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Новини от членовете на НБТ

Държавните турнири по тенис в зала ще се проведат в Албена

В  две  последователни  седмици  курортен  комплекс 
Албена  ще  бъде  домакин  на  държавни  турнири  по 
тенис  в  зала,  които  са  от  календара  на  Българската 
федерация  по  тенис  и  носят  точки  за  националната 
ранглиста.
Тенис двубоите ще се проведат в спортната зала до 

хотел Добруджа,  като всички любители на тениса  в 
региона  ще  имат  възможност  безплатно  да  се  насладят  на  майсторството  на 
участниците.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/darzhavnite-turniri-po-tenis-v-zala-shte-se-provedat-v-albena/


Пьотр Несторов и Дари Великова спечелиха турнирите по тенис 
до 16 г. в Албена

Пьотр Несторов от варненския клуб „Черно море Елит“ и Дария Великова от 
„15-40“ (София) спечелиха държавните турнири по тенис в зала за юноши и девойки до 
16 години, които се проведоха във ваканционно селище „Албена“.

Повече информация

Регионални новини от България

9,3% ръст на приходите от международен туризъм в България 
през 2017 г. спрямо 2016 г.

Приходите от международен туризъм в България през 2017 г. възлизат на 6,895 
млрд. лв., сочат данните на БНБ. Това е с 9,3% повече спрямо рекордната до момента 
2016 г., когато според ревизираните данни приходите са стигнали 6,311 млрд. лв.

Повече информация

Над 3% ръст на нощувките в България през декември 2017 г.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 
декември 2017 г.,  е  833.3 хил.,  или с  3.1% повече  в сравнение със същия месец на 
предходната година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Общата заетост  на леглата  в местата  за  настаняване през  декември 2017 г.  е 
24.1%, като се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с декември 2016 година. 
Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 32.3%.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/nad-3-rast-na-noshtuvkite-v-balgariya-prez-dekemvri-2017-g/
http://tourismboard.bg/news/9-3-rast-na-prihodite-ot-mezhdunaroden-turizam-v-balgariya-prez-2017-g-spryamo-2016-g/
http://tourismboard.bg/news/potr-nestorov-i-dari-velikova-specheliha-turnirite-po-tenis-do-16-g-v-albena/


1.3297  млн.  български  граждани  са  реализирали туристически 
пътувания през четвъртото тримесечие на 2017 г.

През  четвъртото  тримесечие  на  2017  г.  общият  брой  на  пътувалите  лица  на 
възраст 15 и повече навършени години нараства с 59.5% спрямо същия период през 
2016 г., показват данните на НСИ.

Преобладаващата част от тях – 85.2%, са пътували само в страната, 11.1% - само 
в чужбина, а 3.7% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Повече информация

Заличават  24  туроператори  от  Националния  туристически 
регистър

По-голяма част от компанииите – 18 туроператора, се заличават, защото не са 
представили  задължителна  застраховка  „Отговорност  на  туроператора“,  което  е 
изрично условие за извършване на туроператорска дейност.  Останалите 6 дружества 
също  не  пригежават  задължителната  застраховка,  но  и  сами  са  поискали  да  бъдат 
заличени като туроператори.

Повече информация

Международни новини от България и света

Министър  Ангелкова  проведе  работна  среща  с  Андрю  Форбс, 
законодателен директор към Сената на САЩ

На  срещата  във  Вашингтон  министър 
Ангелкова  изтъкна,  че  САЩ  е  стратегически 
партньор  за  България,  туристите  от  там  са 
изключително важни за страната ни и ще продължим 
да  работим  активно  за  рекламата  в  Америка.  За 
първи  път  миналата  година  през  септември  и 
октомври  страната  ни  бе  популяризирана  с 
билбордове  и  дигитални  екрани  на  обществени 

места.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-andryu-forbs-zakonodatelen-direktor-kam-senata-na-sasht/
http://tourismboard.bg/news/zalichavat-24-turoperatori-ot-natsionalniya-turisticheski-registar/
http://tourismboard.bg/news/1-3297-mln-balgarski-grazhdani-sa-realizirali-turisticheski-patuvaniya-prez-chetvartoto-trimesechie-na-2017-g/


Министър  Ангелкова  разговаря  за  възможностите  за 
разширяване  на  двустранните  отношения  с  Доминик  Рестуция, 
представител на американския Сенат

Министър  Ангелкова  разговаря  за  възможностите  за  разширяване  на 
двустранните отношения с г-н Доминик Рестуция, представител на Сената на САЩ.

Повече информация

Министър  Ангелкова  се  срещна  с  ръководството  на 
американския Център за анализи на европейски политики

Ръководителите на CEPA г-н Питър Дорън и г-жа Река Шемеркени коментираха, 
че  познават  България  като  туристическа  дестинация  и  знаят  за  рекламата,  с  която 
страната  се  е  популяризирала  в  САЩ, и  оцениха  положително  инициативите  ни  за 
промотиране.

Повече информация

Министър  Ангелкова  се  срещна  с  ръководството  на 
Националната фондация за демократично развитие в САЩ

Българският  министър  на  туризма  запозна  представителите  на  NED  с 
устойчивите резултати в сектора, които България постигна през последните години.

Повече информация

Определиха  най-атрактивните  туристически  обекти  в 
трансграничия регион България - Турция

Данни  от  проведена  анкета  за  най-атрактивните  туристически  обекти  в 
трансграничия регион България - Турция бяха изнесени по време на кръгла маса по 
проект  "Съвместни  инициативи  за  промоция  на  трансграничия  регион  България  - 
Турция като атрактивна туристическа дестинация -Joint tour", който се реализира със 
средства по програма "Интеррег - ИПП България - Турция 2014-2020 г." и се изпълнява 
от Бургаска регионална туристическа асоциация.

На първо място от българските туристически обекти туристи от Бургас, Ямбол и 
Хасково са поставили Националния архитектурен  резерват "Кабиле" до Ямбол, а на 
първо място от турските туристически обекти българите са поставили най-посещавания 
в тази част на Турция - джамията "Селимие" в Одрин.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-se-sreshtna-s-rakovodstvoto-na-natsionalnata-fondatsiya-za-demokratichno-razvitie-v-sasht/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-se-sreshtna-s-rakovodstvoto-na-amerikanskiya-tsentar-za-analizi-na-evropejski-politiki/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-razgovarya-za-vazmozhnostite-za-razshiryavane-na-dvustrannite-otnosheniya-s-dominik-restutsiya-predstavitel-na-amerikanskiya-senat/
http://tourismboard.bg/news/opredeliha-naj-atraktivnite-turisticheski-obekti-v-transgranichiya-region-balgariya-turtsiya/

