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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Д-р Полина Карастоянова: Туризмът беше ударен пръв, но и 

пръв може да влее свеж въздух в икономиката 

 

При 250 млн. лв инвестиция във ваучери за туризъм в БВП ще се върнат 1-1,2 

млрд, каза изпълнителният директор на НБТ в обстойно интервю за FlashNews, в което 

подробно обяснява предложенията на НБТ, която трябва да бъдат предприети, за да 

бъде успешен отново българския туризъм. 

 

Прочети цялото интервю 

 

  

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-turizmat-beshe-udaren-prav-no-i-prav-mozhe-da-vlee-svezh-vazduh-v-ikonomikata/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-turizmat-beshe-udaren-prav-no-i-prav-mozhe-da-vlee-svezh-vazduh-v-ikonomikata/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Доц. Румен Драганов: 47% от хотелите у нас казват, че ще 

намалят цените за лятото 

 

"47% от хотелите у нас казват, че ще 

намалят цените за летния сезон. Има 

жестока конкурентна борба. Ще видим 

различни маркетингови стратегии и 

трикове. Туризмът ни стои стабилно. Това 

заяви доц. Румен Драганов от Института за 

анализи и оценки в туризма и челн на 

Контролния съвет на НБТ в интервю за bTV 

на 7 май 2020 г. 

 

Вж. интервюто 

 

 

 

 

 Ричард Алибегов: С 2,5 м между масите заведенията са по-близо 

до фалит, отколкото до отваряне 

 

"Колегите в бранша са по-близо до 

стачни действия. Не знаем защо са 2,5 

метра, като в чужбина се говори за метър-

метър и половина. Тези 2,5 м убиха 

желанието на бизнеса да отваря", заяви 

председателят на Асоциация на 

ресторантьорите Ричард Алибегов, 

асоцииран член на НБТ, пред Bulgaria ON 

AIR на 4 май 2020 г. 

 

Вж. интервюто 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-47-ot-hotelite-u-nas-kazvat-che-shte-namalyat-tsenite-za-lyatoto/
http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-47-ot-hotelite-u-nas-kazvat-che-shte-namalyat-tsenite-za-lyatoto/
http://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-s-2-5-m-mezhdu-masite-zavedeniyata-sa-po-blizo-do-falit-otkolkoto-do-otvaryane/
http://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-s-2-5-m-mezhdu-masite-zavedeniyata-sa-po-blizo-do-falit-otkolkoto-do-otvaryane/
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 Ричард Алибегов разкри пред БЛИЦ с кои промени се 

гарантират сигурността на бизнеса и хората 

 

„Проведохме среща с Министерство на туризма, където изразихме своите 

притеснения за изискванията. Министър Николина Ангелкова веднага се отзова и 

обеща, че ще подкрепи исканите от нас промени. Както виждате днес това вече е факт“, 

заяви г-н Алибегов. 

 

Повече информация 

 

  

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 Минимум 1.5 метра трябва да бъде разстоянието между масите в 

откритите площи на ресторанти, кафе сладкарници и питейни 

заведения 

 

Министърът на здравеопазването актуализира заповедта, с която от 6 май, на 

ресторантите, кафе сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се 

разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски при спазване на определени 

противоепидемични мерки. 

 

Повече информация (вкл. Заповедта) 

 

 

БАБХ публикува Изисквания за работа в откритите търговски 

площи на заведенията при спазване на противоепидемичните мерки 

 

Българската агенция по безопасност 

на храните (БАБХ) публикува съгласувани 

с Министерството на здравеопазването 

Изисквания към бизнес операторите, 

стопанисващи обекти за обществено 

хранене за прилагане на определени 

противоепидемични мерки, при които от 6 

май, се разрешава да работят с клиенти на 

откритите си търговски площи. 

 

Повече информация (вкл. Изискванията) 

http://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-razkri-pred-blits-s-koi-promeni-se-garantirat-sigurnostta-na-biznesa-i-horata/
http://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-razkri-pred-blits-s-koi-promeni-se-garantirat-sigurnostta-na-biznesa-i-horata/
http://tourismboard.bg/news/minimum-1-5-metra-tryabva-da-bade-razstoyanieto-mezhdu-masite-v-otkritite-ploshti-na-restoranti-kafe-sladkarnitsi-i-pitejni-zavedeniya/
http://tourismboard.bg/news/minimum-1-5-metra-tryabva-da-bade-razstoyanieto-mezhdu-masite-v-otkritite-ploshti-na-restoranti-kafe-sladkarnitsi-i-pitejni-zavedeniya/
http://tourismboard.bg/news/babh-publikuva-iziskvaniya-za-rabota-v-otkritite-targovski-ploshti-na-zavedeniyata-pri-spazvane-na-protivoepidemichnite-merki/
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Забраната за пътуване с цел туризъм в България отпада 

 

„От 13-май, с отпадането на извънредното положение, ще отпадне и моята 

заповед, която забранява осъществяването на пътувания с цел туризъм. Ще имат 

възможност да работят и всички места за настаняване, основно къщите за гости, малки 

хотели, които отговарят на ограниченията и на изискванията”, информира министърът 

на туризма. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Ангелкова: Работим летният туристически сезон да 

започне от юли 

 

Министърът на туризма Николина Ангелкова обяви, че се работи летният 

туристически сезон да започне от началото на юли. Ангелкова, която взе участие в 

заседанието на Комисията по правни въпроси, на което депутатите приеха промени, 

свързани с мерките след края на извънредното положение, уточни, че стартът на сезона 

зависи изцяло от това как върви разпространението на коронавируса и 

епидемиологичната обстановка у нас. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Ангелкова: Чадърите на някои плажове ще са 

безплатни, на други – с ниски цени 

 

"Всеки плаж е различен и подходът трябва да е индивидуален. Това ще се 

договоря в анекс към договорите. Наемателите и концесионерите трябва да изразят 

своята позиция", уточни Ангелкова в интервю за bTV на 6 май 2020 г. 

 

Вж. интервю 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/zabranata-za-patuvane-s-tsel-turizam-v-balgariya-otpada/
http://tourismboard.bg/news/zabranata-za-patuvane-s-tsel-turizam-v-balgariya-otpada/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-rabotim-letniyat-turisticheski-sezon-da-zapochne-ot-yuli/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-rabotim-letniyat-turisticheski-sezon-da-zapochne-ot-yuli/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-chadarite-na-nyakoi-plazhove-shte-sa-bezplatni-na-drugi-s-niski-tseni/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-chadarite-na-nyakoi-plazhove-shte-sa-bezplatni-na-drugi-s-niski-tseni/


 

 

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Седалище: гр. София 1504 

ул. “Оборище” 19 

Офис: гр. София 1113 

ул. “Николай Хайтов” 2, вх.Д, ет. 2 

e-mail: office@nationaltourismboard.bg 

T +359 2 9714461 M +359 888 515325 

www.tourismboard.bg 

 

 

 

 

Министър Ангелкова: Предлагаме законови промени за 

безплатни или на по-ниски цени плажни принадлежности, до 12 

месеца срок за връщане на суми от туроператорите при неосъществено 

пътуване, удължаване с 1 г. на удостоверенията за категоризация 

 

Предлагаме правна възможност стопаните на плажове да ги направят по-

достъпни и сигурни в кризата. Бизнесът ще може до 100% да не плаща концесионната 

такса или наема, но само и единствено ако предложат безплатни плажни 

принадлежности. Това съобщи Министерството на туризма на 7 май 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

  

  

  

 

Международни новини в ситуацията с пандемията от  

COVID-19   
 

 

 Министър Ангелкова взе участие във виртуална 

телеконференция на министри на туризма на Регионална комисия за 

Европа към СОТ 

 

Министърът на туризма Николина Ангелкова участва в телеконференция на 

министри на туризма към Регионална комисия за Европа към Световната организация 

по туризъм (СОТ). Форумът бе воден от министъра на туризма на Гърция  Хари 

Теохарис, който е председател на комисия Европа към СОТ за периода 2019-2021 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-predlagame-zakonovi-promeni-za-bezplatni-ili-na-po-niski-tseni-plazhni-prinadlezhnosti-do-12-mesetsa-srok-za-vrashtane-na-sumi-ot-turoperatorite-pri-neosashtestveno-patuvane-udalzha/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-predlagame-zakonovi-promeni-za-bezplatni-ili-na-po-niski-tseni-plazhni-prinadlezhnosti-do-12-mesetsa-srok-za-vrashtane-na-sumi-ot-turoperatorite-pri-neosashtestveno-patuvane-udalzha/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-vze-uchastie-vav-virtualna-telekonferentsiya-na-ministri-na-turizma-na-regionalna-komisiya-za-evropa-kam-sot/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-vze-uchastie-vav-virtualna-telekonferentsiya-na-ministri-na-turizma-na-regionalna-komisiya-za-evropa-kam-sot/
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 Франс прес: Туризмът потъна: ще има ли изобщо летни 

ваканции? 

 

С 10 процента от брутния вътрешен продукт на ЕС и 27 милиона работни места 

туризмът е един от ключовите сектори на икономиката на Стария континент. Вече 

тежко засегнати от кризата с коронавируса, професионалистите в областта на туризма 

се опасяват от исторически лошо лято за бранша, въпреки че се опитват да се 

приспособят, информира в анализ агенция Франс прес на 7 май 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Пясъкът и морето не носят риск от заразяване с COVID-19 

 

Да се лежи на пясъка тази година е 

точно толкова безопасно, колкото беше и 

миналата година, и преди 10 години, заяви 

професорът по морска микробиология 

Адамантиа Ефстратиу. 

От самата морска вода няма как да се 

заразим с коронавирус и да се разболеем от 

това, посочват експерти. 

 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/frans-pres-turizmat-potana-shte-ima-li-izobshto-letni-vakantsii/
http://tourismboard.bg/news/frans-pres-turizmat-potana-shte-ima-li-izobshto-letni-vakantsii/
http://tourismboard.bg/news/pyasakat-i-moreto-ne-nosyat-risk-ot-zarazyavane-s-covid-19/
http://tourismboard.bg/news/pyasakat-i-moreto-ne-nosyat-risk-ot-zarazyavane-s-covid-19/

