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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
 

 Д-р Полина Карастоянова: Само адекватен пакет от мерки ще 

изведе бранша от кризата 

 

COVID-19 в икономически план нанася еднакво големи щети както на 

туроператорите, така и на хотелиерите и ресторантьорите. И докато всеки ден сме 

съпричастни на процеса за овладяване на пандемията в нейния здравен и социален 

аспект, става съвършено ясно, че туристическият сектор е оставен да се справя без 

подкрепа от държавата. Това заяви д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор 

на Националния борд по туризъм, в интервю за в-к Марица. 

Повече информация 

 

  

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-samo-adekvaten-paket-ot-merki-shte-izvede-bransha-ot-krizata/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-samo-adekvaten-paket-ot-merki-shte-izvede-bransha-ot-krizata/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Ричард Алибегов: Няма как малък и среден бизнес, който не 

работи, да плаща 40% от заплатите и осигуровки 

 

На теория икономическите мерки на 

правителството са много хубави, но 

практиката изглежда по друг начин. Не 

разбирам как ще борим кризата с кредити, 

които трябва да се връщат. Бизнесът трябва 

да вземе допълнително заеми - за какво 

обаче не е ясно. Това коментира в студиото 

на бТВ на 25 март 2020 г. Ричард Алибегов, 

председател на Асоциацията на заведенията, асоцииран член на Националния борд по 

туризъм. По думите му с тези мерки няма да преборим кризата. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

Новини от други НПО от сектор Туризъм в България 
 

 

 Туроператорите искат от ЕК по-дълъг срок за възстановяване 

пари на клиенти – до 1 година 

 

Туроператорите от всички държави членки на ЕС освен Франция са поискали от 

Европейската комисия да се удължи срока, в който трябва да възстановят пари на 

клиенти. Това обяви в интервю за бТВ Павлина Иванова, туроператор и представител 

на АБТТА, на 26 март 2020 г. 

Повече информация 

 
 

  

http://tourismboard.bg/news/alibegov-nyama-kak-malak-i-sreden-biznes-kojto-ne-raboti-da-plashta-40-ot-zaplatite-i-osigurovki/
http://tourismboard.bg/news/alibegov-nyama-kak-malak-i-sreden-biznes-kojto-ne-raboti-da-plashta-40-ot-zaplatite-i-osigurovki/
http://tourismboard.bg/news/turoperatorite-iskat-ot-ek-po-dalag-srok-za-vazstanovyavane-pari-na-klienti-do-1-godina/
http://tourismboard.bg/news/turoperatorite-iskat-ot-ek-po-dalag-srok-za-vazstanovyavane-pari-na-klienti-do-1-godina/
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 Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 Министър Ангелкова пред Дарик: Благодаря на всички в 

туризма, които работят отговорно въпреки тежката ситуация 

 

Туризмът е в безпрецедентна криза 

каза министър Ангелкова пред слушателите 

на Дарик радио и допълни, че една от 

антикризисните мерки е да се издават 

ваучери, които да важат 24 месеца, и по 

този начин да се подппомогне туризма. 

Спират да текат сроковете за 

въстановяване на парите за платена 

екскурзия и почивка, посочи тя. 

Обмисля се и варианта, и след края на извънредното положение, туроператорите 

да не връщат парите, а да издават ваучери, които да се ползват от клиентите до 24 

месеца. 

Повече информация 

 

 

Министър Ангелкова: Обмисляме ваучери за 24 месеца заради 

отлагането на почивки 

 

Туризмът буквално не работи. Изправени сме пред безпрецедентна криза в 

световен мащаб. Това заяви по БНТ министърът на туризма Николина Ангелкова на 22 

март 2020 г. Здравето на хората в този момент е на първо място, никой не може да си 

представи подобна безпрецедентна пандемия като коронавируса, допълни тя. 

Повече информация 

 

 

Министър Ангелкова: Усилията ни това лято ще са насочени 

към вътрешния пазар 

 

Туризмът в момента на практика не работи и не е ясно колко дълго ще продължи 

кризата в сектора заради коронавируса. Това каза в ефира на бТВ министърът на 

туризма Николина Ангелкова на 26 март 2020 г. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-pred-darik-blagodarya-na-vsichki-v-turizma-koito-rabotyat-otgovorno-vapreki-tezhkata-situatsiya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-pred-darik-blagodarya-na-vsichki-v-turizma-koito-rabotyat-otgovorno-vapreki-tezhkata-situatsiya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-obmislyame-vaucheri-za-24-mesetsa-zaradi-otlaganeto-na-pochivki/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-obmislyame-vaucheri-za-24-mesetsa-zaradi-otlaganeto-na-pochivki/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-usiliyata-ni-tova-lyato-shte-sa-nasocheni-kam-vatreshniya-pazar/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-usiliyata-ni-tova-lyato-shte-sa-nasocheni-kam-vatreshniya-pazar/
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Туроператорите с призив: Възползвайте се от ваучери за 

почивка, а не от финансова компенсация 

 

Ваучери, вместо връщане на пари за 

вече капарирани екскурзии - може да спаси 

туристическия бранш, след като кризата с 

разпространението на COVID-19 приключи. 

Това заяви говорителя Кризисния щаб в 

туризма Емил Абузов в ефира на бТВ на 27 

март 2020 г. 

Представителят на туристическия 

бранш обясни, че за по-голяма сигурност на 

клиентите, ваучерите ще се разпространяват от Министерството на туризма. 

Повече информация 

 

 

 

Заради пандемията: Застрашен ли е летният сезон у нас 

 

Въпросът, който вълнува всички работещи в сферата на туризма е ще има ли 

през тази година летен сезон? 

Заради динамичната ситуация с пандемията обаче към момента никой не може 

да се ангажира с отговор. На този етап е ясно, че се провалят предстоящите празници, 

които са по-скоро във времето. 

Повече информация 

 

 

 

Здравка Чимева, туроператор: Върху туризма се нанесоха 

огромни щети, като пострадахме не само ние, но и хотелиери, 

ресторантьори, превозвачи 

 

Туризмът е секторът, който при всички кризисни ситуации винаги е удрян пръв. 

Това каза за радио „Фокус” - Пирин туроператорът Здравка Чимева на 27 март 2020 г. 

Тя поясни, че когато говорим за туризъм, следва да имаме предвид едно широко 

понятие, което в себе си включва не само екскурзия до дадено място, а настаняване, 

ресторанти и прочие. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/turoperatorite-s-priziv-vazpolzvajte-se-ot-vaucheri-za-pochivka-a-ne-ot-finansova-kompensatsiya/
http://tourismboard.bg/news/turoperatorite-s-priziv-vazpolzvajte-se-ot-vaucheri-za-pochivka-a-ne-ot-finansova-kompensatsiya/
http://tourismboard.bg/news/zaradi-pandemiyata-zastrashen-li-e-letniyat-sezon-u-nas/
http://tourismboard.bg/news/zaradi-pandemiyata-zastrashen-li-e-letniyat-sezon-u-nas/
http://tourismboard.bg/news/zdravka-chimeva-turoperator-varhu-turizma-se-nanesoha-ogromni-shteti-kato-postradahme-ne-samo-nie-no-i-hotelieri-restorantori-prevozvachi/
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Ефектът на COVID-19 върху българския туризъм 

 

Свободното движение на хората е силно ограничено, а редица експерти 

прогнозират, че разпространението на коронавируса ще бъде овладяно най-рано през 

юни-юли. При този сценарий се задава истинска криза в туризма, не само в България, 

но и в цял свят, пише редакторът във Forbes Мирослав Майер. 

Повече информация 

 

 

Пускат български граждани от чужбина дори и с изтекли 

документи 

 

По разпореждане на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина 

Захариева ръководителите на всички български задгранични представителства 

получиха указания да поискат от държавите, в които са акредитирани, по изключение 

да разрешават на българските граждани да се прибират в България, дори ако 

документите им за самоличност са изтекли. 

Повече информация 

  

 

 5% ръст на посещенията на чужденци в България през февруари 

2020 г. 
 

През февруари 2020 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и 

екскурзия - 42.4%, сочат данните на НСИ. 

Повече информация 

 

 

 Милен Велчев: Гарантирайте на бизнеса, че подкрепата ще е до 

края на извънредното положение 

 

Правителството и щабът действат адекватно, усилията им ще спасят много 

човешки животи. Но тези действия неизбежно ще доведат до по-дълга стагнация и до 

обедняване на всички нас. Това каза бившият министър на финансите Милен Велчев в 

интервю за 24 часа. 

Повече информация 

 

  

http://tourismboard.bg/news/efektat-na-covid-19-varhu-balgarskiya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/efektat-na-covid-19-varhu-balgarskiya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/puskat-balgarski-grazhdani-ot-chuzhbina-dori-i-s-iztekli-dokumenti/
http://tourismboard.bg/news/puskat-balgarski-grazhdani-ot-chuzhbina-dori-i-s-iztekli-dokumenti/
http://tourismboard.bg/news/5-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-fevruari-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/5-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-fevruari-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/milen-velchev-garantirajte-na-biznesa-che-podkrepata-shte-e-do-kraya-na-izvanrednoto-polozhenie/
http://tourismboard.bg/news/milen-velchev-garantirajte-na-biznesa-che-podkrepata-shte-e-do-kraya-na-izvanrednoto-polozhenie/
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 Новини от света в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 Международният туризъм ще се понижи с от 20 до 30 процента 

през 2020 година, прогнозира Световната организация по туризъм 

 

Пандемията от коронавируса ще 

доведе до спад на туристическите 

посещения с 20 до 30 процента през 2020 

година, прогнозира Световната организация 

по туризъм (СОТ) към ООН. Досега тя 

очакваше спад от 1 до 3 процента спрямо 

2019 г. 

СОТ изчислява, че спадът на 

приходите от туристи е между 300 и 450 

милиарда долара (между 272 и 408 милиарда евро), което би се равнявало на около една 

трета от генерираните приходи през 2019 година. 

Повече информация 

 

 

 

 Авиокомпаниите пред колапс заради COVID-19 

 

Пандемията от коронавирус може да се окаже апокалипсис за гражданската 

авиация, ако правителствата не ѝ помогнат финансово, и то спешно. За оцеляването на 

авиокомпаниите ще са необходими близо 200 милиарда долара, изчислява 

Международната асоциация за въздушен транспорт. 

Повече информация 

 

 

 ООН стартира план за борба с коронавируса 

 

ООН пуска в действие план за оказване на подкрепа на бедните държави в 

борбата с коронавируса. Предполагаемият бюджет за него е около 2 милиарда долара, 

заяви генералният секретар на организацията Антонио Гутериш. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/mezhdunarodniyat-turizam-shte-se-ponizhi-s-ot-20-do-30-protsenta-prez-2020-godina-prognozira-svetovnata-organizatsiya-po-turizam/
http://tourismboard.bg/news/mezhdunarodniyat-turizam-shte-se-ponizhi-s-ot-20-do-30-protsenta-prez-2020-godina-prognozira-svetovnata-organizatsiya-po-turizam/
http://tourismboard.bg/news/aviokompaniite-pred-kolaps-zaradi-covid-19/
http://tourismboard.bg/news/aviokompaniite-pred-kolaps-zaradi-covid-19/
http://tourismboard.bg/news/oon-startira-plan-za-borba-s-koronavirusa/
http://tourismboard.bg/news/oon-startira-plan-za-borba-s-koronavirusa/
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 Г-20 с инвестиции от над 5 трилиона долара за борба с COVID-19 

 

Страните от Г-20 ще инвестират над 5 трилиона долара в световната икономика, 

за да преодолеят финансовите последици от пандемията от коронавирус. Това се казва 

в заключителното изявление на срещата на върха на държавните и правителствените 

глави на Г-20, проведена във формат на видеоконференция. 

Повече информация 

 

 

 

 Европа и САЩ с решителни икономически мерки срещу 

коронавируса 

 

През последните дни и седмици стана известно за трилиони евро финансови 

стимули за борба с глобалната коронавирусна пандемия. Финансовите власти казват, че 

това е само началото. Ето поглед върху някои от мерките, които са обявени. 

Повече информация 

 

 

 

 Лидерите на ЕС разработват стратегия за икономическо 

възстановяване 

 

Лидерите на държавите и правителствата на ЕС се споразумяха да разработят 

мащабен план за възстановяване на икономиката и социалната сфера за периода след 

преодоляване на кризата с разпространението на коронавируса, заяви ръководителят на 

Европейския съвет Шарл Мишел. 

Повече информация 

 

 

 

 Бундестагът гласува спасителен пакет от 1,1 трилиона евро 

 

Германският парламент гласува пакет от мерки на стойност близо 1,1 трилиона 

евро за защита на най-голямата европейска икономика от въздействието на пандемията 

на коронавирус. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/g-20-s-investitsii-ot-nad-5-triliona-dolara-za-borba-s-covid-19/
http://tourismboard.bg/news/g-20-s-investitsii-ot-nad-5-triliona-dolara-za-borba-s-covid-19/
http://tourismboard.bg/news/evropa-i-sasht-s-reshitelni-ikonomicheski-merki-sreshtu-koronavirusa/
http://tourismboard.bg/news/evropa-i-sasht-s-reshitelni-ikonomicheski-merki-sreshtu-koronavirusa/
http://tourismboard.bg/news/liderite-na-es-razrabotvat-strategiya-za-ikonomichesko-vazstanovyavane/
http://tourismboard.bg/news/liderite-na-es-razrabotvat-strategiya-za-ikonomichesko-vazstanovyavane/
http://tourismboard.bg/news/bundestagat-glasuva-spasitelen-paket-ot-1-1-triliona-evro/

