
 

 

 
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 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 
Брой 147 / 2020 г. 

 

за периода 6 – 12 юни,  2020 г. 
 

 

 

Редактор: Иван Атанасов 

 

 

 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Харта на българския туризъм беше подписана в медийния 

център на БТА (ВИДЕО) 
 

Ръководствата на браншови 

организации и висши училища подписаха в 

медийния център на БТА Харта на 

българския туризъм - 2020. Документът е 

съвместна платформа, която обединява 

представителни туристически и 

професионални организации, български 

производители и академичните среди. 

Хартата цели да рестартира българския туризъм своевременно, отговорно и чрез 

координираното въвеждане на нови здравословни и безопасни условия след пандемията 

от СOVID-19. 

 

Повече информация и ВИДЕО 

http://tourismboard.bg/news/harta-na-balgarskiya-turizam-beshe-podpisana-v-medijniya-tsentar-na-bta/
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 Д-р Полина Карастоянова: Българският туризъм има 

нужда от качествена трансформация в модела на управление 

 

„За нас е безкрайно важно да влезем 

в различни категории потенциални туристи 

на България, където са платежоспособните 

туристи, който ценят природата, културата 

и възможностите за конферентни конгресни 

събития като трансфер на знания и като 

продукт, който формира висока добавена 

стойност“, каза за радио „Фокус“ 

изпълнителният директор на НБТ 

д-р Полина Карастоянова. 

 

Повече информация 

 

 

  

 

Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Шеф Манчев: Философията на продукт със звезда „Мишлен” е 

да покажеш твоя прочит и техника 

 

„Много от чужденците идват в 

България заради определени неща. Щом 

сме туристическа страна трябва да 

покажем, какво правим. От една страна 

разполагаме с невероятни 

забележителности, но от друга храната е 

изключително важна. „Мишлен” е именно 

това – изживяване и чувство. Това носи 

много туристи след себе си, което значи, че повишаваме нивото и качеството на 

предлагания продукт.” Това заяви в ефира на Нова телевизия шеф Манчев на 7 юни 

2020 г. 

Повече информация 

 

  

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-balgarskiyat-turizam-ima-nuzhda-ot-kachestvena-transformatsiya-v-modela-na-upravlenie/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-balgarskiyat-turizam-ima-nuzhda-ot-kachestvena-transformatsiya-v-modela-na-upravlenie/
http://tourismboard.bg/news/shef-manchev-filosofiyata-na-produkt-sas-zvezda-mishlen-e-da-pokazhesh-tvoya-prochit-i-tehnika/
http://tourismboard.bg/news/shef-manchev-filosofiyata-na-produkt-sas-zvezda-mishlen-e-da-pokazhesh-tvoya-prochit-i-tehnika/
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 Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 Георги Николов: Около 70% по-малко туристи и приходи очаква 

бизнесът от летния сезон 

 

Около 70% по-малко туристи и приходи очаква бизнесът от летния сезон. Това 

прогнозира председателят на Българската туристическа камара Георги Николов пред 

“Труд” на 10 юни 2020 г. Причината е в несигурността за отваряне на границите и 

огромния спад на чуждестранните туристи. 

 

Повече информация 

 
 

 Константин Занков: Обединение на бранша трябваше да се 

случи преди доста време 

 

Харта за българския туризъм обединява бранша и налага единни стандарти и 

ясни правила в туризма, обясни Константин Занков от Института за анализи и оценки в 

туризма за ТВ Европа на 12 юни 2020 г.. 

 

Повече информация 

 

 

  

  

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

9% ДДС за ресторанти прието на второ четене от Народното 

събрания 

 

По-ниската ставка е предвидено да важи за настаняване, предоставяно в хотели, 

включително при отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани. 

 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/georgi-nikolov-okolo-70-po-malko-turisti-i-prihodi-ochakva-biznesat-ot-letniya-sezon/
http://tourismboard.bg/news/georgi-nikolov-okolo-70-po-malko-turisti-i-prihodi-ochakva-biznesat-ot-letniya-sezon/
http://tourismboard.bg/news/konstantin-zankov-obedinenie-na-bransha-tryabvashe-da-se-sluchi-predi-dosta-vreme/
http://tourismboard.bg/news/konstantin-zankov-obedinenie-na-bransha-tryabvashe-da-se-sluchi-predi-dosta-vreme/
http://tourismboard.bg/news/9-dds-za-restoranti-prieto-na-vtoro-chetene-ot-narodnoto-sabraniya/
http://tourismboard.bg/news/9-dds-za-restoranti-prieto-na-vtoro-chetene-ot-narodnoto-sabraniya/
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 Бойко Борисов: България е готова за отварянето на границите за 

туристи от 15 юни 2020 г. 
 

По време на посещението си във Варна на 11 юни 2020 г. премиерът коментира 

готовността за старта на летния туристически сезон. Борисов напомни, че от 

следващата седмица започва отваряне на границите ни със съседните държави, а 

работата по инфраструктурните обекти в страната не се забавя, въпреки кризата, и така 

се подпомага и бизнесът в страната. 

 

Повече информация 

 

 

Фандъкова: Инвестираме в подобряване на туристическата 

инфраструктура на Витоша с тригодишна програма 

 

"Инвестираме в подобряване на 

туристическата инфраструктура на Витоша 

с 3-годишна програма, която ще 

реализираме с ръководството на Природен 

парк „Витоша“. През последните години 

една от най-важните ни задачи е да работим 

за подобряване на достъпа до планината." 

Това каза кметът на София Йорданка 

Фандъкова, която присъства на подписването на Програма „Един ден на Витоша“ 

между фондация „София – европейска столица на спорта“ и Природен парк „Витоша“ 

на 9 юни 2020 г.25 са плажовете по българското Черноморие, които предлагат ползване 

на безплатни чадъри и шезлонги за активния летен сезон на 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

Министерство на туризма: Недопустимо е да се обвързва 

ползването на чадъри и шезлонги с други услуги на морския плаж 

 

Министерството на туризма ще следи това стриктно да се спазва, на контрол 

подлежи също допълнителната търговска площ и разположените принадлежности на 

нея през целия сезон. При нарушения - следват санкции. 

 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/bojko-borisov-balgariya-e-gotova-za-otvaryaneto-na-granitsite-za-turisti-ot-15-yuni-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/bojko-borisov-balgariya-e-gotova-za-otvaryaneto-na-granitsite-za-turisti-ot-15-yuni-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/fandakova-investirame-v-podobryavane-na-turisticheskata-infrastruktura-na-vitosha-s-trigodishna-programa/
http://tourismboard.bg/news/fandakova-investirame-v-podobryavane-na-turisticheskata-infrastruktura-na-vitosha-s-trigodishna-programa/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nedopustimo-e-da-se-obvarzva-polzvaneto-na-chadari-i-shezlongi-s-drugi-uslugi-na-morskiya-plazh/
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В Созопол отвориха 10% от хотелите, разчитат на уикенд 

туристи 

 

Случаят със софиянеца, който пристигна преди дни на караваната си на къмпинг 

"Градина" и е приет за лечение в бургаската болница с COVID - 19 директно ще се 

отрази на туристическите посещения в Созопол, коментира "Черноморие". 

 

Повече информация 

 

 

Лозенец вече посреща туристи, нямат отказани резервации 

 

Няма отказани резервации на този момент в Лозенец. Това потвърди пред БНР-

Бургас кметът на курортното селище Женя Гандиева на 9 юни 2020 г. В Лозенец, 

където разчитат основно на български туристи, е рано да се правят прогнози, но сме 

оптимисти, посочва тя. 

 

Повече информация 

 

 

Министерство на туризма ще извърши проверка на плаж в 

Слънчев бряг по сигнал, че са предлагани плажни принадлежности на 

завишени цени 

 

Министерство на туризма ще извърши незабавна проверка на плаж в Слънчев 

бряг след сигнал в общественото пространство, придружен със снимка на касов бон, че 

на плажа са предлагани чадъри и шезлонги на завишени цени. Според гражданката, 

подала сигнала, цената е за два чадъра и четири шезлонга. В случай, че бъдат 

установени нарушения, Министерството на туризма веднага ще наложи санкция на 

стопанина на плажа. 

Повече информация 

 

 

 

 

   

  

http://tourismboard.bg/news/v-sozopol-otvoriha-10-ot-hotelite-razchitat-na-uikend-turisti/
http://tourismboard.bg/news/v-sozopol-otvoriha-10-ot-hotelite-razchitat-na-uikend-turisti/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/lozenets-veche-posreshta-turisti-nyamat-otkazani-rezervatsii/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-shte-izvarshi-proverka-na-plazh-v-slanchev-bryag-po-signal-che-sa-predlagani-plazhni-prinadlezhnosti-na-zavisheni-tseni/
http://tourismboard.bg/news/kamping-gradina-otnovo-e-otvoren-za-turistite/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

 

 Екатерина Захариева и външни министри от ЕС обсъдиха 

възможностите за облекчаване на пътуванията 

 

Вицепремиерът и министър на 

външните работи Екатерина Захариева 

подчерта, че вдигането на ограниченията за 

пътуване в Европейския съюз трябва да 

става координирано и в съответствие с 

Пакета за туризма и транспорта на 

Европейската комисия. 

Екатерина Захариева говори по време 

на видеоконферентна среща на 11 юни 2020 

г., организирана от Германия с участието на външни министри и високопоставени 

дипломатически представители от 13 страни в ЕС и посветена на възстановяването на 

безопасното свободно пътуване в Европа. 

 

Повече информация 

 

 

 Продължават интензивните разговори за привличане на туристи 

от основни за България пазари със сходна епидемиологична 

обстановка 

 

Министър Ангелкова е в ежедневен контакт с колегите си от Германия, 

Румъния, Гърция, Полша, Чехия и други. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

 

 

http://tourismboard.bg/news/ekaterina-zaharieva-i-vanshni-ministri-ot-es-obsadiha-vazmozhnostite-za-oblekchavane-na-patuvaniyata/
http://tourismboard.bg/news/ekaterina-zaharieva-i-vanshni-ministri-ot-es-obsadiha-vazmozhnostite-za-oblekchavane-na-patuvaniyata/
http://tourismboard.bg/news/prodalzhavat-intenzivnite-razgovori-za-privlichane-na-turisti-ot-osnovni-za-balgariya-pazari-sas-shodna-epidemiologichna-obstanovka/
http://tourismboard.bg/news/prodalzhavat-intenzivnite-razgovori-za-privlichane-na-turisti-ot-osnovni-za-balgariya-pazari-sas-shodna-epidemiologichna-obstanovka/
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България и Еквадор сключиха споразумение за визови 

облекчения 

 

България и Еквадор сключиха 

споразумение за освобождаване от 

изискванията за визи за притежателите на 

дипломатически, служебни и официални 

паспорти. Документът бе подписан от 

заместник-министъра на външните работи 

Георг Георгиев и посланика на Еквадор 

Мария дел Кармен Гонсалес Кабал на 9 юни 

2020 г. 

 

Повече информация 

  

 

 

Къде можем да почиваме в Европа (ИНФОГРАФИКА) 

 

Тъй като европейските държави 

започват да разхлабват ограниченията, 

свързани с пандемията от коронавирус, 

много европейци вече планират дали и къде 

ще почиват това лято. 

Ако решите да посетите това лято 

европейска дестинация, трябва да се 

съобразите с мястото, където живеете, 

какъв паспорт да носите и дори колко тежко е бил засегнат регионът ви по време на 

пандемията. 

Вижте иконографика с данни към 5 юни 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-ekvador-sklyuchiha-sporazumenie-za-vizovi-oblekcheniya/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-ekvador-sklyuchiha-sporazumenie-za-vizovi-oblekcheniya/
http://tourismboard.bg/news/kade-mozhem-da-pochivame-v-evropa-infografika/
http://tourismboard.bg/news/kade-mozhem-da-pochivame-v-evropa-infografika/

