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Новини от членовете на НБТ

Българите пътуват изключително интензивно в България

Коментар  на  данните  от  експресен  сондаж  на  Gallup  International  относно 
сектора туризъм направиха г-н Кънчо Стойчев, член на Управителния съвет на НТБ, и 
доц. Румен Драганов, прадседател на Контротролния съвет на НТБ, в предаването "Още 
от деня" в ефира на БНТ на 8 февруари 2018 г.

Повече информация

Мирослав  Илич посети  ваканционно селище  Албена за  първи 
път

Много хора говорят за вашия курорт. Все повече приятели от България и сърби 
идват на почивка тук, обяви Мирослав Илич при първото си посещение в к. к.  Албена.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/balgarite-patuvat-izklyuchitelno-intenzivno-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/miroslav-ilich-poseti-vakantsionno-selishte-albena-za-parvi-pat/


Новини от други НПО в сектора на туризма

IN MEMORIAM Стефан Шарлопов

На  5  Февруари  2018  г.,  почина  Стефан  Шарлопов  -  председател  на  УС  на 
Българския  същз  за  балнео  и  спа  (БСБСПА),  собственик  на  веригата  „Шарлопов 
хотелс“ и в.с. „Созополис“.

Вечна да бъде паметта му!

Новини от България

Министерството на туризма заличи 18 дружества, регистрирани 
като туроператори и туристически агенти

Със заповед на министър Ангелкова са заличени 18 дружества,  регистрирани 
като туроператори и туристически агенти.

Причината е, че удостоверенията за дейност, които министерството издава, не са 
получени в оригинал в двумесечен срок от уведомяването на заявителите,  каквото е 
изискването според Закона за туризма.

Повече информация

Инспектираха премахването на незаконни обекти край плажа на 
„Слънчев бряг-север“

Министърът на туризма Николина Ангелкова 
инспектира  плажа  на  „Слънчев  бряг-север“  и 
провери  дали  са  премахнати  незаконните 
преместваеми обекти.

При инспекцията обаче бе установено наличие 
на  частни  имоти почти  на  територията  на  плажа. 
„Това  са  т.  нар.  „джобове“.  В  тях  са  монтирани 

преместваеми обекти, които имат разрешителни, и затова няма как да бъдат съборени“, 
отбеляза министърът.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/inspektiraha-premahvaneto-na-nezakonni-obekti-kraj-plazha-na-slanchev-bryag-sever/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zalichi-18-druzhestva-registrirani-kato-turoperatori-i-turisticheski-agenti/


Българите искат повече ред и контрол в курортите

46% от българите над 18 години казват, че в последните пет години са почивали, 
макар и за малко, на български морски курорт. 35% пък твърдят същото за планински 
курорти  у  нас.  Това  показват  данните  от  проучване  на  общественото  мнение, 
публикувано от Gallup International на 6 февруари 2018 г.

Вж. данните

Новини от света

България  участва  с  щанд  на  най-голямото  туристическо 
изложение в Израел

Министърът на туризма Николина Ангелкова 
откри  българския  информационен  щанд  на 
международното туристическо изложение IMTM - 
най-голямото  и  най-старото  в 
Източносредиземноморския регион и Израел, което 
през 2018 година се провежда за 21-ви път.

По  време  на  изложението  министър 
Ангелкова  и  израелският  й  колега  Ярив  Левин  обсъдиха  съвместни  действия  за 
увеличаване на туристите.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-s-shtand-na-naj-golyamoto-turistichesko-izlozhenie-v-izrael/
http://tourismboard.bg/news/balgarite-iskat-poveche-red-i-kontrol-v-kurortite/

