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Новини за туристическия сектор в България 

 

36% ръст на приходите от международен туризъм в България за 

първото тримесечие на 2017 г. 

Министерството на туризма публикува статистически данни за туризма в България за 

първото четиримесечие на 2017 г.През периода януари-април 2017 г. общият брой 

посещения на чуждестранни туристи в България е 1 575 635. Техният брой е с 16,7% 

повече спрямо периода януари-април 2016 г.Увеличение има при посещенията с цел 

почивка и ваканция – реализирани са 837 863 посещения и ръст от 12,6%, и при 

посещенията с цел гостуване – 125 709 посещения и ръст от 12,7%. Посещенията с цел 

бизнес са 388 437, като те се увеличават с 23,9%. Посещенията с други туристически 

цели са 223 626…                    

Повече информация. 

 

http://tourismboard.bg/news/36-rast-na-prihodite-ot-mezhdunaroden-turizam-v-balgariya-za-parvoto-trimesechie-na-2017-g/


 
 

Доц. Драганов: 2017 г. лети пред 2016 г., прогнозите са за много добър 

летен сезон 

2017 г. лети пред 2016 г., прогнозите са за 

много добър летен сезон. Това заяви 

директорът на Института за анализи и оценки в 

туризма (ИАОТ) доц. Румен Драганов, 

председател на сдружение Национален борд по 

туризъм, в интервю за БГНЕС. „2017 г. 

определено лети пред 2016 г. главно заради 

нискотарифните авиокомпании. Прогнозите са 

за много добър летен сезон. Още от началото на година със зимния и пролетен сезон 

годината е много добра за туризма. Това е и главно на нискотарифните авиокомпании, 

които промениха картата на българския туризъм”, обясни Румен Драганов...           

Повече информация. 

 

Министър Ангелкова: На плажа следим цените по договорите, 

допълнителните услуги са право на стопанина 
 

При проверките на плажовете експертите на 

Министерството на туризма следят да се 

спазват цените за чадъри и шезлонги, 

фиксирани в договорите с концесионери и 

наематели, а предлагането на допълнителни 

услуги на плажа е по усмотрение на 

концесионера. Единственото условие обаче е 

тези допълнителни услуги да не са 

задължителни. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова в парламента, 

коментирайки казус със сигнал на турист, че на къмпинг „Нестинарка“ вместо 

обещаните по 36 стотинки за чадър и за шезлонг, са му взели и още 10 лв. за две 

шалтета. Всеки потребител сам прави избор какви плажни принадлежности са му 

необходими. Проверката на казуса продължава, стана ясно от думите на Ангелкова... 

Повече информация. 

 

 

Министър Ангелкова: Очакваме 7-8% ръст на туризма през лято 2017 
 

Министърът на туризма Николина Ангелкова каза в студиото на „Денят започва“ по 

БНТ, че се очакват 7-8% повече туристи, като най-голям ръст ще отбележат гостите от 

http://tourismboard.bg/news/dots-draganov-2017-g-leti-pred-2016-g-prognozite-sa-za-mnogo-dobar-leten-sezon/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-plazha-sledim-tsenite-po-dogovorite-dopalnitelnite-uslugi-sa-pravo-na-stopanina/


 
Германия, Чехия и Полша. Летищата във Варна и Бургас поемат средно 8% повече 

пътници. Министърът на туризма Ангелкова отбеляза, че от първостепенна важност в 

летния сезон остава сигурността и безопасността на летуващите. Тя отбеляза, че 

вътрешният туризъм остава приоритет на Министерството, като се очаква ръст от 2-5% 

при нощувките на българи по Черноморието...                 

Повече информация. 

 

Стартираха първите изпити за професионални екскурзоводи 

Министерството на туризма стартира провеждането на първите изпити за екскурзоводи 

в съответствие с изискванията на приетата Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за 

образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, 

необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията. 

Първите допуснати кандидати за явяване на изпит са 62-ма души, които ще се явят в 

периодите 11-14 и 17-18 юли, съгласно одобрен от министъра на туризма график за 

участниците в шест групи. Заместник-министър Ирена Георгиева се срещна с първите 

участници и им пожела успех...                              

Повече информация. 

 

Транзитният трафик към Южното Черноморие вече е изведен от 

вътрешността на Бургас 
 

Транзитният трафик към Южното Черноморие вече е изведен от вътрешността на 

Бургас след като на 11 юли бе пуснато движението по реконструираната улица 

"Крайезерна". Превозните средства се отклоняват вдясно още от първото кръгово при 

влизане в Бургас, което се намира до Университета "Проф. д-р Асен Златаров". Оттам 

потокът преминава по бул. "Проф. Яким Якимов", през пътен възел "Запад", а от него 

вляво се включва по "Крайезерна" и достига до пътния възел при надлез "Владимир 

Павлов" и бул. "Тодор Александров". Трасето на обходния маршрут има по две платна 

за движение в двете посоки, което в максимална степен облекчава бързото и удобно 

придвижване на автомобилите и товарните камиони без да изчакват на светофари и 

кръстовища, както беше досега...                            

Повече информация.  

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-plazha-sledim-tsenite-po-dogovorite-dopalnitelnite-uslugi-sa-pravo-na-stopanina/
http://tourismboard.bg/news/startiraha-parvite-izpiti-za-profesionalni-ekskurzovodi/
http://tourismboard.bg/news/tranzitniyat-trafik-kam-yuzhnoto-chernomorie-veche-e-izveden-ot-vatreshnostta-na-burgas/


 
 

Най-чистите плажове по родното Черноморие 
 

По инициатива на Нова телевизия 

съвместно с екипи на здравната 

инспекция се направиха тестове на 

родните плажове. При тестовете на 

властите се мерят нивата на ентерококи 

и ешерихия коли, които предизвикват 

чревни инфекции. По тези показатели 

плажовете у нас се категоризират като 

лоши, задоволителни, добри и отлични. 

Тази година 11 плажа могат да се похвалят с международния екосертификат „Син 

флаг”. Сред тях са „Оазис” в Царево, плажовете в „Дюни”, „Слънчев бряг”, „Слънчев 

ден”, Созопол, Поморие, „Свети Влас” и „Албена”...                                               

Повече информация. 

 

 

Край Варна започна изграждането на най-големия исторически парк 

Първата копка на проекта за най-големия исторически парк беше направена на 11 юли 

2017 г. Инициаторите на проекта Ивелин Михайлов и доц. Николай Нинов направиха 

първа копка заедно с областния управител на Варна Стоян Пасев, кмета на община 

Ветрино Димитър Димитров и енорийския свещеник от селото йеромонах Никифор, 

който благослови начинанието. Сред гостите бяха кметове на общините от Варненска и 

Шуменска област, общински съветници, както и много граждани. Кметът на община 

Ветрино д-р Димитър Димитров приветства присъстващите и пожела на проекта много 

успех...                                 

Повече информация. 

 

Ръст от 0.5% на местата за настаняване през май 2017 

През май 2017 г. в страната са функционирали 2 240 места за настаняване с над 10 

легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. 

Броят на стаите в тях е 103.6 хил., а на леглата - 228.2 хиляди. В сравнение с май 2016 г. 

общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 

0.5%, а на леглата в тях - с 2.8%. Общият брой на нощувките във всички места за 

настаняване, регистрирани през май 2017 г., е 1 310.1 хил., или с 3.0% по-малко в 

сравнение със същия месец на предходната година 2016 г., като най-голямо намаление 

https://nova.bg/
http://www.duni.bg/bg/
http://albena.bg/bg
http://tourismboard.bg/news/naj-chistite-plazhove-po-rodnoto-chernomorie/
http://tourismboard.bg/news/kraj-varna-zapochna-izgrazhdaneto-na-naj-golemiya-istoricheski-park/


 
на нощувките (с 4.2%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди…             

Повече информация. 

 

 

Моцарт фестивал в Риу Правец Ризорт 

„Туризмът и културата са 

преживявания. Преживейте прекрасни 

мигове със световни и български 

музиканти и солисти, поканени да 

покажат майсторството си на 

„Моцарт фестивал“ в Правец“. Това 

заяви заместник-министърът на 

туризма Ирена Георгиева при 

откриването на тринадесетото 

издание на Моцартовите празници в 

Правец на 12 юни 2017 г. Тя поздрави публиката и организаторите на фестивала от 

името на министъра на туризма Николина Ангелкова. „Фестивалният туризъм е 

изключително значим за утвърждаването на България като четирисезонна дестинация, 

той води в страната ни високообразовани туристи, които после стават своеобразни 

посланици на България по света“, добави зам.-министър Георгиева...                         

Повече информация. 

 

 

 

Международни новини от сектор Туризъм 
 

Wizz air пуска ново мобилно приложение 

Wizz Air, най-голямата нискотарифна авиокомпания в Централна и Източна Европа 

обяви днес пускането на изцяло ново мобилно приложение, което от днес е достъпно 

безплатно за всички Android и iOS потребители.Глобалните тенденции показват, че 

ролята на мобилните приложения ясно се увеличава. През 2016 около 49% от 

транзакциите на електронната търговия включват смартфон и се очаква да достигнат 

над 80% до 2020*. Тенденцията напълно съвпада с опита на Wizz Air: последната 

година броят на активните потребители на мобилни WIZZ приложения е нараснал от 

2.6 милиона на 4.1 милиона...                                                            

Повече информация.  

http://tourismboard.bg/news/rast-ot-0-5-na-mestata-za-nastanyavane-prez-maj-2017/
http://tourismboard.bg/news/motsart-festival-v-riu-pravets-rizort/
http://tourismboard.bg/news/wizz-air-s-novo-mobilno-prilozhenie/

