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Изготвил: Иван Атанасов 

 

 

 

 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Д-р Полина Карастоянова: От НБТ сме подготвили пакет 

антикризисни мерки за сектор Туризъм 

 

Изпълнителният директор на 

Националния борд по туризъм д-р 

Карастоянова разказа за изпратените до 

премиера Бойко Борисов антикризисни 

предложения в ефира на bTV на 13 април, 

което интервю е отразено от медии като 

Стандарт, Монитор, Блиц, Клуб 'Z', ПИК, 

Фрогнюз, Флашнюз, Фактор, НовиниБГ, 

Топновини, Лупа, БургасИнфо, БГтуризъм и др. 

 Вж. интервюто 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-ot-nbt-sme-podgotvili-paket-antikrizisni-merki-za-sektor-turizam/
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 Д-р Полина Карастоянова: НБТ предлага субсидиране на 

българските авиокомпании и туроператори и падане на визите за 

руски туристи 

 

От Националния борд по туризъм са 

подготвили пакет от антикризисни мерки. 

Какви са предложенията им, разказва д-р 

Полина Карастоянова в ефира на Bulgaria 

ON AIR на 13 април 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

 

 

Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 

 Няма нито една конкретна мярка за туристическия бранш в 

България 

 

"Ние не работим от 13 март, вече 40 дни сме в извънредно положение, а насреща 

няма никаква стратегия как да се подпомогне туризма, има само неяснота", каза Емил 

Абазов от Обединение “Бъдеще за туризма“ в интервю за БНР на 16 април 2020 г. 

Затова 1400 екскурзоводи и собственици на места за настаняване искат оставката на 

министър Николина Ангелкова. 

 

Повече информация 

 

 

  

  

 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-nbt-predlaga-subsidirane-na-balgarskite-aviokompanii-i-turoperatori-i-padane-na-vizite-za-ruski-turisti/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-nbt-predlaga-subsidirane-na-balgarskite-aviokompanii-i-turoperatori-i-padane-na-vizite-za-ruski-turisti/
http://tourismboard.bg/news/nyama-nito-edna-konkretna-myarka-za-turisticheskiya-bransh-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/nyama-nito-edna-konkretna-myarka-za-turisticheskiya-bransh-v-balgariya/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 Обмисля се шезлонги и чадъри да са безплатни при късен летен 

сезон 

 

Работим в посока късно лято – през 

юли и август. Това заяви министърът на 

туризма Николина Ангелкова в Сутрешния 

блок на БНТ на 14 април 2020 г. по 

отношение летния туристически сезон, с 

оглед ситуацията с коронавируса в 

страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вече 17 държави признават изтекли български лични документи 

 

Така към момента вече 17 държави, с които имаме дипломатически отношения, 

потвърдиха, че ще признават и пропускат на излизане от територията им български 

граждани с изтекли лични документи в периода 13 март - 31 октомври 2020 г. Това 

обяви пресцентъра на Министерството на външните работи на Република България. 

 

Повече информация 

 

 

 

Златко Димитров: Надяваме се на сезон през юли, август и на 

повече български туристи 

 

Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“АД, разказва своите 

прогнози за туристическия сезон Лято 2020 в интервю за Зона Бургас. 

 

Прочети интервю 

 

http://tourismboard.bg/news/obmislya-se-shezlongi-i-chadari-da-sa-bezplatni-pri-kasen-leten-sezon/
http://tourismboard.bg/news/obmislya-se-shezlongi-i-chadari-da-sa-bezplatni-pri-kasen-leten-sezon/
http://tourismboard.bg/news/veche-17-darzhavi-priznavat-iztekli-balgarski-lichni-dokumenti/
http://tourismboard.bg/news/veche-17-darzhavi-priznavat-iztekli-balgarski-lichni-dokumenti/
http://tourismboard.bg/news/zlatko-dimitrov-nadyavame-se-na-sezon-prez-yuli-avgust-i-na-poveche-balgarski-turisti/
http://tourismboard.bg/news/zlatko-dimitrov-nadyavame-se-na-sezon-prez-yuli-avgust-i-na-poveche-balgarski-turisti/
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WizzAir няма да възстановят полетите Варна-Лондон 

 

Полетите между Варна и Великобритания се спират до второ нареждане. 

Заповедта на директора на ГВА вече е факт. „Благодаря за подкрепата на премиера 

Бойко Борисов и на генерал-майор Венцислав Мутафчийски, които реагираха много 

бързо, след като вчера изпратих писмо до Националния оперативен щаб с молба за 

преустановяване на полетите на авиокомпания Wizz Air Варна – Лондон до края на 

извънредното положение. Целта е опазване живота и здравето на гражданите“, 

коментира кметът на Варна Иван Портних. 

 

Повече информация 

 

 

 

Сп. Икономист: Късно лято на БГ мускули 

 

Надежди за късен летен сезон и държавни стимули, които да подтикнат 

българите да пътуват към родното Черноморие за по-евтина почивка. Това най-общо е 

концепцията на антикризисния план, по който работят Министерството на туризма и 

браншът за спасяване на летен сезон 2020, обобщава в анализ сп. Икономист.  

 

Повече информация 

 

  

  

  

Новини от света в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

 ЕК с три критерия за премахване на карантините в Евросъюза 

 

Европейската комисия разработи и обяви три критерия за премахване на 

карантините в ЕС, като все още няма възможни дати за тяхното вдигане. Това заяви 

ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на видеоконференция, 

представяща препоръките на ЕК към страните от общността за премахването на 

карантините. 

 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/wizzair-nyama-da-vazstanovyat-poletite-varna-london/
http://tourismboard.bg/news/wizzair-nyama-da-vazstanovyat-poletite-varna-london/
http://tourismboard.bg/news/ikonomist-kasno-lyato-na-bg-muskuli/
http://tourismboard.bg/news/ikonomist-kasno-lyato-na-bg-muskuli/
http://tourismboard.bg/news/ek-s-tri-kriteriya-za-premahvane-na-karantinite-v-evrosayuza/
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 Вложиха 28 млрд. евро в хотели в Европа през 2019 г. 
 

Инвестициите в хотели в Европа 

нараснаха с 13,9% през миналата година, 

показва доклад на консултантска компания. 

Инвестициите в хотели за година са 27,8 

млрд. евро и имат 8,8% дял от всички 

вложени средства в бизнес имоти в Европа. 

Великобритания беше най-големият 

пазар за инвестиции в хотели в региона с 

26,1% от общия вложен капитал. 

Повече информация 

 

 

 

 Шанхай представи план за действие в подкрепа на онлайн 

икономиката 

 

На 13 април 2020 г. шанхайските власти оповестиха актуализиран план за 

действие в подкрепа на дигиталната икономика, която получи силен тласък в условията 

на настоящата епидемия от COVID-19.  Планът се фокусира върху 12 ключови области. 

 

Повече информация 

 

 

 

 САЩ отпусна помощ на авиокомпаниите 

 

Министерството на финансите се 

споразумя с 10 авиокомпании, включително 

четирите най-големи в САЩ – Delta Air 

Lines, American Airlines, United Airlines и 

Southwest Airlines – които се колебаеха да 

приемат парите от страх от 

национализация, въпреки щетите, 

причинени от вируса, който приземи 

принудително самолетите им. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/vlozhiha-28-mlrd-evro-v-hoteli-v-evropa-prez-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/vlozhiha-28-mlrd-evro-v-hoteli-v-evropa-prez-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/shanhaj-predstavi-plan-za-dejstvie-v-podkrepa-na-onlajn-ikonomikata/
http://tourismboard.bg/news/shanhaj-predstavi-plan-za-dejstvie-v-podkrepa-na-onlajn-ikonomikata/
http://tourismboard.bg/news/sasht-otpusna-pomosht-na-aviokompaniite/
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 Амстердам забранява Airbnb в централните туристически зони 

 

Амстердам планира да забрани на собствениците на имоти в центъра на града да 

ги отдават под наем на посетители през платформи в интерент като Airbnb. Забраната 

ще влезе в сила от 1 юли 2020 г. и ще важи за централните райони с канали, които са 

особено популярни сред туристите, се посочва в изявление на нидерландската столица. 

 

Повече информация 

 

 

 Как Хърватия и Гърция се опитват да спасят летния сезон 

 

Хърватия чaĸa 75% cпaд в туризма, а 

Гъpция - 70% cпaд заради пандемията от 

КОВИД-19. 

Какви мерки предприемат двете 

държави? 

 

Повече информация 

 

 

 

 Как Германия спасява „малкия туристически бизнес“ 

 

В рамките на глобалната програма за помощ на германския бизнес, в Германия 

много бързо се реализират и мерки за подкрепа на малките фирми с до 10 човека, 

включително и от туристическия отрасъл. 

 

Повече информация 

 

 

 Ще загуби ли Испания летния туристически сезон? 

 

Летният туристически сезон през тази година в Испания е „практически 

загубен“, твърди испански експерт. 

 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/amsterdam-zabranyava-airbnb-v-tsentralnite-turisticheski-zoni/
http://tourismboard.bg/news/amsterdam-zabranyava-airbnb-v-tsentralnite-turisticheski-zoni/
http://tourismboard.bg/news/kak-harvatiya-i-gartsiya-se-opitvat-da-spasyat-letniya-sezon/
http://tourismboard.bg/news/kak-harvatiya-i-gartsiya-se-opitvat-da-spasyat-letniya-sezon/
http://tourismboard.bg/news/kak-germaniya-spasyava-malkiya-turisticheski-biznes/
http://tourismboard.bg/news/kak-germaniya-spasyava-malkiya-turisticheski-biznes/
http://tourismboard.bg/news/shte-zagubi-li-ispaniya-letniya-turisticheski-sezon/
http://tourismboard.bg/news/shte-zagubi-li-ispaniya-letniya-turisticheski-sezon/
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 Някога оживените плажове на Червено море са пусти - туристите 

си остават у дома 

 

Туристическият сектор в Египет губи 1 млрд. долара месечно заради кризата с 

коронавируса. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/nyakoga-ozhivenite-plazhove-na-cherveno-more-sa-pusti-turistite-si-ostavat-u-doma/
http://tourismboard.bg/news/nyakoga-ozhivenite-plazhove-na-cherveno-more-sa-pusti-turistite-si-ostavat-u-doma/

