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Новини от членове на Национален борд по туризъм

Албена е първият Европейски курорт на спорта

На официална церемония в Европейския парламент 
на 4 декември 2018 г. ваканционно селище Албена получи 
приза Европейски курорт на спорта за 2019 година.

Наградата  е  първа  в  историята  на  номинациите  за 
Европейски  градове  и  региони  на  спорта  и  високо 
признание за усилията на Албена да бъде популяризиран 

активния начин на живот и почивка.
Под мотото "Спортни по природа" стартира кампанията за 2019 година, по време 

на която Албена ще бъде домакин на над 100 национални и международни събития.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/albena-e-parviyat-evropejski-kurort-na-sporta/


110-годишнината  на  курорта  Св.  Св.  Константин  и  Елена 
честват и в Русия

110 годишнината на първия български морски курорт 
Св. Св. Константин и Елена ще бъде чествана и в Русия. 
На 3 декември 2018 г. от 18.30 часа в Българския културен 
институт  в  Москва  ще  бъде  направена  презентация  на 
курорта  -  дългогодишните  му  традиции  в 
гроздолечението,  морелечението,  климатолечението, 

съвременният  комплекс  с  новите  хотели  и  СПА  центрове,  лечебните  свойства  на 
минералните  води, условията  за  ваканция,  спорт,  рехабилитация,  грижи за здравето, 
възможностите за културен и кулинарен туризъм.

Повече информация

Новини от други НПО в сектор Туризъм

БХРА  обяви  Банско  за  най-добър  целогодишен  курорт  в 
България за 2018 г.

На церемонията по връчване на Годишните награди 
2018  на  Българската  хотелиерска  и  ресторантьорска 
асоциация  Банско  спечели  приза  за  „Най-добър 
целогодишен курорт” за България.

Наградата бе връчена на кмета Георги Икономов от 
заместник-министъра на туризма Ирена Георгиева.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/bhra-obyavi-bansko-za-naj-dobar-tselogodishen-kurort-v-balgariya-za-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/110-godishninata-na-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-chestvat-i-v-rusiya/


Регионални новини от България

Всички  услуги  на  министерството  вече  са  достъпни  с  лицево 
разпознаване през смарт телефон

Всички  регистрационни  услуги,  които 
Министерството  на  туризма  предоставя  по  Закона  за 
туризма, са достъпни с един клик и през смарт телефон от 
3 декември 2018 г. Квалифицираният електронен подпис 
вече освен по класическия начин с ПИН ще се поставя и 
чрез лицево разпознаване.

По този начин искания за издаване на всичките видове разрешения и услуги на 
ведомството ще могат да се изпращат 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата и от 
всички краища на света.

Платформата  е  разработена  спрямо  всички  законодателни  изисквания,  освен 
това  е  много лесна за  използване,  посочи  проф.  Георги  Димитров,  представител  на 
фирмата-доставчик  на  удостоверителни  услуги  „Евротръст”,  която  е  автор  на 
платформата.

Повече информация

Очакват се пет на сто повече туристи в България през зимата

Министърът на туризма Николина Ангелкова каза по 
време на парламентарния контрол на 7 декември 2018 г., 
че по отношение на предстоящия зимен сезон, запазвайки 
устойчиви  нива  на  ръст  в  сектора,  се  очаква  успешен 
сезон,  през  който  да  има  над  пет  на  сто  ръст  на 
туристическите посещения.

По  данни  на  Летище  "София"  за  зимния  сезон  8120  са  планираните  полети, 
докато през миналия сезон те са били 8019.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ochakvat-se-pet-na-sto-poveche-turisti-v-balgariya-prez-zimata/
http://tourismboard.bg/news/vsichki-uslugi-na-ministerstvoto-veche-sa-dostapni-s-litsevo-razpoznavane-prez-smart-telefon/


Кметът Георги Икономов: Банско става все по-привлекателен за 
туристи  и  от  утвърдени  планински  страни  като  Австрия,  Италия, 
Швейцария

На 15 декември предстои официалното откриване на 
зимния сезон в Банско.  Как ще се случи това и каква е 
готовността,  а  и  очакванията  на  общината  за  сезона? 
Повече научаваме от кмета на Банско Георги Икономов в 
интервю за радио „Фокус“.

Повече информация

Международни новини от България и света

Министър  Ангелкова  представи  България  на  конференция  на 
СОТ и ЮНЕСКО в Истанбул

Третата  световна  конференция  на  тема  туризъм  и 
култура,  организирана  от   Световната  организация  по 
туризъм  (СОТ)  и  ЮНЕСКО  се  проведе  в  Инстанбул  в 
периода 3-5 декември 2018 г.

На  срещата  министърът  на  туризма  Николина 
Ангелкова представи България. Повече информация

Турско-български туристически бизнес форум в Истанбул

Турско-български  туристически  бизнес  форум  се 
проведе в Истанбул на 3 декември 2018 г.

Обсъждат възможностите за организиране на дни на 
България  в  Турция  и  обратно.  Работи  се  и  по  общ 
Балкански маршрут и съвместен продукт между България 
и Турция. Повече информация

Испания е основният конкурент на Турция в туризма

http://tourismboard.bg/news/tursko-balgarski-turisticheski-biznes-forum-v-istanbul/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-predstavi-balgariya-na-konferentsiya-na-sot-i-yunesko-v-istanbul/
http://tourismboard.bg/news/kmetat-georgi-ikonomov-bansko-stava-vse-po-privlekatelen-za-turisti-i-ot-utvardeni-planinski-strani-kato-avstriya-italiya-shvejtsariya/


Президентът на Асоциацията на средиземноморските 
туристически  хотели  и  оператори  Еркан  Ягчъ  заяви,  че 
Турция може да приеме през 2023 г. 50 милиона туристи. 
Оценявайки  туристическия  потенциал  на  страната, 
ръководителят на Федерацията на хотелиерите на Турция 
Осман  Айрък  посочи  още  по-внушителна  цифра:  80 

милиона туристи.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ispaniya-e-osnovniyat-konkurent-na-turtsiya-v-turizma/

