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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
 

 Д-р Полина Карастоянова: Национален икономически щаб да 

разработи едногодишна програма за спасяване от ликвидация на най-

засегнатите сектори - "туризъм" и "транспорт" 

 

Изпълнителният директор на НБТ д-р Полина Карастоянова съобщи в 

пресцентъра на БТА на 13 март 2020 г., че браншът предлага премиерът да сформира 

национален икономически щаб, който от този момент да се ангажира с изготвянето на 

едногодишна програма за спасяване от ликвидация на двата най-засегнати от кризата 

във връзка с коронавируса сектори - "туризъм" и "транспорт". 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-natsionalen-ikonomicheski-shtab-da-razraboti-ednogodishna-programa-za-spasyavane-ot-likvidatsiya-na-naj-zasegnatite-sektori-turizam-i-transport/
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 Д-р Полина Карастоянова: 300 хил. души, работещи в 

туристическия бранш, са икономически застрашени от пандемията на 

коронавируса 

 

Ако ние се консолидираме, останем и изберем България и тези, които биха 

искали да планират своята семейна и делова почивка или пътуване да го направят в 

страната ни, това би било още един силен израз на подкрепа към нас самите, сподели 

изпълнителният директор на НБТ д-р Полина Карастоянова за радио „Фокус“ на 12 

март 2020 г. 

Повече информация 

 

 

 

  

 

Регионални новини от България 
 

 

 Препоръки на Министерството на туризма във връзка с 

разпространението на коронавирус COVID-19 

 

Министерството на туризма препоръчва в местата за настаняване и заведенията 

за хранене и развлечение да се заредят санитарните помещения в стаите и в общите 

части с достатъчно сапун и дезинфекциращи гелове за ръце на спиртна основа, да не се 

провеждат масови мероприятия (семинари, конференции, фирмени събития и други от 

подобно естество). 

Повече информация 

 
 

 Препоръки на ИА "Главна инспекция по труда" към 

работодателите за превенция срещу разпространението на COVID-19 

 

ИА "Главна инспекция по труда" публикува разпространените от 

Министерството на труда и социалната политика препоръки за реорганизация на 

работата във връзка с епидемиологичната обстановка в страната за превенция срещу 

разпространението на COVID-19. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-300-hil-dushi-raboteshti-v-turisticheskiya-bransh-sa-ikonomicheski-zastrasheni-ot-pandemiyata-na-koronavirusa/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-300-hil-dushi-raboteshti-v-turisticheskiya-bransh-sa-ikonomicheski-zastrasheni-ot-pandemiyata-na-koronavirusa/
http://tourismboard.bg/news/preporaki-na-ministerstvoto-na-turizma-vav-vrazka-s-razprostranenieto-na-koronavirus-covid-19/
http://tourismboard.bg/news/preporaki-na-ministerstvoto-na-turizma-vav-vrazka-s-razprostranenieto-na-koronavirus-covid-19/
http://tourismboard.bg/news/preporaki-na-ia-glavna-inspektsiya-po-truda-kam-rabotodatelite-za-preventsiya-sreshtu-razprostranenieto-na-covid-19/
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 Министерството на туризма предоставя денонощно електронни 

административни услуги 

 

Във връзка с мерките срещу разпространение на COVID-19 Министерството на 

туризма припомня, че предоставя административни услуги по Закона за туризма, които 

могат да бъде заявявани по електронен път, достъпни онлайн на адрес: e-turuslugi.com. 

Повече информация 

 

 

 

 9% ръст на посещенията на чужденци в България през януари 

2020 г. 
 

През януари 2020 г. посещенията на чужденци в България са 604.6 хил., или с 

9.1% повече в сравнение с януари 2019 година, като преобладава делът на посещенията 

с цел почивка и екскурзия - 42.9%,  показват данните на НСИ. 

Повече информация 

 
 

 

 Министър Ангелкова: От 10 дни масово отменят резервации, 

секторът е в тежко положение 

 

"Във връзка с пресконференцията, която по-рано днес туристическия бранш и 

представителите на сектора, както туроператори, така и хотелиери изразиха своите 

притеснения, бих искала като министър на туризма да ги подкрепя. Секторът в момента 

се намира в изключително тежко положение. Буквално в рамките на десетина дни назад 

се започнаха изключително сериозна отмяна на резервациите. Разбирам сектора, но от 

друга страна виждате какво е положението в страната", обясни министър Ангелкова на 

13 март 2020 г., цитирана от Darik News. 

Повече информация 

 

 
 

 Спад на ранните записвания в Слънчев бряг 

 

Спад на ранните записвания в Слънчев бряг заради коронавируса. За това 

алармираха хотелиери и туроператори, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-predostavya-denonoshtno-elektronni-administrativni-uslugi/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-predostavya-denonoshtno-elektronni-administrativni-uslugi/
http://tourismboard.bg/news/9-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-yanuari-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/9-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-yanuari-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/angelkova-ot-10-dni-masovo-otmenyat-rezervatsii-sektorat-e-v-tezhko-polozhenie/
http://tourismboard.bg/news/angelkova-ot-10-dni-masovo-otmenyat-rezervatsii-sektorat-e-v-tezhko-polozhenie/
http://tourismboard.bg/news/spad-na-rannite-zapisvaniya-v-slanchev-bryag/
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 На Тодоровден български туристи разгледаха музеите в 

Копривщица и Враца като част от инициативата „Денят за вас“ 

 

Български туристи се включиха в 

инициативата „Денят за вас“ в община 

Копривщица и Враца. Забележителности в 

двете общини посрещаха гости с вход 

свободен този ден като част от проекта на 

Министерството на туризма. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

  

 

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 България е изпратила най-много туристи в Турция през януари 

2020 г. 
 

През първия месец на настоящата 

година Турция е посрещнала 1,78 милиона 

посетители, като туристите от България 

съставляват най-многочислената 

национална група. 

Общо 162,199 посетители от 

България са пристигнали в Турция през 

януари 2020 г. 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/na-todorovden-balgarski-turisti-razgledaha-muzeite-v-koprivshtitsa-i-vratsa-kato-chast-ot-initsiativata-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/na-todorovden-balgarski-turisti-razgledaha-muzeite-v-koprivshtitsa-i-vratsa-kato-chast-ot-initsiativata-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-e-izpratila-naj-mnogo-turisti-v-turtsiya-prez-yanuari-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-e-izpratila-naj-mnogo-turisti-v-turtsiya-prez-yanuari-2020-g/

