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Новини от Национален борд по туризъм

Декларация на УС на НБТ от 11 януари 2018 г.

Националният борд по туризъм предлага Правителството и сектора заедно да 
изработят  Национална  стратегия  за  развитие  на  зимния  туризъм,  обезпечена  с 
инвестиционна програма.

Вж. декларацията

http://tourismboard.bg/news/deklaratsiya-na-us-na-nbt/


Новини от България

8 млн. лв бюджет за мащабна реклама на България в 22 държави

Министерството на туризма готви една от най-мащабните рекламни кампании в 
чужбина, която трябва да обхване 22 държави, а общият отделен бюджет е близо 8 млн. 
лв.,  съобщава в-к  Капитал и анализира практиката досега и планираните дейности.  

Повече информация

Бранд хотели с нов собственик

Григор Фиданов придобива “Бранд хотели” ЕООД с разрешение от Комисията за 
защита  на  конкуренцията,  притежаващо  хотелите  “Енканто”  и  “Мареа”  в  курорта 
Златни пясъци.

Повече информация

Обмислят минимални цени на нощувки в българските хотели

Министерството на туризма обмисля да се въведат минимални цени за нощувки 
в хотелите според тяхната категоризация. Запитването е отправено към Комисията за 
защита на конкуренцията. Повече информация

Все повече туристи в София заради нискотарифните превозвачи

Макар  официалните  данни  да  показват,  че 
чуждите туристи отсядат основно в хотели, ръстът 
на туристическите посещения от чужбина доведе и 
до  ръст  на  предлагането  на  имоти  -  предимно 
апартаменти,  за  краткосрочен  наем  през 
платформата airbnb, констатира Mediapool. 

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/brand-hoteli-s-nov-sobstvenik/
http://tourismboard.bg/news/8-mln-lv-byudzhet-za-mashtabna-reklama-na-balgariya-v-22-darzhavi/
http://tourismboard.bg/news/vse-poveche-turisti-v-sofiya-zaradi-niskotarifnite-prevozvachi/
http://tourismboard.bg/news/obmislyat-minimalni-tseni-na-noshtuvki-v-balgarskite-hoteli/


Financial  Times:  Пловдив  става  все  по-популярен  сред 
чуждестранните туристи

Пловдив  с  винения  туризъм  и  фестивалите 
влезе  в  изданието  Financial  Times в  статиите  за 
Евро председателството на България. Британският 
вестник  извежда  Пловдив  и  като  популярна 
дестинация.  Споделя  се  и  фактът,  че  градът  е 
увеличил  туристическия  си  поток  двукратно 
последните  шест  години  и  според  кмета  Иван 
Тотев през 2019-та,  когато Пловдив е Европейска 

столица на културата, се очакват над 2 млн. посетители. Повече информация

До 2019 година на Перперикон ще бъде изграден туристически 
информационен център

Освен  изграждането  на  Туристически 
информационен  център,  по  проекта  ще  бъде 
извършено 3D заснемане на комплекса и създаден 
3D модел на Перперикон, а в община Мароня ще 
бъде  организиран  фестивал  по  темата,  съобщи 
Община Кърджали. Повече информация

Община Балчик заделя 1,3 млн. лв за развитие на туризма

Туристите ще бъдат привличани с новите издания на фестивала "Balchik Classic 
Days",  на  международния  форум  на  младите  в  изкуството  "Виа  Понтика", 
международния хоров фестивал "Черноморски звуци", фолклорния "Море от звуци" и 
други събития, посочват от кметската управа, посочват от Община Балчик.
 Повече информация

http://tourismboard.bg/news/obshtina-balchik-zadelya-1-3-mln-lv-za-razvitie-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/do-2019-godina-na-perperikon-shte-bade-izgraden-turisticheski-informatsionen-tsentar/
http://tourismboard.bg/news/financial-times-plovdiv-stava-vse-po-populyaren-sred-chuzhdestrannite-turisti/


Новини от света

Нови пътни такси в Сърбия и Гърция

Нови пътни такси се въвеждат в някои участъци на пътните мрежи на Гърция и 
Сърбия в първите дни на 2018 г.

Повече информация

Шератон се изтегля от Албания

Организацията на албанските туроператори и 
туристически  агенции  съобщи,  че  от  1  януари 
2018 г.  5-звездната  хотелска  верига  Шератон  се 
изтегля от страната.  Представителите  на бранша 
са категорични, че това е едно от най-негативните 
събития за албанския туризъм за последните 20 г.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/sheraton-se-izteglya-ot-albaniya/
http://tourismboard.bg/news/novi-patni-taksi-v-sarbiya-i-gartsiya/

