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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Д-р Полина Карастоянова: Неоснователни са страховете, че няма 

да може да пътуваме през лятото 

 

В интервю за bTV на 14 май 2020 г. 

Изпълнителният директор на НБТ д-р 

Карастоянова обясни, че е напълно 

разбираемо 14-дневната карантина да 

създава дискомфорт. По думите ѝ обаче в 

момента текат разговори с всички съседни 

на България страни и се очаква скоро да са 

ясни правилата, по които ще продължи 

летния сезон. 

Вж. интервюто 

 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-neosnovatelni-sa-strahovete-che-nyama-da-mozhe-da-patuvame-prez-lyatoto/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-neosnovatelni-sa-strahovete-che-nyama-da-mozhe-da-patuvame-prez-lyatoto/
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 Д-р Полина Карастоянова: Предложението за намаляване на 

ДДС е положителна стъпка и това ще доведе до изсветляване на 

сектора и ще облекчи предприемачите в създалата се ситуация 

 

Д-р Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ, посочи за агенция БТА, че 

намалената ставка на ДДС в туризма от години работи в повечето европейски страни и 

не е антикризисна мярка, а естествена финансово-икономическа логика, която е 

възприета за правилна и е показала добри приходи за фиска и стимулира националната 

икономика като цяло. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Д-р Полина Карастоянова: Политическа смелост е намаляването 

на ДДС на 9% за ресторанти и хотели 

 

Според д-р Полина Карастоянова е изключително разумно и целесъобразно 

уточнението, че решението ще влезе в сила след приемането на Закона. Решението на 

Народното събрание да подкрепи с финансов ресурс чартърните авиокомпании също е 

проява на политическа зрялост и финансово-икономическа логика, уточни тя за радио 

Фокус. 

Повече информация 

 

 

 

 НБТ участва в серия от уебинари на тема COVID-19: РЕСТАРТ 

В ТУРИЗМА 

 

На уебинара беше обсъдена и Харта на българския туризъм. Хартата съдържа 

декларираното желание на туристическия бизнес в България да отговори на 

очакванията на клиентите към услугите, нашите ангажименти и задължения, за 

осигуряване на пресни плодове, зеленчуци, местни и млечни произведения, вина, пиво, 

напитки, козметика за СПА процедури, произведена от български производители в 

местата за настаняване, хранене и развлечения. 

 

Повече информация 

 
 

  

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-predlozhenieto-za-namalyavane-na-dds-e-polozhitelna-stapka-i-tova-shte-dovede-do-izsvetlyavane-na-sektora-i-shte-oblekchi-predpriemachite-v-sazdalata-se-situatsiya/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-predlozhenieto-za-namalyavane-na-dds-e-polozhitelna-stapka-i-tova-shte-dovede-do-izsvetlyavane-na-sektora-i-shte-oblekchi-predpriemachite-v-sazdalata-se-situatsiya/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-politicheska-smelost-e-namalyavaneto-na-dds-na-9-za-restoranti-i-hoteli/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-politicheska-smelost-e-namalyavaneto-na-dds-na-9-za-restoranti-i-hoteli/
http://tourismboard.bg/news/nbt-uchastva-v-seriya-ot-uebinari-na-tema-covid-19-restart-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/nbt-uchastva-v-seriya-ot-uebinari-na-tema-covid-19-restart-v-turizma/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

 Ресторант "Сезони" в Hilton Sofia посреща гости от 9 май с ново 

меню 

 

Специално за пролетта ресторант „Сезони" в Hilton Sofia разработи ново меню, 

включващо ястия кактоот международната кухня, така и на местни кулинарни 

изкушения с впечатляваща презентация. Ресторантът е отворен 7 дни в седмицата от 

06.30 до 22.30 часа и предлага целодневно хранене в приятна атмосфера. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

  

 

Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 Антоанета Тодорова: С безплатен уикенд в Банско благодарим 

на медиците от първа линия 

 

Безплатен уикенд в Банско по време на предстоящия зимен сезон 2020/2021 – от 

тази възможност ще може да се възползват всички медици у нас, които са на първа 

линия в борбата срещу Covid 19. Инициативата е на община Банско, концесионера на 

ски зоната „Юлен“ АД и Алианс за популяризиране и развитие на туризма в регион 

Банско. 

За повече подробности за идеята Труд потърси за интервю г-жа Антоанета 

Тодорова, член на Управителния съвет на Алианса. 

 

Прочети интервю 

 

 

http://tourismboard.bg/news/restorant-sezoni-v-hilton-sofia-posreshta-gosti-ot-9-maj-s-novo-menyu/
http://tourismboard.bg/news/restorant-sezoni-v-hilton-sofia-posreshta-gosti-ot-9-maj-s-novo-menyu/
http://tourismboard.bg/news/antoaneta-todorova-s-bezplaten-uikend-v-bansko-blagodarim-na-meditsite-ot-parva-liniya/
http://tourismboard.bg/news/antoaneta-todorova-s-bezplaten-uikend-v-bansko-blagodarim-na-meditsite-ot-parva-liniya/
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Проф. Маринов: Ако не отворят границите за туристи, трябва да 

копаем морето и да садим домати! 

 

"Само отварянето на границите може да спаси туризма във Варна. Ако това не се 

случи, ситуацията е трагична. Какво ни остава - да копаем морето и да садим домати и 

пипер ли?" Така коментира за Varna24.bg ситуацията около кризата в туризма проф. 

Стоян Маринов от УС на Варненската туричстическа камара и декан на факултет 

"Управление" в Икономически университет - Варна. 

 

Повече информация 

 

 

  

  

 

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 Министерството на туризма публикува проект на указания за 

функциониране на местата за настаняване и заведенията след отмяна 

на извънредното положение в Република България 

 

Документът се базира на указанията от Министерството на здравеопазването 

според правилата на Световната здравна организация и Европейския център за 

превенция и контрол на заразите. 

Мерките, предложени в текста, са свързани с дейността на местата за 

настаняване и заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към тях или 

самостоятелни, които имат открити площи (тераси, градини и др. такива пространства). 

Като се има предвид, че туристическите обекти са различни по своето териториално 

местоположение, предназначение, функции, дизайн, експлоатация и управление, 

адаптациите следва да се правят индивидуално, но така, че да съответстват на този 

документ. 

 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/prof-marinov-ako-ne-otvoryat-granitsite-za-turisti-tryabva-da-kopaem-moreto-i-da-sadim-domati/
http://tourismboard.bg/news/prof-marinov-ako-ne-otvoryat-granitsite-za-turisti-tryabva-da-kopaem-moreto-i-da-sadim-domati/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-publikuva-proekt-na-ukazaniya-za-funktsionirane-na-mestata-za-nastanyavane-i-zavedeniyata-sled-otmyana-na-izvanrednoto-polozhenie-v-republika-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-publikuva-proekt-na-ukazaniya-za-funktsionirane-na-mestata-za-nastanyavane-i-zavedeniyata-sled-otmyana-na-izvanrednoto-polozhenie-v-republika-balgariya/
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9% ДДС за заведенията 

 

„Правим изключение за вас, защото с 

наша заповед е затворен секторът, образно 

казано. И така е в цял свят. Това може пък 

да е една мярка, която в последствие да даде 

добри резултати и да бъде трайна. Всичко е 

в нашите ръце“, изтъкна министър-

председателят Борисов на работна среща с 

представители на Асоциацията на 

заведенията и Българската хотелиерска и ресторантьорска организация. Той акцентира, 

че с така обсъдените промени с понижения ДДС, означава, че оборотите и дейността на 

ресторантите и хотелите трябва да са 100% на светло. 

 

Повече информация 

 

 

По 35 евро за чужд турист, идващ на почивка у нас с български 

чартър, дава държавата 

 

По 35 евро на чужд турист, който идва на почивка у нас с български чартърен 

превозвач, ще получават туроператорите от държавата през следващите 2 години. Това 

решиха депутатите, които приеха на второ четене текстове в Закона за здравето, с които 

променят и закона за извънредното положение. Средствата ще се предоставят само за 

полети над 100 души. 

 

Повече информация 

 

 

Министър Захариева: Карантината след прибиране от чужбина 

ще остане поне до края на май 2020 

 

Мерките, свързани с ограничението на разпространението на коронавируса, 

които засягат пътуванията, ще се отхлабват според развитието на обстановката. Поне 

до края на май обаче ще остане задължителната 14-дневна карантина след прибиране от 

чужбина. Това коментира по Нова телевизия вицепремиерът и външен министър 

Екатерина Захариева на 13 май 2020 г. 

 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/9-dds-za-zavedeniyata-ot-2021-g/
http://tourismboard.bg/news/9-dds-za-zavedeniyata-ot-2021-g/
http://tourismboard.bg/news/po-35-evro-za-chuzhd-turist-idvasht-na-pochivka-u-nas-s-balgarski-chartar-dava-darzhavata/
http://tourismboard.bg/news/po-35-evro-za-chuzhd-turist-idvasht-na-pochivka-u-nas-s-balgarski-chartar-dava-darzhavata/
http://tourismboard.bg/news/ministar-zaharieva-karantinata-sled-pribirane-ot-chuzhbina-shte-ostane-pone-do-kraya-na-maj-13-maj-2020/
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Министър Ангелкова: Благодарение на взетите мерки срещу 

COVID-19 даваме възможност на туризма да заработи поетапно 

 

За да продължим напред и да имаме 

късен летен сезон със старт от 1 юли, 

основното е стриктно да се изпълняват 

всички здравни изисквания, заяви във 

Варна министърът на туризма Николина 

Ангелкова след работна среща с 

представители на бизнеса от област Варна и 

Добрич, проведена на 14 май 2020 г. В 

дискусията участваха кметовете на Варна и на Добрич Иван Портних и Йордан 

Йорданов, областният управител на Варна Стоян Пасев, експерти от РЗИ, БАБХ, 

ръководители на туристически организации, туроператори и др.  

 

Повече информация 

 

 

 

Започна работа новият консултативен съвет по туризма в 

Несебър 

 

Новият състав на Общинския консултативен съвет по туризъм бе учреден в 

Несебър на 14 май 2020 г. Той се свиква и председателства от кмета Николай 

Димитров. 

В състава на съвета участват с равен брой представители на местната 

администрация, местните общински структури, музеи от една страна и от друга 

представители на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически 

регистър, както и други физически и юридически лица, които имат отношение към 

развитието на туризма..  

 

Повече информация 

  

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-blagodarenie-na-vzetite-merki-sreshtu-covid-19-davame-vazmozhnost-na-turizma-da-zaraboti-poetapno/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-blagodarenie-na-vzetite-merki-sreshtu-covid-19-davame-vazmozhnost-na-turizma-da-zaraboti-poetapno/
http://tourismboard.bg/news/zapochna-rabota-noviyat-konsultativen-savet-po-turizma-v-nesebar/
http://tourismboard.bg/news/zapochna-rabota-noviyat-konsultativen-savet-po-turizma-v-nesebar/
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Глобус Медия Груп с най-големия архив от кадри за България с 

висока резолюция 

 

Globus Media Group вярва, че 

националният туристически продукт е 

приоритет за всички нас и че обединените 

усилия на целия бранш ще подпомогнат 

благополучното пресътворяване на туризма 

в България.  

Автори са на повече от 2000 

рекламни видео продукта за туристическата 

индустрия и оператор на два туристически ТВ канала. 

Повече информация 

 

 

  

  

  

 

Новини от света в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 Българите от Западните покрайнини ще могат да идват в 

родината без карантина 

 

България и Сърбия частично 

отвориха границата си за преминаване на 

граждани от пограничните райони, които 

работят в другата страна, без да бъдат 

подлагани на карантина, съобщи 

Министерство на външните работи на 

Република България на 15 май 2020 г. 

 

Повече информация 

  

 

 

http://tourismboard.bg/news/globus-mediya-grup-s-naj-golemiya-arhiv-ot-kadri-za-balgariya-s-visoka-rezolyutsiya/
http://tourismboard.bg/news/globus-mediya-grup-s-naj-golemiya-arhiv-ot-kadri-za-balgariya-s-visoka-rezolyutsiya/
http://tourismboard.bg/news/balgarite-ot-zapadnite-pokrajnini-shte-mogat-da-idvat-v-rodinata-bez-karantina/
http://tourismboard.bg/news/balgarite-ot-zapadnite-pokrajnini-shte-mogat-da-idvat-v-rodinata-bez-karantina/
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ЕК: Свободното движение и пресичането на границите е 

ключово за туризма 

 

На 13 май 2020 г. Европейската комисия (ЕК) представи пакет от насоки и 

препоръки, които да помогнат на държавите-членки постепенно да премахнат 

ограниченията за пътуване и да позволят на туристическия бизнес да стартира отново 

след месеци блокиране, като спазват необходимите здравни предпазни мерки. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 ЕК: Държавите да дават гаранции за пътническите ваучери 

 

Европейската комисия ще каже на страните членки на ЕС да дават държавни 

гаранции за пътническите ваучeри по време на коронавирусната пандемия, ако 

предпочетат хората да получават ваучери, вместо да им бъдат връщани пари. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 Гърция отваря организираните плажове 

 

С пълна сила се прилага планът на гръцкото правителство за постепенното 

премахване на мерките, наложени срещу COVID-19. Организираните плажове ще бъдат 

отворени през уикенда 16-17 май 2020 г., а на 25 май ще бъде разрешено свободно 

движение до всички острови. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ek-svobodnoto-dvizhenie-i-presichaneto-na-granitsite-e-klyuchovo-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ek-svobodnoto-dvizhenie-i-presichaneto-na-granitsite-e-klyuchovo-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/evropejskata-komisiya-darzhavite-da-davat-garantsii-za-patnicheskite-vaucheri/
http://tourismboard.bg/news/evropejskata-komisiya-darzhavite-da-davat-garantsii-za-patnicheskite-vaucheri/
http://tourismboard.bg/news/gartsiya-otvarya-organiziranite-plazhove/
http://tourismboard.bg/news/gartsiya-otvarya-organiziranite-plazhove/
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 Гърция подписва междуправителствени споразумения за 

туризъм, България в списъка 

 

С междуправителствени споразумения Гърция ще се бори за намаляване на 

туристическите загуби. Вече е постигната договореност с Израел за седмичен полет от 

началото на юли или малко по-рано. Атина в момента води преговори с Русия, 

Германия, Австрия, Кипър, Дания, Норвегия, Чехия и Австралия, където пандемията е 

овладяна ефективно, както в Гърция. Залага и на споразумения с балкански страни. 

 

Повече информация 

 

 

 Какво трябва да знаят пътуващите с цел туризъм в Европа това 

лято 

 

Пътниците следва да носят маски за лице в транспортните центрове и 

превозните средства, използвани за колективен транспорт, както и в хотелите,  се 

посочва в препоръките на Европейската комисия. 

 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/gartsiya-podpisva-mezhdupravitelstveni-sporazumeniya-za-turizam-balgariya-v-spisaka/
http://tourismboard.bg/news/gartsiya-podpisva-mezhdupravitelstveni-sporazumeniya-za-turizam-balgariya-v-spisaka/
http://tourismboard.bg/news/kakvo-tryabva-da-znayat-patuvashtite-s-tsel-turizam-v-evropa-tova-lyato/
http://tourismboard.bg/news/kakvo-tryabva-da-znayat-patuvashtite-s-tsel-turizam-v-evropa-tova-lyato/

