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Новини от Национален борд по туризъм 

 
Сдружение Национален Борд по 

Туризъм прие нов член 
 

На заседание, проведено на 27 юни 2017 г., 

Сдружение Национален Борд по Туризъм прие 

за нов член на Управителния съвет Мирослав 

Печев, представител на "Мирад" ООД. 

 

"Мирад" ООД инвестира последните години в недвижими имоти и портфолиото му 

включва "Витоша Парк Хотел" и "Гранд хотел България". 

 

 

 

 



 
 

Новини от членовете на НБТ 

 

Международен турнир по шахмат в Албена 
 

Украинският гросмайстор Виталий Бернадски 

триумфира в традиционния международен 

турнир по шахмат в курортен комплекс Албена 

с награден фонд 10 хил. евро, осигурени от БФ 

по шахмат, който се проведе в периода 16-25 

юни 2017 г. Шампионът оглави турнира с 8,5 от 

9 възможни точки... 

 

Повече информация. 

 

 

Русия и Румъния изнесоха първенства по тенис в курорта Албена 
 

Русия е втората държава, която изнесе турнири от своя календар в Албена. Първи това 

направиха румънците, които провеждат състезания от календара на Super 10 на MPG и 

ТенисПартнер за любители. Този месец спортният отдел в комплекса и Драйзам тенис 

академия ще има заключителни разговори в Албена по повод организирането на 

турнири от календара на федерацията по тенис на Германия... 

Повече информация. 

 

 

 

 

Новини за туристическия сектор в България 

 

Седмица на занаятите в Пловдив 
 

През 2017 година Регионален етнографски музей – Пловдив празнува своя 100-годишен 

юбилей. Традиционната среща на занаятчии от цялата страна се провежда в двора на 

Регионален етнографски музей – Пловдив от 26 юни до 2 юли. Желаещите могат да се 

потопят в духа на миналото всеки ден от 9.00 до 19.00 часа... 

Повече информация:  

 

 
 

 

http://tourismboard.bg/news/mezhdunaroden-turnir-po-shahmat-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/rusiya-i-rumaniya-iznesoha-parvenstva-po-tenis-v-kurorta-albena/
http://tourismboard.bg/news/sedmitsa-na-zanayatite-v-plovdiv/


 
Втори Фестивал за градска култура - „София диша 2017“ 
 

За втора поредна година 

Министерството на туризма 

участва в осмото издание на 

„София диша 2017“ - фестивалът за 

градска култура. Възможностите за 

туризъм у нас бяха представени на 

информационен щанд от 16 кв. м. и 

през двата дни на събитието - 24 и 

25 юни. 

 

На площада пред храм-паметника „Александър Невски“, французи, германци, испанци, 

англичани и др. показаха изключително голям интерес към българската култура, 

дестинации за балнео и СПА туризъм и възможностите за практикуване на ски туризъм 

в България... 

Повече информация. 

 

 

Втори Международен семинар „По Западния път на коприната“ 
 

Министърът на туризма Николина Ангелкова открива Втория Международен семинар 

„По Западния път на коприната“, прождан в периода 27-28 юни 2017 г. в София Хотел 

Балкан. Събитието се организира от Световната организация по туризъм (СОТ) към 

ООН и Министерството на туризма на Република България със сътрудничеството и 

подкрепата на Европейската комисия... 

Повече информация. 

 

 

България ще реализира общи туристически пакети с държавите от 

Западния път на коприната 
 

Министър Ангелкова посочи, че Западният път на коприната е важен за промотирането 

на културно-историческото ни наследство. По думите й тази инициатива предоставя на 

България възможността да презентира съвместни продукти с държавите участници в 

тази инициатива... 

Повече информация. 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/festival-za-gradska-kultura-sofiya-disha-2017/
http://tourismboard.bg/news/vtori-mezhdunaroden-seminar-po-zapadniya-pat-na-koprinata-v-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-shte-realizira-obshti-turisticheski-paketi-s-darzhavite-ot-zapadniya-pat-na-koprinata/


 
Министерството на туризма проведе първата комплексна проверка на 

морските плажове 
 

 

На 27 юни министър Ангелкова 

присъства на първата цялостна и 

комплексна проверка между МТ, 

МВР, Главна дирекция „Пожарна 

безопасност“ и РИОСВ. В 

мобилната група са включени и 

представители на РЗИ, 

Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“ и Община 

Несебър. Целта е да установим от 

една страна, че се спазва закона, а от друга - да осигурим комфорта на всички 

туристите, обяви министърът на туризма Ангелкова... 

Повече информация. 

 

 

Минерална вода с роза хит сред китайците 
 

Минерална вода с роза е един от най-търсените продукти сред китайците. Това каза 

доц. Мариана Тиен, китаист към БАН на форума "По Западния път на коприната”.  

Освен розата, най-търсени са киселото мляко и виното. Важно е да има и турове, като 

към България се добавят Гърция или Румъния, или Турция. Профилът на китайските 

туристи е коренно различен от европейците. Те не се пекат, не се интересуват от СПА и 

уединение, а обичат много шумни места... 

Повече информация. 
 

 

 

100 000-та виза е издадена от Посолството на България в Руската 

федерация за 2017-та 
 
Консулска служба при Посолството на Република България в Руската федерация издаде 

100 000-та виза за 2017 г. Получател е дама, която живее в гр. Химки... 

Повече информация. 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-provede-parvata-kompleksna-proverka-na-morskite-plazhove/
http://tourismboard.bg/news/mineralna-voda-s-roza-hit-sred-kitajskite-turisti/
http://tourismboard.bg/news/100-000-ta-viza-e-izdadena-ot-posolstvoto-na-balgariya-v-ruskata-federatsiya-za-2017-ta/


 
Ръст на ирландските туристи прогнозира посланик Майкъл Форбс 
 
Като гаранция за високата посещаемост на Варна от ирландци посланик Майкъл Форбс 

посочи стабилността на ирландската икономика, която позволява на хората да вложат 

повече в пътувания. А добрата реклама на Варна от страна на българите в Ирландия 

допринася още повече за популяризирането на града, заключи дипломатът... 

Повече информация. 

 

 

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в 

България през май 2017 година 
 
През май 2017 г. посещенията на чужденци в България са 866.3 хил., или със 7.2% 

повече в сравнение с май 2016 година. Регистрирано е увеличение при всички 

наблюдавани цели: със служебна цел - с 22.4%, с цел почивка и екскурзия - с 5.3%, и с 

други цели - с 3.9%... 

Повече информация. 

 

 

 

Международни новини от сектор Туризъм 
 

България и Турция с финансиране по проект "Общото културно 

наследство без граници - Together" 
 

Проектът цели подобряване капацитета в областта на културата и туризма в 

трансграничния регион чрез две големи инвестиции в два ключови туристически 

обекти - Акве калиде и Скален манастир Св. Никола - Къикьой. Туристическите 

забележителности ще бъдат представени и от двете страни на границата, като има 

възможност и рекламирането им да стане в общ туристически пакет... 

Повече информация. 

 

Общ туристически продукт ще предлагат държавите от Балканския 

полуостров за азиатските туристи.  
 

Това се договориха представители на изпълнителната власт и бизнеса от България, 

Македония, Албания, Косово, Черна гора и Босна и Херцеговина на форум в Охрид, 

организиран от Балканския алианс на хотелските асоциации (БАХА)... 

Повече информация. 

 

http://tourismboard.bg/news/rast-na-irlandskite-turisti-prognozira-poslanik-majkal-forbs/
http://tourismboard.bg/news/patuvaniya-na-balgari-v-chuzhbina-i-poseshteniya-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-maj-2017/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-turtsiya-s-finansirane-po-proekt-obshtoto-kulturno-nasledstvo-bez-granitsi-together/
http://tourismboard.bg/news/obsht-turisticheski-produkt-shte-predlagat-darzhavite-ot-balkanskiya-poluostrov-za-aziatskite-turisti/


 
Конференция Устойчиво развитие на туризма в Дунавския регион: 

Нови перспективи 

 

Конференция Устойчиво развитие на туризма в Дунавския регион: Нови перспективи 

се проведе в Белград на 29-30 юни с участието и на министър Ангелкова. 

 

„В крайна сметка туризмът е основен фактор за поддържането и запазването на 

културни традиции като фестивали, обичаи, занаяти, изложби, концерти и др.“, обобщи 

българският министър на туризма. Тя посочи, че страните от Дунавския регион, 

включително и България, имат прекрасни възможности за опазването и съхраняването 

на своите природни ресурси чрез създаването и обособяването на паркове, резервати... 

Повече информация. 

http://tourismboard.bg/news/konferentsiya-ustojchivo-razvitie-na-turizma-v-dunavskiya-region-novi-perspektivi/

