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Новини от членовете на НБТ

Над  5  хиляди  мартеници  ръчна  изработка  бяха  продадени 
благотворително в подкрепа на деца в неравностойно положение от 
Варна

Със  събраните  средства  от  осмата  поредна 
благотворителна кампания „Мартеници“ Фондация 
„Св.  Св.  Константин  и  Елена“  ще  подпомогне 
реализацията  на  нови  творчески  ателиета  и 
спортни  празници  за  възпитаниците  на 
институциите, които традиционно подкрепя.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/nad-5-hilyadi-martenitsi-rachna-izrabotka-byaha-prodadeni-blagotvoritelno-v-podkrepa-na-detsa-v-neravnostojno-polozhenie-ot-varna/


Водачите  в  схемите  си  тръгнаха  с  титлите  от  държавните 
турнири  по  тенис  в  зала  за  състезатели  до  18-годишна  възраст  в 
Албена

При юношите  титлата от държавните турнири 
по  тенис  в  зала  за  състезатели  до  18-годишна 
възраст,  проведени в курартен комплекс Албена, 
завоюва  водачът  в  схемата  Йоан  Георгиев  от 
пловдивския клуб „Стоянстрой”, а при девойките - 
Симона  Георгиева  от  варненския  клуб  „Супер 
Спорт”. Повече информация

Регионални новини от България

Патриотичният туризъм е все по-популярен у нас

За  3  март  най-предпочитаните  дестинации  са  връх  Шипка  и  панорамата  в 
Плевен. Очаква се близо 240 000 българи да пътуват из цялата страна по празниците.

Прогнозите са, че за екскурзии ще похарчим около 20 милиона лева.
Повече информация

Проведе  се  петото  заседание  на  Междуведомствения  съвет  за 
кадрите в туризма

Зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева представи отчет на дейността на 
съвета  до  момента,  който  се  оформи  като  своеобразен  форум,  събиращ  всички 
заинтересовани  страни  с  цел  обсъждане  и  набелязване  на  мерки  за  осигуряване  на 
квалифицирани кадри в туризма.

По време на петото заседание се обсъдиха мерки за осигуряване на нужните 
кадри  в  сферата  на  туризма,  както  и  за  провеждане  на  курсове  за  повишаване  на 
квалификацията на персонала. Обсъдена бе подготовката на младежите, обучаващи се в 
професионалните училища по туризъм и осигуряването на работна ръка от Молдова, 
Украйна и Армения. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/provede-se-petoto-zasedanie-na-mezhduvedomstveniya-savet-za-kadrite-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/patriotichniyat-turizam-e-vse-po-populyaren-u-nas/
http://tourismboard.bg/news/vodachite-v-shemite-si-tragnaha-s-titlite-ot-darzhavnite-turniri-po-tenis-v-zala-za-sastezateli-do-18-godishna-vazrast-v-albena/


С масово ски спускане с трибагреници и народни носии ще бъде 
отбелязан Националния празник в Пампорово

За  втора  поредна  година  в  сърцето  на 
Родопите  любители  на  зимните  спортове  ще 
съчетаят  традиция  и  иновация  в  едно  вълнуващо 
преживяване,  чрез  което  по  атрактивен  начин  ще 
отдадат  почит  към  Националния  празник  на 
България, 3 март. В шественото спускане могат да 
се  включат  желаещи  от  всяка  възраст,  като 

качването с всички лифтове от 10:30 ч. ще бъде безплатно за участниците.
Ски-шествието ще потегли в 11:30 часа от телевизионната кула “Снежанка”, ще 

премине по писта № 6 и ще завърши на плаца на лифт станция „Студенец” 2, където в 
12:00 часа ще отекне химна на Република България. След това участниците ще извият 
голямо хоро под звуците на народна музика и съпровода на родопски гайди.

Повече информация

Царевец  и  търновските  музеи  са  най-посещаваните  сред 
историческите обекти

Крепостта Царевец, възрожденският архитектурен резерват Арбанаси и другите 
обекти  под  шапката  на  Регионалния  исторически  музей-Велико  Търново  имат  най-
много посетители за изминалата 2017 година.

Класацията,  съставена  от  в-к  „Дневник“,  обхваща  регионалните  исторически 
музеи в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Търново, а за Пловдив - и къщите-музеи 
в Стария град, управлявани от института "Старинен Пловдив".

Повече информация

Министерството на туризма ще издаде първите удостоверения за 
планински водачи

Министерството  на  туризма  ще  връчи  първите  удостоверения  за  планински 
водачи. Очаква се това да стане на официална церемония на 15 март 2018 г. в София.

Удостоверенията  се  издават  с  подпис  на  министъра  на  туризма  на  успешно 
издържалите  изпита за придобиване на професионална правоспособност. Документ ще 
получат 10 професионалиста.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-shte-izdade-parvite-udostovereniya-za-planinski-vodachi/
http://tourismboard.bg/news/tsarevets-i-tarnovskite-muzei-sa-naj-poseshtavanite-sred-istoricheskite-obekti/
http://tourismboard.bg/news/s-masovo-ski-spuskane-s-tribagrenitsi-i-narodni-nosii-shte-bade-otbelyazan-natsionalniya-praznik-v-pamporovo/


ХІХ Международен маскараден фестивал „Кукерландия“ 2018 в 
Ямбол

Малко  преди  символичната  първа  копка 
кметът Николай Димитров изтъкна, че Несебър има 
добро партньорство с Община Къркларели. „Това е 
пореден  проект,  по  който  работим  заедно  с  тях. 
Обнадежден  съм,  че  ще  продължим  нашето 
сътрудничество  и  в  бъдещи  проекти.“,  коментира 
кметът. Той изрази надежда строително-монтажните 
работи да приключат до началото на летния сезон, а 

туристите  да  бъдат  посрещнати  с  обновена  инфраструктура  в  синхрон  с  културно-
историческото наследство на града.

Повече информация

20% ръст на посещенията на чужденци в България през януари 
2018 г.

През януари 2018 г. посещенията на чужденци в България са нарастнали с 19.7% 
спрямо предходната година, а пътуванията на български граждани в чужбина - с 4.9%, 
сочат данните на НСИ.

Повече информация

Предвижда се около 10% ръст на туристите през  новия зимен 
сезон

Ръст на туризма за поредна година. На този фон ресорното министерство обаче 
отне  лиценза  на  редица  туроператори  и  предвижда  промени  в  регистъра  им.  Това 
разказа министърът на туризма Николина Ангелкова в студиото на "Денят започва" по 
БНТ на 28 февруари 2018 г.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/predvizhda-se-okolo-10-rast-na-turistite-prez-noviya-zimen-sezon/
http://tourismboard.bg/news/20-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-yanuari-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/hih-mezhdunaroden-maskaraden-festival-kukerlandiya-2018-v-yambol/


Международни новини от България и света

Банско се нарежда на 137-мо място сред зимните ски курорти в 
света

Банско е най-високо оцененият български ски 
курорт в класацията на портала SkiResort.info.

SkiResort.info подрежда 3450 зимни курорти, 
оценявайки ги по 18 различни критерии от 1 до 5 
звезди.  Сред  тях  са  сред  подготовка  на  пистите, 
удобство  на  лифтове,  надеждност  на  снега, 
чистота и хигиена, дружелюбност на служителите, 
гастрономия, наличие на паркинги и т.н.

Банско получава максимален брой от 5 звезди за лифтовете, въжените линии и 
подготовката на пистите.

Повече информация

Банско се представи на международно туристическо изложение в 
Белград

Община Банско взе участие в 40-то международно туристическо изложение за 
туризъм и пътувания Sajam turizma, което се проведе в сръбската столица.

Освен  с  приоритетния  ски  туризъм,  на  посетителите  бяха  представени 
целогодишното разнообразие от възможности на курорта за природен и приключенски 
туризъм,  на  силния  летен  фестивален  туризъм,  както  и  качествените  спа  и  уелнес 
услуги.

Повече информация

Министър Ангелкова продължи своите работни срещи в САЩ:
– работна среща във фондация „Карнеги“  ;
– работна  среща  с  Пол  Маккарти  –  зам.-директор  за  Европа  в   

Международния републикански институт на САЩ;
– работна среща с Пол Браун - зам.-помощник държавен секретар в   

Бюрото по икономически и бизнес въпроси на САЩ;
– работна среща с президента на WACA Бил Клифърд  .

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-predstavi-destinatsiya-balgariya-pred-prezidenta-na-waca-bil-klifard/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-rabotna-sreshta-s-pol-braun-zam-pomoshtnik-darzhaven-sekretar-v-byuroto-po-ikonomicheski-i-biznes-vaprosi-na-sasht/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-rabotna-sreshta-s-pol-braun-zam-pomoshtnik-darzhaven-sekretar-v-byuroto-po-ikonomicheski-i-biznes-vaprosi-na-sasht/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-razgovarya-s-pol-makkarti-zam-direktor-za-evropa-v-mezhdunarodniya-republikanski-institut-na-sasht/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-razgovarya-s-pol-makkarti-zam-direktor-za-evropa-v-mezhdunarodniya-republikanski-institut-na-sasht/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-rabotna-sreshta-vav-fondatsiya-karnegi-v-sasht/
http://tourismboard.bg/news/bansko-se-predstavi-na-mezhdunarodno-turistichesko-izlozhenie-v-belgrad/
http://tourismboard.bg/news/bansko-se-narezhda-na-137-mo-myasto-sred-zimnite-ski-kurorti-v-sveta/


Кметът на Пловдив Иван Тотев се срещна с посланика на Китай 
у нас Н. Пр. Джан Хайджоу

„Пловдив  е  един  от  най-динамичните  и  с 
бързоразвиваща се икономика български градове, с 
което  е  още  по-привлекателен  за  китайски 
инвестиции.  С  радост  виждам,  че  двустранното 
сътрудничество  се  развива  и  ще  продължи  да  се 
развива  през  следващите  години“,  с  тези  думи 
посланикът  на  КНР  Н.  Пр.  Джан  Хайджоу 

приветства кмета на Пловдив инж. Иван Тотев по време на проведената на 26 февруари 
2018 г. работна среща в Общината. По време на разговорите беше засегната темата с 
побратимените  на  Пловдив  китайски  градове  –  Шънджън  и  Луоян  и  бъдещето 
двустранно сътрудничество.

Повече информация

ОИ ”Старинен Пловдив” обсъди възможностите за развитие на 
туризма с дружеството „Славянская артель”

7В общинския  институт  ”Старинен  Пловдив” се  състоя  работна  среща  на  26 
февруари 2018 г. с представители на дружество „Славянская артель” от Новосибирск, 
Русия.  Целта  на  визитата,  инициирана  от  руската  страна  бе  да  се  обсъдят  бъдещи 
възможности за обмен на туристи в областта на културния, младежкия, поклоническия 
туризъм и предприемачеството.

Повече информация

Зам.-министър  Деница  Николова:  Културното  наследство  и 
туризма са силен инструмент за регионално развитие и насърчаване 
на икономиките на регионите по река Дунав

Развитието  на  културното  наследство  е  една  от  основните  възможности  за 
насърчаване на регионалните икономики. В комбинация с туризма, те се превръщат в 
силен  инструмент  за  регионално  развитие.  Това  заяви  заместник-министърът  на 
регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на срещата на 
Групата на високо ниво относно макрорегионалните стратегии на ЕС, която се състоя в 
Брюксел.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/zam-ministar-denitsa-nikolova-kulturnoto-nasledstvo-i-turizma-sa-silen-instrument-za-regionalno-razvitie-i-nasarchavane-na-ikonomikite-na-regionite-po-reka-dunav/
http://tourismboard.bg/news/oi-starinen-plovdiv-obsadi-vazmozhnostite-za-razvitie-na-turizma-s-druzhestvoto-slavyanskaya-artel/
http://tourismboard.bg/news/kmetat-na-plovdiv-ivan-totev-se-sreshtna-s-poslanika-na-kitaj-u-nas-n-pr-dzhan-hajdzhou/


5 страхотни места по света, които да посетите през март

Времето  през  март  е  с  по-умерени 
температури  по  целия  свят,  тъй  като  в 
Северното  полукълбо  започва  пролетта,  а  в 
Южното настъпва есента. Месец март е пълен с 
празници  и  съществуват  безброй  приятни 
дестинации,  на  които  туристите  могат  да  се 
насладят.

Ако  сте  нетърпеливи  да  започнете 
туристическа обиколка на света, световният информационен канал CNN препоръчва 5 
места из света,  които са най-приятни за посещения през март, сред които са Буенос 
Айрес, Аржентина, и Исландия.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/5-strahotni-mesta-po-sveta-koito-da-posetite-prez-mart/

