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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Редовно годишно Общо събрание на Национален борд по 

туризъм 

 

 

Управителният съвет на НБТ взе решение за свикване на редовно годишно Общо 

събрание на сдружението на 12 февруари 2020 г. в гр. София. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

http://tourismboard.bg/news/pokana-za-godishno-obshto-sabranie-na-sdruzhenie-natsionalen-bord-po-turizam/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Два хотела в Албена – сред най-добрите според немските туристи 

 

Маритим Хотел Парадайс Блу 5* и 

Гергана 4* са двата хотела в Албена, които 

са сред най-добрите според немските 

туристи през 2019 година. Наградата 

HolidayCheck Award им се връчва от най-

големия сайт за отзиви на немскоезичните 

потребители HolidayCheck. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

Регионални новини от България 
 

 

 6% ръст на посещенията на чужденци в България през ноември 

2019 г. 
 

През ноември 2019 г. посещенията на чужденци в България са 609.7 хил., или с 

6.0% повече в сравнение с ноември 2018 година. Увеличение е регистрирано при 

пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ - с 9.1%, „други“ 

(вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 5.7%, и „служебна“ - с 1.7%. 

Транзитните преминавания през страната са 27.5% (167.5 хил.) от всички посещения на 

чужденци в България през месеца. 

Вж. статистика 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/dva-hotela-v-albena-sred-naj-dobrite-spored-nemskite-turisti/
http://tourismboard.bg/news/dva-hotela-v-albena-sred-naj-dobrite-spored-nemskite-turisti/
http://tourismboard.bg/news/6-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-noemvri-2019/
http://tourismboard.bg/news/6-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-noemvri-2019/
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 12% ръст на приходите от нощувки в местата за настаняване 

през ноември 2019 г. 
 

Приходите от нощувки през ноември 2019 г. достигат 42.8 млн. лв., или с 12.0% 

повече в сравнение с ноември 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите 

както от български граждани - със 17.4%, така и от чужди граждани - с 5.1%. 

Вж. статистика 

 

 

 Министерството на туризма започва процедура по заличаване на 

регистрацията на 35 дружества, вписани като туроператори 

 

Причината е, че компаниите не са представили задължителна застраховка 

„Отговорност на туроператора“, което е изрично условие за извършване на 

туроператорска дейност. 

Повече информация 

 

 

 Инициативата „Денят за вас“ на Министерството на туризма за 

зимния сезон стартира в Смолян на 18 януари за световния празник 

на снега 

 

Инициативата на Министерството на 

туризма „Денят за вас“ започва реализация 

в общините, които имат условия за 

развитие на зимни спортове и планински 

туризъм. Тази година проектът ще стартира 

в община Смолян на 18 януари. 

Предвижда се редица емблематични 

туристически забележителности в Смолян 

да са с вход свободен – Планетариума, 

Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ и Художествената галерия. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/12-rast-na-prihodite-ot-noshtuvki-v-mestata-za-nastanyavane-prez-noemvri-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/12-rast-na-prihodite-ot-noshtuvki-v-mestata-za-nastanyavane-prez-noemvri-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-protsedura-po-zalichavane-na-registratsiyata-na-35-druzhestva-vpisani-kato-turoperatori/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-protsedura-po-zalichavane-na-registratsiyata-na-35-druzhestva-vpisani-kato-turoperatori/
http://tourismboard.bg/news/initsiativata-denyat-za-vas-na-ministerstvoto-na-turizma-za-zimniya-sezon-startira-v-smolyan-na-18-yanuari-za-svetovniya-praznik-na-snega/
http://tourismboard.bg/news/initsiativata-denyat-za-vas-na-ministerstvoto-na-turizma-za-zimniya-sezon-startira-v-smolyan-na-18-yanuari-za-svetovniya-praznik-na-snega/
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 8% повече чуждестранни туристи са посетили музейните обекти 

във Велико Търново за 2019 г. 
 

Най-много са се увеличи посетителите от САЩ – 45001 души, което е с 30.28% 

повече  в сравнение с 2018 г. 

Продължава тенденцията за нарастване на посетители от Румъния, които през 

изминалата година са били 32758. 

Повече информация 

 

 

 Все повече туристи ползват услугите на Туристическия 

информационен център в Елена 

 

Еленският Балкан става все по-

гостоприемен и предпочитана целогодишна 

дестинация за туризъм. Броят на наши и 

чужди туристи расте с всяка изминала 

година, а повечето, избрали да прекарат 

почивката си тук, ползват услугите на 

Туристическия информационен център в 

Елена. През изминалата година техният 

брой е близо 5200, с 1000 повече от 2018 г. 

Повече информация 

 

 

 

  

Международни новини от чужбина 
 

 

 Най-безопасните и най-точните авиокомпании в света 

 

Кои са най-безопасните авиокомпании в света проучи сайтът за оценка на 

безопасността на полетите AirlineRatings.com. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/8-poveche-chuzhdestranni-turisti-sa-posetili-muzejnite-obekti-vav-veliko-tarnovo-za-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/8-poveche-chuzhdestranni-turisti-sa-posetili-muzejnite-obekti-vav-veliko-tarnovo-za-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/vse-poveche-turisti-polzvat-uslugite-na-turisticheskiya-informatsionen-tsentar-v-elena/
http://tourismboard.bg/news/vse-poveche-turisti-polzvat-uslugite-na-turisticheskiya-informatsionen-tsentar-v-elena/
http://tourismboard.bg/news/naj-bezopasnite-i-naj-tochnite-aviokompanii-v-sveta/
http://tourismboard.bg/news/naj-bezopasnite-i-naj-tochnite-aviokompanii-v-sveta/
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 Нов туристически данък в Амстердам от 2020 г. 
 

Новият данък бе въведен на 1 януари 

като допълнение към съществуващата 

ставка от 7% от цената на жилището. 

Туристите, които решат да 

резервират през Airbnb, вече ще бъдат 

принудени да плащат повече - 10% на нощ. 

Повече информация 

 

 

 

 Рим слага край на сергиите за туристи 

 

След като миналата година влезе в 

сила забраната да се пие алкохол на 

обществени места в града, сега идва ред и 

на сергиите, предлагащи всевъзможни 

евтини стоки - като се започне от 

миниатюрни колизеи и се стигне до 

фигурки на папа Франциск. 

Повече информация 

  

 

http://tourismboard.bg/news/nov-turisticheski-danak-v-amsterdam-ot-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/nov-turisticheski-danak-v-amsterdam-ot-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/rim-slaga-kraj-na-sergiite-za-turisti/
http://tourismboard.bg/news/rim-slaga-kraj-na-sergiite-za-turisti/

