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Новини от членовете на НБТ

Два  от  хотелите  на  Албена  груп  с 
исторически отличия във Франция

Хотел  Магнолиите,  част  от  ваканционно  селище 
Приморско клуб, бе абсолютен фаворит сред 40 клуба на 
TUI Франция от веригата Lookéa в света и спечели първа 
награда в категория Ресторанти.

 Хотел  Лагуна  бийч  спечели  трета  награда  в 
категория  Net  promoter  score  -  за  висока  обща 

задоволеност от услугите в хотела и лоялност на гостите.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/dva-ot-hotelite-na-albena-grup-s-istoricheski-otlichiya-vav-frantsiya/


Хастингс ЕООД ще строи 5-звезден бутиков хотел в Боровец

Новият  хотел  ще  разполага  с  60  помещения  –  стаи  и  апартменти,  като 
предварителните разчети за разходите за строителство варират между 1000 и 1500 евро 
на кв. м. при завършване „до ключ“, какъвто е стандартът за този тип хотели.

Очаква  се  през  тази  година  да  стане  готов  идейният  проект,  а  самото 
строителство да започне през 2019 г.

Повече информация

Новини от други НПО в сектора на туризма

Активна 2017 година за ловешките туристи

Туристическо  дружество  „Стратеш“  проведе 
годишното си отчетно събрание на 28 февруари 2018 г. с 
доклад на председателя на Управителния съвет Светослав 
Генков, констатиращ повишена активност, нарастване броя 
на проявите, свързани с високо-планински, исторически и 
културен туризъм, повишена стопанска дейност и членска 
маса от 520 души. Повече информация

Регионални новини от България

Учредиха туристически район "Южно Черноморие"

На 15 март 2018 г. в Бургас учредиха туристически район "Южно Черноморие", 
който ще бъде оглавяван от кмета на Община Приморско Димитър Германов.

В Управителния съвет има седем членове. Община Бургас се представлява от 
Живко Табаков, Община Несебър от кмета Николай Димитров, Поморие от кмета Иван 
Алексиев,  Царево от  кмета  Георги  Лапчев,  Малко  Търново  от  кмета  Илиян  Янчев, 
Созопол от кмета Панайот Рейзи.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/uchrediha-turisticheski-rajon-yuzhno-chernomorie/
http://tourismboard.bg/news/aktivna-2017-godina-za-loveshkite-turisti/
http://tourismboard.bg/news/hastings-eood-shte-stroi-5-zvezden-butikov-hotel-v-borovets/


Безплатен  пешеходен  тур  за  Празника  на  Велико  Търново  22 
март

На  Празника  на  Велико  Търново  22-ри  март 
Регионален  исторически  музей  кани  жителите  и 
гостите на града на безплатна пешеходна обиколка с 
беседа „Величието на столичния Търновград“.
Пешеходният тур е ще продължи от 14,00 ч. до 17,00 

ч.,  а  началото  е  от  площад  "Цар  Асен  I"  пред 
Архитектурно-музеен резерват "Царевец".
Повече информация

От Банско стартира представянето на 12-те винено-кулинарни 
дестинации на България

На 12 март 2018 г. в град Банско бе поставено началото на проекта „Сподели 
България”  –  съвместен  продукт  на  Министерствата  на  туризма  и  земеделието.  С 
инициативата са начертани 12 винено-кулинарни дестинации в страната, акцентиращи 
върху типичните за всяка от тях храни и вина.

За представянето на първите две - “Долината на Места” и “Долината на Струма”, 
в  кръглата  маса  се  включиха  министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  и 
министърът  на  земеделието,  храните  и  горите  Румен  Порожанов,  които  със 
съдействието  на  домакина,  кмета  Георги  Икономов,  запознаха  представителите  на 
бизнеса – хотелиери, ресторантьори,  собственици на изби и винопроизводители,  със 
същността на проекта.

Повече информация

Първите  планински  водачи  получиха  удостоверения  за 
правоспособност

Министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  връчи  първите  удостоверения, 
които дават правоспособност за практикуване на професията планински водач на 15 
март 2018 г. Документи са издадени на 10 души, издържали изпита за придобиване на 
правоспособността.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/bezplaten-peshehoden-tur-za-praznika-na-veliko-tarnovo-22-mart/
http://tourismboard.bg/news/parvite-planinski-vodachi-poluchiha-udostovereniya-za-pravosposobnost/
http://tourismboard.bg/news/ot-bansko-startira-predstavyaneto-na-12-te-vineno-kulinarni-destinatsii-na-balgariya/


IX-то състезание по ски за дипломати в Банско

Събитието е организирано под патронажа на 
министър на външните работи Екатерина Захариева 
с  любезното  съдействие  на  извънредния  и 
пълномощен  посланик  на  Република  Австрия  в 
нашата страна – Н. Пр. Роланд Хаузер.

Под  щедрите  слънчеви  лъчи  в  местността 
„Шилигарника”,  представителите  на 
дипломатическия  корпус  премериха  сили  в  белите 

спортове в шест категории – дипломати мъже до 50 години; дипломати мъже над 50 
години; дипломати жени; приятели мъже; приятели жени; деца, както и т.нар. “Забавен 
биатлон”.

Повече информация

Над 13% ръст на нощувките в България през януари 2018 г.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 
януари  2018  г.,  е  910.0  хил.,  или  с  13.5% повече  в  сравнение  със  същия  месец  на 
предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 15.8%) се наблюдава 
в  местата  за  настаняване  с  3  звезди,  сочат  данните  на  Националния  статистически 
институт.

Повече информация

Летище София с близо 4% ръст на пътниците през февруари

Пътникопотокът по международни редовни линии е нараснал с 1,3%. Броят на 
пътуващите по вътрешни линии се е увеличил с 83% – oт над 10 хил. пътници през 
февруари 2017 г. на близо 18 хил. през същия месец на 2018 г.

Повече информация

Отварят момумента на Бузлуджа за туристи

В  напреднал  стадий  е  работата  по  вариант  за  обезопасяване  на  част  от 
монумента на връх Бузлуджа и последващо допускане на туристи във вътрешността.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ix-to-sastezanie-po-ski-za-diplomati-v-bansko/
http://tourismboard.bg/news/otvaryat-momumenta-na-buzludzha-za-turisti/
http://tourismboard.bg/news/letishte-sofiya-s-blizo-4-rast-na-patnitsite-prez-fevruari/
http://tourismboard.bg/news/nad-13-rast-na-noshtuvkite-v-balgariya-prez-yanuari-2018-g/


Около  14-15  хил.  туристи  годишно  посещават  Националната 
астрономическа обсерватория „Рожен“

На година около 14-15 хил. туристи посещават 
обсерваторията, като това никак не е малко за обект 
като нашия, защото пътят свършва при нас. Това каза 
в интервю за радио „Фокус“ – Смолян директорът на 
Националната  астрономическа  обсерватория 
„Рожен“ Никола Петров.  Той отбеляза,  че  сградата 
на обсерваторията не е ремонтирана основно от 40 
години  и  е  поредния  обект  от  национален  мащаб, 

който се руши и нещата са все по-зле.
Повече информация

Международни новини от България и света

България участва на международното изложение Интурмаркет 
2018

България  се  представи  международното 
туристическо  изложение  за  професионалисти 
“Интурмаркет“  в  Москва  с  национален  щанд  на 
площ от 100 кв метра. Заедно с Министерството на 
туризма  съизложители  са  български  общини  и 
представители  на  бизнеса.  Основен  фокус  в 
представянето  на  страната  са  възможностите  за 
морски,  културно-исторически  и  бланео-,  СПА  и 

уелнес туризъм.
В  рамките  на  изложението  министър  Ангелкова,  която  получи  и  награда  от 

домакините, се срещна с г-н Олег Сафонов, ръководител на Федералната агенция по 
туризъм на Руската федерация, както и с г-н Михаил Малцев, изпълнителен директор 
на Уралската Асоциация по туризъм.

Министър  Ангелковаполучи  и  награда  от  домакините  за  „многогодишно 
сътрудничество, мащабно участие и творчески подход при организиране работата на 
изложението”.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-na-mezhdunarodnoto-izlozhenie-inturmarket-2018/
http://tourismboard.bg/news/okolo-14-15-hil-turisti-godishno-poseshtavat-natsionalnata-astronomicheska-observatoriya-rozhen/


Най-масовите туристически дестинации в Европа се борят със 
свръхпосещаемостта

Градове като Венеция, Дубровник и Барселона 
се  борят  с  управлението  на  тълпите  посетители, 
които  ежедневно  пристигат  с  нискотарифните 
авиокомпании и круизни кораби.

Местните администрации се обръщат към по-
нестандартни методи като приложения за смартфони 
и  за  споделяне  на  автомобили,  за  да  се  справят  с 
пренаселеността, която започва да пречи не само на 

местното население, но и на самите туристи.
„Пренаселените дестинации са успешни,  но има тънка линия между успеха и 

провала", коментира кметът на Дубровник Мато Франкович.
Повече информация

Гръцкият туризъм се нуждае от нови инвестиции

Липсата на свежи инвестиции дърпа гръцкия 
туризъм  назад.  Това  смята  председателят  на 
Гръцката конфедерация по туризъм Янис Рецос.

Пред  Bloomberg  Рецос  заявява,  че  за  да 
увеличи  приходите  си,  секторът  има  нужда  да 
привлича не само повече, но и по-заможни туристи, 
а това ще стане, ако започне да предлага продукт с 
по-висока  добавена  стойност.  По  думите  му,  ако 

туристическият сезон бъде удължен на 9 месеца, броят на туристите ще се увеличи с 
над 10 млн. и ще достигне 40 млн., което значително ще повлияе на постъпленията в 
сектора.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/gratskiyat-turizam-se-nuzhdae-ot-novi-investitsii/
http://tourismboard.bg/news/naj-masovite-turisticheski-destinatsii-v-evropa-se-boryat-sas-svrahposeshtaemostta/

