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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Д-р Полина Карастоянова: Подготвяме се за летен сезон от 1 юли 

до 30 септември 

 

„Подготвяме се за един макар и 

късен, но възможен летен сезон от 1 юли до 

30 септември“, заяви изпълнителният 

директор на НБТ д-р Полина Карастоянова 

по Нова телевизия на 29 април 2020 г. 

„Свидетели сме на една много 

енергична работа и висока степен на 

диалогичност от страна на Министерството 

на туризма“, каза още тя. 

Вж. цялото интервю 

 

  

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-podgotvyame-se-za-leten-sezon-ot-1-yuli-do-30-septemvri/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-podgotvyame-se-za-leten-sezon-ot-1-yuli-do-30-septemvri/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Доц. Румен Драганов: Ние подценяваме българския 

туристически продукт 

 

"Около 20 млн българи годишно обикалят страната, т.е. всеки българин пътува в 

рамките на България около 3,7 пъти. Сега е времето българският туристически бизнес 

да се обърне към българските производители и вината, бирите и т.н. да бъдат в 

голямата си част български. Така ще помогнем и на онези други български 

производители, които произвеждат, но не могат да лансират продукцията си навън. 

Имаме достатъчно капацитет да си помогнем един на друг", заяви Румен Драганов от 

Институт за анализи и оценки в туризма в интирвю за БНР на 28 април 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

 
 

 

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 Министър Ангелкова: Летният сезон в България може да 

стартира на 1 юли 

 

Министърът на туризма е оптимист за летния сезон и стартирането му на 1 юли. 

В момента се обсъждат мерки с браншовите организации като Националният борд по 

туризъм какви мерки да бъдат предприети, за да се отговори на изискванията за 

социална дистанция по време на сезона, разказа Ангелкова по бТВ на 29 април 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-nie-podtsenyavame-balgarskiya-turisticheski-produkt/
http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-nie-podtsenyavame-balgarskiya-turisticheski-produkt/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-letniyat-sezon-v-balgariya-mozhe-da-startira-na-1-yuli/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-letniyat-sezon-v-balgariya-mozhe-da-startira-na-1-yuli/
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За късен летен сезон Бургас ще разчита на туристи от Румъния, 

Сърбия и Македония 

 

Очакваме постепенно отпадане на тежките мерки и ограничения, което ще ни 

даде шанс за късен летен сезон. Това каза кметът на Бургас Димитър Николов за bTV на 

1 май 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

Коронавирус: ще ходим ли това лято на море в България? 

 

Ще ходим ли това лято на море в България? И как властите ще организират и 

контролират условията за безопасна почивка? В разгара на пандемията от коронавирус 

този въпрос вече не е хипотетичен, а буквално на живот и смърт, се посочва в репортаж 

на Deutsche Welle. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

http://tourismboard.bg/news/za-kasen-leten-sezon-burgas-shte-razchita-na-turisti-ot-rumaniya-sarbiya-i-makedoniya/
http://tourismboard.bg/news/za-kasen-leten-sezon-burgas-shte-razchita-na-turisti-ot-rumaniya-sarbiya-i-makedoniya/
http://tourismboard.bg/news/koronavirus-shte-hodim-li-tova-lyato-na-more-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/koronavirus-shte-hodim-li-tova-lyato-na-more-v-balgariya/
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Новини от света в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 Министерството на туризма предлага единни правила в ЕС за 

поетапното отваряне на границите 

 

Единни правила в ЕС за поетапното отваряне на границите, както и по 

отношение на пътуванията вътре в общността. Протокол за спазване на единни здравни 

стандарти, които туристите да съблюдават. Това са част от темите, които бяха 

предложени на видеоконференция на министрите на туризма от държавите членки на 

ЕС. 

На форума под надслов „Въздействията на разпространението на COVID-19 

върху туризма“ министърът на туризма Николина Ангелкова и нейните колеги 

министри са поставили също въпроса в подготвяния за ЕС Възстановителен план след 

кризата туризмът да има ключова роля. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 Туризмът в ЕС може за изгуби половината от оборота си за тази 

година, прогнозира ЕК 

 

Пo думите на зaмecтник-прeдceдaтeля нa Европейската комисия Вeрa Йoурoвa 

прeдcтoи EК дa прeдлoжи зaкoнoдaтeлни прoмeни, cвързaни c oбeзщeтeниятa при 

oтмeнeни пoлeти. Йoурoвa пocoчи, чe oбeзщeтeниятa c вaучeри трябвa дa cтaнaт пo-

привлeкaтeлни зa пътницитe, зa дa нe ce нacтoявa зa възcтaнoвявaнe нa cумитe пo 

билeтитe oт нeизпълнeнитe пoлeти. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-predlaga-edinni-pravila-v-es-za-poetapnoto-otvaryane-na-granitsite/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-predlaga-edinni-pravila-v-es-za-poetapnoto-otvaryane-na-granitsite/
http://tourismboard.bg/news/turizmat-v-es-mozhe-za-izgubi-polovinata-ot-oborota-si-za-tazi-godina-prognozira-ek/
http://tourismboard.bg/news/turizmat-v-es-mozhe-za-izgubi-polovinata-ot-oborota-si-za-tazi-godina-prognozira-ek/
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 ОИСР: Пандемията може да срине приходите от туризъм до 70% 

 

Според доклад на ОИСР, пандемията от коронавирус е довела до мащабна и 

безпрецедентна криза в областта на туризма. По данни на организацията, приходите от 

туризъм през 2020 г. може да намалеят с до 45 %, а ако кризата продължи до 

септември, тези показатели може да достигнат и 70 %. 

Туризмът е важна част от икономиките на много държави, а в страните от ОИСР 

около 6,9 % от работещите са заети именно в областта на туризма, като формира около 

4,4 % от БВП.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Съсипаният туризъм или ударът на COVID-19 по Южна Европа 

 

Северноевропейците може да не успеят да посетят плажовете на Средиземно 

море това лято заради коронавируса, но дали техните правителства ще подкрепят 

опустошения туристически сектор в южната част на Европа? 

Традиционни плажни дестинации като Италия, Гърция, Испания и Португалия 

вече са сред членовете на ЕС, изправени пред страшна битка с дълговете – и сега 

техните жизненоважни индустрии за пътувания и развлечения са пред колапс. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Гърция чака туристи през юли, но хотелиери се опасяват от 

празни плажове 

 

Гърция се надява да приема туристи от юли, но хотелиерите очакват слаб сезон, 

опасявайки се, че коронавирусът ще държи гостите на страната далеч и ще остави 

плажовете празни, предаде кореспондент на агенция Ройтерс от столицата Атина. 

 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/oisr-pandemiyata-mozhe-da-srine-prihodite-ot-turizam-do-70/
http://tourismboard.bg/news/oisr-pandemiyata-mozhe-da-srine-prihodite-ot-turizam-do-70/
http://tourismboard.bg/news/sasipaniyat-turizam-ili-udarat-na-covid-19-po-yuzhna-evropa/
http://tourismboard.bg/news/sasipaniyat-turizam-ili-udarat-na-covid-19-po-yuzhna-evropa/
http://tourismboard.bg/news/gartsiya-chaka-turisti-prez-yuli-no-hotelieri-se-opasyavat-ot-prazni-plazhove/
http://tourismboard.bg/news/gartsiya-chaka-turisti-prez-yuli-no-hotelieri-se-opasyavat-ot-prazni-plazhove/
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 Турските курортите няма да поскъпват въпреки коронавируса 

 

В опит да запази клиентите си, туристическият бранш няма да орязва услугите. 

Хотелиерите дори уверяват, че шведските маси в олинклузив хотелите ще останат, 

въпреки очакваните загуби.Браншът предвижда далеч по-големи разходи заради 

мерките за безопасност на туристите, като оборудване с устройства за дезифектанти и 

повишени санитарни изисквания. 

 

Повече информация 

 

 

 Българите са туристи №1 в Турция 

 

Турция е приела 4,24 милиона чуждестранни посетители през първото 

тримесечие на 2020 г., съобщи Министерството на културата и туризма на страната. 

Броят на чужденците, посетили страната, е намалял с 22,1% на годишна база 

през тримесечието. Българите са най-много – над 9,3% или близо 393 212 от 

посетителите. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Турските курортите няма да поскъпват въпреки коронавируса 

 

"Нашите самолети, екипажи и 

летища са готови да започнат полети, щом 

се договорим с Европа. Според препоръките 

срокът за начало на полетите е от 15 до 18 

май. Що се отнася до безопасността, то 

всички, които искат да летят със самолет, 

трябва да имат тест за коронавирус с 

давност не повече от 72 часа, а след 

кацането ще бъдат поставяни в изолация", 

каза Михайлович, без да уточни продължителността на изолацията. 

 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/turskite-kurortite-nyama-da-poskapvat-vapreki-koronavirusa/
http://tourismboard.bg/news/turskite-kurortite-nyama-da-poskapvat-vapreki-koronavirusa/
http://tourismboard.bg/news/balgarite-sa-turisti-1-v-turtsiya/
http://tourismboard.bg/news/balgarite-sa-turisti-1-v-turtsiya/
http://tourismboard.bg/news/negativniyat-test-za-koronavirus-shte-stane-zadalzhitelno-uslovie-za-patuvane-sas-samolet-zayavi-srabski-ministar/
http://tourismboard.bg/news/negativniyat-test-za-koronavirus-shte-stane-zadalzhitelno-uslovie-za-patuvane-sas-samolet-zayavi-srabski-ministar/
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 Китай очаква туристически бум след епидемията 

 

След като властите в страната започнаха постепенно да отслабват 

ограничителните мерки, въведени заради епидемията от коронавирус, много граждани 

започнаха отново да пътуват. 

 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/kitaj-ochakva-turisticheski-bum-sled-epidemiyata/
http://tourismboard.bg/news/kitaj-ochakva-turisticheski-bum-sled-epidemiyata/

