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Новини от Национален борд по туризъм 

 
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УС НА НБТ НА 

31 ЯНУАРИ 2019 г. 
 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Национален борд по 

туризъм” на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ взе решение за свикване на Общо 

събрание на сдружението на 31 януари 2019 г., четвъртък, от 11:00 ч., в гр. София, ул. 

„Оборище“ № 19, при следния дневен ред: 

1. Приемане на годишен отчет за дейността на сдружението за за 2018 г. 

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г. 

3. Приемане на годишна програма за дейността на НБТ за 2019 г. 

4. Приемане на бюджет за финансовата 2019 г. 

5. Промени в Устава на НБТ. 

6. Промени в състава на Управителния съвет на НБТ. 

7. Разни. 

  Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/pokana-za-obshto-sabranie-na-us-na-nbt-na-31-yanuari-2019-g/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Новини от членове на Национален борд по туризъм 

 

 
Лечебна терапия рестартира духа на тялото в Св.Св. Константин 

и Елена 
 

 Новата година започна със специално релакс и 

СПА изкушение на петзвездния хотел „Астор 

Гардън". Домакините в курорта „Св.Св. 

Константин и Елена" отправиха уникално 

предложение, което е подходящо за зимния сезон 

– чудесно време за бягство, в което човек не само 

да поглези тялото си, но и да го рестартира за 

следващите 365 дни за нови, позитивни и успешни моменти в годината. 

 Повече информация 

 

 

 

 

Доц. Румен Драганов: Смисълът на туризма е да имаш продукт, 

който привлича туристи 

   

Мъжкото хоро, което виждаме днес в Калофер на Богоявление, е типичен 

пример на традиционен продукт в традиционна среда. Това заяви Румен Драганов от 

Института за оценки и анализи в туризма и председател на контролния съвет на 

Националния борд по туризъм в предаването "Денят започва" по БНТ на 6 януари 2019 

г. Той допълни, че смисълът на туризма е да имаш някакъв продукт, който да привлече 

туристи. 

 Повече информация 

 

 
 

 

http://tourismboard.bg/news/lechebna-terapiya-restartira-duha-na-tyaloto-v-sv-sv-konstantin-i-elena/
http://tourismboard.bg/news/lechebna-terapiya-restartira-duha-na-tyaloto-v-sv-sv-konstantin-i-elena/
http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-smisalat-na-turizma-e-da-imash-produkt-kojto-privlicha-turisti/
http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-smisalat-na-turizma-e-da-imash-produkt-kojto-privlicha-turisti/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Регионални новини от България 
 

 Министерството на туризма подписа споразумение за 

сътрудничество с китайския туроператор “Хай Сиис Интернешънъл” 

 
 В министерството на туризма се проведе работна 

среща с мениджърите на един от водещите 

туроператори в Китай - “Хай Сиис 

Интернешънъл” на 7 януари 2019 г. Компанията е 

член на Европейската туристическа комисия и 

има офиси в 8 китайски града. Освен в Азия 

туроператорът развива дейност в Европа и 

Северна Америка. 

 Повече информация 

 
 

 

 Пловдив очаква туристи от всички държави 
 

Над 10% ръст на туристите очакват в Пловдив през 2019 година заради 

домакинството на града като Европейска столица на културата. Хотелите и 

ресторантите са в готовност да посрещнат гостите за откриването на 12 януари. 

 Повече информация 

 
 

 

 444 хил. туристи са посетили музеите във Велико Търново 
 

444 635 туристи от България и целия свят са посетили обектите и експозициите 

на Регионалния исторически музей във Велико Търново. От тях 200 815 са чужденци и 

144 377 българи. Посещаемостта е с 4000 повече в сравнение с 2017 г., което прави ръст 

от 10.31 %.  

 Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-podpisa-sporazumenie-za-satrudnichestvo-s-kitajskiya-turoperator-haj-siis-interneshanal/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-podpisa-sporazumenie-za-satrudnichestvo-s-kitajskiya-turoperator-haj-siis-interneshanal/
http://tourismboard.bg/news/plovdiv-ochakva-turisti-ot-vsichki-darzhavi/
http://tourismboard.bg/news/plovdiv-ochakva-turisti-ot-vsichki-darzhavi/
http://tourismboard.bg/news/444-hil-turisti-sa-posetili-muzeite-vav-veliko-tarnovo/
http://tourismboard.bg/news/444-hil-turisti-sa-posetili-muzeite-vav-veliko-tarnovo/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Международни новини от света 
 

 

 Венеция въведе входна такса за туристи в града 

 
Подобно на Еолийските острови в Сицилия и на 

остров Елба в Тосканския архипелаг, сега и 

туристите, които посещават Венеция, ще трябва 

да плащат входен билет. Сумата ще варира между 

2.5 и 5 евро (според сезона) и ще замени 

настоящата туристическа такса. Данъкът би могъл 

да достигне дори 10 евро през силния сезон, което 

би могло да сложи край на масовия туризъм. 

 Повече информация 

 

 

 

 Без визови такси за българи в Тайланд до края на април 2019 

 

Правителството на Тайланд удължи до края на април 2019 г. 

временната отмяна на визовите такси за пристигане в страната. Новият 

срок важи за туристи от 20 държави, сред които България. 

 Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/venetsiya-vavede-vhodna-taksa-za-turisti-v-grada/
http://tourismboard.bg/news/venetsiya-vavede-vhodna-taksa-za-turisti-v-grada/
http://tourismboard.bg/news/bez-vizovi-taksi-za-balgari-v-tajland-do-kraya-na-april-2019/
http://tourismboard.bg/news/bez-vizovi-taksi-za-balgari-v-tajland-do-kraya-na-april-2019/

