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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Председателят на УС на НБТ Красимир Гергов бе избран за член 

на УС на БТПП 

 

На Редовното Общо събрание на членовете на БТПП, проведено на 4 юни 2019 

г., председателят на УС на НБТ Красимир Гергов бе избран за член в новия 87-членен 

УС на БТПП. 

Повече информация 

 
 

 

http://tourismboard.bg/news/predsedatelyat-na-us-na-nbt-krasimir-gergov-be-izbran-za-chlen-na-us-na-btpp/
http://tourismboard.bg/news/predsedatelyat-na-us-na-nbt-krasimir-gergov-be-izbran-za-chlen-na-us-na-btpp/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 3 хотела в Албена сред най-добрите в България 

 

Албена е първата българска 

туристическа компания, която ще осигурява 

на гостите си възможност заявяват 

компенсации за забавяне или отмяна на 

полетите, с които пристигат в комплекса. 

 „Така ще предоставяме по-високо 

качество на обслужването“ – по този начин 

изпълнителният директор на Албена 

Красимир Станев представи предстоящото партньорство с компанията Refundor, която 

се занимава с осигуряване на компенсации за пътници, чиито полети са закъснели с 

повече от 3 часа или са отменени по различни причини. Повече информация 

 
 

 Албена участва в Международна конференция за устойчиви 

инвестиции в туризма 

 

Албена участва в панела Устойчив туризъм по време на Международната 

конференция за устойчиви инвестиции в туризма, която се проведе в Слънчев бряг на 

31 май 2019 г. Зам. директорът по Маркетинг и продажби Димитър Тачев представя 

пред водещи лица в сферата на туризма политиката за устойчиво развитие на 

ваканционното селище. Повече информация 

 
 

 Албена получи специално признание от най-големия британски 

туроператор за България 

 

Награда за дългогодишна ползотворна работа получи ваканционно селище 

Албена от Balkan Holidays. Наградата беше връчена по време на тържественото 

отбелязване на 50 години от първия чартърен полет с туристи от Великобритания до 

България. Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/albena-predostavya-nova-usluga-na-gostite-kompensatsiya-pri-problemi-s-poletite/
http://tourismboard.bg/news/albena-predostavya-nova-usluga-na-gostite-kompensatsiya-pri-problemi-s-poletite/
http://tourismboard.bg/news/albena-uchastva-v-mezhdunarodna-konferentsiya-za-ustojchivi-investitsii-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/albena-uchastva-v-mezhdunarodna-konferentsiya-za-ustojchivi-investitsii-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/albena-poluchi-spetsialno-priznanie-ot-naj-golemiya-britanski-turoperator-za-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/albena-poluchi-spetsialno-priznanie-ot-naj-golemiya-britanski-turoperator-za-balgariya/
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 Регионални новини от България 
 

 

 Прогнозират 40% ръст в туризма в България за следващото 

десетилетия 

 

По международни прогнози се 

очакват 40 процента ръст в туристическия 

сектор на България през следващите 10 

години. Това е огромен потенциал, чието 

реализиране зависи изцяло от съвместните 

усилия на всички нас – институции, бизнес, 

местна власт. Това заяви министърът на 

туризма Николина Ангелкова по време на 

панела „Възможности за инвестиции в 

България“, който се проведе в рамките на Международната конференция за устойчиви 

инвестиции в туризма в Слънчев бряг. 

Повече информация 

  

 

 Министър Ангелкова разговаря с чуждестранни колеги по време 

на Международната конференция за устойчиви инвестиции в туризма 
 

Министър Ангелкова разговаря с министъра на външната търговия и 

икономическите отношения на Босна и Херцеговина Мирко Шарович и министъра на 

туризма и занаятите на Алжир Абделкадер Бенмесауд в рамките на проведената 

Международна конференция за устойчиви инвестиции в туризма с участието на 

представители от над 20 държави, която се проведе в Слънчев бряг на 31 май 2019 г. 

Повече информация 

 

 

 Мобилни групи на Министерството на туризма инспектират 

всички плажове по Черноморието 

 

Мобилни групи на Министерството на туризма инспектират всички плажове по 

Черноморието. Проверяват се както плажовете, отдадени на концесия или под наем, 

така и неохраняемите ивици и гарантирането на свободния пешеходен достъп до тях. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/prognozirat-40-rast-v-turizma-v-balgariya-za-sledvashtoto-desetiletiya/
http://tourismboard.bg/news/prognozirat-40-rast-v-turizma-v-balgariya-za-sledvashtoto-desetiletiya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-razgovarya-s-chuzhdestranni-kolegi-po-vreme-na-mezhdunarodnata-konferentsiya-za-ustojchivi-investitsii-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-razgovarya-s-chuzhdestranni-kolegi-po-vreme-na-mezhdunarodnata-konferentsiya-za-ustojchivi-investitsii-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/mobilni-grupi-na-ministerstvoto-na-turizma-inspektirat-vsichki-plazhove-po-chernomorieto/
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 116-те Празници на розата в Казанлък 

 

По традиция, празничният ден 

започна с пресъздаване на цветните ритуали 

„Розобер“ и „Розоварене“ в розови градини 

край Казанлък за официалните гости и 

туристи. 51-та Царица Роза Вероника 

Кънева и нейните подгласнички Кристияна 

Митева и Стела Владева бяха неотлъчно 

сред участниците в празничните събития. 

Повече информация 

  

 

 

 Созопол откри туристическия сезон с концерт на Йорданка 

Христова 

 

3 юни 2019 г. официално бе дадено началото на новия туристически сезон в 

Созопол с концерт на любимката на българската публика Йорданка Христова.  

С откриването на сезон Лято 2019 на сцената на амфитеатър Аполония беше 

открит и Девети Международен Франкофонски фестивал „Солей”. 

Повече информация 

  

 

 

 Над 81 000 туристи е посрещнало летище Бургас през май 2019 г. 
 

През месец май 2019 г. на летище Бургас са посрещнати, заедно с чартърни 

автобусни групи, 81 489 чуждестранни туристи. Това каза Иван Иванов, председател на 

Регионалната туристическата камара в Бургас, пред агенция "Фокус" на 4 юни. 

Повече информация 

  

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/116-te-praznitsi-na-rozata-v-kazanlak/
http://tourismboard.bg/news/116-te-praznitsi-na-rozata-v-kazanlak/
http://tourismboard.bg/news/sozopol-otkri-turisticheskiya-sezon-s-kontsert-na-jordanka-hristova/
http://tourismboard.bg/news/sozopol-otkri-turisticheskiya-sezon-s-kontsert-na-jordanka-hristova/
http://tourismboard.bg/news/nad-81-000-turisti-e-posreshtnalo-letishte-burgas-prez-maj-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/nad-81-000-turisti-e-posreshtnalo-letishte-burgas-prez-maj-2019-g/
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 Ръст от 18% на туристите в Балчик за първото четиримесечие на 

2019 г. 
 

Според статистиката, нощувките в хотелите и местата за гости са се увеличили с 

18 на сто спрямо същия период на миналата година. Най-много туристи са почивали в 

общината около Великденските празници, първи и шести май. Основната част от тях са 

румънци и българи. 

Повече информация 

  

 

 Балчик посреща туристи без дискотеки на открито 

 

Балчик, може би, е единственият морски град, в който няма нито една дискотека 

на открито, и туристите не се оплакват от шума, казва кметът на общината Николай 

Ангелов в интервю за БТА. По думите му най-голямото предимство на почивката в 

Балчишкия залив е спокойствието, затова дестинацията се цени най-вече от семейства с 

деца. Прочети интервю 

 

  

 Н.Пр. Текла Харангозо: 80 % от унгарските туристи 

предпочитат Южното Черноморие 

 

80% от унгарските туристи предпочитат Южното Черноморие, защото е 

живописно и предлага различни алтернативни форми на туризъм. Това заяви по време 

на среща с кмета Димитър Николов посланикът на Унгария в България Н.Пр. г-жа 

Текла Харангозо на 4 юни 2019 г. 

Повече информация 

  

  

 Белоградчишката крепост вече е в Парка на миниатюрите под 

Царевец 

 

Белоградчишката крепост вече може да се види в Парка на миниатюрите 

„Търновград  - духът на хилядолетна България“ под крепостта Царевец във Велико 

Търново. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-stana-pocheten-grazhdanin-na-grad-topolovgrad/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-stana-pocheten-grazhdanin-na-grad-topolovgrad/
http://tourismboard.bg/news/balchik-posreshta-turisti-bez-diskoteki-na-otkrito-procheti-oshte-na-https-www-dnes-bg-stranata-2019-06-07-balchik-posreshta-turisti-bez-diskoteki-na-otkrito/
http://tourismboard.bg/news/balchik-posreshta-turisti-bez-diskoteki-na-otkrito-procheti-oshte-na-https-www-dnes-bg-stranata-2019-06-07-balchik-posreshta-turisti-bez-diskoteki-na-otkrito/
http://tourismboard.bg/news/n-pr-tekla-harangozo-80-ot-ungarskite-turisti-predpochitat-yuzhnoto-chernomorie/
http://tourismboard.bg/news/n-pr-tekla-harangozo-80-ot-ungarskite-turisti-predpochitat-yuzhnoto-chernomorie/
http://tourismboard.bg/news/belogradchishkata-krepost-veche-e-v-parka-na-miniatyurite-pod-tsarevets/
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 National Geographic представя магията на Пловдив 

 

„Explore Bulgaria“ се завръща по 

National Geographic с пети сезон на 5 юни. 

Новият сезон следва рамката на градска 

експедиция из един пълен с археологически, 

архитектурни, културни, съвременни и 

позабравени изненади град. 

Повече информация 

  

 

 

  

Международни новини от чужбина 
 

 

 Откъде Европа трябва да чака най-много туристи това лято 

 

Представителите на най-пътуващите нации извън Европа правят все повече 

планове да посетят Стария континент това лято. Това показват резултатите от 

изследването "Барометър за далечни пътувания" (Long-Haul Travel Barometer), 

съвместна инициатива на Европейската комисия за пътувания, Европейската 

туристическа асоциация и сдружението на европейските железопътни компании Eurail. 

Те са проучили нагласите за пътуване в Европа между май и август 2019 г. на туристите 

от Бразилия, Китай, Япония, Русия и САЩ. 

Повече информация 

  

  

http://tourismboard.bg/news/national-geographic-predstavya-magiyata-na-plovdiv/
http://tourismboard.bg/news/national-geographic-predstavya-magiyata-na-plovdiv/
http://tourismboard.bg/news/otkade-evropa-tryabva-da-chaka-naj-mnogo-turisti-tova-lyato/
http://tourismboard.bg/news/otkade-evropa-tryabva-da-chaka-naj-mnogo-turisti-tova-lyato/

