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Изготвил: Иван Атанасов 

 

 

 

 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
 

 Позиция на НБТ за предприемане на антикризисни мерки в 

подкрепа на българския туризъм 

 

Сдружение Национален борд по туризъм изпрати своята позицията за 

необходимостта от антикризисни мерки в подкрепа на българската туристическа 

индустрия. 

Писмото е депозирано на 7 април 2020 г., на вниманието на г-жа Екатерина 

Захариева, Заместник министър-председател по правосъдната реформа и Министър на 

външните работи, г-жа Николина Ангелкова, Министър на туризма, и на г-н Росен 

Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.  

 

Прочети писмото с предложенията 

http://tourismboard.bg/news/pozitsiya-na-nbt-za-predpriemane-na-antikrizisni-merki-v-podkrepa-na-balgarskiya-turizam/
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 Д-р Мартин Захариев: Мярката „60:40″ e напълно неадекватна 

към сектор "Туризъм" 

 

"Сектор "Туризъм" с подсекторите 

хотелиерство, ресторантьорство, 

туроператорство и турагентство са в пълен 

колапс. Това трябва да се знае еднозначно. 

Мярката „60:40″ e напълно неадекватна към 

този сектор. Елитът на сектора е срещу тази 

мярка и няма да я приложи. Едва 8 до 10% 

ще я приложат", заяви в "Още от деня" по 

БНТ д-р Мартин Захариев на 3 април 2020 г., зам.-председател на УС на НБТ. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

 

Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Ричард Алибегов: Предлагаме собствениците на заведения да 

получим данъчна ваканция 

 

Какви мерки предлагат 

ресторантьори и хотелиери, за да оцелее 

браншът в кризата? Темата коментира в 

ефира на Нова телевизия председателят на 

Българската асоциация на заведенията 

Ричард Алибегов, асоцииран член на НБТ. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-myarkata-60-40-e-napalno-neadekvatna-kam-sektor-turizam/
http://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-myarkata-60-40-e-napalno-neadekvatna-kam-sektor-turizam/
http://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-predlagame-sobstvenitsite-na-zavedeniya-da-poluchim-danachna-vakantsiya/
http://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-predlagame-sobstvenitsite-na-zavedeniya-da-poluchim-danachna-vakantsiya/
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Фондация "Св. Св. Константин и Елена" обяви стипендиантите 

по програмите "Туризъм" и "Здраве чрез СПА" за летен семестър на 

учебната 2019/2020 г. 
 

Фондация "Св. Св. Константин и Елена" благодари на всички студенти, 

кандидатствали за стипендии по програмите "Туризъм" и "Здраве чрез СПА" за летен 

семестър на учебната 2019/2020 г. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 

 Становище на БСК относно мерките за подкрепа на българския 

туризъм, предложени от НБТ 

 

С настоящото изразявам категоричната подкрепа на Българската стопанска 

камара за приложената към настоящото писмо позиция на Националния борд по 

туризъм за необходимостта от предприемане на антикризисни мерки в подкрепа на 

българската туристическа индустрия, пише Председателят на УС на БСК Радосвет 

Радев в писмо до министър-председателя Бойко Борисов. 

Повече информация 

 

 

 
 

 

 

http://tourismboard.bg/news/fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena-obyavi-stipendiantite-po-programite-turizam-i-zdrave-chrez-spa-za-leten-semestar-na-uchebnata-2019-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena-obyavi-stipendiantite-po-programite-turizam-i-zdrave-chrez-spa-za-leten-semestar-na-uchebnata-2019-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/stanovishte-na-bsk-otnosno-merkite-za-podkrepa-na-balgarskiya-turizam-predlozheni-ot-nbt/
http://tourismboard.bg/news/stanovishte-na-bsk-otnosno-merkite-za-podkrepa-na-balgarskiya-turizam-predlozheni-ot-nbt/
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 Ще оцелее ли родният туризъм в условията на криза? 

 

"Не трябва да сме толкова негативни. Фалити така или иначе ще има, предвид 

мерките, които се наложиха върху хотелиреството и ресторантьорството като бранш. 

Те са най-потърпевшият бранш в сектор "туризъм". Това заяви съпредседателят на 

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и председател на Браншовата 

асоциация на ресторантьорите-София Атанас Димитров в ефира на Нова телевизия на 8 

април 2020 г. 

"Щетите трудно се изчисляват. Някои изчисления показват загуби от над 50 млн. 

лв. само за март. Сегашната ситуацията е сериозен удар върху ваканционния летен 

туризъм. Не може да се говори за резерви, надявам се заедно с държавата да излезем от 

ситуацията", обясни Георги Щерев, съпредседател на БХРА и председател на Съюза на 

хотелиерите "Златни пясъци". 

Повече информация 

 

 
 

 АБТТА: Общата сума по предплатени и нереализирани 

туристически пакети e 44 млн. лв 

 

Общата сума по предплатени и нереализирани туристически пакети (депозити и 

пълни суми за периода 13 март - 31 май 2020) e 44 млн. лв., а общият брой засегнати 

потребители от отменени туристически пакети е 80 хил. души. 

Това показват данните от допитване на Асоциацията на българските 

туроператори и туристически агенти до нейни членове в периода 4-6 април 2020 г. В 

анкетата са участвали 25% от членовете на организацията (общо 105), които се 

занимават предимно с изходящ туризъм. 

Повече информация 

 

 
 

 Българска туристическа камара: Големите хотели най-вероятно 

няма да отворят и през лятото 

 

Ще успее ли туризмът да се съвземе от коронавирусната криза? Георги Николов, 

председател на УС на Българската туристическа камара, дава своите прогнози за 

"Мениджър".              Повече информация 

   

 

http://tourismboard.bg/news/shte-otselee-li-rodniyat-turizam-v-usloviyata-na-kriza/
http://tourismboard.bg/news/shte-otselee-li-rodniyat-turizam-v-usloviyata-na-kriza/
http://tourismboard.bg/news/abtta-obshta-suma-po-predplateni-i-nerealizirani-turisticheski-paketi-e-44-mln-lv/
http://tourismboard.bg/news/abtta-obshta-suma-po-predplateni-i-nerealizirani-turisticheski-paketi-e-44-mln-lv/
http://tourismboard.bg/news/balgarska-turisticheska-kamara-golemite-hoteli-naj-veroyatno-nyama-da-otvoryat-i-prez-lyatoto/
http://tourismboard.bg/news/balgarska-turisticheska-kamara-golemite-hoteli-naj-veroyatno-nyama-da-otvoryat-i-prez-lyatoto/
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Обединение „Бъдеще за туризма“: Заетите в сектор туризъм ще 

излизат поетапно на борсата 

 

С всеки ден броят на безработните в сектор туризъм се покачва, като цяло 

картината е много тревожна. Това каза пред радио „Фокус“ – Варна на 10 април 2020 г. 

Евелина Пулева от обединение „Бъдеще за туризма“ и туроператор. Тя изрази надежда 

системата да издържи на големия брой безработни и се надява правителството да е 

предвидило последиците от мерките, които са наложени, както и да има готови 

решения, които да представи на бизнеса. 

Повече информация 

 

 

 

 Планинският и селският туризъм са под голям натиск 

 

Ще бъде година на кратките 

пътувания на фона на по-малкото отпуски 

заради коронавируса. Занапред, след 

предоляване на коронавируса, трябва да 

акцентираме върху по-устойчива форма на 

туризма, за да се отличим сред останалите 

страни, заяви Любомир Попйорданов, 

учредител и почетен председател на 

Българската асоциация за алтернативен 

туризъм и основател на туристическа агенция, по Bloomberg TV Bulgaria на 9 април 

2020 г. 

Повече информация 

 

 

 

 Бранимир Ботев: COVID-19 изчерпва ресурса на световната 

икономика 

 

Бранимир Ботев e президент на Европейската лига за икономическо 

сътрудничество (ELEC- Брюксел) и изпълнителен директор на Европейски институт за 

анализи и стратегии (EISA). В интервю пред "Марица" той коментира ситуацията с 

епидемията от коронавируса и подследствията от нея. 

Повече информация 

 

  

http://tourismboard.bg/news/obedinenie-badeshte-za-turizma-zaetite-v-sektor-turizam-shte-izlizat-poetapno-na-borsata/
http://tourismboard.bg/news/obedinenie-badeshte-za-turizma-zaetite-v-sektor-turizam-shte-izlizat-poetapno-na-borsata/
http://tourismboard.bg/news/planinskiyat-i-selskiyat-turizam-sa-pod-golyam-natisk/
http://tourismboard.bg/news/planinskiyat-i-selskiyat-turizam-sa-pod-golyam-natisk/
http://tourismboard.bg/news/branimir-botev-covid-19-izcherpva-resursa-na-svetovnata-ikonomika/
http://tourismboard.bg/news/branimir-botev-covid-19-izcherpva-resursa-na-svetovnata-ikonomika/
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 Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 Информация за коронавирус COVID-19 за планиращите 

пътуване граждани от Министерството на здравеопазването 

 

Министерството на здравеопазването публикува препоръки за българските 

граждани, които се намират в чужбина или планират пътуване. 

Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 

денонощно на телефонен номер 02 807 87 57. 

Повече информация 

 

 

 

Министър Ангелкова удължи до 13 май 2020 г. срока за 

преустановяване на организираните туристически пътувания на 

българи у нас и в чужбина, както и на организираните посещения на 

чуждестранни туристи в страната ни 

 

До 13 май 2020 г. включително се преустановяват организираните туристически 

пътувания на български граждани в чужбина, организираните пътувания на 

чуждестранни граждани у нас, както и всички организирани туристически посещения 

от вътрешния туризъм. Временно са преустановени също организираните посещения, 

представляващи допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма. 

Това гласи заповед на министъра на туризма Николина Ангелкова от 10 април 

2020 г. 

Повече информация 

 

 

 

16.5% ръст на нощувките в местата за настаняване през 

февруари 2020 г. 
 

Приходите от нощувки през февруари 2020 г. достигат 60.9 млн. лв., или с 18.4% 

повече в сравнение с февруари 2019 година. Регистрирано е увеличение на приходите 

както от български граждани - с 25.8%, така и от чужди граждани - с 12.0%, сочат 

данните на Националния статистически институт. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/informatsiya-za-koronavirus-covid-19-za-planirashtite-patuvane-grazhdani-ot-ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto/
http://tourismboard.bg/news/informatsiya-za-koronavirus-covid-19-za-planirashtite-patuvane-grazhdani-ot-ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto/
http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2020-04/mt_zapoved_no_t-rd-16-120.10.04.2020_g._za_izm._zapoved_no_t-rd-16-76-13.03.2020.pdf_0.pdf
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-udalzhi-do-13-maj-2020-g-sroka-za-preustanovyavane-na-organiziranite-turisticheski-patuvaniya-na-balgari-u-nas-i-v-chuzhbina-kakto-i-na-organiziranite-poseshteniya-na-chuzhdestrann/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-udalzhi-do-13-maj-2020-g-sroka-za-preustanovyavane-na-organiziranite-turisticheski-patuvaniya-na-balgari-u-nas-i-v-chuzhbina-kakto-i-na-organiziranite-poseshteniya-na-chuzhdestrann/
http://tourismboard.bg/news/16-5-rast-na-noshtuvkite-v-mestata-za-nastanyavane-prez-fevruari-2020-g/
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Министър Ангелкова проведе работна среща с председателя на 

УС на Асоциацията на българските застрахователи Константин Велев 

 

Поводът за срещата, предложена от министъра на туризма, е в спешен порядък 

да бъдат обсъдени начини за действие, които да обезпечат задължителните по закон 

застраховки за туроператорите в условия на извънредно положение заради пандемията 

с COVID-19 и във връзка със случаи на прекратяване на полицата от застраховател. 

Повече информация 

 

 

 

300 000 българи са планирали пътувания в чужбина 

 

"Според данни на трите основни организации на туроператорите в периода от 13 

март до 1 юни резервации – ранни или цялостни, са направили около 300 000 българи, 

които са планирали да пътуват в чужбина". Това съобщи по Нова телевизия 

министърът на туризма Николина Ангелкова. 

Тя препоръча на всички, които са имали планове за почивка в този период, да се 

възползват от възможностите за алтернативно пътуване или ваучери. 

Повече информация 

 

 

 

ВМРО отправя призив към БНБ за подпомагане на 

туристическия бранш 

 

Благодарим, че откликнахте на писмото ни и припознахте част от мерките, които 

предложихме. Г-н Радев, моля Ви помислете дългосрочно и за сектор „Туризъм“. 

С това послание заместник-председателят на ВМРО и съпредседател на ПГ 

„Обединени патриоти“ Искрен Веселинов отправи второ писмо до управителя на 

Българската народна банка Димитър Радев след получения отговор от банкера, част от 

официалната кореспонденция между двамата, съобщиха от централата на партията. 

Повече информация 

 
  

 

  

  

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-predsedatelya-na-us-na-asotsiatsiyata-na-balgarskite-zastrahovateli-konstantin-velev/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-predsedatelya-na-us-na-asotsiatsiyata-na-balgarskite-zastrahovateli-konstantin-velev/
http://tourismboard.bg/news/300-000-balgari-sa-planirali-patuvaniya-v-chuzhbina/
http://tourismboard.bg/news/300-000-balgari-sa-planirali-patuvaniya-v-chuzhbina/
http://tourismboard.bg/news/vmro-otpravya-priziv-kam-bnb-za-podpomagane-na-turisticheskiya-bransh/
http://tourismboard.bg/news/vmro-otpravya-priziv-kam-bnb-za-podpomagane-na-turisticheskiya-bransh/
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 Новини от света в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 Как Гърция ще спаси туризма си 

 

Чeтиритe cтълбa, кoитo щe ocигурят 

oцeлявaнeтo нa туриcтичecкия бизнec в 

Гърция cлeд пaндeмиятa, ca щeдри мeрки зa 

ocигурявaнe нa ликвиднocт, дългocрoчни 

cпoрaзумeния зa бaнкoвитe крeдити, 

cубcидирaнe нa зaeтocттa и кoнкурeнтни 

нивa нa ДДC в ceктoрa. 

Тoвa кaзвa прeдceдaтeлят нa 

Кaмaрaтa нa хoтeлиeритe в Гърция Aлeкcaндрoc Вacиликoc в интeрвю зa вecтник 

„Нaфтeмбoрики“, прeдaдe БНР. 

Правителството на Мицотакис подготвя и пакет от помощи и данъчни 

облекчения за туристическия бранш. 

Повече информация 

 

 

 Германски лекари: Без туризъм това лято 

 

Летните почивки в чужбина най-вероятно няма да се състоят тази година, 

предупреди президентът на Германския лекарски съюз Клаус Райнхард. 

Вирусологът Бодо Плахтер също заяви, че е нереалистично да се планират летни 

отпуски извън страната. Дори и при постепенно отпадане на карантинните мерки, 

туристическият бранш ще трябва да се подготви, че няма да има туристи. 

Повече информация 

 

 

 Австрия без външен туризъм, за да няма втора вълна на зараза с 

COVID-19 

 

"Свободата на придвижване ще бъде 

по-различна. Тя много зависи от развитието 

на ситуацията в някои държави. Не трябва 

да позволяваме вирусът отново да ни бъде 

внесен отвън", каза австрийският канцлер 

Себастиан Курц.     Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/kak-gartsiya-shte-spasi-turizma-si/
http://tourismboard.bg/news/kak-gartsiya-shte-spasi-turizma-si/
http://tourismboard.bg/news/germanski-lekari-bez-turizam-tova-lyato/
http://tourismboard.bg/news/germanski-lekari-bez-turizam-tova-lyato/
http://tourismboard.bg/news/avstriya-bez-vanshen-turizam-za-da-nyama-vtora-valna-na-zaraza-s-covid-19/
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 Испания се готви за летен сезон без чуждестранни туристи 

 

Испанското правителство работи по план, който предвижда предстоящия летен 

сезон да бъде без чуждестранни туристи поради разпространението на коронавируса. 

Този сценарий включва пълно или частично затваряне на границите на страната. 

В същото време властите на кралството възнамеряват да допринесат за 

развитието на вътрешния туризъм. 

Повече информация 

 

 

 

 Прогнозират между 50% и 75% спад за хърватския туризъм 

 

Пандемията от коронавирус е 

пагубна за хърватския туризъм, каза за 

държавната телевизия министърът на 

туризма Гари Капели, който очаква спад 

между 50 и 75 на сто. 

По думите му Хърватия "като авто 

дестинация" е в по-благоприятно 

положение в сравнение със страните, които 

са авио дестинации. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ispaniya-se-gotvi-za-leten-sezon-bez-chuzhdestranni-turisti/
http://tourismboard.bg/news/ispaniya-se-gotvi-za-leten-sezon-bez-chuzhdestranni-turisti/
http://tourismboard.bg/news/prognozirat-mezhdu-50-i-75-spad-za-harvatskiya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/prognozirat-mezhdu-50-i-75-spad-za-harvatskiya-turizam/

