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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
 

 Предложение от НБТ за промяна на заплащането на такса 

битови отпадъци във връзка с въведено извънредно положение в 

Република България 

 

На 18 март 2020 г. ръководството на Националния борд по туризъм (НБТ) 

представи писмо до кмета на Столична община г-жа Фандъкова с предложения относно 

промяната на таксата за битови отпадъци в настоящата кризисна ситуация. 

Представяме пълният текст на писмото. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/predlozhenie-ot-nbt-za-promyana-na-zaplashtaneto-na-taksa-bitovi-otpadatsi-vav-vrazka-s-vavedeno-izvanredno-polozhenie-v-republika-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/predlozhenie-ot-nbt-za-promyana-na-zaplashtaneto-na-taksa-bitovi-otpadatsi-vav-vrazka-s-vavedeno-izvanredno-polozhenie-v-republika-balgariya/
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 Доц. Румен Драганов за пандемията: Туристическият бранш 

няма да загине 

 

"Действително зимният сезон 

приключи тази седмица. Около 2600 

туристи имахме в зимните курорти 

миналата седмица - българи и чужденци. 

След обявяването на извънредното 

положение започна затварянето на хотели. 

Много обаче още работят", каза в разговор 

по Skype за "България On Air" доц. Румен 

Драганов от Контролния съвет на Националния борд по туризъм на 16 март 2020 г.. 

Вж. интервю 

 

 

 

  

 

Новини от други НПО в България 
 

 

 Становище на БСК относно проект на Закон за мерките по време 

на извънредното положение (преди второ четене в пленарна зала) 

 

Българската стопанска камара (БСК) изрази своето становище по текстовете на 

Закона за мерките по време на извънредното положение. Представяме пълния текст на 

писмото. 

Повече информация 

 
 

 АИКБ: Задължителното авансово внасяне на данък в тежка 

обстановка ще „убие“ жизнеспособността на тези предприятията 

 

Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) е против внесени промени, 

които дават права на НАП да определя авансово плащане на данък на база 2018 г., при 

положение, че се очаква предприятия да нямат печалба, или да са на загуба. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-za-pandemiyata-turisticheskiyat-bransh-nyama-da-zagine/
http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-za-pandemiyata-turisticheskiyat-bransh-nyama-da-zagine/
http://tourismboard.bg/news/stanovishte-na-bsk-otnosno-proekt-na-zakon-za-merkite-po-vreme-na-izvanrednoto-polozhenie-predi-vtoro-chetene-v-plenarna-zala/
http://tourismboard.bg/news/stanovishte-na-bsk-otnosno-proekt-na-zakon-za-merkite-po-vreme-na-izvanrednoto-polozhenie-predi-vtoro-chetene-v-plenarna-zala/
http://tourismboard.bg/news/aikb-zadalzhitelnoto-avansovo-vnasyane-na-danak-v-tezhka-obstanovka-shte-ubie-zhiznesposobnostta-na-tezi-predpriyatiyata/
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 Радосвет Радев: Ако епидемията от коронавируса у нас 

приключи в рамките на първото полугодие, това ще даде шанс за 

възстановяване на българския морски туризъм 

 

Обсъждаме мерките, които ще 

предприеме държавата и дали здравната 

икономика ще издържи. Икономиката е под 

карантина и бизнесът търпи големи загуби 

и щети. Това каза в ефира на Дарик радио 

председателят на Българската стопанска 

камара Радосвет Радев. 

Повече информация 

 

 

 

 От АБТТА настояват МТ и КЗП незабавно да обявят, че 

туроператорите имат право да предлагат на клиентите си ваучери за 

използване на заплатените суми в бъдещи периоди 

 

Асоциацията на Българските туроператори и туристически агенти излезе с 

призив за спасяване на българския туризъм. АБТТА призова Министерството на 

туризма да обясни на гражданите, че не е възможно веднага да си получат парите за 

бъдещи пътешествия, тъй като и без това бизнесът е пред колапс, пише в писмо. 

Повече информация 

 
 

 

 Препоръки на АИКБ за предприятията във връзка с COVID-19 

 

Със сигурност всеки работодател ще предприеме мерки за предотвратяване на 

разпространението на вируса в предприятието му. Във връзка с това Асоциация на 

индустриалния капитал в България (АИКБ) отправят към своите членове списък с 

препоръки. 

Повече информация 

 

 

 

 
 

http://tourismboard.bg/news/radosvet-radev-ako-epidemiyata-ot-koronavirusa-u-nas-priklyuchi-v-ramkite-na-parvoto-polugodie-tova-shte-dade-shans-za-vazstanovyavane-na-balgarskiya-morski-turizam/
http://tourismboard.bg/news/radosvet-radev-ako-epidemiyata-ot-koronavirusa-u-nas-priklyuchi-v-ramkite-na-parvoto-polugodie-tova-shte-dade-shans-za-vazstanovyavane-na-balgarskiya-morski-turizam/
http://tourismboard.bg/news/ot-abtta-nastoyavat-mt-i-kzp-nezabavno-da-obyavyat-che-turoperatorite-imat-pravo-da-predlagat-na-klientite-si-vaucheri-za-izpolzvane-na-zaplatenite-sumi-v-badeshti-periodi/
http://tourismboard.bg/news/ot-abtta-nastoyavat-mt-i-kzp-nezabavno-da-obyavyat-che-turoperatorite-imat-pravo-da-predlagat-na-klientite-si-vaucheri-za-izpolzvane-na-zaplatenite-sumi-v-badeshti-periodi/
http://tourismboard.bg/news/preporaki-na-aikb-za-predpriyatiyata-vav-vrazka-s-covid-19/
http://tourismboard.bg/news/preporaki-na-aikb-za-predpriyatiyata-vav-vrazka-s-covid-19/
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 БСК стартира „Е-борса за взаимопомощ“ 

 

Във връзка със създалата се кризисна 

ситуация, предизвикана от 

разпространението на коронавирус COVID-

19, Българската стопанска камара стартира 

„Е-борса за взаимопомощ“, където фирмите 

ще имат възможност да регистрират обяви 

за търсене или предлагане на продукти, 

услуги или възможност за ангажиране на 

служители, които в периода на извънредното положение не могат да бъдат натоварени 

и са поставени под риск от загуба на работно място. 

Повече информация 

 

  

 

 

 

  

 

Новини от България и чужбина в ситуацията с пандемията 

COVID-19   
 

 

 Ангелкова: Издадох заповед за спиране на всякакъв вид туризъм 

 

Безотговорно е в тази ситуация да се пътува с цел туризъм и екскурзии. Много 

тежко ми е това да го кажа, но е важно за здравето на хората. Издадох заповед до 13 

април да се преустановят всички дейности по закона за туризма – основно вътрешен и 

изходящ туризъм, входящ туризъм също. Това заяви министърът на туризма Николина 

Ангелкова, предаде репортер на БГНЕС. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/bsk-startira-e-borsa-za-vzaimopomosht/
http://tourismboard.bg/news/bsk-startira-e-borsa-za-vzaimopomosht/
http://tourismboard.bg/news/angelkova-izdadoh-zapoved-za-spirane-na-vsyakakav-vid-turizam/
http://tourismboard.bg/news/angelkova-izdadoh-zapoved-za-spirane-na-vsyakakav-vid-turizam/
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ЕК прие Временна рамка, за да могат държавите членки 

допълнително да подпомагат икономиката в условията на 

епидемичния взрив от COVID-19 

 

Европейската комисия прие 

Временна рамка, която ще позволи на 

държавите членки да използват цялата 

гъвкавост, предвидена в правилата за 

държавната помощ, за да подпомогнат 

икономиката в контекста на епидемичния 

взрив от COVID-19. Също както много 

други мерки за подкрепа, които държавите 

членки могат да използват съгласно 

действащите правила за държавната помощ, Временната рамка позволява на държавите 

членки да гарантират, че всички видове предприятия имат достъп до достатъчно 

ликвидност, както и да не позволят на икономическата дейност да спира по време на 

епидемичния взрив от COVID-19 и след него. 

Повече информация 

 

 

От 00:00 часа на 18 март влиза в сила забрана за влизане в 

България на граждани, пристигащи от рискови държави 

 

От 00:00 часа на 18 март временно се забранява влизането на територията на Р 

България на гражданите на Китай, Иран, Бангладеш, Индия, Малдиви, Непал, Шри 

Ланка, Испания, Италия, Южна Корея, Франция, Германия, Нидерландия, Швейцария, 

Великобритания и Северна Ирландия. 

Повече информация 

 

 

ЕС затваря границите за хора от трети страни за месец 

 

Европейският съюз затваря границите си за хора от трети страни за период от 

един месец. Това обяви премиерът Бойко Борисов на брифинг в Министерски съвет 

след видеоконферентна връзка с евролидерирте, посветена на коронавируса. 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ek-prie-vremenna-ramka-za-da-mogat-darzhavite-chlenki-dopalnitelno-da-podpomagat-ikonomikata-v-usloviyata-na-epidemichniya-vzriv-ot-covid-19/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/ek-prie-vremenna-ramka-za-da-mogat-darzhavite-chlenki-dopalnitelno-da-podpomagat-ikonomikata-v-usloviyata-na-epidemichniya-vzriv-ot-covid-19/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/ot-00-00-chasa-na-18-mart-vliza-v-sila-zabrana-za-vlizane-v-balgariya-na-grazhdani-pristigashti-ot-riskovi-darzhavi/
http://tourismboard.bg/news/ot-00-00-chasa-na-18-mart-vliza-v-sila-zabrana-za-vlizane-v-balgariya-na-grazhdani-pristigashti-ot-riskovi-darzhavi/
http://tourismboard.bg/news/es-zatvarya-granitsite-za-hora-ot-treti-strani-za-mesets/
http://tourismboard.bg/news/es-zatvarya-granitsite-za-hora-ot-treti-strani-za-mesets/
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Министър Захариева: Българи, спрете да пътувате! 

 

“Една от основните задачи пред външно министерство, освен да следи 

ситуацията по границите, е да подпомага сънародниците ни зад граница. Искам да ги 

призова да не пътуват. Въпреки призивите много от тях не спират да пътуват, като не 

попадат в графата неотложен случай”, подчерта Екатерина Захариева и призова за 

анулиране на организираните екскурзии. 

Повече информация 

 

 

 

Министър Ангелкова: Искам да помоля всички колеги от 

сектора да бъдат отговорни, обединени ще намерим сили да 

продължим напред 

 

„Здравето е на първо място. Вярвам, че с обединени усилия в тази изключително 

тежка ситуация ще намерим сили да продължим напред колкото и да е трудно“, каза 

министърът на туризма Николина Ангелкова по време на брифинг в Министерски. 

Повече информация 

 

 

 

Информация за възможностите за преминаване на граници 

заради ограниченията на различни държави във връзка с 

разпространението на COVID-19 

 

Във връзка с разпространението на COVID- 19 и мерките, които вземат редица 

държави за ограничение на потоците през границите си, Министерството на туризма 

следи внимателно изключително динамичната ситуация. Повече информация 

  

Информация на МВнР на Р България за мерки и ограничения на придвижването 

в Европа и по света към 17 март 2020 г.: ТУК 

 

Нови ограничителни мерки във Филипините: ТУК 

 

 
 

http://tourismboard.bg/news/ministar-zaharieva-balgari-sprete-da-patuvate/
http://tourismboard.bg/news/ministar-zaharieva-balgari-sprete-da-patuvate/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-iskam-da-pomolya-vsichki-kolegi-ot-sektora-da-badat-otgovorni-obedineni-shte-namerim-sili-da-prodalzhim-napred/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-iskam-da-pomolya-vsichki-kolegi-ot-sektora-da-badat-otgovorni-obedineni-shte-namerim-sili-da-prodalzhim-napred/
http://tourismboard.bg/news/informatsiya-za-vazmozhnostite-za-preminavane-na-granitsi-zaradi-ogranicheniyata-na-razlichni-darzhavi-vav-vrazka-s-razprostranenieto-na-covid-19/
http://tourismboard.bg/news/informatsiya-za-vazmozhnostite-za-preminavane-na-granitsi-zaradi-ogranicheniyata-na-razlichni-darzhavi-vav-vrazka-s-razprostranenieto-na-covid-19/
http://tourismboard.bg/news/aktualna-informatsiya-na-mvnr-na-r-balgariya-za-merki-i-ogranicheniya-na-pridvizhvaneto-v-evropa-i-po-sveta-kam-17-mart-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/aktualna-informatsiya-na-mvnr-na-r-balgariya-za-merki-i-ogranicheniya-na-pridvizhvaneto-v-evropa-i-po-sveta-kam-17-mart-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/novi-ogranichitelni-merki-vav-filipinite/
http://tourismboard.bg/news/novi-ogranichitelni-merki-vav-filipinite/
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 САЩ спират да издават визи по света заради вируса 

 

САЩ прекратяват всички 

обикновени визови услуги по света поради 

глобалната пандемия от коронавирус. 

Държавният департамент заяви, че в 

службите за пътуване в американските 

посолства и консулства все още се обмислят 

спешни визи, ако има адекватна причина за 

тях. 

Повече информация 

 

 

 Индия забранява влизането в страната на граждани на ЕС 

 

Считано от 18  до 31 март 2020 г. към точката на отпътуване /излитане/ Индия 

забранява влизането на пътници от страните на ЕС, ЕИП, Турция и Великобритания, 

като се забранява на авиокомпаниите да качват такива пътници още при началната им 

точка на пътуване. За същия период Индия разширява мярката за поставяне под 

задължителна карантина и над гражданите на ОАЕ, Катар, Оман и Кувейт, както и на 

пътниците пристигащи от или през тези страни.. 

Повече информация 

 

 

 2 874 е броят на пренощували лица в местата за настаняване на 

територията на Република България към 16 март 2020 г. 
 

По данни от Електронната система за туристическа информация (ЕСТИ)  броят 

на туристите, пренощували в места за настаняване на територията на Република 

България на 16 март 2020 г. е 2874, като  от тях 51% (1469 души) са български 

граждани, а 49 на сто (1405 души) - чужди граждани. 

В зимния ни курорт Банско пренощувалите в местата за настаняване са 347 

души, основната част от които 286 души са чужденци, останалите 61 са българи. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/sasht-spirat-da-izdavat-vizi-po-sveta-zaradi-virusa/
http://tourismboard.bg/news/sasht-spirat-da-izdavat-vizi-po-sveta-zaradi-virusa/
http://tourismboard.bg/news/indiya-zabranyava-vlizaneto-v-stranata-na-grazhdani-na-es/
http://tourismboard.bg/news/indiya-zabranyava-vlizaneto-v-stranata-na-grazhdani-na-es/
http://tourismboard.bg/news/2-874-e-broyat-na-prenoshtuvali-litsa-v-mestata-za-nastanyavane-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-kam-16-mart-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/2-874-e-broyat-na-prenoshtuvali-litsa-v-mestata-za-nastanyavane-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-kam-16-mart-2020-g/
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 Министър Ангелкова: Предлагаме възможност за издаване на 

ваучери от туроператорите за бъдещо пътуване до 24 месеца 

 

Предлагаме да има възможност туроператорът да издава ваучери за бъдещо 

пътуване със срок до 24 месеца. Предлагаме също, докато трае извънредното 

положение у нас, 14-дневният срок за възстановяване на сумите за отменено пътуване 

да не действа, защото в противен случай има реална опасност голяма част от 

туроператорите да фалират. Предлагаме също и отложено плащане по споразумение 

между туроператора и пътуващия. Ваучерите до 24 месеца за отсрочка на пътуването са 

предложени, за да може да има обективност и разбиране между туроператора и 

клиента. 

Това коментира министърът на туризма Николина Ангелкова след заседанието 

на парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм във връзка с 

извънредното положение у нас заради разпространението на COVID-19 и последиците 

за сектора. 

Повече информация 

 

 

 Унгария предприема мерки за подпомагане на туристическата 

индустрия 

 

Правителството на Унгария взе решения, които бяха обявени на страницата на 

премиера Виктор Орбан във Фейсбук.. 

Повече информация 

 

 

 Нови по-стриктни мерки в борбата с COVID-19 от 21 март 2020 г. 
 

Считано от 00.00 часа на 21 март 2020 г. влизат в сила по-строги 

противоепидемични мерки на територията на България, предаде репортер на БГНЕС. 

Преустановяват се посещенията на паркове, градини, спортни и детски 

площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. МВР ще организират 

котрнолно-пропускателни пунктове на пътищата на областните центрове и ще 

извършват проверка на целта на пътуването на гражданите, заяви здравният министър 

Кирил Ананиев. 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-predlagame-vazmozhnost-za-izdavane-na-vaucheri-ot-turoperatorite-za-badeshto-patuvane-do-24-mesetsa/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-predlagame-vazmozhnost-za-izdavane-na-vaucheri-ot-turoperatorite-za-badeshto-patuvane-do-24-mesetsa/
http://tourismboard.bg/news/ungariya-predpriema-merki-za-podpomagane-na-turisticheskata-industriya/
http://tourismboard.bg/news/ungariya-predpriema-merki-za-podpomagane-na-turisticheskata-industriya/
http://tourismboard.bg/news/novi-po-striktni-merki-v-borbata-s-covid-19-ot-21-mart-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/novi-po-striktni-merki-v-borbata-s-covid-19-ot-21-mart-2020-g/
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 Банско продължава да бъде сред най-добрите зимни курорти в 

Европа 

Банско разполага с 75 км ски писти, 27 км лифтови съоръжения, 12 км трасе за 

ски бягане и биатлон и две черни писти. Банско печели шест години по ред отличието 

за най-добър ски курорт в България. Призът се връчва от Академията на Световните 

Ски награди. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/bansko-prodalzhava-da-bade-sred-naj-dobrite-zimni-kurorti-v-evropa/
http://tourismboard.bg/news/bansko-prodalzhava-da-bade-sred-naj-dobrite-zimni-kurorti-v-evropa/

