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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 

Националният борд по туризъм с призив за специална програма 

за големите предприятия за периода 2021-2022 г. 
 

НБТ внесе писмо на вниманието на премиера Бойко Борисов, г-жа Марияна 

Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографска 

политика и министър на туризма, проф. Костадин Ангелов, министър на 

здравеопазването, г-н Лъчезар Борисов, министър на икономиката и г-жа Деница 

Сачева, министър на труда и социалната политика, относно необходимостта от 

ревизиране на заповедта на министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020 г. и 

изработване на специална програма за големите предприятия за периода 2021-2022 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-s-priziv-za-spetsialna-programa-za-golemite-predpriyatiya-za-perioda-2021-2022-g/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-s-priziv-za-spetsialna-programa-za-golemite-predpriyatiya-za-perioda-2021-2022-g/
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НБТ с предложение за промяна на Дневен режим „Служебен 

абонамент“ в Столична община 

 

Националният борд по туризъм отправи молба към г-жа Йорданка Фандъкова, 

Кмет на Столична община, за провеждане на среща относно Глава четвърта, Раздел II.2 

от НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община. 

 

Повече информация 

 

 

 

Д-р Полина Карастоянова: Срив в туризма означава срив на 

икономиката 

 

„Досега в голяма степен решенията се вземат без диалог и трябва да се реагира 

постфактум. Отнасяме се с уважениe и с отговорност към здравната система, 

инвестираме огромни средства за спазване на всички противоепидемични мерки, но 

когато се издават нормативни документи, те трябва да са съобразени със спецификата, 

за да не се налага да коригираме неточности и липса на логика“. Това коментира пред 

БНР на 16 декември 2020 г. д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ. 

 

Чуй интервю 

 

 
 

Д-р Полина Карастоянова: Предстоящият зимен сезон ще 

приключи преди да е започнал, ако не бъдат отворени ресторантите в 

хотелите след 21 декември 2020 г. 
 

Предстоящият зимен сезон ще приключи преди да е започнал, ако не бъдат 

отворени ресторантите в хотелите след 21 декември 2020 г. Това обяви за TravelNews д-

р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ. Ситуацията ще засегне освен 

големите комплекси Банско, Боровец и Пампорово, но и малките планински курорти в 

цялата страна. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/nbt-s-predlozhenie-za-promyana-na-dneven-rezhim-sluzheben-abonament-v-stolichna-obshtina/
https://tourismboard.bg/news/nbt-s-predlozhenie-za-promyana-na-dneven-rezhim-sluzheben-abonament-v-stolichna-obshtina/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-sriv-v-turizma-oznachava-sriv-na-ikonomikata/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-sriv-v-turizma-oznachava-sriv-na-ikonomikata/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-predstoyashtiyat-zimen-sezon-shte-priklyuchi-predi-da-e-zapochnal-ako-ne-badat-otvoreni-restorantite-v-hotelite-sled-21-dekemvri-2020-g/
https://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-predstoyashtiyat-zimen-sezon-shte-priklyuchi-predi-da-e-zapochnal-ako-ne-badat-otvoreni-restorantite-v-hotelite-sled-21-dekemvri-2020-g/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 
 

 Доц. Румен Драганов за трудностите, пред които е изправен 

българския туризъм 

 

Интервю с доц. Румен Драганов за 

предаването „Делници“ по Евроком на 16 

декември 2020 г., който коментира какви са 

трудностите, пред които е изправен 

българския туризъм. 

 

Вж. видео 

 
 

 

 

 

 

 Доц. Румен Драганов: Не чакаме туристи, правителството 

трябва да спаси сезона 

 

„Ако локдаунът остане до края на януари, очакваме правителството да реши и да 

отпусне 100 милиона лева за покриване на щетите в туризма до края на януари, защото 

както вчера правителството взе едно много добро решение да бъдат подпомогнати 

туроператорите с 56 милиона лева, сега е добре да се вземе решение и за хотелиерите и 

ресторантьорите.“ Това каза в „Преди всички“ по БНР на 17 декември 2020 г. доц. 

Румен Драганов, председател на Конфедерацията на българския туристически бизнес 

във връзка със зимният туризъм и загубите на бранша от противоепидемичните мерки. 

 

Чуй интервю 

 
 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-za-trudnostite-pred-koito-e-izpraven-balgarskiya-turizam/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-za-trudnostite-pred-koito-e-izpraven-balgarskiya-turizam/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ne-chakame-turisti-pravitelstvoto-tryabva-da-spasi-sezona/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ne-chakame-turisti-pravitelstvoto-tryabva-da-spasi-sezona/
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 Доц. Румен Драганов: 36 млн. лева са преките загуби за туризма 

само за Коледа и Нова година 

 

36 млн. лева са преките загуби за туризма само за Коледа и Нова година. Това 

каза за предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“ на 17 ноември 2020 г. 

доц. Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма. 

Браншът очаква подкрепа от правителството за компенсиране на частичното затваряне, 

което ще бъде удължено. 

 

Повече информация 

 
 

 

 

 Ричард Алибегов: Със затворени заведения и фитнеси няма да 

преборим епидемията 

 

Много сме разочаровани, че и 

Щабът, и БЛС не искаха затягане на 

мерките, а решиха, че е приемливо да има 

190 починали, заяви в "Денят започва" по 

БНТ на 17 декември 2020 г. Ричард 

Алибегов, председател на Българска 

асоциация на заведенията. 

 

Вж. интервю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-36-mln-leva-sa-prekite-zagubi-za-turizma-samo-za-koleda-i-nova-godina/
https://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-36-mln-leva-sa-prekite-zagubi-za-turizma-samo-za-koleda-i-nova-godina/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-sas-zatvoreni-zavedeniya-i-fitnesi-nyama-da-preborim-epidemiyata/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-sas-zatvoreni-zavedeniya-i-fitnesi-nyama-da-preborim-epidemiyata/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в 

България 
 

 

 КБТБ настоява за спешна среща с министър председателя Бойко 

Борисов 

 

Конфедерацията на българския туристически бизнес, представляваща 

обединението на шестте работодателски организации в сектор Туризъм, изпрати писмо 

до г-н Бойко Борисов, Министър-председател на РБ, с молба за спешна работна среща, 

на която да се обсъдят възможни решения по мерките, които да бъдат приложени след 

21.12.2020 г. по отношение на икономическата и социалната ситуация в сектора и в 

страната. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

  

 

 

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

 

Отварят ресторантите към хотелите, но с вечерен час 

 

Със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. се изменя и допълва Заповед № РД-01-

677/ 25.11.2020 г., издадена от министъра на здравеопазването, с която от 22 декември, 

вторник, до 31 януари 2021 г. в страната се удължава срокът на въведените временни 

противоепидемични мерки, посочва институцията на 18 декември. 

Ресторантите на територията към местата за настаняване ще работят при 

използване на капацитета им до 50 % и при ограничено работно време – от 6:00 до 

22:00 часа, се посочва във заповедта. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/kbtb-nastoyava-za-speshna-sreshta-s-ministar-predsedatelya-bojko-borisov/
https://tourismboard.bg/news/kbtb-nastoyava-za-speshna-sreshta-s-ministar-predsedatelya-bojko-borisov/
https://tourismboard.bg/news/otvaryat-restorantite-kam-hotelite-no-s-vecheren-chas/
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Доц. Ангел Кунчев: Хотелите изпълниха доста точно мерките 

 

„Моите наблюдения показват, че 

хотелите изпълниха доста точно мерките“. 

Това коментира за Нова телевизия 

държавният здравен инспектор доц. Ангел 

Кунчев на 18 декември 2020 г. 

„Навсякъде има контрол на 

температурата, навсякъде има 

дезинфектанти и контрол на влизащите“, 

смята той. 

 

Повече информация 

 

 

 

56 млн. лв. държавна помощ получават туроператори и 

туристически агенти 

 

Помощта за туроператорите и туристически агенти ще бъде в размер на 4% от 

сумата на декларирания от тях годишен оборот без ДДС за 2019 г. Безвъзмездно 

предоставените средства ще се използват за приоритетно компенсиране на загуби, 

произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и от удържани от доставчици на 

услуги суми. 

 

Повече информация 

 

 

 

39% спад на приходите от нощувки през октомври 2020 г. спрямо 

предходната година 

 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 

октомври 2020 г., е 625.5 хил., или с 31.3% по-малко в сравнение със същия месец на 

предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 46.8%) се наблюдава в 

местата за настаняване с 4 и 5 звезди. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/dots-angel-kunchev-hotelite-izpalniha-dosta-tochno-merkite/
https://tourismboard.bg/news/dots-angel-kunchev-hotelite-izpalniha-dosta-tochno-merkite/
https://tourismboard.bg/news/56-mln-lv-darzhavna-pomosht-poluchavat-turoperatori-i-turisticheski-agenti/
https://tourismboard.bg/news/56-mln-lv-darzhavna-pomosht-poluchavat-turoperatori-i-turisticheski-agenti/
https://tourismboard.bg/news/39-spad-na-prihodite-ot-noshtuvki-prez-oktomvri-2020-g-spryamo-predhodnata-godina/
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Вицепремиерът Марияна Николова пред народните 

представители от икономическата комисия: Предоставянето на добре 

насочени, достатъчни по размер ресурси, бързо и ефективно е 

критично важно за уязвимите бизнеси и работници по време на 

кризата 

 

Предоставянето на добре насочени, 

достатъчни по размер ресурси, бързо и 

ефективно е критично важно за уязвимите 

бизнеси и работници по време на кризата. 

Това заяви вицепремиерът и министър на 

туризма Марияна Николова пред народните 

представители от парламентарната комисия 

по икономическа политика и туризъм. По 

време на участието си тя представи актуалната ситуация в сектор туризъм и 

предприетите мерки за подпомагане на отрасъла. 

Министерството на туризма разработи пилотен проект за „Подкрепа на 

предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически 

агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, 

заяви министърът. 

 

Повече информация 

 

 

Вицепремиерът Марияна Николова проведе работна среща с 

Франк Кванте, главен изпълнителен директор на „Фрапорт Туин 

Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна 

среща с Франк Кванте, главен изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт 

Мениджмънт“ АД. Безпрецедентният спад в международните пътувания, по някои 

изчисления представляващ повече от 70% спрямо миналата година, и различните 

ограничения за пътуване намалиха значително обема на пътникопотоците, ситуацията в 

момента продължава да ограничава свободното движение на хора и това несъмнено се 

отразява и на туризма, заяви вицепремиерът. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-pred-narodnite-predstaviteli-ot-ikonomicheskata-komisiya-predostavyaneto-na-dobre-nasocheni-dostatachni-po-razmer-resursi-barzo-i-efektivno-e-kritichno-vazhno-za-uyazv/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-pred-narodnite-predstaviteli-ot-ikonomicheskata-komisiya-predostavyaneto-na-dobre-nasocheni-dostatachni-po-razmer-resursi-barzo-i-efektivno-e-kritichno-vazhno-za-uyazv/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-provede-rabotna-sreshta-s-frank-kvante-glaven-izpalnitelen-direktor-na-fraport-tuin-star-earport-menidzhmant-ad/
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Всеки ден обявяват поне 1 хотел за продан 

 

Вълна от продажба на хотели се е 

вдигнала в цялата страна. Тя се е засилила 

много през ноември, но в първата седмица 

на декември вече е станала неудържима. 

Между 1 и 10 декември само в Регистъра за 

публичните продажби на Камарата на 

частните съдебни изпълнители са обявени 

цели 13 хотела, което е повече от 1 хотел на 

ден, твърди 24часа. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Министерството на туризма и НСА с договор за сътрудничество 

 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова и проф. Николай 

Изов, ректор на Националната спортна академия „Васил Левски“, подписаха договор за 

сътрудничество. “Спортът и туризмът вървят ръка за ръка. Пандемията от Ковид-19 

доказа колко е важно здравето и именно спортът подпомага неговото запазване. А 

спортът допринася и за привличане на повече посетители, особено в зимните ни 

курорти”, коментира вицепремиерът. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/vseki-den-obyavyavat-pone-1-hotel-za-prodan/
https://tourismboard.bg/news/vseki-den-obyavyavat-pone-1-hotel-za-prodan/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-i-nsa-s-dogovor-za-satrudnichestvo/
https://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-i-nsa-s-dogovor-za-satrudnichestvo/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 
 

 

UNWTO: Туризмът се върна на нивата от 1990 година с над 70% 

спад 

 

Туризмът се върна на нивата от 1990 година, обяви Световната туристическа 

организация към ООН (UNWTO) в анализ от 17 декември 2020 г. 

За първите 10 месеца на годината международните пътувания бележат спад от 

72 на сто спрямо периода на 2019 г. заради ограниченията при пътуванията, слабото 

доверие у клиентите и световния срив заради пандемията от COVID-19. Така 2020-та е 

една от най-слабите в историята на международния туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

WTTC: Ваксина срещу Covid-19 не трябва да е задължителна 

при пътуване 

 

Световният съвет за пътувания и туризъм (WTTC), Международния съвет на 

летищата (ACI), Световния икономически форум (WEF) и Международната търговска 

камара (ICC) се обявиха за незабавно възстановяване на международните пътувания. 

Сектор Туризъм не може да чака ваксина за Covid-19, се посочва в изявление от 14 

декември 2020 г. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/unwto-turizmat-se-varna-na-nivata-ot-1990-godina-s-nad-70-spad/
https://tourismboard.bg/news/unwto-turizmat-se-varna-na-nivata-ot-1990-godina-s-nad-70-spad/
https://tourismboard.bg/news/svetovniyat-savet-za-patuvaniya-i-turizam-vaksina-sreshtu-covid-19-ne-tryabva-da-e-zadalzhitelna-pri-patuvane/
https://tourismboard.bg/news/svetovniyat-savet-za-patuvaniya-i-turizam-vaksina-sreshtu-covid-19-ne-tryabva-da-e-zadalzhitelna-pri-patuvane/
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Вицепремиерът Марияна Николова разговаря с ръководството 

на германския туроператор FTI Group 

 

Германия е сред най-важните пазари за входящ туризъм за България и FTI 

Touristik GmbH е един от туроператорите, които са от изключително важно значение за 

нас. Страната ни разчита на немските туристи и се надявам да сме здрави и следващият 

летен сезон да бъде по-успешен, каза министър Николова. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Николова пред руския посланик: Надявам се 

скоро да възобновим туристическите пътувания между двете държави 

 

Надявам се скоро да възобновим пътувания между двете държави, тъй като 

Русия продължава да е сред най-важните пазари за българския туризъм. 

Министерството на туризма полага последователни усилия за гарантиране на най-

добрите условия за руските гости и руските представители на бизнеса, предлагащи 

България като приоритетна дестинация. Това заяви вицепремиерът и министър на 

туризма Марияна Николова по време на разговора си с посланика на Руската федерация 

Н. Пр. Анатолий Макаров. 

 

Повече информация 

 

 

 

Вицепремиерът Николова обсъди актуални теми с румънския си 

колега 

 

България и Румъния са безспорен позитивен пример за взаимодействие в 

региона, като северната съседка е приоритетен наш партньор, посочи вицепремиерът. И 

уточни, че Румъния е номер 1 дестинация за входящ туризъм в България. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovarya-s-rakovodstvoto-na-germanskiya-turoperator-fti-group/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-mariyana-nikolova-razgovarya-s-rakovodstvoto-na-germanskiya-turoperator-fti-group/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-pred-ruskiya-poslanik-nadyavam-se-skoro-da-vazobnovim-turisticheskite-patuvaniya-mezhdu-dvete-darzhavi/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-pred-ruskiya-poslanik-nadyavam-se-skoro-da-vazobnovim-turisticheskite-patuvaniya-mezhdu-dvete-darzhavi/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-obsadi-aktualni-temi-s-rumanskiya-si-kolega/
https://tourismboard.bg/news/vitsepremierat-nikolova-obsadi-aktualni-temi-s-rumanskiya-si-kolega/

