
 

 

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Седалище: гр. София 1504 

ул. “Оборище” 19 

Офис: гр. София 1113 

ул. “Николай Хайтов” 2, вх.Д, ет. 2 

e-mail: office@nationaltourismboard.bg 

T +359 2 9714461 M +359 888 515325 

www.tourismboard.bg 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 

 
Брой 136 / 2020 г. 

 

за периода 28 март – 3 април,  2020 г. 
 

 

 

Изготвил: Иван Атанасов 

 

 

 

Новини от други НПО в България 
 

 

 Защо бизнесът не приема мярката "60/40"? 

 

"Най-лошите страхове на моите 

колеги – работодателите, и на нашите 

социални партньори – синдикатите, се 

оказаха верни" – така председателят на 

Българската стопанска камара Радосвет 

Радев коментира в специалното студио на 

bTV на 2 април 2020 г. предложената от 

правителството мярка за запазване на 

заетост, при която държавата плаща 60 на сто от заплатите на служителите. 

Според проучване на БСК, едва 8% от анкетираните биха се възползвали от 

модела "60/40". Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/zashto-biznesat-ne-priema-myarkata-60-40/
http://tourismboard.bg/news/zashto-biznesat-ne-priema-myarkata-60-40/
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Над 200 млн. лв. ще са загубите за туризма до лятото 

 

През април и май от ранните записвания на чужденци и отменените заради 

пандемията от коронавирус почивки по Великденските и Гергьовденските празници 

туристичесикят бранш ще загуби над 150 милиона лева. На 48 млн. лв се изчисляват 

преките щети от март. Данните оповестиха за БНР-Бургас от Института за анализи и 

оценки в туризма. 

Повече информация 

 

 

 

Кой и как може да кандидатства за компенсации по мярката 

60/40 

 

Представяме анализ на Любомир Авджийски относно постановлението на 

Министерския съвет, популярно като "мярката 60/40", публикуван от Център за 

мониторинг на правосъдието. 

Повече информация 

 

 

 

Какви са щетите за българския туризъм от COVID-19 

 

Бранимир Миланов и Атанас Димитров от Българската хотелиерска и 

ресторантьорска асоциация, КРИБ, коментират в предаването „Здравей, България” по 

нова телевизия каква е ситуацията в бранша предвид извънредното положение в 

страната заради пандемията от COVID-19. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://tourismboard.bg/news/nad-200-mln-lv-shte-sa-zagubite-za-turizma-do-lyatoto/
http://tourismboard.bg/news/nad-200-mln-lv-shte-sa-zagubite-za-turizma-do-lyatoto/
http://tourismboard.bg/news/koj-i-kak-mozhe-da-kandidatstva-za-kompensatsii-po-myarkata-60-40/
http://tourismboard.bg/news/koj-i-kak-mozhe-da-kandidatstva-za-kompensatsii-po-myarkata-60-40/
http://tourismboard.bg/news/kakvi-sa-shtetite-za-balgarskiya-turizam-ot-covid-19/
http://tourismboard.bg/news/kakvi-sa-shtetite-za-balgarskiya-turizam-ot-covid-19/
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 Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 Министър Ангелкова: Ще има фалити на туроператори, ако 

ситуацията с коронавируса продължи повече от 3 месеца 

 

„На практика в момента туризмът не функционира. Той е спрял. Няма 

авиокомпания, която да извършва полети в пълен обем. Но няма как иначе в тази 

ситуация, защото най-важно е здравето. Това е цел номер 1 – да се овладее пандемията 

от коронавируса“, заяви в ефира на Нова телевизия министърът на туризма Николина 

Ангелкова на 29 март 2020 г. 

Повече информация 

 

 

Министър Ангелкова: При нереализирана почивка – опция да 

ползваме ваучери до 24 месеца 
 

Ако извънредното положение бъде удължено до 13 май, до 13 юни няма да могат 

да се възстановяват суми, които са предплатени с оглед на нереализирани почивки. 

Това каза в предаването "Лице в лице" министърът на туризма Николина Ангелкова на 1 

април 2020 г. Тя поясни, че се предлагат три опции - фиксирано алтернативно пътуване, 

ваучери за почивка до 24 месеца и възможността за възстановяване на сумата. 

Повече информация 

 

 

Петър Кънев: Като политик и бизнесмен имам 2 варианта за 

бизнеса в пандемията 

 

Ако успеем да излезем с до 10 млрд. лв. сухи от кризата, това като процент от 

БВП е колкото предлагат и други държави, заяви Петър Кънев, председател на 

комисията по икономическа политика и туризъм в 42-ото НС, в интервю за "24 часа". 

Повече информация 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-shte-ima-faliti-na-turoperatori-ako-situatsiyata-s-koronavirusa-prodalzhi-poveche-ot-3-mesetsa/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-shte-ima-faliti-na-turoperatori-ako-situatsiyata-s-koronavirusa-prodalzhi-poveche-ot-3-mesetsa/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-pri-nerealizirana-pochivka-optsiya-da-polzvame-vaucheri-do-24-mesetsa/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-pri-nerealizirana-pochivka-optsiya-da-polzvame-vaucheri-do-24-mesetsa/
http://tourismboard.bg/news/petar-kanev-kato-politik-i-biznesmen-imam-2-varianta-za-biznesa-v-pandemiyata/
http://tourismboard.bg/news/petar-kanev-kato-politik-i-biznesmen-imam-2-varianta-za-biznesa-v-pandemiyata/
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Искат гаранционен фонд в туризма 

 

Ще бъдат ли заличавани тези фирми от регистъра, който им дава право да 

работят легално и ако това се случи, кой ще върне парите на техните клиенти, пита 

„Труд". Не е ясно и защо туроператорите, които водят чужди туристи у нас, също 

плащат полицата, при условие, че чуждите гости са защитени от законодателствата в 

собствените им страни и тези полици реално са абсолютно ненужни и не защитават по 

никакъв начин българските потребители. 

Повече информация 

 

 

 

Вирусът спря старта на 1070 хотелски стаи в София 

 

За тази пролет бе планирано отварянето на първия хотел на Hyatt в столицата, 

както и на Grand Hotel Millennium. След цялостно обновяване трябва до отвори врати и 

четиризвездният хотел „Родина“. За момента обаче хотелският пазар е блокиран заради 

пандемията, която спря бизнес и туристическите пътувания. 

Повече информация 

 

 

 

Хотелиер в Банско: Вече имаме запитвания от туристи за зимния 

сезон 

 

Немутлу е представител на браншът, 

който е най-засегнат от коронавируса, но е 

оптимист и смята, че "най-засегнатите ще 

излязат най-бързо от кризата". 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/iskat-garantsionen-fond-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/iskat-garantsionen-fond-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/virusat-sprya-starta-na-1070-hotelski-stai-v-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/virusat-sprya-starta-na-1070-hotelski-stai-v-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/hotelier-v-bansko-veche-imame-zapitvaniya-ot-turisti-za-zimniya-sezon/
http://tourismboard.bg/news/hotelier-v-bansko-veche-imame-zapitvaniya-ot-turisti-za-zimniya-sezon/
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Туризъм в криза: Според част от бизнеса предложените мерки са 

неефективни 

 

Със 150 000 лв. дълг от фалита на "Томас Кук" и "Астрал Холидейз" Сена 

Кондова е разчитала на силно лято, с което да компенсира загубите. 

"Подготвихме се с повече полски и чешки екскурзоводи, осигурихме им легла, 

униформи и сме готови, но тази криза ни постави в много лошо положение. Малките 

фирми са оставени да се спасяват сами", каза Сена Кондова за bTV, която е организатор 

на екскурзии. 

Повече информация 

 

 

Пат в туризма 
 

Хиляди туроператори трябва да върнат на клиенти си суми за провалени 

почивки, които обаче са предплатени към партньори, пише "Капитал". 

Отпътували приходи за 300-450 млрд. долара в световната туристическа 

индустрия заради пандемията от коронавирус изчисли организация към ООН. В 

България най-пряко ударени са туроператорите - те по закон трябва да върнат 

платеното дотук по провалени и бъдещи екскурзии при липса на нови записвания и 

невъзстановени депозити от партньори. Сега въпросът е как да не фалират и в момента 

в България няма ясен отговор. А решението изглежда в баланса между турагенциите, 

които са над 3000, и клиентите им. При липсата на ликвидност рискът се прелива и към 

застрахователите и не е ясно дали таваните по премиите ще стигнат за разплащане към 

всички клиенти. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://tourismboard.bg/news/turizam-v-kriza-spored-chast-ot-biznesa-predlozhenite-merki-sa-neefektivni/
http://tourismboard.bg/news/turizam-v-kriza-spored-chast-ot-biznesa-predlozhenite-merki-sa-neefektivni/
http://tourismboard.bg/news/pat-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/pat-v-turizma/
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Международни новини в ситуацията с пандемията COVID-

19   
 

 

Министър Екатерина Захариева: Основен приоритет за ЕС 

остава борбата с разпространението на коронавируса и подкрепата за 

икономиките 

„Имаме две спешни задачи – да продължим да се борим с разпространението на 

коронавируса и да работим в подкрепа на икономиките ни и на общия пазар на ЕС“. 

Това заяви вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева на 

състоялия се на 3 април 2020 г. чрез видеоконферентна връзка Съвет „Външни работи“. 

Повече информация 

 

 

 

 

 Оптимизъм: Великобритания с 242% ръст на ранните 

резервации, Испания – 160% 

 

През последните две седмици за пътувания през следващата година 

Великобритания отбелязва 242% ръст на ранните резервации, Испания – 160%, сочи 

изследване на туристическата платформа Sojern. 

Повече информация 

 

 

 

 Airbnb понижи пазарната си оценка заради резкия спад на 

резервациите 

 

Компанията за краткосрочно наемане на жилища Airbnb понижи оценката за 

пазарната си стойност с 16 процента до 26 милиарда долара, съобщи в. "Файненшъл 

таймс". 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ekaterina-zaharieva-osnoven-prioritet-za-es-ostava-borbata-s-razprostranenieto-na-koronavirusa-i-podkrepata-za-ikonomikite/
http://tourismboard.bg/news/ekaterina-zaharieva-osnoven-prioritet-za-es-ostava-borbata-s-razprostranenieto-na-koronavirusa-i-podkrepata-za-ikonomikite/
http://tourismboard.bg/news/optimizam-velikobritaniya-s-242-rast-na-rannite-rezervatsii-ispaniya-160/
http://tourismboard.bg/news/optimizam-velikobritaniya-s-242-rast-na-rannite-rezervatsii-ispaniya-160/
http://tourismboard.bg/news/airbnb-ponizhi-pazarnata-si-otsenka-zaradi-rezkiya-spad-na-rezervatsiite/
http://tourismboard.bg/news/airbnb-ponizhi-pazarnata-si-otsenka-zaradi-rezkiya-spad-na-rezervatsiite/
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 Cъpбия гyби 250 милиoнa евро пpиxoди oт тypизъм дo мaй 

зapaди eпидeмиятa 

 

Cъpбия oчaĸвa тypиcтичecĸaтa индycтpия дa пoнece зaгyби в paзмep нa 250 

милиoнa eвpo или 275 милиoнa дoлapa пpeз пъpвитe пeт мeceцa нa 2020 гoдинa в 

peзyлтaт нa paзпpocтpaнeниeтo нa ĸopoнaвиpyca. Toвa ĸoмeнтиpa тъpгoвcĸият миниcтъp 

нa зaпaднaтa ни cъceдĸa Pacим Ляич. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/capbiya-gybi-250-miliona-evro-ppixodi-ot-typizam-do-maj-zapadi-epidemiyata/
http://tourismboard.bg/news/capbiya-gybi-250-miliona-evro-ppixodi-ot-typizam-do-maj-zapadi-epidemiyata/

