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Новини от членовете на НБТ 

 

Албена гали вкусовите рецептори на своите гости с десерт Уимбълдън 

По интересен начин в родното ни ваканционно 

селище „Албена“ ще посрещнат първия мач на 

най-добрата ни ракета Григор Димитров в най-

стария от четирите турнира от Големия шлем 

Уимбълдън.Тенис курортът изненадва своите 

гости с традиционния десерт, който е със 140-

годишна история в кралския турнир на трева, 

споделя Светла Кръстева - мениджър 

"Хранене" в Албена.В голяма част на ресторантите на хотелите и в а ла карт 

ресторантите през следващите две седмици ще бъде предложен десерт "Уимбълдън", 

който включва уникалната комбинация от ягоди с ванилова сметана... Повече 

информация. 

http://tourismboard.bg/news/albena-gali-vkusovite-retseptori-na-svoite-gosti-s-desert-uimbaldan/
http://tourismboard.bg/news/albena-gali-vkusovite-retseptori-na-svoite-gosti-s-desert-uimbaldan/


 
 

 

По-бърз и екологичен достъп до плажа за гостите на ваканционно 

селище Албена 

На 4 юли Албена АД пусна в експлоатация 3 ескалатора, благодарение на които гостите 

на хотелите в парковата зона на комплекса достигат до плажа само за 2 минути. 

Модерните съоръжения за придвижване са уникални за българското Черноморие. Те са 

с обща дължина 100 м, разположени в колона с две междинни площадки. Движението е 

осигурено в посока към плажа от 07:30 до 11:30 ч. и в посока към парковата зона от 

11:30 до 23:00 ч…                                                   

Повече информация. 

 

Голфъри от цял свят на първия голф турнир за Купата Албена и 

приятели 

Голфъри от Нова Зеландия, Южна Корея, Норвегия, Великобритания и други страни 

участваха в първия голф турнир за Купата „Албена и приятели”. Състезанието на 

ваканционно селище Албена се проведе на едно от най-красивите голф игрища в света 

„Тракийски скали” на 1 юли 2017 г. Турнирът бе организиран в състезание по двойки. 

Първото място с 39 точки спечелиха отборно Тодор Чаков и Весела Чакова, следвани 

от тима на корейците Ким Хюнгсул и Миюнг Куон с 38 т. На трето място с 35 т. 

застанаха Иван Трифонов и Иван Дойков...                          

Повече информация. 

 

 

Новини за туристическия сектор в България 

 

1,8 млрд. лв. харчат чужди туристи през август у нас  
 

Чуждите туристи ще похарчат по родните 

курорти 1,8 млрд. лева през август, когато 

има най-много пътувания и планирани 

ваканции. Това съобщи директорът на 

Института за анализи и оценки в туризма 

Румен Драганов. Най-голям брой чужди 

туристи се очаква да дойдат от Германия - 

250 000. Те ще похарчат у нас средно по 465 евро на човек или общо 226,6 млн. лева. 

Около 120 000 руснаци се очаква да посетят България през август, като ще похарчат 

около 108,8 млн. лева... Повече информация. 

http://tourismboard.bg/news/po-barz-i-ekologichen-dostap-do-plazha-za-gostite-na-vakantsionno-selishte-albena/
http://tourismboard.bg/news/golfari-ot-tsyal-svyat-na-parviya-golf-turnir-za-kupata-albena-i-priyateli/
http://tourismboard.bg/news/blizo-2-miliarda-leva-shte-poharchat-chuzhdestrannite-turisti-v-balgariya-prez-avgust-2017/


 
 

Румънски полицаи ще патрулират по Черноморието 
 

Първата серия от румънски полицаи започна в събота мисия в черноморските курорти 

на България Албена, Златни пясъци, Балчик и Несебър, съобщи агенция Agerpress. 

Мисията е в подкрепа и консултиране на румънски граждани, които са на почивка в 

България, и тя ще продължи до 31 август.  

"На 1 юли първата серия от осем румънски полицаи замина за България, а на 1 август 

втората серия ще пристигне да ги замени, като всяка серия ще бъде разделена на 4 

екипа от двама служители... 

Повече информация. 

 

 

Банско посреща хилядите си гости с цветни кътове и зелени градинки  
 

На прага на фестивалното лято Банско ще 

посрещне хилядите си гости с цветни кътове 

и зелени градинки. Хиляди цветни видове, 

засадени през месец май в централната 

градска част, входовете на града, зоните край 

река Глазне и цветните кътове из града, вече 

радват с пъстрите си цветове жителите и 

гостите на община Банско. Цветна шевица на 

една от централните лехи в градския парк ще радва посетителите му до късна есен. 

Общо 25 000 едногодишни цветя са засадени на територията на град Банско, от които 

8000 са собствено производство на общината... 

Повече информация. 

 

 

Групират морските плажове по характеристики  
 

С промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) 

планираме да се извърши групиране на морските плажове по функционалност и 

характеристики, които влияят върху възможните начини на ползването им. Това заяви 

министърът на туризма Николина Ангелкова по време на общественото обсъждане на 

промените на нормативния акт, в което участваха представители на бранша, учебни 

заведения в сферата на туризма, неправителствени организации и др...  

Повече информация. 

 

 

http://tourismboard.bg/news/rumanski-politsai-shte-patrulirat-otnovo-po-balgarskoto-chernomorie/
http://tourismboard.bg/news/bansko-stava-tsvetna-gradina-za-letnite-turisti/
http://tourismboard.bg/news/morskite-plazhove-shte-se-grupirat-po-funktsionalnost-i-harakteristiki/


 
Ръст от 7.35% за юни бележи туризмът в Бургаска област 

През юни 2017 г. Бургаска област е 

посетена от 324 000 чуждестранни туристи 

и е постигнат ръст от 7.35% спрямо същия 

месец миналата година. Това съобщи Иван 

Иванов, председател на Бургаската 

регионална туристическа камара.Най-

съществен ръст бележи Франция - 67%. 

Посрещнати са 1287 френски граждани 

повече спрямо юни 2016 г. Туристите от Швеция са с ръст от 50.43% - обслужени са 

2666 в повече шведи; Люксембург - ръст от 39.36%... Повече информация. 

 

Единна категоризация на обектите, които са на един собственик, 

предлага Министерството на туризма 

 
За нас е много важно да продължим да намаляваме административната тежест за 

бизнеса и гражданите, за да се предлагат по-качествени и конкурентни услуги. Това е 

ключов приоритет на нашето правителство, освен това така ще се привлекат повече 

инвестиции в районите. Планираме облекчаване на процедурите за категоризация на 

туристически обекти. Това заяви в Пещера министърът на туризма Николина 

Ангелкова на среща с местната власт от Пазарджишкия край. Тя подчерта, че в тази 

посока предстоят промени в Закона за туризма, които се обсъждат от миналата година... 

Повече информация. 

 

13 лева за нощувка през лятото в планината 

13 лева би ни струвала нощувката в 

планински курорт през лятото, установи 

проверка на в-к Монитор. Срещу тази цена 

можем да отседнем в 3-звезден хотел в 

Банско, както и да ползваме целия СПА 

център на комплекса.Въпреки това обаче 

едва 25% от всички пътуващи българи 

предпочитат да почиват на хладно, заяви доц. 

Румен Драганов, председател на Контролния съвет на Националния борд по туризъм и 

предстедател на Института за анализи и оценки в туризма. "Това ще рече, че от всички 

10,5 млн. пътувания през лятото, 2 млн. ще са в планината", поясни той... Повече 

информация. 

http://tourismboard.bg/news/rast-ot-7-35-za-yuni-belezhi-turizmat-v-burgaska-oblast/
http://tourismboard.bg/news/edinna-kategorizatsiya-na-obektite-koito-sa-na-edin-sobstvenik-predlaga-ministerstvoto-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/13-leva-za-noshtuvka-prez-lyatoto-v-planinata/
http://tourismboard.bg/news/13-leva-za-noshtuvka-prez-lyatoto-v-planinata/


 
Представителите на ЕДЕН дестинациите в България проведоха втора 

заключителна среща 

 
Проектът за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България спомага 

изключително много както за промотирането им на националния и международния 

пазар, така и за устойчивото им развитие. Около това мнение се обединиха 

представителите на ЕДЕН дестинациите у нас по време на втората заключителна 

работна среща. В нея взеха участие експерти от Белица, Кърджали, Сапарева баня, 

Луковит, Каварна, Сандански и Кюстендил. „ЕДЕН е още една възможност за 

представянето на България на високо европейско ниво”, каза ръководителят на проекта 

и добави, че чрез проекта се създава устойчивост на дестинациите и условия за тяхното 

развитие... Повече информация. 

 

 

 

Международни новини от сектор Туризъм 

 

Министър Ангелкова проведе работни срещи на международна 

конфереция в Белград 
 

Министър Ангелкова проведе работни срещи в Белград с генералния секретар на СОТ 

Талеб Рифай, с главния изпълнителен директор на Хотрек Кристиан Баран и с 

министъра на туризма на Сърбия Расим Ляич. Ангелкова обсъди с генералния секретар 

на СОТ Талеб Рифай актуални теми от двустранното сътрудничество и перспективите 

за участие на България в събития на организацията. Предвижда се в края на месец май 

2018 г. да бъде организирана международна конференция в София на тема туризъм и 

енергетика, на която ще бъдат поканени представители на Европейската комисия и 

Талеб Рифай, съобщи министър Ангелкова. Конференцията ще се проведе в рамките на 

Българското председателство на Съвета на ЕС...  
Повече информация. 

 

 

http://tourismboard.bg/news/predstavitelite-na-eden-destinatsiite-v-balgariya-provedoha-vtora-zaklyuchitelna-sreshta/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotni-sreshti-na-mezhdunarodna-konferetsiya-v-belgrad/

