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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Професионална дискусия „Туризмът в условията на Covid-19 

„анти-коронни номера“ по света и у нас“ 

 

Националният борд по туризъм 

съвместно с egoist.bg и Абилитикс 

организираха професионалната дискусия 

„Туризмът в условията на Covid-19: „анти-

коронни номера“ по света и у нас“ в Hyatt 

Regency Sofia на 15 октомври 2020 г. 

На дискусията бяха връчени и 

наградите на Националния борд по туризъм 

и Абилитикс за най-професионално 

справящите се с новите неблагоприятни 

реалности. 

 

Повече информация 

 

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ 
 

https://tourismboard.bg/news/profesionalna-diskusiya-turizmat-v-usloviyata-na-covid-19-anti-koronni-nomera-po-sveta-i-u-nas/
https://tourismboard.bg/news/profesionalna-diskusiya-turizmat-v-usloviyata-na-covid-19-anti-koronni-nomera-po-sveta-i-u-nas/
https://tourismboard.bg/news/snimki-konferentsiya-turizam-po-vreme-na-covid-19/
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 Вицепремиерът Марияна Николова се включи в обсъжданията, 

посветени на туризма в условията на COVID-19 

 

„Всяка криза предоставя нови възможности за противодействие, а настоящата 

несъмнено ни помогна да преосмислим традиционните си представи за туризм“а, заяви 

министър Николова при среща с представители на Националния борд по туризъм. 

 

Повече информация 

  

 
 

 Зам.-министър Ирена Георгиева взе участие в дискусията на 

Националния борд по туризъм на тема „Анти-коронни номера по 

света и у нас“ 

 

По време на откриването зам.-

министърът обясни пред присъстващите, че 

временната рамка на мерките за държавна 

помощ за икономиката в условия на 

сегашния епидемичен взрив беше удължена 

с шест месеца - до 30 юни 2021 г., което 

дава възможност за допълнителна подкрепа 

на туристическия бизнес. 

 

Повече информация 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-se-vklyuchi-v-obsazhdaniyata-posveteni-na-turizma-v-usloviyata-na-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-se-vklyuchi-v-obsazhdaniyata-posveteni-na-turizma-v-usloviyata-na-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-irena-georgieva-vze-uchastie-v-diskusiyata-na-natsionalniya-bord-po-turizam-na-tema-anti-koronni-nomera-po-sveta-i-u-nas/
https://tourismboard.bg/news/zam-ministar-irena-georgieva-vze-uchastie-v-diskusiyata-na-natsionalniya-bord-po-turizam-na-tema-anti-koronni-nomera-po-sveta-i-u-nas/


 

 

 
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 

 

 

 

  

Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Доц. Румен Драганов: Близо 800 млн. лв. са загубите на 

туристическия бранш през лятото 

 

„Около 140-150 млн. е 

положителният резултат, тъй като имахме 

по-интензивен вътрешен туризъм. Като цяло 

това е картината - вътрешният туризъм не 

може да компенсира т.е. тези 150 млн. не 

могат да компенсират тези 800 млн.,които 

ние губим от международния туризъм”, 

казва Румен Драганов – председател на  

Института за анализи и оценки в туризма за 

Нова телевизия.  

 

Вж. репортаж 

 

 

 
 

 Ричард Алибегов: Затварянето на заведения - загуби и нулев 

здравен ефект 

 

„Стараем се въобще да не мислим в 

посока затваряне. Ако спазваме мерките, 

които имаме, няма да се налагат нови“, 

категоричен бе председателят на Съюза на 

заведенията Ричард Алибегов в ефира на 

Bulgaria ON AIR. 

По думите му затварянето на 

заведения в Европа не дава ефект. 

 

Вж. интервю 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-blizo-800-mln-lv-sa-zagubite-na-turisticheskiya-bransh-prez-lyatoto/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-blizo-800-mln-lv-sa-zagubite-na-turisticheskiya-bransh-prez-lyatoto/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-zatvaryaneto-na-zavedeniya-zagubi-i-nulev-zdraven-efekt/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-zatvaryaneto-na-zavedeniya-zagubi-i-nulev-zdraven-efekt/
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 Доц. Румен Драганов: 6 години Министерството на туризма не 

знаеше, че има българи в България 

 

Даването на плажовете на концесия е предателство към туризма, заяви доц. 

Драганов в интервю за ДЕБАТИ.бг. 

 

Прочети интервю 

 
 

 

 Ричард Алибегов: През зимния сезон отново ще разчитаме 

изцяло на български туристи 

 

„Българите успяха да покажат, че 

харесват нашите курорти. Видяхме лятото 

какво се случи. На юг от Бургас беше пълно 

до 15-20 септември. С оглед ситуацията в 

чужбина, това, което наблюдаваме в 

Германия, Великобритания, малко вероятно 

е оттам да дойдат туристи. Доколкото знаем 

от Румъния и Израел ще дойдат най-

вероятно туристи. Но основно ще бъде 

българският турист, който ще спасява“, заяви Ричард Алибегов в ефира на БНТ. 

 

Вж. интервю 

 

 
 

 Първи тенис турнир за участници на възраст 50 + в курорта Св. 

св. Константин и Елена 

 

Първи национален тенис турнир за аматьори „Св. св. Константин и Елена къп 

50+“ 2020 бе покана към всички фенове на любимия спорт да се съберат в най-стария 

български морски курорт на 10 и 11 октомври за участие в пилотното издание на 

състезанието. То се проведе в два формата – двойки мъже и смесени двойки, като 

играта ще е в групи. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-6-godini-ministerstvoto-na-turizma-ne-znaeshe-che-ima-balgari-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-6-godini-ministerstvoto-na-turizma-ne-znaeshe-che-ima-balgari-v-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-prez-zimniya-sezon-otnovo-shte-razchitame-iztsyalo-na-balgarski-turisti/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-prez-zimniya-sezon-otnovo-shte-razchitame-iztsyalo-na-balgarski-turisti/
https://tourismboard.bg/news/parvi-tenis-turnir-za-uchastnitsi-na-vazrast-50-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena/
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 Доц. Румен Драганов: Имаме прекрасна година за туризма - 

създаваме доволни клиенти 

 

„Из цяло за страната до края на юли 

имахме 91 хиляди влезли в страната. Само 

че на морето сме надолу. Защо? Защото 

имахме три много успешни сезона с 

двуцифрен ръст, блъсканица на туристи, 

никакво обслужване, създаване на 

недоволни туристи", заяви Драганов в 

ефира на БНТ 

. 

Вж. интервю 

 
 

 Доц. Румен Драганов: Показа се силата на устойчивия туризъм в 

България по време на летния сезон 

 

Доц. д-р Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, 

коментира пред NOVINI.BG как приключи летният сезон и какво ни очаква зимата. 

„Показа се силата на устойчивия туризъм в България по време на летния сезон“, каза 

той. Вж. интервю 

 
 

Фондация „Св. св. Константин и Елена” с 12-та благотворителна 

инициатива на "Изкуството за деца в нужда" в подкрепа на деца в 

риск 

 

В деня на покровителя на 

художниците Св. Лука 18 октомври, 

Фондация „Св. св. Константин и Елена” 

обявява началото на 12-тата 

благотворителна инициатива „Изкуството за 

деца в нужда”, в подкрепа на деца, младежи 

и девойки в неравностойно положение. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-imame-prekrasna-godina-za-turizma-sazdavame-dovolni-klienti/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-imame-prekrasna-godina-za-turizma-sazdavame-dovolni-klienti/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-pokaza-se-silata-na-ustojchiviya-turizam-v-balgariya-po-vreme-na-letniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-pokaza-se-silata-na-ustojchiviya-turizam-v-balgariya-po-vreme-na-letniya-sezon/
https://tourismboard.bg/news/fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena-s-12-ta-blagotvoritelna-initsiativa-na-izkustvoto-za-detsa-v-nuzhda-v-podkrepa-na-detsa-v-risk/
https://tourismboard.bg/news/fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena-s-12-ta-blagotvoritelna-initsiativa-na-izkustvoto-za-detsa-v-nuzhda-v-podkrepa-na-detsa-v-risk/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 

 Асоциацията на операторите на ваучери за храна на среща с 

вицепремиер Николова 

 

Ваучерната система е в полза на цялата икономика, а за сектор туризъм би била 

изключително полезна, особено в този толкова труден момент за сектора. Отрасълът е 

изключително засегнат от пандемията, причинена от COVID-19, и възстановяването му 

ще продължи и в следващите години, а подобна схема би подпомогнала този процес. 

Това заяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова на среща с 

представителите на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България. 

 

Повече информация 

  

 

 

  

 

   

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Министерството на туризма започва да публикува разширена 

статистическа информация за туристическите потоци 

 

По указание на вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова 

Министерството на туризма за първи път започва да публикува актуалните 

статистически данни от ЕСТИ. Ще бъде достъпна информация за посещенията във 

водещи по интерес градове и курорти, както и от кои националности и на каква възраст 

са хората, които избират да почиват у нас. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/asotsiatsiyata-na-operatorite-na-vaucheri-za-hrana-na-sreshta-s-vitsepremier-nikolova/
https://tourismboard.bg/news/asotsiatsiyata-na-operatorite-na-vaucheri-za-hrana-na-sreshta-s-vitsepremier-nikolova/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-da-publikuva-razshirena-statisticheska-informatsiya-za-turisticheskite-pototsi/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-da-publikuva-razshirena-statisticheska-informatsiya-za-turisticheskite-pototsi/
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Вицепремиерът Николова пред БНТ: Разчитаме българите да 

подпомогнат и зимния сезон, както спасиха и летния 

 

Разчитаме българите да подпомогнат 

и предстоящия зимен сезон, както спасиха 

летния. Над 900 хил. българи са посетили 

родното Черноморие, а общият брой на 

пътувалите из страната е 2,7 млн., като 

чужденците са 1,1 млн. Това заяви 

вицепремиерът и министър на туризма 

Марияна Николова в предаването „Денят 

започва с Георги Любенов“ по БНТ. 

 

Вж. интервю 

 

 

 

Туроператори и туристически агенти вече могат да 

кандидатстват за помощта от 10 млн. лв. по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020” 

 

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Вицепремиер Николова и министър Вълчев обсъдиха с бранша 

въпроси за ученическите пътувания 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова и министърът на 

образованието и науката Красимир Вълчев разговаряха с ръководството на  

Националната асоциация за детски и младежки туризъм. По време на срещата бяха 

обсъдени детайли по прилагането на Наредба 10 на МОН за организация на дейностите 

в училищното образование, и по-специално пътуванията на учениците.  

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-pred-bnt-razchitame-balgarite-da-podpomognat-i-zimniya-sezon-kakto-spasiha-i-letniya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-pred-bnt-razchitame-balgarite-da-podpomognat-i-zimniya-sezon-kakto-spasiha-i-letniya/
https://tourismboard.bg/news/turoperatori-i-turisticheski-agenti-veche-mogat-da-kandidatstvat-za-pomoshtta-ot-10-mln-lv-po-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020/
https://tourismboard.bg/news/turoperatori-i-turisticheski-agenti-veche-mogat-da-kandidatstvat-za-pomoshtta-ot-10-mln-lv-po-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremier-nikolova-i-ministar-valchev-obsadiha-s-bransha-vaprosi-za-uchenicheskite-patuvaniya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremier-nikolova-i-ministar-valchev-obsadiha-s-bransha-vaprosi-za-uchenicheskite-patuvaniya/
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Работна среща за създаване на национално меню 

 

В дискусията участваха проф. Пламен Моллов – ректор на Университета по 

хранителни технологии в Пловдив, и доц. Кремена Никовска от висшето училище, зам.-

министърът на туризма Ирена Георгиева, президентът на Българската асоциация на 

професионалните готвачи Димо Димов и шеф-готвач Иван Манчев. 

Националното меню ще включва от предястие до десерт и ще представя типични 

и автентични продукти и ястия от 9 региона в страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерството на туризма отличи Нино Парпулов 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова отличи Нино 

Парпулов с плакет и грамота на Министерството на туризма за приноса му в 

съхраняването и популяризирането на българските традиции в килимарството и на 

страната, като туристическа дестинация. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

https://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-za-sazdavane-na-natsionalno-menyu/
https://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-za-sazdavane-na-natsionalno-menyu/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-otlichi-nino-parpulov/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-otlichi-nino-parpulov/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

 

 България и Албания подписаха меморандум за сътрудничество в 

туризма 

 

Вицепремиерът и министър на 

туризма Марияна Николова и Гент Цакай, 

и.д. министър за Европа и външните работи 

на Република Албания, подписаха 

Меморандум за разбирателство за 

сътрудничество в областта на туризма. 

Документът между Министерството 

на туризма на България и Министерството 

на туризма и околната среда на Албания е 

нова стъпка на утвърждаване на нашето приятелство и отлични отношения в този 

важен за двете държави сектор, заяви на церемонията вицепремиерът. 

 

Повече информация 

 

 

 

 Германия включи област Търговище в списъка с рискови 

области за пътуване 

 

От 7 октомври 2020 г. област Търговище е обявена като „рисков район“ според 

статистическите данни на института „Робърт Кох“. Напомняме на българските 

граждани, че към момента, от 7 август т.г., за такъв район се счита и област 

Благоевград. 

 

Повече информация 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/balgariya-i-albaniya-podpisaha-memorandum-za-satrudnichestvo-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/balgariya-i-albaniya-podpisaha-memorandum-za-satrudnichestvo-v-turizma/
https://tourismboard.bg/news/germaniya-vklyuchi-oblast-targovishte-v-spisaka-s-riskovi-oblasti-za-patuvane/
https://tourismboard.bg/news/germaniya-vklyuchi-oblast-targovishte-v-spisaka-s-riskovi-oblasti-za-patuvane/
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Гърция удължи срока на прилаганите до момента временни 

ограничения и изисквания при пътуване 

 

С решение на гръцкото правителство, считано от 00.01 ч. на 13.10.2020 г. до 

23.59 ч. на 25.10.2020 г., се удължава, без изменения и допълнения, срокът на 

прилаганите до момента временни ограничения и изисквания при пътуване до 

Република Гърция през сухопътните, морските и въздушните граници като част от 

мерките за ограничаване на разпространението на новия коронавирус. 

 

Повече информация 

 

 

 

Дания въвежда нови ограничителни мерки спрямо гражданите, 

пътуващи от България 

 

Считано от 00.00 ч. на 17 октомври 

2020 г., Дания въвежда ограничителни 

мерки спрямо гражданите, пристигащи от 

България. Страната ни ще бъде включена в 

категорията „рискови страни“, предвид 

увеличения брой на заразените с COVID 19 

у нас. Гражданите, пътуващи от България 

ще могат да посетят Дания само по 

„уважителни“ причини. 

Повече информация 

 

 

 

Латвия изисква попълнен електронен формуляр за чужденци 

при влизане в страната 

 

Считано от 12 октомври 2020 г., латвийските власти въвеждат изискване за 

попълване на електронен въпросник при влизане на територията на страната.. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/gartsiya-udalzhava-sroka-na-prilaganite-do-momenta-vremenni-ogranicheniya-i-iziskvaniya-pri-patuvane/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-udalzhava-sroka-na-prilaganite-do-momenta-vremenni-ogranicheniya-i-iziskvaniya-pri-patuvane/
https://tourismboard.bg/news/daniya-vavezhda-novi-ogranichitelni-merki-spryamo-grazhdanite-patuvashti-ot-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/daniya-vavezhda-novi-ogranichitelni-merki-spryamo-grazhdanite-patuvashti-ot-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/latviya-iziskva-popalnen-elektronen-formulyar-za-chuzhdentsi-pri-vlizane-v-stranata/
https://tourismboard.bg/news/latviya-iziskva-popalnen-elektronen-formulyar-za-chuzhdentsi-pri-vlizane-v-stranata/
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Удължаване на ограничителните мерки за пътуване до Бразилия 

във връзка с COVID-19 

 

С указ Nº 478 от 14 октомври 2020 г. 

е удължен срокът на забраната за влизане на 

чужди граждани в Бразилия с 30 дни (до 13 

ноември). Въздушните граници на Бразилия 

остават отворени и се запазва възможността 

чужденците, пристигащи с въздушен 

транспорт, да влязат в страната. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/udalzhavane-na-ogranichitelnite-merki-za-patuvane-do-braziliya-vav-vrazka-s-covid-19/
https://tourismboard.bg/news/udalzhavane-na-ogranichitelnite-merki-za-patuvane-do-braziliya-vav-vrazka-s-covid-19/

