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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
 

 Представители на НБТ участваха в срещи с Комисията по 

енергетика и НАП 

 

На 25 февруари 2020 г. представители на Националния борд по туризъм 

проведоха срещи в Народното събрание с представители на Комисията по енергетика и 

НАП. 

На срещата с Комисията по енергетика се обсъждаха промени, предвиждани в 

Закона за енергетиката, а на срещата с НАП – технически въпроси. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/predstaviteli-na-nbt-uchastvaha-v-sreshti-s-komisiyata-po-energetika-i-nap/
http://tourismboard.bg/news/predstaviteli-na-nbt-uchastvaha-v-sreshti-s-komisiyata-po-energetika-i-nap/
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Доц. Румен Драганов: До момента коронавирусът не се отразява на 

туризма 

 

До момента коронавирусът не се 

отразява на туризма. Няма никаква 

индикация за каквото и да е намаление на 

пътуванията навън и към България. 

Това каза в ефира на bTV доц. Румен 

Драганов от Института за анализи и оценки 

в туризма и бивш зам.-министър с ресор 

туризъм, както и настоящ член на 

Контролния съвет на Националния борд по 

туризъм. 

Повече информация 

 

 

 

  

 

 

Новини от други НПО в България от сектор Туризъм 
 

 

 

 Даниела Стоева: Български хотели и ресторанти не пускат 

азиатски туристи заради коронавируса 

 

В опит да се спасят от разпространението на новия коронавирус, български 

хотели напоследък масово отказват да настаняват туристи от Япония, Малайзия и 

Южна Корея. Преди дни ресторант във Велико Търново не е допуснал група от японски 

туристи, съобщи пред Mediapool Даниела Стоева, председател на Асоциацията на 

българските туроператори и туристически агенции. Тя нарече ситуацията 

"обезпокоителна". 

Повече информация 

 

 

  

http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-do-momenta-koronavirusat-ne-se-otrazyava-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-do-momenta-koronavirusat-ne-se-otrazyava-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/daniela-stoeva-balgarski-hoteli-i-restoranti-ne-puskat-aziatski-turisti-zaradi-koronavirusa/
http://tourismboard.bg/news/daniela-stoeva-balgarski-hoteli-i-restoranti-ne-puskat-aziatski-turisti-zaradi-koronavirusa/
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Регионални новини от България 
 

 

 Министър Ангелкова: Ситуацията с коронавируса със сигурност 

ще даде отражения на изходящия туризъм 

 

Министър Ангелкова съобщи, че по 

отношение работата на сектора у нас 

ситуацията с коронавируса със сигурност 

ще даде отражения на изходящия туризъм, 

но туроператорите съдействат на 

институцията с информация за направените 

от българските туристи резервации. Италия 

е един от основните ни туристически 

пазари, подчерта министърът. 

Повече информация 

 

 

 

 Туристи ще възстановят средствата си, ако не пътуват заради 

коронавируса 

 

При обявено форсмажорно обстоятелство всеки, който е предприел 

организирано пътуване в чужбина и се е отказал от него, може да разчита да му бъдат 

възстановени средствата както е предвидено в Закона за туризма. Това ще се случи, ако 

обстоятелството е налично към периода, в който ще бъде почивката, уточни пред 

журналисти министърът на туризма Николина Ангелкова. 

Повече информация 

 

 

 

 Министър Ангелкова: Заради коронавируса ситуацията в 

туризма е тежка и тревожна 

 

„На този етап няма опасност от фалити на туроперорски фирми заради 

коронавируса. Ранните записвания до момента показват, че може да очакваме през 

летния сезон ръст между 2 и 6 % за броя на туристи, които ще посетят българското 

Черноморие“, заяви в ефира на БНТ министър Ангелкова на 28 февруари 2020 г. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-situatsiyata-s-koronavirusa-sas-sigurnost-shte-dade-otrazheniya-na-izhodyashtiya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-situatsiyata-s-koronavirusa-sas-sigurnost-shte-dade-otrazheniya-na-izhodyashtiya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/turisti-shte-vazstanovyat-sredstvata-si-ako-ne-patuvat-zaradi-koronavirusa/
http://tourismboard.bg/news/turisti-shte-vazstanovyat-sredstvata-si-ako-ne-patuvat-zaradi-koronavirusa/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-zaradi-koronavirusa-situatsiyata-v-turizma-e-tezhka-i-trevozhna/
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 Общините Белово и Брацигово се присъединяха към 

инициативата на Министерството на туризма „Денят за вас“ 

 

Малки и големи плетоха заедно 

мартеници в откритата за първи път 

работилница „Традиция и стил“ в Градския 

исторически музей в Община Брацигово, 

който на 22 февруари се включи в 

инициативата на Министерството на 

туризма „Денят за вас". 

На 21 февруари с вход свободен бе 

Историческият музей в Белово, където жителите на града разгледаха експозицията 

„Археология – Белово“. Без входна такса бяха също Килийното училище в село 

Аканджиево от XIX век, където са изложени автентични учебни пособия, и Къщата 

музей на Александър Пипонков–Чапай в село Дъбравите. 

Повече информация 

 
 

 Нови маршрути за румънски туристи подготвят във Велико 

Търново 

 

Нови маршрути за румънски туристи подготвя Общинската туристическа 

агенция "Царевград Търнов". Целта е да бъде удължен престоят на туристите в района 

на Велико Търново. 

Повече информация 

 

 

 

  

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 Ресорните министри на България и Гърция обсъдиха 

сътрудничество в сектор Туризъм 

 

Министрите на туризма на България и на Гърция Николина Ангелкова и Хари 

Теохарис проведоха работна среща в гр. Александруполис на 26 февруари 2020 г., на 

която дискутираха актуални теми от двустранното партньорство. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/obshtinite-belovo-i-bratsigovo-se-prisaedinyaha-kam-initsiativata-na-ministerstvoto-na-turizma-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/obshtinite-belovo-i-bratsigovo-se-prisaedinyaha-kam-initsiativata-na-ministerstvoto-na-turizma-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/novi-marshruti-za-rumanski-turisti-podgotvyat-vav-veliko-tarnovo/
http://tourismboard.bg/news/novi-marshruti-za-rumanski-turisti-podgotvyat-vav-veliko-tarnovo/
http://tourismboard.bg/news/resornite-ministri-na-balgariya-i-gartsiya-obsadiha-satrudnichestvo-v-sektor-turizam/
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 Нови директни полети между София и Санкт Петербург 

 

Две авиолинии откриват директни 

полети между столицата на България и 

втория най-голям и най-посещаван град в 

Русия - Санкт Петербург през 2020 година, 

съобщиха от пресцентъра на летище 

Пулково. 

Полетите на България Ер и Wizz Air 

стартират от април и юли съответно. 

 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/novi-direktni-poleti-mezhdu-sofiya-i-sankt-peterburg/
http://tourismboard.bg/news/novi-direktni-poleti-mezhdu-sofiya-i-sankt-peterburg/

