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Новини от Национален борд по туризъм

Сдружение Национален борд по туризъм с официална страница 
във Фейсбук

Сдружение Национален борд по туризъм вече 
е представено с официална страница в най-голямата 
социална мрежа в света и в България - Фейсбук.

На  страницата  с  адрес 
Facebook.com/TourismBoard.bg неправителствената 
организация  е  описана  със  своите  мисия  и  цели, 

както и снимки на обекти на юридическите лица, представлявани в сдружението.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/sdruzhenie-natsionalen-bord-po-turizam-s-ofitsialna-stranitsa-vav-fejsbuk/
https://www.facebook.com/TourismBoard.bg/


Новини от членовете на НБТ

Хотел  „Гергана”,  Албена  бе  отличен  с  награда  „Най-добро 
местоположение 2017”

Хотел  „Гергана”  на  ваканционно  селище 
Албена  получи  наградата  за  „Най-добро 
местоположение  2017”  от  немската  туристическа 
фирма  Schauinsland  по  време  на  международната 
туристическа борса ITB в Берлин, Германия.

Повече информация

Новини от други НПО в сектора на туризма

Форум на тема „Растящ пазар България – новини в здравния 
туризъм“ в Берлин

С огромните си природни ресурси България има потенциал да се превърне в 
един от най-качествените здравни центрове в Европа. Това заяви зам.-министърът на 
туризма Любен Кънчев при откриването на форум на тема „Растящ пазар България – 
новини в здравния туризъм“ в Берлин. Организатор на събитието е Български съюз по 
балнеология и СПА туризъм (БСБСПА).

Повече информация

Регионални новини от България

Министър  Ангелкова:  Консултативен  съвет  ще  помага  за 
управлението на националните курорти

Министър  Ангелкова  разказва  за  идеята  да  се  създаде  обща  структура: 
Консултативен  съвет,  който  да  взема  отношение  по  всички  въпроси,  свързани  с 
развитието на курорта, включително и за инфраструктурата, в интервю.за в-к "24 часа", 
публикувано на 6 март 2018 г.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/hotel-gergana-albena-be-otlichen-s-nagrada-naj-dobro-mestopolozhenie-2017/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-konsultativen-savet-shte-pomaga-za-upravlenieto-na-natsionalnite-kurorti/
http://tourismboard.bg/news/forum-na-tema-rastyasht-pazar-balgariya-novini-v-zdravniya-turizam-v-berlin/


Валери Мечев, бивш директор на парк "Пирин": За нови писти 
над Банско ще трябва и изкуствен сняг, и вода за него

В обстойно интервю за в-к "Дневник", публикуван он 
6  март  2018  г.,  г-н  Валери  Мечев  разказва  за 
проблемите  на  Национален  парк  "Пирин"  - 
протестите, поправките в новия план и управлението 
му.
Повече информация

Заради  грешки  от  миналото  финансирането  на  туристически 
проекти с пари за земеделие се отлага

Приемът на проекти за селски туризъм с искане за финансиране по Програмата 
за  развитие  на  селските  райони  ще  бъде  отложен.  Това  съобщи  по  време  на 
парламентарния контрол министърът на земеделието Румен Порожанов на 9 март 2018 
г.

Повече информация

Създадоха говорещ електронен гид за туристически маршрути в 
България

Българска  фирма  създаде  първия  в  света  говорещ  електронен  гид  за  големи 
маршрути. Създателите на "Аудиогид България" - Лариса Кузнецова и Михаил Пешев, 
са семейство със страст към пътешествията и любознателност към забележителностите. 
Установили обаче, че не е лесно да се планира маршрут и да се узнае всичко най-важно 
и интересно за един град, ако не си в организирана група.

Услугата  ще стартира  на  1  април 2018 г.  с  изготвени  маршрути  за  София и 
Пловдив,  но  Лариса  и  Михаил  планират  да  обхванат  и  други  градове.  Засега 
устройствата ще предлагат беседи на 7 езика – английски, испански, френски, немски, 
италиански, руски и български.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/sazdadoha-govoresht-elektronen-gid-za-turisticheski-marshruti-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/zaradi-greshki-ot-minaloto-finansiraneto-na-turisticheski-proekti-s-pari-za-zemedelie-se-otlaga/
http://tourismboard.bg/news/valeri-mechev-bivsh-direktor-na-park-pirin-za-novi-pisti-nad-bansko-shte-tryabva-i-izkustven-snyag-i-voda-za-nego/


Добринище става все по-популярна туристическа дестинация

10  процента  повече  туристи  са  избрали  да 
почиват тази зима в планинския курорт Добринище 
в  сравнение  с  миналата  зима.  Малкото  градче  е 
предпочитано заради по-ниските цени, по-евтините 
лифт карти и минералната вода. Основните туристи 
в курорта са българи - семейства с деца. Повечето от 
гостите  са  българи,  но  има  македонски,  гръцки  и 

турски туристи, разказва репортаж на БНТ.
Повече информация

Популяризирането на пещерата Добростански бисер е приоритет 
за ОП „Туризъм“ - Асеновград през 2018 г.

Популяризирането на пещерата Добростански 
бисер край Асеновград и включването и в списъка 
на  туроператорите,  посещаващи района,  е  основен 
акцент в дейността ни през 2018 година. Това каза за 
Радио „Фокус“ - Пловдив Ивайло Мирчев, експерт в 
ОП „Туризъм“ в Асеновград.

Повече информация

След повече от 30 години Велинград ще има нов център

Проектът „Нова визия на централна градска част,  местата за отдих,  ремонт и 
реконструкция на уличната мрежа в гр. Велинград” е на стойност 4 812 941 лв. Малко 
над 4 млн. са финансирани от Европейски фонд за регионално развитие, а останалите 
721 941 лв. са от национално съфинансиране.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/sled-poveche-ot-30-godini-velingrad-shte-ima-nov-tsentar/
http://tourismboard.bg/news/populyariziraneto-na-peshterata-dobrostanski-biser-e-prioritet-za-op-turizam-asenovgrad-prez-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/dobrinishte-stava-vse-po-populyarna-turisticheska-destinatsiya/


Международни новини от България и света

България присъства на най-значимия туристически форум ITB 
Берлин

Основен  фокус  в  българското  представяне  са  възможностите  за  туризъм  по 
Черноморието,  както  и  културно-исторически  и  балнео-  и  СПА  продукти,  които 
страната предлага. Това са най-търсените видове туризъм както от професионалистите, 
така и от масовата публика.

В рамките на форума министър Ангелкова проведе работна среща с г-н Дейвид 
Рюц, изпълнителен директор на ITB Берлин, както и с г-н Джейсън Уонг, изпълнителен 
директор на центъра за изследвания към “Глобалния форум за туризъм и икономика”.

Повече информация

8-ма среща на министрите на туризма от програма „По пътя на 
коприната“

Министър  Ангелкова  посочи  на  8-ата  среща  на  министрите  на  туризма  от 
Програма  „По  пътя  на  коприната“  на  СОТ,  която  се  проведе  в  рамките  на 
международното изложение ITB в Берлин, че основен приеритет на министерството е 
популяризирането на България като конкурентна целогодишна дестинация не само в 
Европа, но и за далечни пазари като Китай.

Повече информация

Международен  форум  за  креативен  туризъм  „Творчеството  е 
пътят“ 2018 в Габрово

В  Габрово  се  проведе  първия  Форум  за  креативен  туризъм  „Творчеството  е 
пътят“ с участие на 12 държави. По време на форума са засегнати темите за развитието 
на потенциала на креативните дестинации, очакванията на туроператорите и туристите, 
успешното  им  представяне  на  пазара,  обогатяване  и  управление,  откриване  и 
използване на иновативното в тях, представяне на добри практики.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/mezhdunaroden-forum-za-kreativen-turizam-tvorchestvoto-e-patyat-2018-v-gabrovo/
http://tourismboard.bg/news/8-ma-sreshta-na-ministrite-na-turizma-ot-programa-po-patya-na-koprinata/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-prisastva-na-naj-znachimiya-turisticheski-forum-itb-berlin/


Китайски туристически агенции с интерес към Велико Търново

Туроператори  от  Китай  са  проявили  голям 
интерес  към  Велико  Търново  по  време  на 
Международната  туристическа  борса  UTAZAS 
2018,  която  се  проведе  в  унгарската  столица 
Будапеща.  По време на  изложението  агенциите  са 
заявили  желание  да  включат  старата  столица  в 
туристическите си маршрути

Повече информация

Велико Търново става част от инициативата „Исторически град 
3.0”

Партнирайки си с градове като Единбург,  Амстердам, Флоренция, Дубровник, 
Вроцлав и Лвов,  Старата  столица  се присъединява  към листата  с  най-посещаваните 
градове в Европа с живо културно наследство.

Повече информация

Министър Ангелкова лично промотира България сред звездите в 
Холивуд

В рамките на два дни министър Ангелкова се 
срещна  с  холивудски  звезди  в  Нощта  преди 
Оскарите, на червения килим на 90-тата церемония 
и  на  партито  след  награждаването  и  промотира 
България  като  туристическа  дестинация.  „Ще 
продължим да промотираме България чрез силата и 
влиянието на киноиндустрията“, обяви още тя.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-lichno-promotira-balgariya-sred-zvezdite-v-holivud/
http://tourismboard.bg/news/veliko-tarnovo-stava-chast-ot-initsiativata-istoricheski-grad-3-0/
http://tourismboard.bg/news/kitajski-turisticheski-agentsii-s-interes-kam-veliko-tarnovo/


Слънчев бряг е шестата най-достъпна дестинация за покупка на 
имот от американци

Слънчев бряг е на шесто място в света в класация на сайта realtor.com за десетте 
най-достъпни морски курорта за покупка на имот от американци.

За съставянето на класацията  порталът е  изключил страните  с ограничителни 
политики по отношение на чужденците, които купуват имоти. Държавите, в които се 
намират курортите, са оценявани по критерии като права на човека, равенство между 
половете  и  религиозна  свобода,  средна  скорост  на  интернет  връзката,  дължина  на 
крайбрежието,  престъпност,  индекс  на  разходите  за  живот,  средна  годишна 
температура.

Повече информация

Проучване направи връзка между ваканцията и ремонта у дома

Туристите  крадат  идеи  от  хотелските 
дизайнери, за да разкрасят собствените си жилища. 
Изследване  на  търсачката  за  хотели  Booking.com 
показа, че при завръщане у дома над половината от 
пътешествениците  изпитват  желание  да  обновят 
мебелировката у дома, а една трета твърдят,  че са 
удължили  престоя  си  заради  стилния  интериор  на 
мястото, където са отседнали.

Участвалите в анкетата са най-силно впечатлени от вътрешното оформление на 
пространствата в Хелзинки, Копенхаген, Айндховен, Грац и Милано.

Повече информация

Проучване направи връзка между ваканцията и ремонта у дома

Виетнам  е  страна,  която  крие  невероятна 
екзотика и гарантирано ще погали окото и напълни 
душата  на  всеки  пътешественик.  Удивителната 
красота,  разнообразната  природа  и  интересните 
обичаи  превръщат  страната  в  една  от  големите 
туристически  дестинации  в  Азия.  В  последните 
години  Виетнам  се  превърна  не  просто  в 

привлекателна локация за българите, но вече има и сравнително достъпни оферти.
Какво си струва да се види там, изброява Investor.bg.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/vietnam-zashto-si-struva-da-se-poseti/
http://tourismboard.bg/news/prouchvane-napravi-vrazka-mezhdu-vakantsiyata-i-remonta-u-doma/
http://tourismboard.bg/news/slanchev-bryag-e-shestata-naj-dostapna-destinatsiya-za-pokupka-na-imot-ot-amerikantsi/

