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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
 

 НБТ проведе работни срещи с Националния опертивен щаб, 

министър Ангелкова и вицепремиер Каракачанов 

 

На 23 април 2020 г. членове на Националният борд по туризъм (НБТ) проведоха 

работни срещи с Националния опертивен щаб, с г-жа Николина Ангелкова, министър 

на туризма, и с г-н Красимир Каракачанов, заместник-министър-председател. 

 Повече подробности от срещите 

 

 

http://tourismboard.bg/news/nbt-provede-rabotni-sreshti-s-natsionalniya-opertiven-shtab-ministar-angelkova-i-vitsepremier-karakachanov/
http://tourismboard.bg/news/nbt-provede-rabotni-sreshti-s-natsionalniya-opertiven-shtab-ministar-angelkova-i-vitsepremier-karakachanov/
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 Д-р Полина Карастоянова: Необходими са единни правила за 

работа, които да дадат сигурност на клиенти и бизнеса 

 

Хотелиерите и Министерство на туризма работят по план, според който имат 

готовност да отворят поетапно морските курорти след 20 юни или през юли. Това заяви 

изпълнителният директор на Националния борд по туризъм д-р Полина Карастоянова 

след срещата на най-голямата работодателска организация в туризма с представители 

на министерствата на туризма, здравеопазването и вътрешните работи, както и на 

Националния оперативен щаб, цитирана от "Труд" на 23 април 2020 г.. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

 

 

Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Доц. Румен Драганов: Трябва да имаме съвсем ясни политики с 

туристите 

 

"Не е достатъчно само ние да махнем мерките. Има притеснения как тези, които 

предлагат туристически услуги, ще могат да работят в карантинна среда. 

Математическият модел на БАН дава 3 варианта. Във втория и третия, когато става 

въпрос, че пикът ще бъде през агуст и ще продължи през септември, означава, че за 

летен сезон няма да може да се говори", заяви доц. Румен Драганов от Института за 

анализи и прогнози в туризма, член на КС на НБТ, пред Bulgaria ON AIR на 20 април 

2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-neobhodimi-sa-edinni-pravila-za-rabota-koito-da-dadat-sigurnost-na-klienti-i-biznesa/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-neobhodimi-sa-edinni-pravila-za-rabota-koito-da-dadat-sigurnost-na-klienti-i-biznesa/
http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-tryabva-da-imame-savsem-yasni-politiki-s-turistite/
http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-tryabva-da-imame-savsem-yasni-politiki-s-turistite/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 

 Представители на туристическия бранш поискаха оставката на 

министър Ангелкова 

 

Над 500 фирми и неправителствени организации от туристическия сектор 

поискаха оставката на ресорния министър Николина Ангелкова, съобщава Дневник. 

 

Повече информация 

 

 

 

 
 

 Кой и защо поиска оставката на министър Ангелкова? 

 

Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) и Асоциацията на 

българските туроператори (АБТТА) в отворено писмо поискаха радикална промяна в 

управлението на туризма у нас. В условията на бепрецедентна криза, министерството 

на туризма не осигури среда за оцеляване на българския туризъм, пише още в текста, 

изпратен и до премиера Борисов, цитиран от Нова телевизия. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

http://tourismboard.bg/news/predstaviteli-na-turisticheskiya-bransh-poiskaha-ostavkata-na-ministar-angelkova/
http://tourismboard.bg/news/predstaviteli-na-turisticheskiya-bransh-poiskaha-ostavkata-na-ministar-angelkova/
http://tourismboard.bg/news/koj-i-zashto-poiska-ostavkata-na-ministar-angelkova/
http://tourismboard.bg/news/koj-i-zashto-poiska-ostavkata-na-ministar-angelkova/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 Каракачанов подема начинанието „Българско лято 2020“ за 

спасяване на родния туризъм 

 

Инициатива „Българско лято 2020“ предлага вицепремиерът и министър на 

отбраната Красимир Каракачанов. В обръщение, публикувано в уебсайта на ПП ВМРО 

на 22 април 2020 г., той обяснява повече за начинанието. 

 

Повече информация 

 

 

 

Николина Ангелкова: Надяваме се на късен летен сезон 

 

"Надяваме се от 15 юни да имаме 

късен летен сезон, в тази насока работим, 

зависи каква ще е ситуацията в страната, 

свързана с коронавируса. Това каза 

министърът на туризма Николина 

Ангелкова в "Лице в лице" по бТВ на 23 

април 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Ангелкова: Туризмът е най-засегнатият сектор, готвим нови 

мерки за подпомагането му 

 

"Не е вярно, че работя срещу бранша и организациите. Разбирам напрежението. 

Секторът е един от най-засегнатите - той буквално не функционира в момента". Това 

заяви министърът на туризма Николина Ангелкова в ефира на "Здравей, България" по 

Нова телевизия на 24 април 2020 г.. 

 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/karakachanov-podema-nachinanieto-balgarsko-lyato-2020-za-spasyavane-na-rodniya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/karakachanov-podema-nachinanieto-balgarsko-lyato-2020-za-spasyavane-na-rodniya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/nikolina-angelkova-nadyavame-se-na-kasen-leten-sezon/
http://tourismboard.bg/news/nikolina-angelkova-nadyavame-se-na-kasen-leten-sezon/
http://tourismboard.bg/news/angelkova-turizmat-e-naj-zasegnatiyat-sektor-gotvim-novi-merki-za-podpomaganeto-mu/
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Туроператорите ще възстановяват сума за отменено пътуване 

заради COVID-19 до 13 юни 

 

Две основни групи са мерките, насочени в подкрепа на туристическия бизнес в 

България, за да се преодолеят максимално гъвкаво и бързо пораженията от CОVID-19. 

Някои вече действат в условията на извънредно положение - тяхната цел е да се 

запазят работни места в сектора и да се съхранят възможностите на фирмите да 

възобновят работата си, когато извънредното положение бъде отменено. Това 

съобщиха в позиция от Министерството на туризма. 

 

Повече информация 

 

 

Министър Захариева: Няма да възстановим нормалния живот 

през лятото 

 

Разхлабване на мерките срещу 

разпространението на COVID-19 в Европа – 

само при научни данни, доказващи, че 

опасността е намаляла. Така в ефира на 

Нова телевизия външният ни министър 

Екатерина Захариева на 23 април 2020 г. 

коментира възможната отмяна на 

ограниченията, въведени заради пандемията 

от коронавируса.  

Повече информация 

 

 

  

Половината български хотелиери ще предложат алтернативен 

период за направените резервации 

 

През април 2020 г. Националният статистически институт стартира 

провеждането на месечно анкетно проучване сред управителите на местата за 

настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и 

развитието на техния бизнес по време на извънредното положение в страната, свързано 

с ограничаване на разпространението на КОВИД-19.  

 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/turoperatorite-shte-vazstanovyavat-suma-za-otmeneno-patuvane-zaradi-covid-19-do-13-yuni/
http://tourismboard.bg/news/turoperatorite-shte-vazstanovyavat-suma-za-otmeneno-patuvane-zaradi-covid-19-do-13-yuni/
http://tourismboard.bg/news/ministar-zaharieva-nyama-da-vazstanovim-normalniya-zhivot-prez-lyatoto/
http://tourismboard.bg/news/ministar-zaharieva-nyama-da-vazstanovim-normalniya-zhivot-prez-lyatoto/
http://tourismboard.bg/news/polovinata-balgarski-hotelieri-shte-predlozhat-alternativen-period-za-napravenite-rezervatsii/
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Дава се на концесия плаж "Къмпинг Градина" край Созопол 

 

Предлага се срокът на концесията да е 20 години, а размерът на минималното 

годишно концесионно възнаграждение ще е 71 598,43 лева без ДДС.  

 

Повече информация 

 

 

  

  

  

 

Новини от света в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 UNWTO: 96% от дестинациите в света са въвели рестрикции 

при пътуване 

 

Около 90 дестинации напълно или частично са затворили границите си за 

туристи, докато други 44 са затворени за определен тип туристи в зависимост от 

страната на произход. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Как съседните държави ще опитат да привличат туристи? 

 

На море при съседите! Това става все по-реално, въпреки кризата около 

коронавируса, разказва в репортаж Нова телевизия, излъчен на 24 април 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/dava-se-na-kontsesiya-plazh-kamping-gradina-kraj-sozopol/
http://tourismboard.bg/news/dava-se-na-kontsesiya-plazh-kamping-gradina-kraj-sozopol/
http://tourismboard.bg/news/unwto-96-ot-destinatsiite-v-sveta-sa-vaveli-restriktsii-pri-patuvane/
http://tourismboard.bg/news/unwto-96-ot-destinatsiite-v-sveta-sa-vaveli-restriktsii-pri-patuvane/
http://tourismboard.bg/news/kak-sasednite-darzhavi-shte-opitat-da-privlichat-turisti/
http://tourismboard.bg/news/kak-sasednite-darzhavi-shte-opitat-da-privlichat-turisti/
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 Гърция предлага здравен паспорт за чуждестранните туристи 

 

Туристическият сезон в Гърция може да бъде спасен поне отчасти тази година, 

но "здравните паспорти" са вариант за допускане на гости по суша, море и въздух. Това 

каза ресорният министър Хари Теохарис пред гръцкия канал SKAI TV, цитиран от 

световни медии, вкл. британското издание The Sun и гръцкия англоезичен туристически 

портал Greek Travel Pages. 

 

Повече информация 

 

 

 

 1.2 милиарда по-малко пътници на авиокомпаниите заради 

коронавируса 

 

Пандемията на коронавирус може да 

означава 1.2 милиарда по-малко пътници на 

авиокомпаниите по целия свят до 

септември, съобщи Международната 

организация за гражданска авиация на 22 

април 2020 г. 

“Най-същественото намаляване на 

броя на пътниците се очаква да бъде в 

Европа, особено през пиковия сезон на 

пътуване през лятото, следван от Азиатско-Тихоокеанския регион”, се казва в 

изявлението. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Евродепутатите настояват за специална бюждетна линия за 

туристическия бранш 

 

Комисията на ЕП по транспорт и туризъм (TRAN) настоятелно призова 

Европейската комисия да изготви план за действие за подпомагане на туристическия 

сектор да преодолее кризата. 

 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/gartsiya-predlaga-zdraven-pasport-za-chuzhdestrannite-turisti/
http://tourismboard.bg/news/gartsiya-predlaga-zdraven-pasport-za-chuzhdestrannite-turisti/
http://tourismboard.bg/news/1-2-miliarda-po-malko-patnitsi-na-aviokompaniite-zaradi-koronavirusa/
http://tourismboard.bg/news/1-2-miliarda-po-malko-patnitsi-na-aviokompaniite-zaradi-koronavirusa/
http://tourismboard.bg/news/evrodeputatite-nastoyavat-za-spetsialna-byuzhdetna-liniya-za-turisticheskiya-bransh/
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 Германският външен министър Хайко Маас: Забравете за лятна 

почивка. Където и да било по света. 
 

"Тази година няма да има нормален летен сезон с пълни плажове и пълни хижи в 

планините. Това би било безотговорно. Още повече, че големите събирания са 

забранени до края на август", заяви тази седмица германският външен министър Хайко 

Маас по време на видеоконференция с колегите си от Австрия, Швейцария, 

Люксембург и Лихтенщайн. 

 

Повече информация 

 

 

 Ресторантьорите в Берлин организираха протест на празните 

столове 

 

Собствениците на заведения и 

членове на германската общност по 

гастрономия организират така наречения 

протест на „празните столове“ в знак на 

несъгласие срещу въведените ограничения 

като мярка срещу коронавируса. 

Те твърдят, че липсват субсидии, 

краткосрочна помощ и облекчаване на 

мерките, насочени към техния бизнес. 

 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/germanskiyat-vanshen-ministar-hajko-maas-zabravete-za-lyatna-pochivka-kadeto-i-da-bilo-po-sveta/
http://tourismboard.bg/news/germanskiyat-vanshen-ministar-hajko-maas-zabravete-za-lyatna-pochivka-kadeto-i-da-bilo-po-sveta/
http://tourismboard.bg/news/restorantorite-v-berlin-organiziraha-protest-na-praznite-stolove/
http://tourismboard.bg/news/restorantorite-v-berlin-organiziraha-protest-na-praznite-stolove/

