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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 

Учредена е Конфедерация на българския туристически бизнес 

 

На 27 ноември, 2020 г., в Гранд хотел 

„Милениум“ в София бе учредена 

Конфедерация на българския туристически 

бизнес (КБТБ). Учредителите са:  

Българско конгресно бюро (БКБ) 

Българска асоциация на заведенията 

(БАЗ) 

Сдружение на заведенията в 

България 

Българска туристическа камара (БТК) 

Национален борд по туризъм (НБТ). 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/uchredena-e-konfederatsiya-na-balgarskiya-turisticheski-biznes/
https://tourismboard.bg/news/uchredena-e-konfederatsiya-na-balgarskiya-turisticheski-biznes/
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Конфедерацията на българския туристически бизнес ще търси 

взаимодействие с правителството 

 

Обeдинeниe нa цeлия ceĸтop 

„Typизъм“ в eднa opгaнизaция c цeл пo-

eфeĸтивнa ĸoмyниĸaция нa бизнeca c 

пpaвитeлcтвoтo, зa дa ce cпacи ceĸтopът в 

ĸpизaтa. Taĸaвa зaявĸa дaдoxa yчpeдитeлитe 

нa нoвaтa Koнфeдepaция нa бългapcĸия 

тypиcтичecĸи бизнec (KБTБ) пo вpeмe нa 

пpeдcтaвянe на официална прескоференция 

в БТА на 27 ноември 2020 г. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

Националният борд по туризъм настоява ресторантите и фитнес 

залите в хотелите да работят само за гостите 

 

НБТ настоява пред Министерството на здравеопазването и Министерството на 

туризма за промени в забраната за работата на ресторантите в хотелите, както и 

относно фитнес залата в хотелския комплекс. Със заповедта на министъра на 

здравеопазването проф. Костадин Ангелов не е спряна официално дейността на местата 

за настаняване в страната. На практика обаче комплексите не могат да обслужват и да 

изхранват гостите си. Затова призоваваме властите да разрешат работата на 

ресторантите в хотелите при строги правила и мерки. 

Предложенията на НБТ са внесени в Министерството на туризма и 

Министерството на здравеопазването на 26 ноември 2020 г. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/konfederatsiyata-na-balgarskiya-turisticheski-biznes-shte-tarsi-vzaimodejstvie-s-pravitelstvoto/
https://tourismboard.bg/news/konfederatsiyata-na-balgarskiya-turisticheski-biznes-shte-tarsi-vzaimodejstvie-s-pravitelstvoto/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-nastoyava-restorantite-i-fitnes-zalata-v-hotelite-da-rabotyat-samo-za-gostite/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-nastoyava-restorantite-i-fitnes-zalata-v-hotelite-da-rabotyat-samo-za-gostite/
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След настоятелно писмо от НБТ вицепремиерът Марияна 

Николова поиска отпадане на забраната за ресторантите за гостите в 

хотелите 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова е поискала да 

отпадне забраната за работа на ресторантите за гостите в хотелите. Това съобщиха от 

Министерството на туризма във връзка с призива на Националния борд по туризъм 

(НБТ). Тя е изпратила вече писмо до здравния министър проф. Костадин Ангелов. 

Причината е, че хотелите няма да бъдат затворени, но ще останат в 

невъзможност да предоставят храна на гостите си. Г-жа Николова е настояла да работят 

при строги противоепидемични мерки и необходимата дистанция.. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 Позиция относно необходимостта от прилагане на спасителни 

мерки в подкрепа на туристическия сектор 2020-2021 

 

Обща позиция, подписана от Българска асоциация на заведенията, Сдружение на 

заведенията в българия, Българско конгресно бюро, Българска туристическа камара, 

Български туристически съюз и Национален борд по туризъм, относно необходимостта 

от прилагане на спасителни мерки в подкрепа на туристическия сектор 2020-2021 е 

изпратена до премиера Бойко Борисов, председателя на 44-тото Народно събрание и 

вицепремиера Марияна Николова. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/sled-nastoyatelno-pismo-ot-nbt-vitsepremierat-mariyana-nikolova-poiska-otpadane-na-zabranata-za-restorantite-za-gostite-v-hotelite/
https://tourismboard.bg/news/sled-nastoyatelno-pismo-ot-nbt-vitsepremierat-mariyana-nikolova-poiska-otpadane-na-zabranata-za-restorantite-za-gostite-v-hotelite/
https://tourismboard.bg/news/pozitsiya-otnosno-neobhodimostta-ot-prilagane-na-spasitelni-merki-v-podkrepa-na-turisticheskiya-sektor-2020-2021/
https://tourismboard.bg/news/pozitsiya-otnosno-neobhodimostta-ot-prilagane-na-spasitelni-merki-v-podkrepa-na-turisticheskiya-sektor-2020-2021/
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 Проведе се кръгла маса с тема „Анализ на действащото 

законодателство, изготвяне на предложения за нормативни промени“ 

по проект „Повишаване  участието на бизнеса и гражданското 

общество при формиране и мониторинг на политики и 

законодателство в сектор „Туризъм“ 

 

Събитието се проведе на 26 ноември 2020 

г., от 13,00 ч. до 15,30 ч., в Гранд Хотел 

„Милениум“, гр. София, като част от изпълнението 

на проект № BG05SFOP001-2.009-0150 

„Повишаване участието на бизнеса и гражданското 

общество при формиране и мониторинг на 

политики и законодателство в сектор „Туризъм“. 

Проектът се изпълнява от Сдружение „Национален борд по туризъм“ в партньорство с 

Министерство на туризма. 

 

Повече информация 

 
 

 

 Д-р Полина Карастоянова: В курортите ни са инвестирани 

хиляди за санитарни уреди и хигиена 

 

„Ние като общество очакваме от 

европейските политици авангардни, а не 

ретроградни решения. Решението за ски 

курортите е консервативно и 

нереалистично. Считаме, че аргументите не 

издържат. Икономиката е част от живота 

ни. Здравето също е такова, но и то струва 

пари. Подобно решение означава 

компенсации на загуби за над 100 млр. евро за цяла Европа“. Това заяви в интервю за 

Нова телевизия на 27 ноември 2020 г. изпълнителният директор на Националния борд 

по туризъм д-р Полина Карастоянова. 

 

Вж. видео 

 

 

https://tourismboard.bg/news/provede-se-kragla-masa-s-tema-analiz-na-dejstvashtoto-zakonodatelstvo-izgotvyane-na-predlozheniya-za-normativni-promeni-po-proekt-povishavane-uchastieto-na-biznesa-i-grazhdanskoto-obshtestvo-pri-formi/
https://tourismboard.bg/news/provede-se-kragla-masa-s-tema-analiz-na-dejstvashtoto-zakonodatelstvo-izgotvyane-na-predlozheniya-za-normativni-promeni-po-proekt-povishavane-uchastieto-na-biznesa-i-grazhdanskoto-obshtestvo-pri-formi/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-v-kurortite-ni-sa-investirani-hilyadi-za-sanitarni-uredi-i-higiena/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-v-kurortite-ni-sa-investirani-hilyadi-za-sanitarni-uredi-i-higiena/
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Д-р Полина Карастоянова: За нас е много важно да имаме ясен 

план за дългосрочно или поне средносрочно управление на кризата 

 

„Отсъства каквато и да е предвидимост и прогнозируемост на развитие на 

икономическата ситуация. Кризата не е нова и не е факт само в България. Наблюдават 

се другите страни в света и могат да се правят планирани стъпки, макар и в условията 

на криза. За нас е много важно да имаме ясен план за дългосрочно или поне 

средносрочно управление на кризата. Модел на поведение с решения от днес за утре е 

неприемлив в сферата на туризма!“, посочи д-р Полина Карастоянова в репортаж на 

БНР на 25 ноември 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

  

 

Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Ричард Алибегов: Всички къщи за гости и вили са наети за 8 

декември, даже с диджеи 

 

Както ние предположихме още 

преди месец, особен здравен ефект от 

затварянето на заведенията няма. Хората, 

които не ги е страх или не вярват в 

коронавируса, ще намерят начин да се 

забавляват. Това се случва в къщи за гости, 

в хотелски комплекси, обясни в Денят 

започва по БНТ на 23 ноември 2020 г. г-н 

Ричард Алибегов, председател на 

Българската асоциация на заведенията, асоцииран член на Националния борд по 

туризъм. Според него 5 заведения в София са се пробвали да заобиколят закона, а в 

бранша мерките се спазват на 98%. 

 

Вж. видео 

 

  

https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-za-nas-e-mnogo-vazhno-da-imame-yasen-plan-za-dalgosrochno-ili-pone-srednosrochno-upravlenie-na-krizata/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-za-nas-e-mnogo-vazhno-da-imame-yasen-plan-za-dalgosrochno-ili-pone-srednosrochno-upravlenie-na-krizata/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-vsichki-kashti-za-gosti-i-vili-sa-naeti-za-8-dekemvri-dazhe-s-didzhei/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-vsichki-kashti-za-gosti-i-vili-sa-naeti-za-8-dekemvri-dazhe-s-didzhei/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 БХРА иска да излезе от Българското конгресно бюро 

 

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) иска да излизе от 

Българското конгресно бюро (БКБ). 

 

Повече информация 

 

 

 

  

  

 

 

 

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

Над 45% спад на посещенията на чужденци в България през 

октомври 2020 г. спрямо същия период предходната година 

 

През октомври 2020 г. посещенията на чужденци в България са 419.1 хил. Срив е 

регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели като при „почивка и 

екскурзия“ – с над 67%. 

През октомври 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в 

страната пътуванията на български граждани в чужбина нарастват с над 4% спрямо 

регистрираните през октомври 2019 година. 

 

Повече информация 

 

 
 

 

https://tourismboard.bg/news/bhra-izliza-ot-balgarskoto-kongresno-byuro/
https://tourismboard.bg/news/bhra-izliza-ot-balgarskoto-kongresno-byuro/
https://tourismboard.bg/news/nad-45-spad-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-oktomvri-2020-g-spryamo-sashtiya-period-predhodnata-godina/
https://tourismboard.bg/news/nad-45-spad-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-oktomvri-2020-g-spryamo-sashtiya-period-predhodnata-godina/
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Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на 

епидемична обстановка през октомври 2020 година 

 

През ноември 2020 г. Националният статистически институт проведе месечното 

анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на 

точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по 

време на епидемичната обстановка в страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Николова разговаря с представителите на 

бизнеса във Велинград 

 

Вицепремиерът и министър на 

туризма Марияна Николова проведе 

работна среща с представителите на 

бизнеса във Велинград. Тя бе на посещение 

на място, за да бъдат обсъдени актуалната 

ситуация в сектора, набелязани трудностите 

и проблемите на бранша и коментирани 

възможностите за преодоляване. 

Важно е държавата в лицето на Министерството на туризма и представителите 

на бизнеса да работят съвместно и координирано в търсене на възможности за подкрепа 

на сектора, посочи вицепремиерът. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dejnost-i-sastoyanie-na-mestata-za-nastanyavane-pri-usloviyata-na-epidemichna-obstanovka-prez-oktomvri-2020-godina/
https://tourismboard.bg/news/dejnost-i-sastoyanie-na-mestata-za-nastanyavane-pri-usloviyata-na-epidemichna-obstanovka-prez-oktomvri-2020-godina/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-razgovarya-s-predstavitelite-na-biznesa-vav-velingrad/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-razgovarya-s-predstavitelite-na-biznesa-vav-velingrad/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 
 

Становище на Министерство на туризма по повод призива на 

германския канцлер Ангела Меркел за затваряне на зимните курорти 

в ЕС през следващите месеци с оглед ситуацията с коронавируса 

 

Министерството на туризма всекидневно следи информациите от държавите в 

Европейския съюз по повод ограничителните мерки, свързани с овладяване на 

разпространението на Covid -19. За разлика от голяма част от Европейските страни, 

които постепенно предприемат стъпки за премахване на рестрикциите от следващата 

седмица, България въвежда своите ограничителни мерки от 23.30 ч. на 27 ноември 2020 

г. и те ще продължат до 21 декември 2020 г., съгласно заповедта на Министерството на 

здравеопазването. В тях се предвиждат редица ограничения, водещи до социална 

дистанция, което е доказано най-добрия начин за спиране на разпространението на 

вируса. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/stanovishte-na-ministerstvo-na-turizma-po-povod-priziva-na-germanskiya-kantsler-angela-merkel-za-zatvaryane-na-zimnite-kurorti-v-es-prez-sledvashtite-mesetsi-s-ogled-situatsiyata-s-koronavirusa/
https://tourismboard.bg/news/stanovishte-na-ministerstvo-na-turizma-po-povod-priziva-na-germanskiya-kantsler-angela-merkel-za-zatvaryane-na-zimnite-kurorti-v-es-prez-sledvashtite-mesetsi-s-ogled-situatsiyata-s-koronavirusa/

