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 Новини от членове на Национален борд по туризъм 

 
Над 500 хиляди българи стягат багажа за Коледните празници 

 

 Очаква се сънародниците ни да похарчат около 

200 млн. лева за пътувания за Рождество.  

 

„Коледните туристи избират балнео, спа и уленес 

хотелите - там, където има топли минерални 

води, избират къщи за гости, където могат да 

бъдат с приятели, ако не са със семейството си и 

съответно се търси точно това - топлината на огнището”, разказа пред Нова телевизия 

доц. Румен Драганов от Института за анализи и прогнози в туризма и председател на 

контролния съвет на Националния борд по туризъм. 

 Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/nad-500-hilyadi-balgari-styagat-bagazha-za-kolednite-praznitsi/
http://tourismboard.bg/news/nad-500-hilyadi-balgari-styagat-bagazha-za-kolednite-praznitsi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Регионални новини от България 
 

 Откриха зимния сезон 2018/2019 в Банско 

 
„Банско е № 1 и ще остане № 1” заяви Цветан 

Цветанов на официалната церемония за 

откриването на Сезон 2018/2019 в курорта на 15 

декември 2018 г. 

 
„Все още сме в очакване да бъде даден шанс на 

Банско да продължи да се развива. И като казвам 

Банско, имам предвид всички планински курорти в България, които следва да имат 

правото да изграждат своите екологични въжени линии. Банско наистина е водещият 

зимен сезон в България, и тук е мястото да благодаря на целия туристически бранш за 

добрата работа, както и на концесионера, който направи възможно нашия град да се 

нареди сред ТОП курортите в Европа” заяви домакинът, кметът Георги Икономов. 

 Повече информация 

 
 

 7% ръст на приходите от международен туризъм в България за 

първите 10 месеца на 2018 г. 
 

Над 3,4 млрд. евро са приходите от международен туризъм у нас за периода 

януари-октомври 2018 г. Те нарастват с 6,8% спрямо същите месеци година по-рано, 

сочат последните данни на Българската народна банка.  Повече информация 

 
 

 Министър Ангелкова: Трябва да продължим да инвестираме в 

туристическа инфраструктура 
 

Министърът на туризма Николина Ангелкова 

гостува на слушателите на Дарик в предаването 

"Седмицата" на 15 декември 2018 г. 

 Трябва да продължим да инвестираме в 

туристическа инфраструктура, лифтовете и 

влековете са "зелен" транспорт и трябва да 

продължим да го развиваме, каза министърът.  

 Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/otkriha-zimniya-sezon-2018-2019-v-bansko/
http://tourismboard.bg/news/otkriha-zimniya-sezon-2018-2019-v-bansko/
http://tourismboard.bg/news/7-rast-na-prihodite-ot-mezhdunaroden-turizam-v-balgariya-za-parvite-10-mesetsa-na-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/7-rast-na-prihodite-ot-mezhdunaroden-turizam-v-balgariya-za-parvite-10-mesetsa-na-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-tryabva-da-prodalzhim-da-investirame-v-turisticheska-infrastruktura/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Паметникът на свободата е туристически обект №1 за годината 

 
Паметникът на свободата на връх Шипка, който е 

част от НПМ „Шипка –Бузлуджа“ бе отличен от 

Българския туристически съюз с приза за „Най-

добър обект за 2018 година“ от 100-те 

национални туристически обекта, включени в 

инициативата „Опознай България-100 

национални туристически обекта“. За 

изминаващата година Паметникът на свободата е посетен от над 100 хиляди души, като 

точната цифра ще се оповести в началото на следващата година.  

 Повече информация 

 

 

 

 

 Международни новини от света 
 

 

 Китайските туристи зад граница ще достигнат 618 града за 

Пролетния празник 

 
Прогнозен анализ на компания Airbnb сочи, че 

китайските туристи ще пътуват до 618 града в 88 

страни по света по време на Пролетния празник 

(Китайската Нова година). 

Югоизточна Азия остава най-популярната 

дестинация за туристите от Китай през 2018 г. Те 

са посетили повече от 3800 града в 200 страни по 

света за цялата година. 

 Най-атрактивните дестинации за китайците през Пролетния празник са по 

традиция Япония, Тайланд, САЩ, Нова Зеландия, Австралия, Малайзия, Южна Корея, 

Филипините, Сингапур и Испания. 

 Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/pametnikat-na-svobodata-e-turisticheski-obekt-1-za-godinata/
http://tourismboard.bg/news/pametnikat-na-svobodata-e-turisticheski-obekt-1-za-godinata/
http://tourismboard.bg/news/kitajskite-turisti-zad-granitsa-shte-dostignat-618-grada-za-proletniya-praznik/

