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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 

БТБ създава Алианс на туристическия бизнес и кооперации 

 

Това стана ясно по време на работна 

среща между Конфедерацията на 

българския туристически бизнес (КБТБ), 

която бе представена от всички учредители 

с Министъра на труда и социалната 

политика – г-жа Деница Сачева, на която в 

онлайн среща бяха обсъдени 

необходимостта от прилагането на 

краткосрочни и дългосрочни социални и икономически мерки в подкрепа на 

туристическия сектор. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/kbtb-sazdava-alians-na-turisticheskiya-biznes-i-kooperatsii/
https://tourismboard.bg/news/kbtb-sazdava-alians-na-turisticheskiya-biznes-i-kooperatsii/
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Конфедерация на българския туристически бизнес проведе 

работна среща с вицепремиера Николова 

 

Поздравявам Ви за реализацията на 

дългогодишната идея за учредяване на 

Конфедерация на българския туристически 

бизнес (КБТБ). Новата организация ще даде 

още по-голяма трибуна за гласа на бизнеса. 

Именно в тази толкова трудна година за 

отрасъла, който преминава през 

безпрецедентна криза, е важно да бъдем 

единни, преследвайки общата цел - 

преодоляване на последиците от 

пандемията причинена от Ковид-19 и 

развитието на един от най-важните икономически сектори - туризма. Това заяви 

вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по време на първата си 

работна среща с представителите на новоучредената КБТБ. Те представиха в ресорното 

министерство структурата на конфедерацията и основните й цели на 30 ноември 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

Д-р Полина Карастоянова: Мерките противопоставиха 

дългогодишни бизнес партньори 

 

“Мерките и правилата, които бяха 

въведени в този период от време, поставиха 

цялата индустрия на огромно изпитание. 

Нещо повече – противопоставиха 

дългогодишни бизнес партньори. 

Затварянето на ресторантите е абсолютно 

несправедлива мярка спрямо това, което 

виждаме в хранителните и други търговски 

обекти. Това са партньори довчера, които работят заедно, доставчици на ресторантите, 

а днес се изправят един срещу друг”. Това заяви в студиото на Денят започва на 8 

декември д-р Полина Карастоянова - изпълнителен директор на НБТ. 

 

Вж. видео 

 

  

https://tourismboard.bg/news/konfederatsiya-na-balgarskiya-turisticheski-biznes-provede-rabotna-sreshta-s-vitsepremiera-nikolova/
https://tourismboard.bg/news/konfederatsiya-na-balgarskiya-turisticheski-biznes-provede-rabotna-sreshta-s-vitsepremiera-nikolova/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-merkite-protivopostaviha-dalgogodishni-biznes-partnori/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-merkite-protivopostaviha-dalgogodishni-biznes-partnori/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 

 Доц. Румен Драганов: Имахме „бедствено положение“ за туризма 

на 8 декември 

 

„Бедствено положение“ за туризма 

имахме на 8 декември, може да го наречем 

и „градушка“ в туризма. Това коментира в 

студиото на Тази сутрин по bTV на 9 

декември 2020 г. доц. Румен Драганов, 

Институт за анализи и оценки в туризма. 

„Трябва да се подпомогнат хората, 

които бяха ударени. Банско трябва да 

получи 1 млн. лв. обезщетение незабавно с извънредна комисия на МС. Ако за Нова 

година се затвори всичко, 35 милиона лева ще е щетата за хотелите без ресторантската 

част. Ние миналата година имахме 903 хиляди нощувки - 606 хиляди българи са 

ползвали хотелска база“, добави Драганов. 

 

Вж. видео 

 
 

 Доц. Румен Драганов: Зимните ни курорти са 100% готови да 

посрещнат идващите празници в условията на епидемична обстановка 

 

„Зимните ни курорти закупиха нови технологии с които да повишат качеството 

на услугата, но и чувството за сигурност в условията на епидемична обстановка.“. Това 

обяви в ефира на ТВ Европа на 6 декември 2020 г. председателят на Конфедерацията на 

българския туристически бизнес – Румен Драганов. Той добави още, че в страната ни и 

към момента има множество чуждестранни туристи, а 3200 места за настаняване вече 

са продадени за идващите празници. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-imahme-bedstveno-polozhenie-za-turizma-na-8-dekemvri/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-imahme-bedstveno-polozhenie-za-turizma-na-8-dekemvri/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-zimnite-ni-kurorti-sa-100-gotovi-da-posreshtnat-idvashtite-praznitsi-v-usloviyata-na-epidemichna-obstanovka/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-zimnite-ni-kurorti-sa-100-gotovi-da-posreshtnat-idvashtite-praznitsi-v-usloviyata-na-epidemichna-obstanovka/
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 Ричард Алибегов: Не знам защо властите сметнаха, че заедно с 

училищата трябва да се затворят и всички други сектори, в които се 

спазваха мерките 

 

„Гледаше се в грешната посока. Вече 

месец нощните заведения са затворени, а 

имаме пак близо 4000 болни.“ Това заяви в 

Пресечна точка по Нова телевизия на 9 

декември 2020 г. съпредседателят на 

Българската асоциация на заведенията 

(БАЗ) Ричард Алибегов. 

 

Повече информация 

 

 

 

 
 

 Доц. Румен Драганов: Пандемията показа, че семейният туризъм 

е устойчив 

 

Пандемията е едно изпитание, което показва за всяка една индустрия по какъв 

начин тя се е развила, по какъв начин е изчислявала риска за различни ситуации и по 

какъв начин може да устои на различни ситуации, които животът ни предоставя. Това, 

което може да дадем като оценка е, че българският туризъм показа много висока степен 

на устойчивост в тази криза, която е световна, здравна, икономическа и 

психологическа. 

Това каза в интервю за БГНЕС на 8 декември 2020 г. доц. Румен Драганов от 

Института за анализи и оценки в туризма.. 

 

Вж. видео 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-ne-znam-zashto-vlastite-smetnaha-che-zaedno-s-uchilishtata-tryabva-da-se-zatvoryat-i-vsichki-drugi-sektori-v-koito-se-spazvaha-merkite/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-ne-znam-zashto-vlastite-smetnaha-che-zaedno-s-uchilishtata-tryabva-da-se-zatvoryat-i-vsichki-drugi-sektori-v-koito-se-spazvaha-merkite/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-pandemiyata-pokaza-che-semejniyat-turizam-e-ustojchiv/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-pandemiyata-pokaza-che-semejniyat-turizam-e-ustojchiv/
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 Доц. Румен Драганов: От загубите на туризма губят и много 

странични икономики 

 

„Границата ще бъде пресечена от 

около 430 хиляди чужденци през декември. 

Подобно ще бъде числото и за януари – 

около 400 хиляди, още толкова и за 

февруари. Така че, ние очакваме около 

милион, милион и двеста хиляди чужденци 

да пресекат границата на България“. Такава 

прогноза очерта Румен Драганов в 

предаването Брюксел 1 по Bulgaria ON AIR на 8 декември 2020 г. 

 

Вж. видео 

 
 

 

 

 

 Доц. Румен Драганов: Българският туризъм стои стабилно 

 

Българският туризъм стои стабилно. 

Това заяви в Денят започва по БНТ на 30 

ноември 2020 г. доц. Румен Драганов, 

председател на Конфедерацията на 

българския туристически бизнес. 

„От 19 900 места за настаняване 

преди обявяването на триседмичното 

затваряне 5228 места за настаняване са 

работили. За Нова година около 3200 от тях 

са ангажирани, така че туризмът работи. Ако от утре се възстанови обстановката, тези 

заведения, които са работили миналата седмица, могат да продължат да работят“, 

обясни Драганов. 

 

Вж. видео 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ot-zagubite-na-turizma-gubyat-i-mnogo-stranichni-ikonomiki/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ot-zagubite-na-turizma-gubyat-i-mnogo-stranichni-ikonomiki/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-balgarskiyat-turizam-stoi-stabilno/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-balgarskiyat-turizam-stoi-stabilno/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 Вицепремиерът Николова и председателят на Камарата на 

минералните води в България проведоха работна среща 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна 

среща с председателя на Камарата на минералните води в България Цвети Лукарска. 

Двете обсъдиха бъдещи съвместни инициативи и проекти. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

Фирмите в туристическия бранш имат възможност да 

разсрочват кредитите си до 31 март 2021 г. 
 

Фирмите в туристическия бранш и бизнесът в България вече могат да разсрочват 

кредитите си до 31 март 2021 г., заместващ предходния краен срок 30 септември 2020 

г., след като Европейският банков орган (ЕБО) даде възможност на банките да осигурят 

ново разсрочване на кредитите за техните клиенти, пострадали от втората вълна на 

пандемията от COVID-19, съобщи БНБ. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-predsedatelyat-na-kamarata-na-mineralnite-vodi-v-balgariya-provedoha-rabotna-sreshta/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-predsedatelyat-na-kamarata-na-mineralnite-vodi-v-balgariya-provedoha-rabotna-sreshta/
https://tourismboard.bg/news/firmite-v-turisticheskiya-bransh-imat-vazmozhnost-da-razsrochvat-kreditite-si-do-31-mart-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/firmite-v-turisticheskiya-bransh-imat-vazmozhnost-da-razsrochvat-kreditite-si-do-31-mart-2021-g/
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При пълен локдаун в зимните курорти загубите ще са около 1 

млрд. лв. 
 

Изчисленията показват, че при пълен 

локдаун в зимните курорти загубите ще 

възлизат на около 1 млрд. лв. Това заяви 

вицепремиерът и министър на туризма 

Марияна Николова в предаването „Събуди 

се“ по Нова телевизия на 28 ноември 2020 г. 

по повод мерките в туристическия сектор и 

желанието на германския канцлер Ангела 

Меркел ски курорти да бъдат затворени. Тя обясни, че българските курорти спазват 

всички противоепидемични мерки. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министерството на туризма договори допълнителни 50 млн. лв. 

от Министерството на финансите за помощ на туроператори и 

туристически агенти 

 

Министерството на туризма договори 50 млн. лв. от Министерството на 

финансите за помощ на туроператори и туристически агенти. Средствата са в 

допълнение на вече осигурената субсидия от 10 млн. лв. по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“. Това стана ясно по време на работна среща, инициирана от 

вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова с представителите на бранша. 

В дискусията участваха Българска асоциация на туристическите агенции, Асоциация на 

българските туроператори и туристически агенти, Сдружение „Туризъм“, Обединение 

„Бъдеще за туризма“ и заместник-министърът на финансите Росица Велкова. 

 

Повече информация 

 

 

 

 
 

https://tourismboard.bg/news/pri-palen-lokdaun-v-zimnite-kurorti-zagubite-shte-sa-okolo-1-mlrd-lv/
https://tourismboard.bg/news/pri-palen-lokdaun-v-zimnite-kurorti-zagubite-shte-sa-okolo-1-mlrd-lv/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-dogovori-dopalnitelni-50-mln-lv-ot-ministerstvoto-na-finansite-za-pomosht-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-dogovori-dopalnitelni-50-mln-lv-ot-ministerstvoto-na-finansite-za-pomosht-na-turoperatori-i-turisticheski-agenti/
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Отпускат над 3 млн. лв. за екскурзоводи и планински водачи 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова подписа анекса за 

получаване на над 3 млн. лв., договорени по пилотен проект на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) на 11 декември 2020 г. 

 

Повече информация 

 
 

 

Министерството на туризма отличи бизнеса, общините и медиите 

в Годишните награди в туризма-2020 

 

Министерството на туризма отличи 

представителите на бизнеса, общини и 

медии в Годишните награди в туризма – 

2020. Това е петото издание на конкурса, 

който за това време се утвърди като 

признание за прилаганите добри практики и 

усилена работа за туризма през последните 

12 месеца. 

Именно в тази толкова предизвикателна и изпълнена с премеждия година е 

важно да бъдат показани добрите примери в сектора и да бъде оценен постиженията в 

бранша, който въпреки всички трудности продължава да работи, коментира 

вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова. Тя благодари на заетите в 

сектора, като подчерта, че с труда и старанието, които положиха през 2020 година 

представителите на бизнеса доказаха, че това не е просто икономически отрасъл, начин 

на препитание, но и кауза. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/otpuskat-nad-3-mln-lv-za-ekskurzovodi-i-planinski-vodachi/
https://tourismboard.bg/news/otpuskat-nad-3-mln-lv-za-ekskurzovodi-i-planinski-vodachi/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-otlichi-biznesa-obshtinite-i-mediite-v-godishnite-nagradi-v-turizma-2020/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-otlichi-biznesa-obshtinite-i-mediite-v-godishnite-nagradi-v-turizma-2020/
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Бяха извършени проверки в зимните курорти по време на 

студентския празник 

 

По разпореждане на вицепремиера и 

министър на туризма Марияна Николова 

бяха извършени съвместни проверки с 

представители на Регионалните здравни 

инспекции (РЗИ), Министерството на 

вътрешните работи (МВР) и Комисията за 

защита на потребителите (КЗП) в места за 

настаняване в зимните курорти по време на 

студентския празник - 8 декември. Проверявани бяха както големите 4- и 5-звездни 

хотели, така и предпочитаните къщи за гости и малки семейни хотели в Банско, Разлог, 

с. Баня, Добринище, Пампорово, Чепеларе и Боровец. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

https://tourismboard.bg/news/byaha-izvarsheni-proverki-v-zimnite-kurorti-po-vreme-na-studentskiya-praznik/
https://tourismboard.bg/news/byaha-izvarsheni-proverki-v-zimnite-kurorti-po-vreme-na-studentskiya-praznik/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 
 

Германската провинция Северен Рейн-Вестфалия вече няма да 

изисква 10-дневна карантина от пристигащите от България 

 

Германската провинция Северен 

Рейн-Вестфалия вече няма да изисква 10-

дневна карантина от пристигащите от 

България. В сила остава задължението за 

онлайн регистрация преди пътуването, 

като местните здравни служби могат да 

поискат от пристигналите лица да 

представят негативен тест за коронавирус, 

направен не по-късно от 48 часа преди 

пътуването, или да направят такъв след пристигането си. 

Министерството на външните работи на Р. България припомня, че от 1 ноември 

Германия обяви цялата територия на България за рисков регион. 

 

Повече информация 

 

 

Гърция въвежда 10 дневна карантина за всички, пристигащи в 

страната в периода от 18 декември 2020 г. до 7 януари 2021 г. 
 

От 18 декември 2020 г. до 7 януари 2021 г., включително, всички пристигащи в 

Гърция граждани следва да представят отрицателен PCR тест (направен до 72 часа 

преди пътуването), ще бъдат изследвани с бърз тест на граничните пунктове, както и 

ще бъдат поставени под 10 дневна карантина. 

Остава и изискването за представяне на QR код. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/germanskata-provintsiya-severen-rejn-vestfaliya-veche-nyama-da-iziskva-10-dnevna-karantina-ot-pristigashtite-ot-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/germanskata-provintsiya-severen-rejn-vestfaliya-veche-nyama-da-iziskva-10-dnevna-karantina-ot-pristigashtite-ot-balgariya/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-vavezhda-10-dnevna-karantina-za-vsichki-pristigashti-v-stranata-v-perioda-ot-18-dekemvri-2020-g-do-7-yanuari-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/gartsiya-vavezhda-10-dnevna-karantina-za-vsichki-pristigashti-v-stranata-v-perioda-ot-18-dekemvri-2020-g-do-7-yanuari-2021-g/
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Вицепремиерът Николова разговаря с гръцкия министър на 

туризма Хари Теохарис 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова разговаря с гръцкия 

министър на туризма г-н Хари Теохарис. Двамата обсъдиха актуални теми свързани с 

туристическия сектор и развитието на пандемията от коронавирус в двете страни. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Николова разогаваря с посланика на Украйна 

 

Министър Николова каза, че българското правителство високо оценява 

традиционно приятелските отношения с Украйна, които се основават на силни 

исторически, културни и езикови връзки. По думите ѝ проевропейската ориентация на 

Украйна, споделените евроатлантически ценности и наличието на най-голямата 

историческа българска общност в чужбина (над 200 000 души) на нейна територия 

допълнително подсилват тези отношения и създават солидна основа за по-нататъшното 

им укрепване във всички области от взаимен интерес, включително и в областта на 

туризма. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Николова се срещна с посланика на Кралство 

Саудитска Арабия 

 

Сред приоритетите на Министерството на туризма, е да развие и надгради 

двустранното сътрудничество в областта на туризма със Саудитска Арабия както на 

институционално, така и на бизнес ниво. Това заяви вицепремиерът и министър на 

туризма Марияна Николова по време на срещата си с посланика на Кралство Саудитска 

Арабия Н. Пр. Месфер Абдулрахман Алгхасеб. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-razgovarya-s-gratskiya-ministar-na-turizma-hari-teoharis/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-razgovarya-s-gratskiya-ministar-na-turizma-hari-teoharis/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-razogavyar-s-poslanika-na-ukrajna/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-razogavyar-s-poslanika-na-ukrajna/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-se-sreshtna-s-poslanika-na-kralstvo-sauditska-arabiya/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-se-sreshtna-s-poslanika-na-kralstvo-sauditska-arabiya/
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Промяна в режима за пътуване до Обединено кралство 

Великобритания и Северна Ирландия 

 

От 15 декември 2020 г. пристигащите 

в Англия от страни, които не са част от 

т.нар. „коридори за пътуване“ (при 

пристигането от които няма изискване за 

спазване на 14-дневна карантина), сред 

които е и Република България, ще имат 

опцията да си направят тест за COVID-19 за 

собствена сметка след 5-ия ден от 

самоизолацията си в Англия. При отрицателен резултат от това изследване лицата ще 

бъдат освободени от задължението да се самоизолират за остатъка от 14-дневния 

период на карантината. Тестът ще трябва да бъде направен на територията на 

Обединеното кралство, като списъкът с акредитираните лаборатории ще бъде 

публикуван на сайта на Британското правителство. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/promyana-v-rezhima-za-patuvane-do-obedineno-kralstvo-velikobritaniya-i-severna-irlandiya/
https://tourismboard.bg/news/promyana-v-rezhima-za-patuvane-do-obedineno-kralstvo-velikobritaniya-i-severna-irlandiya/

