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Новини от членовете на НБТ

Албена АД с отличие за Специализиран туризъм 2017

Ваканционно селище “Албена” спечели годишната 
награда  на  Министерството  на  туризма  в  категория 
“Специализиран  туризъм”.  Призът  е  за  събитието  „5-
звезден шахматен мач под небето”, което се проведе на 
покрива на новия петзвезден хотел “Парадайз блу”.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/albena-ad-s-otlichie-za-spetsializiran-turizam-2017/
http://albena.bg/bg/hotels/hotel-paradise-blue-albena.html
http://tourismboard.bg/news/5-zvezden-shahmaten-mach-pod-nebeto-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/5-zvezden-shahmaten-mach-pod-nebeto-v-albena/
http://albena.bg/bg/


Новини от България

Раздадоха Годишните награди в туризма 2017

Министерството на туризма връчи вторите Годишни награди в туризма 2017 на 
официална церемония на 12 декември.

„Страната  има  дадености  не  само  за  летен  и  зимен  или  СПА  и  културно-
исторически,  но  и  природа,  подходяща  за  екстремен,  приключенски,  екотуризъм, 
просто можем да развиваме всичко. С обединени усилия може да представим страната 
като  бижу,  като  богатство  в  четири  сезона  и  да  разширим  основния  ни  продукт", 
посочи министър Ангелкова. Повече информация

Министерството  на  туризма  предвижда  трети  информационен 
център в Китай през 2018 г.

Създаването на нов туристически информационен център в Китайската народна 
република беше обсъдено на работна среща между министъра на туризма Николина 
Ангелкова  и  делегация  от  китайската  провинция  Хънан,  водена  от  Су  Фугун, 
председател  на  туристическата  й  асоциация.  Предвижда  се  третият  информационен 
център да се открие още следващата година в 9-милионния град Джънджоу.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-predvizhda-treti-informatsionen-tsentar-v-kitaj-prez-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/razdadoha-godishnite-nagradi-v-turizma-2017/


Работна  група  към  министерството  на  туризма  започва 
подготовка на балнео- и СПА дестинации

Плановете  са  през  лято  2018 проектът  да  бъде  финализиран  и  след  това  да 
започне реклама за разработените дестинации. Повече информация

10% ръст на приходите от туризъм по българското Черноморие 
през лято 2017

„Анализът  на  данните  показва,  че  сме  реализирали  повече  приходи  от  един 
турист  и  от  една  нощувка,  тъй  като  хотелиерите  са  постигнали  по-добри  ценови 
равнища през  2017-а",  обясни Стоян Маринов от Варненската  туристическа  камара. 
Вж. статистика

5% ръст на посещенията на чужденци в България през октомври 
2017 г.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2017 г. - 712.6 хил., 
делът на гражданите от Европейския съюз е 56.1%, или с 3.1% повече в сравнение със 
същия месец на предходната година. Вж. статистика

0.8% ръст на приходите от нощувки през октомври 2017 г.

Приходите  от  нощувки  през  октомври 2017 г.  достигат  44.8  млн.  лв.,  като  е 
регистрирано увеличение на приходите от чужди граждани -  с 3.9%, докато тези от 
български граждани намаляват с 2.6%, сочат данните на НСИ. Вж. статистика

Изтеглиха победителите в кампанията „Неочаквана ваканция“

Играта,  организирана  от  министерството  на  туризма,  премина  под  надслова 
„Една  почивка  никога  не  стига!“.  Нейната  цел  бе  да  насърчи  пътуванията  във 
вътрешността на България и да стимулира туристите да се задържат повече време на 
избраното място.  В надпреварата за призовете се регистрираха 1756 души,  от които 
бяха изтеглени печелившите 30.  Наградите са ваканции в страната,  предоставени от 
партньори. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/iztegliha-pobeditelite-v-kampaniyata-neochakvana-vakantsiya/
http://tourismboard.bg/news/0-8-rast-na-prihodite-ot-noshtuvki-prez-oktomvri-2017-g/
http://tourismboard.bg/news/5-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-oktomvri-2017-g/
http://tourismboard.bg/news/10-rast-na-prihodite-ot-turizam-po-balgarskoto-chernomorie-prez-lyato-2017/
http://tourismboard.bg/news/rabotna-grupa-kam-ministerstvoto-na-turizma-zapochva-podgotovka-na-balneo-i-spa-destinatsii/


Министър  Ангелкова  проведе  работна  среща  с  посланика  на 
Саудитска Арабия

Министърът и посланикът на Саудитска Арабия се договориха екипите им да 
работят активно и в бъдеще за организиране на посещението на министъра на туризма в 
кралството през март 2018 г. Повече информация

Министър  Ангелкова  проведе  работна  среща  с  посланика  на 
Чехия

Предстои  да  бъде  подписан  протокол  за  разширяване  на  сътрудничеството  в 
областта на туризма между България и Чехия. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-cheshkata-republika-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-sauditska-arabiya/

