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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Д-р Полина Карастоянова: Туризмът има нужда от 

интелигентност, нов капацитет, нова визия и енергия 

 

"Има нужда от една съвършено нова 

политика и отношение към българските 

туристи. Занимаваме се обаче с 

незначителни от гледна точка на смисъла на 

почивката и избора въпроси", на мнение е д-

р Полина Карастоянова, изпълнителен 

директор на НБТ, в ефира на бТВ на 18 юни 

2020 г. 

 

Повече информация и ВИДЕО 

  

 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-turizmat-ima-nuzhda-ot-inteligentnost-nov-kapatsitet-nova-viziya-i-energiya/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-turizmat-ima-nuzhda-ot-inteligentnost-nov-kapatsitet-nova-viziya-i-energiya/
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Д-р Полина Карастоянова: Еднозначната оценка на НБТ за 

ситуацията в момента е, че тя е близо до абсолютния колапс 

 

„Може ли да бъде спасен летният 

сезон? От какво се нуждае българският 

туризъм? Д-р Полина Карастоянова, 

изпълнителен директор на Националния 

борд по туризъм, говори за Нова телевизия 

на 15 юни 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

  

 

Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Доц. Румен Драганов: В Гърция чадърите са безплатни и са с 

консумация, затова туристите ходят там 

 

„Българите гласуваха за България – 

40 хиляди автомобили бяха на изходите на 

страната на 1 май. След това гласуваха за 

Гърция. Голяма част от пътуващите натам 

са гастарбайтери, те имат договори там или 

си търсят сезонна работа. Гърция ни дава 

много добър пример за реклама". С тези 

думи започна участието си в предаването 

"Денят на живо с Наделина Анева" по 

Канал 3 доц. Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма на 16 юни 

2020 г. 

 

Повече информация и ВИДЕО 

 

 

 

  

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-ednoznachnata-otsenka-na-nbt-za-situatsiyata-v-momenta-e-che-tya-e-blizo-do-absolyutniya-kolaps/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-ednoznachnata-otsenka-na-nbt-za-situatsiyata-v-momenta-e-che-tya-e-blizo-do-absolyutniya-kolaps/
http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-v-gartsiya-chadarite-sa-bezplatni-i-sa-s-konsumatsiya-zatova-turistite-hodyat-tam/
http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-v-gartsiya-chadarite-sa-bezplatni-i-sa-s-konsumatsiya-zatova-turistite-hodyat-tam/
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 Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 Даниела Стоева: Необходима е субсидия за всеки организиран 

турист 

 

Обслужването е едно от нашите слаби места и това е нещо, с което се борим от 

години, коментира в интервю за Монитор председателят на УС на АББТА и 

туроператор с над 25-годишен професионален опит Даниела Стоева, публикувано на 16 

юни 2020 г. 

Прочети интервю 

 
 

 Константин Занков: Това ще бъде най-трудният туристически 

сезон 

 

Това ще бъде най-трудният туристически сезон, тежките икономически 

последствия се виждат лесно, туризмът беше първоначално засегнат от кризата с 

коронавируса, а най-бавно ще се възстанови. Това заяви за БНТ Константин Занков от 

Института за оценки и анализи в туризма на 15 юни 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

  

  

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Обнародван е ЗИД ЗДДС 

 

В Държавен вестник бр. 55 от 19 юни 2020 г. е обнародван Законът за изменение 

и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, който влиза в сила от 1 

юли 2020 г. Промяната е свързана с временно въвеждане на намалена данъчна ставка от 

9 на сто за определени стоки и услуги - от 1 юли до 31 декември 2021 г. 

 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/daniela-stoeva-neobhodima-e-subsidiya-za-vseki-organiziran-turist/
http://tourismboard.bg/news/daniela-stoeva-neobhodima-e-subsidiya-za-vseki-organiziran-turist/
http://tourismboard.bg/news/konstantin-zankov-tova-shte-bade-naj-trudniyat-turisticheski-sezon/
http://tourismboard.bg/news/konstantin-zankov-tova-shte-bade-naj-trudniyat-turisticheski-sezon/
http://tourismboard.bg/news/obnarodvan-e-zid-zdds/
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 Премиерът Борисов към родните хотелери: Привлечете 

българите, тръгнали за Гърция 

 

„Решили сме да отворим границите. Ето един прекрасен пример българите да 

подкрепят туристическия бранш, а да не протестират срещу българския туристически 

бранш, избирайки други туристически дестинации. Това е протест. Браншът трябва да 

привлече половин милион българи, които ще отидат да си изхарчат парите в Гърция. 

Туристическият бранш трябва да каже на хората – елате, хотелите са ни по-хубави, по-

чисти, по-сигурни”, заяви Борисов пред медиите. 

 

Повече информация 

 

 

Тренд: 1.6 млн. на почивка през лятото, 53% – на Черно море 

 

"Над 1 милион и 600 хиляди от пълнолетните българи планират да почиват това 

лято. Малко над половината (53%) от тях ще изберат Българското Черноморие. Повече 

от половината българи (55%) не се притесняват да отидат на плаж заради COVID-19. 

Това показва национално представително проучване на изследователски център 

“Тренд” по поръчка на 24 часа. 

 

Повече информация 

 

 

Румънци и унгарци са първите чуждестранни туристи в 

"Слънчев бряг" за Лято 2020 

 

Румънци и унгарци са първите чуждестранни туристи в курортния комплекс 

"Слънчев бряг", съобщава репортаж на БНР на 15 юни 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/premierat-borisov-kam-rodnite-hoteleri-privlechete-balgarite-tragnali-za-gartsiya/
http://tourismboard.bg/news/premierat-borisov-kam-rodnite-hoteleri-privlechete-balgarite-tragnali-za-gartsiya/
http://tourismboard.bg/news/trend-1-6-mln-na-pochivka-prez-lyatoto-53-na-cherno-more/
http://tourismboard.bg/news/trend-1-6-mln-na-pochivka-prez-lyatoto-53-na-cherno-more/
http://tourismboard.bg/news/rumantsi-i-ungartsi-sa-parvite-chuzhdestranni-turisti-v-slanchev-bryag-za-lyato-2020/
http://tourismboard.bg/news/rumantsi-i-ungartsi-sa-parvite-chuzhdestranni-turisti-v-slanchev-bryag-za-lyato-2020/
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Бизнесът в Банско все още се възстановява 

 

След двуседмичната карантина заради COVID-19 в началото на пандемията,  

бизнесът в Банско все още се възстановява. Голяма част от хотелите остават затворени, 

а тези, които ще отворят врати за лятото, се справят трудно. Въпреки това, обаче 

работещите в туризма са оптимисти. 

 

Повече информация 

 

 

Министър Ангелкова: Активният сезон стартира с антикризисна 

рекламна кампания 

 

"Активният сезон 2020 г. стартира с антикризисна рекламна кампания, насочена 

към целевите за туризма пазари. До седмица започва популяризиране на страната ни по 

BBC и CNN. Водещото послание е, че България е една от дестинациите, които се 

справят най-добре с последиците от COVID-19, и е сред сигурните места за почивка в 

световен мащаб", заяви министърът на туризма Николина Ангелкова. 

 

Повече информация 

 

 

Министър Ангелкова: Решенията за сектор "Туризъм" се търсят 

в режим на диалог 

 

"Изключително важно е решенията за подпомагане на сектор "Туризъм" и сектор 

"Транспорт" да се търсят в режим на диалог. На първо място на кръглата маса се 

обединихме около мерките за заетостта, където нашето предложение за сектор 

"Туризъм" е мярката 60:40 да се преобразува в 80:20, и това да стане още следващия 

месец. Това в момента се координира с Еврокомисията", съобщи за БНТ на 16 юни 

2020г. министърът на туризма Николина Ангелкова в коментара си кръглата маса с 

туристически и транспортни браншови организации и за подкрепата на държавата, за 

да може българският туризъм да се изправи на крака. 

 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/biznesat-v-bansko-vse-oshte-se-vazstanovyava/
http://tourismboard.bg/news/biznesat-v-bansko-vse-oshte-se-vazstanovyava/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-aktivniyat-sezon-startira-s-antikrizisna-reklamna-kampaniya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-aktivniyat-sezon-startira-s-antikrizisna-reklamna-kampaniya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-resheniyata-za-sektor-turizam-se-tarsyat-v-rezhim-na-dialog/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-resheniyata-za-sektor-turizam-se-tarsyat-v-rezhim-na-dialog/
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Министър Ангелкова: Сезонът може да се удължи до края на 

октомври 

 

След седмица пристигат първите чартърни полети с чуждестранни туристи по 

родното Черноморие, потвърди на брийфинг на 16 юни 2020 г. министърът на туризма 

Николина Ангелкова, предаде репортер на БГНЕС. 

Първите туристи ще пристигнат от Нидерландия на летището в Бургас на 26 

юни, а на 29 юни във Варна ще кацне самолет от Германия, с което стартира полетната 

програма за сезона. 

 

Повече информация 

 

 

В помощ на министъра на туризма 

 

Коментар на Наталия Малчева, публикуван в Труд на 19 юни 2020 г., за 

разминаване между думите на министър Ангелкова и действителността. 

 

Повече информация 

 

 

  
  

 

Международни новини от света в ситуацията с пандемията 

COVID-19   
 

 

 Как COVID-19 промени навиците на туристите 

 

Специалисти на компанията извършиха проучване сред 2500 потребители и 

установиха, че 59% ще променят подхода си към планирането на туристическо 

пътуване след премахването на карантината. 

 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-sezonat-mozhe-da-se-udalzhi-do-kraya-na-oktomvri/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-sezonat-mozhe-da-se-udalzhi-do-kraya-na-oktomvri/
http://tourismboard.bg/news/v-pomosht-na-ministara-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/v-pomosht-na-ministara-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/kak-covid-19-promeni-navitsite-na-turistite/
http://tourismboard.bg/news/kak-covid-19-promeni-navitsite-na-turistite/
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 Мицотакис: Безопасността в морето ще подобри туризма 

 

Осигуряването на безопасността на плувците в морето също ще спомогне за 

подобряване на качеството на туризма, предлаган в Гърция, заяви премиерът Кириакос 

Мицотакис на събитие относно безопасността в морето, съобщи Катимерини. 

 

Повече информация 

 

 

 

Гръцките хотелиери, загрижени относно здравните протоколи 

 

Здравните изисквания към хотелите, предназначени да предпазят гостите и 

персонала от заразяване с COVID-19, са или неясни, невъзможни за прилагане или 

просто твърде скъпи, за да бъдат устойчиви, според бизнеса и асоциациите в сектора, 

пише Катимерини. 

 

Повече информация 

  

 

  

Промяна в режима на работа на ГКПП на Република Северна 

Македония 

 

Считано от 17 юни, служебното правителство на Република Северна Македония 

(РСМ) взе решение за отварянето на всички ГКПП със съседните държави за 

чуждестранни граждани, както за транзитно преминаване, така и за посещение на 

територията на РСМ. 

Запазва се условието транзитът на чужди граждани да се осъществява на вход 

през един и изход през друг ГКПП, в срок до 5 часа. 

 

Повече информация 

  

 

 

  

 

http://tourismboard.bg/news/mitsotakis-bezopasnostta-v-moreto-shte-podobri-turizma/
http://tourismboard.bg/news/mitsotakis-bezopasnostta-v-moreto-shte-podobri-turizma/
http://tourismboard.bg/news/gratskite-hotelieri-zagrizheni-otnosno-zdravnite-protokoli/
http://tourismboard.bg/news/gratskite-hotelieri-zagrizheni-otnosno-zdravnite-protokoli/
http://tourismboard.bg/news/promyana-v-rezhima-na-rabota-na-gkpp-na-republika-severna-makedoniya/
http://tourismboard.bg/news/promyana-v-rezhima-na-rabota-na-gkpp-na-republika-severna-makedoniya/
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Отмяна на ограниченията за влизане на български граждани в 

Германия 

 

Българските граждани могат да пътуват свободно за Германия, като не подлежат 

на карантина и единствено при наличието на симптоми на зараза може да им бъде 

отказано влизане в страната, по преценка на федералната полиция и здравните власти. 

 

Повече информация 

  

  

Австрия обяви отваряне на границите си към 31 държави от 16. 

юни 2020 г., вкл. и България 

 

От 16-и юни 2020 г. Австрия отваря границите си за общо 31 държави, вкл. и 

България. На всеки 14 дни Австрия ще прави преглед на ситуацията в тези 31 държави. 

Решаващ критерий ще е числото на нови инфекции с COVID-19 на всеки 100 хил. 

жители. 

 

Повече информация 

  

  

Белгия отваря границите си за пътуване без условия за 

българските граждани 

 

Считано от 15-и юни, т.г., Кралство Белгия отваря границите си за пътуване без 

условия за гражданите от държави членки на Европейския съюз, в това число и за 

българските граждани. 

 

Повече информация 

  

 

Възстановяване на международния пътнически транспорт през 

територията на Словения 

 

Международните пътнически превози ще продължат да бъдат под наблюдение и 

контрол за спазването на всички необходими мерки срещу разпространението на 

COVID-19 от Националния институт за обществено здраве и превенция. 

 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/otmyana-na-ogranicheniyata-za-vlizane-na-balgarski-grazhdani-v-germaniya/
http://tourismboard.bg/news/otmyana-na-ogranicheniyata-za-vlizane-na-balgarski-grazhdani-v-germaniya/
http://tourismboard.bg/news/avstriya-obyavi-otvaryane-na-granitsite-si-kam-31-darzhavi-ot-16-yuni-2020-g-vkl-i-balgariya/
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Удължава се срокът на мерките, регулиращи граничния режим 

на пътуващите през/в Република Хърватия 

 

Съгласно информация на компетентните органи в Хърватия, срокът на действие 

на мерките, регулиращи граничния режим на пътуващите през/в Република Хърватия 

(доказване на причина за пребиваване в страната, свободно транзитно преминаване за 

лични автомобили, тежкотоварни МПС-та и автобуси) се удължава до 30 юни, т.г. 

 

Повече информация 

  

 

 

Възстановяване на свободното движение от и към Република 

Полша 

 

Българските граждани могат свободно да влизат и пребивават на територията на 

Република Полша, както и да преминават през нейните граници. Отпада и изискването 

за поставяне под 14-дневна карантина. 

 

Повече информация 
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