпътуването си. Приемат се резултатите, както от PCR тестове, така и
от бързите антигенни тестове, задължително преведени на разбираем за местните власти език –
норвежки, шведски, датски, английски, френски или немски езици.
Изключение от това изискване се прави за лица с пълен цикъл на ваксиниране в Норвегия и
преболедувалите COVID-19 през последните 6 месеца в Норвегия, деца под 12 г. възраст,
транзитно преминаващите, работещите в сектори с критична функция за обществото; ежедневно
пътуващите с цел работа от Швеция и Финландия.
• Всички влизащи на територията на Норвегия, включително и децата, следва да се тестват за
Covid-19 на граничния пункт при влизане в Норвегия. Резултатът се изчаква на тестовата
станция.
•
Пристигащите в Норвегия от страни с червен рисков индекс подлежат на 10 дневна
задължителна карантина. Критериите за определяне на цветови рисков индекс в Норвегия не
отговарят на тези, приети в ЕС. Очаква се след 5 юли 2021 г. Норвегия да започне да прилага
общоевропейската система за определяне на цветови зони.
Всеки, който е пътувал извън ЕИП / Шенгенското пространство, трябва да отседне в карантинен
хотел при завръщането си в Норвегия. Това важи и за хората, които са пътували по неотложни
причини.
Препоръчва се въздържане от неналожителни пътувания извън Норвегия.
БЕЛАРУС
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Временно е преустановено пресичането на държавната граница на Република Беларус през
сухопътните гранични пунктове на чужди граждани и лица без гражданство.
Ограниченията не се отнасят за влизащите през националното летище в Минск.
Ограниченията не важат, също така, за дипломати и лица със служебни паспорти, членове на
официални делегации, влакови екипажи, шофьори на камиони, за граждани на Беларус и
чужденци, които имат разрешение за постоянно или временно пребиваване в републиката. Може,
също така, да се влиза в Беларус със свидетелство за заболяване или смърт на близък роднина.
С решение на Министерството на здравеопазването на Република Беларус , считано от 16 юни
2021 г. Република България е включена в списъка на страните „зелена зона“ при завръщане от
които не се изисква 10 дневна изолация.
В случай на пристигане от държави, принадлежащи към „червената зона“ (с неблагоприятна
ситуация за коронавируса), са необходими PCR тест и 10 дни самоизолация. Самоизолация не
се изисква при пристигане от страните от „зелената зона“. За пристигащите от „зелената зона“ е
необходим само с PCR тест, направен не по-рано от 72 часа преди пристигането в Беларус.
Списъкът на включените в „червената зона“ се формира и периодично се актуализира от
беларуското министерство на здравеопазването http://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorusskikhgrazhdan/strany-krasnoy-zony.php/.
Липсата на PCR тест е основание за отказ за влизане на чужденци в Република Беларус.
При пристигане на летище Минск може да се направи бърз тест за COVID-19. За чужденците
цената е 47 белоруски рубли 60 копейки.
Допълнителна информация: на телефон 8 (017) 279-13-57 (пункт за тестване); имейл адрес: covidminsk1@minsksanepid.by.
Граждани на Беларус 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;
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014
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IV.

Рекламни и комуникационни инициативи

Представители на едни от най-популярните медии с туристическа насоченост в Чехия,
включително и снимачен екип от чешката телевизия „TV Nova“ в момента са на посещение в
България до 27 юни 2021 г. по покана на Министерство на туризма. Журналистическият тур ще
акцентира върху красотата на българското Черноморие, културните и природните дадености на
страната ни. Опознавателната обиколка е част от интегрирана комуникационна кампания на
пазар Чехия.

На 22 юни 2021 г. заместник-министърът на туризма Даниела Стоева разговаря с г-н Михал
Вебер, изпълнителен директор на ACKCR (Асоциацията на туроператорите в Чешката
република). ACKCR е браншовата организация, която обединява най-големите фирми в
туристическия бранш и най-вече туроператорите, които организират над 90% от организираните
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посещения на чешки туристи в България. На двустранната среща бе обсъдено състоянието на
туристическия сектор в България и Чехия, както и условията за влизане на туристи от Чешката
република в страната, отваряне на границите и отпадането на ограниченията. От 16 юни
посетителите от Чехия вече могат да влизат свободно в България.
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