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Новини от членове на Национален борд по туризъм

Доц. Румен Драганов: Презастроихме морето с хотели, които не 
ни трябват

Доц.  Драганов  е  на  мнение,  че  сме  инвестирали 
милиарди  "в  някакви  хотели,  в  нещо  сезонно,  с 
твърдението,  че  туристите  идвали  през  лятото  в 
България".  Според  него  сме  инвестирали  в  концепцията 
"Балкантурист"  от 1953 година,  обяви той в интервю за 
телевизия Bulgaria ON AIR.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-prezastroihme-moreto-s-hoteli-koito-ne-ni-tryabvat/


Регионални новини от България

Ски зона Банско премахва пластмасовите бутилки

На 15 декември 2018 г. ще бъде открит новият зимен 
сезон на Банско.

Радослав Дурчев от "Юлен" АД обяви, че фирмата е 
взела  решение  да  спре  използването  на  пластмасови 
изделия  за  еднократна  употреба  в  района  на  ски  зона 
Банско  от  този  ски  сезон,  въпреки  че  Европейският 

парламент разпореди това да се случи от 2021 г.
Повече информация

3,2 млрд. евро са приходите от международен туризъм в периода 
януари-септември 2018 г.

Приходите  от  международен  туризъм  възлизат  на  3,2  млрд.  евро  в  периода 
януари-септември тази година, показват последните данни на БНБ.

Ръстът спрямо същите месеци на 2017 г. е 7 на сто. За 9-те месеца на 2018 г. над 
7,9 млн. са чуждестранните туристически посещения, те нарастват с 5,5% в сравнение 
със същия период година по-рано.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/3-2-mlrd-evro-sa-prihodite-ot-mezhdunaroden-turizam-v-perioda-yanuari-septemvri-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/ski-zona-bansko-premahva-plastmasovite-butilki/


Международни новини от България и света

X-та юбилейна международна среща по туризъм в Пловдив

Министърът на туризма Николина Ангелкова откри 
X-та юбилейна международна среща по туризъм в града 
на  22  ноември  2018  г.,  която  се  провежда  под  наслов 
„Пловдив  –  пътуването  до  европейска  столица  на 
културата  2019“.  Пловдив  допринася  за  това  интересът 
към  България  да  бъде  повишен,  особено  в  сегмента 

културен туризъм, каза тя.
Повече информация

Холандия се защитава от свръхтуризма

Имам  много,  много  лош  опит  с  туристите,  казва 
Йохан  Велтуизен  от  Киндердайк,  който  управлява 
местната  група  за  защита  на  нормалните  условия  на 
живот, която настоява пред кмета за по-добро управление 
на масовия туризъм.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/holandiya-se-zashtitava-ot-svrahturizma/
http://tourismboard.bg/news/x-ta-yubilejna-mezhdunarodna-sreshta-po-turizam-v-plovdiv/

