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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 В Албена посрещат първите български туристи 

 

"Албена е първият курорт, който 

посреща туристи за новия сезон. 

Летовниците в комплекса пристигат още на 

29 май 2020 г., показва репортаж на Нова 

телевизия. Там вече е изготвен план за 

безопасна почивка, а в хотела, който първи 

отваря врати, демонстрираха тренировъчен 

обяд с всички мерки за превенция срещу 

COVID-19. 

Курортът обяви най-ниските цени на плажни принадлежности за Северното 

Черноморие и е напълно готов да приеме и първите си гости. 

 

Повече информация 

 

  

http://tourismboard.bg/news/v-albena-posreshtat-parvite-balgarski-turisti/
http://tourismboard.bg/news/v-albena-posreshtat-parvite-balgarski-turisti/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 Бранимир Ботев: Ако няма лична уговорка с Путин, не виждам 

как Николина Ангелкова ще спаси сезона с руски туристи 

 

"Данните за сектора са манипулирани, излиза, че чужденците идват на почивка у 

нас за нощувка и половина. Проблемът на българския туризъм не е коронавирусът, а 

министърът, който ръководи сектора", казва на 26 май 2020 г. в интервюю за Faktor.bg 

бившият зам.-министър в три последователни правителства и изпълнителен директор 

на Европейския институт за стратегии и анализи. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

  

 

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 В курорта "Слънчев бряг" вече работят три хотела и посрещат 

туристи 

 

Три хотела в курорта "Слънчев бряг" вече работят и посрещат български 

туристи. Очакванията са, ако ситуацията в страната продължава да бъде овладяна и при 

спазване на всички мерки за безопасност, повечето хотели в туристическия комплекс да 

бъдат отворени към 19 юни. Това заяви изпълнителният директор на "Слънчев бряг" 

АД Златко Димитров. Той каза, че в "Слънчев бряг" се извършват дейности по ремонт и 

обновяване на инфраструктурата му. 

 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/branimir-botev-ako-nyama-lichna-ugovorka-s-putin-ne-vizhdam-kak-nikolina-angelkova-shte-spasi-sezona-s-ruski-turisti/
http://tourismboard.bg/news/branimir-botev-ako-nyama-lichna-ugovorka-s-putin-ne-vizhdam-kak-nikolina-angelkova-shte-spasi-sezona-s-ruski-turisti/
http://tourismboard.bg/news/v-kurorta-slanchev-bryag-veche-rabotyat-tri-hotela-i-posreshtat-turisti/
http://tourismboard.bg/news/v-kurorta-slanchev-bryag-veche-rabotyat-tri-hotela-i-posreshtat-turisti/
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Информация за цени на чадъри и шезлонги на морските плажове 

в България за лято 2020 

 

На 25 май изтече срокът, в който наемателите и концесионерите трябваше да 

обявят в Министерството на туризма своите предложения за намаления на цените за 

плажни принадлежности, което според закона трябва да е минимум с 50 на сто. 

23 морски плажа ще имат нулеви цени на чадъри и шезлонги за лято 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

На кои плажове по българското Черноморие чадърите и 

шезлонгите ще са безплатни? 

 

Правим всичко възможно да привлечем туристите и да облекчим бизнеса, който 

е сред най-пострадалите от световната криза с коронавируса. Изключително важно е да 

предлагаме качествен продукт и здравето на хората да бъде защитено. Това заяви в 

Слънчев бряг министърът на туризма Николина Ангелкова след работно посещение по 

Черноморието на 25 май 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

Къмпинг "Градина" отново е отворен за туристите 

 

От 28 май работа подновява къмпинг 

„Градина“ - един от най-предпочитаните 

къмпинги по Южното Черноморие, но при 

засилени мерки за безопасност. За първа 

година местата за караваните са намалени 

от 276 на 63. 

Плажната ивица на къмпинга вече е 

готова за сезона, до дни ще отворят и 

плажните заведения. 

 

Повече информация 

 
 

http://tourismboard.bg/news/informatsiya-za-tseni-na-chadari-i-shezlongi-na-morskite-plazhove-v-balgariya-za-lyato-2020/
http://tourismboard.bg/news/informatsiya-za-tseni-na-chadari-i-shezlongi-na-morskite-plazhove-v-balgariya-za-lyato-2020/
http://tourismboard.bg/news/na-17-plazha-po-balgarskoto-chernomorie-chadarite-i-shezlongite-shte-sa-bezplatni/
http://tourismboard.bg/news/na-17-plazha-po-balgarskoto-chernomorie-chadarite-i-shezlongite-shte-sa-bezplatni/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
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Министър Ангелкова: Ще се рекламираме и с ниския брой на 

заразени и починали от коронавирус 

 

От 1 юни ще отворят заведенията на закрито, а 23 плажа у нас ще предлагат 

чадъри и шезлонги на нулеви цени, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова. 

За bTV на 26 май 2020 г. тя обясни, че предстои всички 132 плажа у нас, които са 

с договор за концесия или наем, да бъдат подробно изброени. Ще бъде изработено и 

мобилно приложение, което да показва какви са цените и заетостта на даден плаж в 

България. 

 

Повече информация 

 
 

 

Няма да се допусне по никакъв начин риск за живота и здравето 

на туристите на плажовете 

 

Заедно с Българския Червен кръст работим активно за гарантиране на безопасна 

почивка на туристите през лятото и ще осигурим надеждно водно спасяване на 

морските плажове. Няма да допуснем по никакъв начин риск за живота и здравето на 

посетителите, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова, която проведе 

работна среща с председателя на БЧК акад. Христо Григоров и Антон Налбантов, 

директор на водноспасителната служба в БЧК на 27 май 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-shte-se-reklamirame-i-s-niskiya-broj-na-zarazeni-i-pochinali-ot-koronavirus/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-shte-se-reklamirame-i-s-niskiya-broj-na-zarazeni-i-pochinali-ot-koronavirus/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
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http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/nyama-da-se-dopusne-po-nikakav-nachin-risk-za-zhivota-i-zdraveto-na-turistite-na-plazhovete/
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Новини от света в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 UNWTO и CNN със съвместна кампания 

#TRAVELTOMORROW за подпомагане на световния туризъм 

 

Световната организация по туризъм 

към ООН (UNWTO) обедини усилия с 

новинарския телевизионен гигант CNN 

International за нова, мащабна инициатива, 

предназначена да вдъхнови хората да бъдат 

готови да пътуват отново. Кампанията 

#TravelTomorrow (#ПътувамеУтре) съчетава 

ключовото послание на специализираната 

агенция на ООН с креативността на 

телевизионния канал и изразява оптимизъм за по-светло бъдеще за глобалния туризъм 

и тези, които разчитат на сектора за прехраната си. 

От началото на пандемията COVID-19, която спря туризма по света, UNWTO 

подчертва важността на поставянето на общественото здраве на първо място. 

Посланието „Останете вкъщи днес, за да #ПътувамеУтре“ бе разпространено по целия 

свят, както от правителствата, така и от пътешественици. Сега, когато много 

туристически дестинации се стремят към облекчаване на ограниченията за пътуване, 

UNWTO започна партньорство с CNN, за да създаде 60-секунден клип, показващ 

уникалната сила на туризма, който да вдъхнови и обедини хората отново. 

 

Повече информация 

  

 

Министър Захариева: Очаквам от 15 юни да възстановим 

движението в ЕС и съседни държави 

 

„Имам надежда и очакване, координирано, съобразено със спецификата на всяка 

една от държавите, от 15 юни да се възстанови нормалното движение в рамките на 

Европейския съюз и със съседни държави, които са със сходен епидемиологичен риск. 

Това е много важно! В крайна сметка не целим завръщане на ситуацията от преди 

позитивните данни за намаляване на броя на заразените“, заяви на 28 май 2020 г. 

министърът на външните работи Екатерина Захариева за БГНЕС. 

 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/unwto-i-cnn-sas-savmestna-kampaniya-traveltomorrow-za-podpomagane-na-svetovniya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/unwto-i-cnn-sas-savmestna-kampaniya-traveltomorrow-za-podpomagane-na-svetovniya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/ministar-zaharieva-ochakvam-ot-15-yuni-da-vazstanovim-dvizhenieto-v-es-i-sasedni-darzhavi/
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 ТУИ отменя всички ваканции за британски туристи 

 

Една от най големите туроператорски компании в света -  ТУИ (TUI) отмени 

всички пътувания в чужбина за британски туристи до 1 юли заради пандемията от 

Ковид-19, информира Ройтерс, предаде БТА. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Москва посъветва руснаците да не почиват в чужбина 

 

Премиерът Михаил Мишустин препоръча на руснаците да прекарат летните 

отпуски в страната, защото никой не може да гарантира на почиващите, че няма да се 

заразят с коронавирус. Повече информация 

 

 

 

 От 1 юни Сърбия отваря границата с България, потвърди 

президентът Александър Вучич 

 

Сръбският президент Александър Вучич заяви на 29 май, че от 1 юни Сърбия ще 

отвори и границата си с България, предаде Танюг. 

"Сърбия е за пълна свобода и свободен поток на хора, капитали и услуги, без 

абсолютно никакви ограничения. Показахме това на всички съседи", каза Вучич. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Гърция отваря границите си от 15 юни за туристи от 29 страни, 

сред които и България 

 

Гръцкото министерство на туризма оповести днес списъка на страните, за 

туристите от които страната отваря границите си, включително и с полети от летищата 

в Атина и Солун, съобщи АНА-МПА. В списъка е и България. 

 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/tui-otmenya-vsichki-vakantsii-za-britanski-turisti/
http://tourismboard.bg/news/tui-otmenya-vsichki-vakantsii-za-britanski-turisti/
http://tourismboard.bg/news/moskva-posavetva-rusnatsite-da-ne-pochivat-v-chuzhbina/
http://tourismboard.bg/news/moskva-posavetva-rusnatsite-da-ne-pochivat-v-chuzhbina/
http://tourismboard.bg/news/ot-1-yuni-sarbiya-otvarya-granitsata-s-balgariya-potvardi-prezidentat-aleksandar-vuchich/
http://tourismboard.bg/news/ot-1-yuni-sarbiya-otvarya-granitsata-s-balgariya-potvardi-prezidentat-aleksandar-vuchich/
http://tourismboard.bg/news/gartsiya-otvarya-granitsite-si-ot-15-yuni-za-turisti-ot-29-strani-sred-koito-i-balgariya/
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 Три пъти повече туристически ваучери за социално слаби 

раздава тази година Гърция 

 

Гръцкото социално министерство 

отпуска 30 милиона евро за ваучери за 

безплатна почивка за 533 хиляди работещи 

или безработни лица с ниски доходи. 

Условието е годишен доход до 30 хиляди 

евро с платени осигуровки минимум 50 дни 

преди подаване на молбата. 

С предимство са семействата с малки 

деца. Тази възможност включва и 

българите, работещи в Гърция, които имат изрядно данъчно досие.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Какви мерки въвеждат на плажовете в Турция? 

 

Осигуряват 9 квадратни метра на турист на плажа в Турция, а пушачите са в 

обособена зона за пушене. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Румънците, които решат да прекарат отпуската си в чужбина, ще 

бъдат поставяни в 14-дневна изолация при завръщането си 

 

Румънците могат да отидат в Гърция и в България, но след завръщането си, по 

правило трябва да бъдат поставени в изолация за 14 дни, заяви министърът на 

икономиката Вирджил Попеску пред телевизия Бе1 на 28 май 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/tri-pati-poveche-turisticheski-vaucheri-za-sotsialno-slabi-razdava-tazi-godina-gartsiya/
http://tourismboard.bg/news/tri-pati-poveche-turisticheski-vaucheri-za-sotsialno-slabi-razdava-tazi-godina-gartsiya/
http://tourismboard.bg/news/kakvi-merki-vavezhdat-na-plazhovete-v-turtsiya/
http://tourismboard.bg/news/kakvi-merki-vavezhdat-na-plazhovete-v-turtsiya/
http://tourismboard.bg/news/rumantsite-koito-reshat-da-prekarat-otpuskata-si-v-chuzhbina-shte-badat-postavyani-v-14-dnevna-izolatsiya-pri-zavrashtaneto-si/
http://tourismboard.bg/news/rumantsite-koito-reshat-da-prekarat-otpuskata-si-v-chuzhbina-shte-badat-postavyani-v-14-dnevna-izolatsiya-pri-zavrashtaneto-si/
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 Кипър ще плаща разходите на заразили се туристи 

 

Рублика Кипър обеща, че всеки 

заразил се с COVID-19 чуждестранен 

турист на територията на острова ще 

получи парите си обратно, съобщи Би Би 

Си. 

В писмо на правителството, 

публикувано на 27 май, се казва, че 

настаняването, лекарствата и средствата ще 

се възстановяват както на заразилите се, 

така и на семействата им. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Австрийска програма предвижда до 65 000 теста седмично за 

работещите в туризма 

 

Амбицията на правителството по думите на канцлера Себастиан Курц е всички 

туристи, които са на почивка в Австрия, да не се чувстват застрашени от зараза с 

коронавирус. 

Разходите за тестовете на хората от туризма ще бъдат поети от държавата.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Испания ще контролира плажовете с датчици 

 

Испанските власти ще ограничават времето за плажуване до 4 часа с помощта на 

специални датчици. Това ще позволи да се ограничи броя на хората по плажовете и 

така да се намали риска от заразяване с коронавирусна инфекция. 

 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/kipar-shte-plashta-razhodite-na-zarazili-se-turisti/
http://tourismboard.bg/news/kipar-shte-plashta-razhodite-na-zarazili-se-turisti/
http://tourismboard.bg/news/avstrijska-programa-predvizhda-do-65-000-testa-sedmichno-za-raboteshtite-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/avstrijska-programa-predvizhda-do-65-000-testa-sedmichno-za-raboteshtite-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ispaniya-shte-kontrolira-plazhovete-s-datchitsi/
http://tourismboard.bg/news/ispaniya-shte-kontrolira-plazhovete-s-datchitsi/
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 Хърватия отваря границите си за туристи от 10 страни 

 

Премиерът Пленкович каза, че това решение е взето след "блестящите 

резултати", постигнати от Хърватия в борбата с коронавируса. Списъкът на страните, 

чиито туристи са добре дошли в Хърватия, ще се разширява в зависимост от 

ситуацията, обясни той. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Коронавирус в Европа: как да спасим летния сезон 

 

Южноевропейските страни разчитат твърде много на туризма, за да си позволят 

плажовете им да пустеят през лятото. Имат ли обаче те планове за спасяването на 

сезона и какво предвиждат те? Кратък обзор на Deutsche Welle е публикуван на 23 май 

2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/harvatiya-otvarya-granitsite-si-za-turisti-ot-10-strani/
http://tourismboard.bg/news/harvatiya-otvarya-granitsite-si-za-turisti-ot-10-strani/
http://tourismboard.bg/news/koronavirus-v-evropa-kak-da-spasim-letniya-sezon/
http://tourismboard.bg/news/koronavirus-v-evropa-kak-da-spasim-letniya-sezon/

