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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 3 нови членове се присъединиха към Националния борд по 

туризъм 

 

На заседание на УС на Националния 

борд по туризъм (НБТ), проведено на 20 

май 2020 г., бяха приети за 3 нови членове: 

„Феста хотели“ АД и „Дизайн Скуад“ ООД 

за Пълноправни членове, както и Шеф Иван 

Манчев – за Индивидуален член на НБТ. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/3-novi-chlenove-se-prisaediniha-kam-natsionalniya-bord-po-turizam/
http://tourismboard.bg/news/3-novi-chlenove-se-prisaediniha-kam-natsionalniya-bord-po-turizam/
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 Д-р Карастоянова: Има мобилизация срещу 9% на ДДС в 

туризма 

 

Виждаме мобилизация в медиите на 

привържениците на тези, които са против 

въвеждане на 9% ДДС за туризма.  Това 

заяви в „Беновска пита“ по Канал 3 д-р 

Полина Карастоянова, изпълнителен 

директор на НБТ, на 17 май 2020 г. Тя 

подчерта, че засега няма нужда да се 

използва инструмента на протеста. 

Другият гост в предаването - Ричард Алибегов, председател на БАЗ, също изрази 

мнение, че няма причина за протести. "Диференцираната ставка в Европа е налице 

отдавна, а тази криза подаде да се случат нещата по-бързо", заяви той. 

 

Вж. интервюто 

 

 

 

 Д-р Полина Карастоянова за туризъм без карантина 

 

Д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по 

туризъм, в обширно интервю на тема "Туризъм без карантина – мерките на държавата" 

в студиото на ТВ Европа на 20 май 2020 г. 

 

Вж. интервюто 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

http://tourismboard.bg/news/d-r-karastoyanova-ima-mobilizatsiya-sreshtu-9-na-dds-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/d-r-karastoyanova-ima-mobilizatsiya-sreshtu-9-na-dds-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-za-turizam-bez-karantina/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-za-turizam-bez-karantina/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Ричард Алибегов, БАЗ: Нашият бранш все още не работи 

 

"Нашият бранш е един от най-

пострадалите. В момента ресторантьорство 

и туризъм не съществува в България и в 

Европа. Това е едно много смело 

политическо решение от господин премиера 

и едно доста точно решение, въпреки 

всичко, което чухме в последната седмица", 

каза в студиото на "Денят започва с Георги 

Любенов" по БНТ Ричард Алибегов, председател на БАЗ, на 16 май 2020 г. 

"В момента са отворили 35 до 40% от заведенията в София, за провинцията е 50 

на 50. Клубната сцена все още не е отворила", констатира той. 

 

Повече информация 

 
 

 

 БАЗ: Правят се некоректни внушения за подкрепата, която се 

предвижда за нашия бранш 

 

Прогнозите колко ще загуби бюджетът от намаляване на ДДС на 9% за бранша 

са некоректни, защото се изчисляват на базата на 2019 г., заявиха в декларация от 

Българската асоциация на заведенията (БАЗ). Повече информация 

 
 

 

 Ричард Алибегов: С намаляване на ставката за ДДС ще се 

постигне по-голяма събираемост 

 

С намаляване на ставката за ДДС ще се постигне по-голяма събираемост. Това 

каза пред медии председателят на БАЗ Ричард Алибегов след приемането на първо 

четене на проектозакона от бюджетната комисия, цитиран от Монитор. 

От бранша предлагат минималната работна заплата в сектора да се вдигне от 610 

лв. на 800 лв. Според него тази разлика ще покрие голяма част от предвидената загуба. 

 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-asotsiatsiyata-na-zavedeniyata-nashiyat-bransh-vse-oshte-ne-raboti/
http://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-asotsiatsiyata-na-zavedeniyata-nashiyat-bransh-vse-oshte-ne-raboti/
http://tourismboard.bg/news/baz-pravyat-se-nekorektni-vnusheniya-za-podkrepata-koyato-se-predvizhda-za-nashiya-bransh/
http://tourismboard.bg/news/baz-pravyat-se-nekorektni-vnusheniya-za-podkrepata-koyato-se-predvizhda-za-nashiya-bransh/
http://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-s-namalyavane-na-stavkata-za-dds-shte-se-postigne-po-golyama-sabiraemost/
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 Курортът Св. Св. Константин и Елена посреща празника 21 май 

 

Празникът на курорта 21 май се 

отбелязва с традиционна литургия и 

водосвет,  дигитално издание на книгата 

„110 години Св. Св. Константин и Елена – 

Морска и СПА дестинация“ и онлайн 

изложба. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

  

 

Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 

 Бранимир Ботев: Хората от туристическия бранш ще изнесат на 

гърба си сезона 

 

"Проблемите на туристическата индустрия са глобални. Предвижданията на 

всички световни анализатори са за спад в летния туризъм, който може да стигне до 

70%. България не прави изключение". Това каза на 19 май 2020 г. пред БНР експертът 

по туризъм и зам.-министър с този ресор в три последователни правителства Бранимир 

Ботев, а сега изпълнителен директор на Европейския институт за анализи и стратегии. 

Според Ботев хората от туристическия бранш ще изнесат на гърба си този сезон и ще 

успеят да го спасят. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/kak-kurortat-sv-sv-konstantin-i-elena-shte-posreshtne-praznika-21-maj/
http://tourismboard.bg/news/kak-kurortat-sv-sv-konstantin-i-elena-shte-posreshtne-praznika-21-maj/
http://tourismboard.bg/news/branimir-botev-horata-ot-turisticheskiya-bransh-shte-iznesat-na-garba-si-sezona/
http://tourismboard.bg/news/branimir-botev-horata-ot-turisticheskiya-bransh-shte-iznesat-na-garba-si-sezona/
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 Димитър Попов: Много туроператори у нас са заплашени от 

фалит 

 

Без отварянето на границите туризмът просто не може да се възстанови. Доста 

туроператори у нас ще са изправени пред фалит. Това прогнозира в ефира на Bloomberg 

TV Bulgaria Димитър Попов, член на управителния съвет на Асоциацията на 

българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) на 20 май 2020 г. 

 

Вж. интервюто 

 

 

 

  

  

 

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 Отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по 

Шенгенското споразумение да влизат в България 

 

От 22 май 2020 г. отпада забраната 

гражданите на ЕС и на страни по 

Шенгенското споразумение (включително 

Светлейшата Република Сан Марино, 

Княжество Андора, Княжество Монако̀ и 

Държавата град Ватикан) да влизат на 

територията на България. 

Забраната за влизане в България не 

важи за български граждани, членовете на техните семейства, както и за лицата, които 

са във фактическо съжителство с български гражданин. Няма забрана за влизане у нас и 

за лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на 

територията на Република България и членовете на техните семейства. 

 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/dimitar-popov-mnogo-turoperatori-u-nas-sa-zaplasheni-ot-falit/
http://tourismboard.bg/news/dimitar-popov-mnogo-turoperatori-u-nas-sa-zaplasheni-ot-falit/
http://tourismboard.bg/news/otpada-zabranata-grazhdanite-na-es-i-na-strani-po-shengenskoto-sporazumenie-da-vlizat-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/otpada-zabranata-grazhdanite-na-es-i-na-strani-po-shengenskoto-sporazumenie-da-vlizat-v-balgariya/
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Депутатите гласуваха на първо четене 9% ДДС в ресторанти и 

хотели 

 

ДДС ставката за ресторантьорските 

и хотелиерските услуги се редуцира от 20% 

на 9%, решиха депутатите с одобрените на 

първо четене промени в Закона за Данък 

добавена стойност (ДДС) на заседание на 

22 май 2020 г. 

Новата мярка е временна, трябва да 

започне да действа от 1 юли и да остане в 

сила до края на 2021 година. 

Това се случи след като Бюджетна комисия прие намаляването на ДДС на 20 

май. Повече информация 

 

 

Как ще преминаваме през границата с Гърция и Сърбия от 1 

юни? 

 

От 1 юни пада 14-дневната карантина с Гърция и Сърбия. Това обяви премиерът 

Бойко Борисов, който домакинства Четиристранната видеоконферентна среща на 

премиерите на България, Гърция, Румъния и президента на Сърбия. От 25 май отпада и 

карантината за шофьорите на тежкотоварни автомобили. Декларациите ще са 

опростени и ще се попълват за минути. Повече информация 

 

 

Инициативата „Преоткрий България“ ще подкрепи успешния 

старт на туристическия бизнес 

 

Нова голяма инициатива обединява местни и международни компании, 

държавни институции и професионални асоциации в подкрепа на туристическия 

сектор. Партньорите обединяват сили в уникална програма, предвиждаща 360 

градусова подкрепа за сектора. Хотелите и ресторантите ще получат достъп до гъвкави 

финансови инструменти, включително отложено плащане и безплатно първоначално 

пазаруване при старта на сезонната подготовка. 

 

Повече информация 

  

   

http://tourismboard.bg/news/byudzhetna-komisiya-prie-namalyavane-na-dds-na-9-za-restorantorskiya-bransh/
http://tourismboard.bg/news/byudzhetna-komisiya-prie-namalyavane-na-dds-na-9-za-restorantorskiya-bransh/
http://tourismboard.bg/news/deputatite-glasuvaha-na-parvo-chetene-9-dds-v-restoranti-i-hoteli/
http://tourismboard.bg/news/deputatite-glasuvaha-na-parvo-chetene-9-dds-v-restoranti-i-hoteli/
http://tourismboard.bg/news/kak-shte-preminavame-prez-granitsata-s-gartsiya-i-sarbiya-ot-1-yuni/
http://tourismboard.bg/news/kak-shte-preminavame-prez-granitsata-s-gartsiya-i-sarbiya-ot-1-yuni/
http://tourismboard.bg/news/initsiativata-preotkrij-balgariya-shte-podkrepi-uspeshniya-start-na-turisticheskiya-biznes/
http://tourismboard.bg/news/initsiativata-preotkrij-balgariya-shte-podkrepi-uspeshniya-start-na-turisticheskiya-biznes/
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Новини от света в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 Министър Ангелкова: Това, което се постигна като 

споразумение между Борисов и лидерите на съседните страни, е от 1 

юни да се отворят границите без карантина 

 

"Това, което се постигна като споразумение между Борисов и лидерите на 

съседните страни, е от 1 юни да се отворят границите без карантина. Ние предложихме 

да се пътува с декларация, така че да не се създават допълнителни усложнения. 

Предложихме и да се пътува не само по бизнес, но и с цел туризъм. Тепърва ще се 

уточняват детайлите", обясни министърът на туризма Николина Ангелкова в ефира на 

Нова телевизия на 20 май 2020 г. 

 

Повече информация 

  

 

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз: 

Носете маски при полет 

 

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) публикува 

Насоки, съвместно са Европейския център за превенция и контрол на заболяванията 

(ECDC), с цел да се определят правилата за безопасно летене след световен срив на 

въздушния трафик поради пандемията от коронавирус. 

 

Повече информация 

 

 

 Всеки пълнолетен гражданин на Словения ще получи 

туристически ваучер на стойност 200 евро 

 

Целта е на инициативата е да се стимулира местния туризъм. Средствата ще 

бъдат предназначени само за плащане на нощувките и няма да може да се използват в 

заведенията за хранене. 

 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-tova-koeto-se-postigna-kato-sporazumenie-mezhdu-borisov-i-liderite-na-sasednite-strani-e-ot-1-yuni-da-se-otvoryat-granitsite-bez-karantina/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-tova-koeto-se-postigna-kato-sporazumenie-mezhdu-borisov-i-liderite-na-sasednite-strani-e-ot-1-yuni-da-se-otvoryat-granitsite-bez-karantina/
http://tourismboard.bg/news/agentsiyata-za-aviatsionna-bezopasnost-na-evropejskiya-sayuz-nosete-maski-pri-polet/
http://tourismboard.bg/news/agentsiyata-za-aviatsionna-bezopasnost-na-evropejskiya-sayuz-nosete-maski-pri-polet/
http://tourismboard.bg/news/vseki-palnoleten-grazhdanin-na-sloveniya-shte-poluchi-turisticheski-vaucher-na-stojnost-200-evro/
http://tourismboard.bg/news/vseki-palnoleten-grazhdanin-na-sloveniya-shte-poluchi-turisticheski-vaucher-na-stojnost-200-evro/
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 Френски плажове се затварят отново заради неспазване на 

правилата срещу коронавируса 

 

Три града във Северозападна Франция ще затворят плажовете си само дни след 

отварянето им. Причината е, че твърде много посетители пренебрегват правилата за 

социална дистанция, предаде АФП на 20 май 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 РЕСТАРТ НА ТУРИЗМА: Редица европейски държави с нов 

план за летния сезон 

 

Редица държави в Европа се подготвят да рестартират туризма си, въпреки че 

броят на потвърдените случаи на коронавирус по света подмина 5 милиона. 

Починалите в Европа вече са 170 000, съобщава в репортаж Нова телевизия на 21 май 

2020 г. 

С наближаването на лятото, много европейски държави започнаха да обявяват 

плановете си за съживяване на туризма.. 

 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/frenski-plazhove-se-zatvaryat-otnovo-zaradi-nespazvane-na-pravilata-sreshtu-koronavirusa/
http://tourismboard.bg/news/frenski-plazhove-se-zatvaryat-otnovo-zaradi-nespazvane-na-pravilata-sreshtu-koronavirusa/
http://tourismboard.bg/news/restart-na-turizma-reditsa-evropejski-darzhavi-s-nov-plan-za-letniya-sezon/
http://tourismboard.bg/news/restart-na-turizma-reditsa-evropejski-darzhavi-s-nov-plan-za-letniya-sezon/

