
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Бр. 38 / 2018 г.

за периода 17 – 23 март 2018

Изготвил: Иван Атанасов

Новини от други НПО в сектора на туризма

Туристи ще преминат „По стъпките на кървавото писмо“ на 21 и 
22 април

Туристическо  дружество  „Бунай“  –  Панагюрище 
организира национален туристически поход „По стъпките 
на кървавото писмо“ организира на 21 и 22 април.

Походът ще се проведе в чест на 142 годишнина от 
Априлското въстание. Той дава възможност на туристите 
да преминат по историческия път на Кървавото писмо от 
Копривщица до Панагюрище.  В маршрута  са  включени 

обекти от движението  „Опознай България – 100 Национални туристически обекти”.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/turisti-shte-preminat-po-stapkite-na-karvavoto-pismo-na-21-i-22-april/


Регионални новини от България

Министър  Ангелкова:  Имахме  силен  зимен  сезон,  очакваме  и 
силен летен

"Ще имаме удължаване на зимния сезон, което е добре и за нас, и за любителите 
на зимните спортове. Към момента сезонът върви много успешно. Имаме около 16% 
ръст  на  приходите  сравнение  с  миналата  година".  Това  обяви  в  интервю  за  "Тази 
сутрин" по bTV министърът на туризма Николина Англекова на 23 март 2018 г.

Повече информация

Повече  от  половината  ски  туристи  в  България  –  в  курорта 
Банско

В Банско  са  реализирани  около  360 хил.  нощувки, 
което е ръст от 17%. Това значи, че средно там е имало 
по 6 хил. туристи, което значи под ¼ заетост на легловата 
база – 20-22%. Това е средна заетост по време на сезона, 
като тези числа са ниски,  но все пак има повишение в 
сравнение с предишни години. Това посочи доц. Румен 
Драганов от Института за анализи и оценки в туризма в 

ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
Повече информация

QR  код  ще  информира  туристите  за  избраните  туроператор, 
хотел или планински водач

Специален QR код ще препраща потребителите към Националния туристически 
регистър,  за  да се информират за  избрания от тях туроператор,  хотел,  заведение  за 
хранене и развлечение или планински водач. Кодът ще се поставя на задължителните 
удостоверения, които всички те трябва по закон за имат, за да извършват дейност.

При сканирането  му той  ще препраща туристите  към данните  на  съответния 
обект в регистъра. По този начин всеки, който пътува ще получава през смартфона си 
нужната информация, обявиха от министерството на туризма.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/qr-kod-shte-informira-turistite-za-izbranite-turoperator-hotel-ili-planinski-vodach/
http://tourismboard.bg/news/poveche-ot-polovinata-ski-turisti-v-balgariya-v-kurorta-bansko/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-imahme-silen-zimen-sezon-ochakvame-i-silen-leten/


Хотелиерите  подценяват  технологиите  и  губят  потенциални 
клиенти, сочи изследване

Хотелиерите в България подценяват възможностите 
на  технологиите  и  очакват  базата  сама  да  привлече 
туристите  вместо  да  я  представят  в  интернет.  Това  е 
изводът от проучване на маркетинговото позициониране 
на  българските  хотели,  извършено  от  Travel  Academy и 
цитирано от БТА.

Проучването,  в  което  са  включени 425 произволно 
избрани хотела от различна категория и местоположение, показва, че хотелиерите не 
обръщат достатъчно внимание на новите очаквания на туристите от така нареченото 
милениум поколение (родените  в последните 20 г.  на  XX в.)  да правят всичко чрез 
новите технологии.

Повече информация

30 хиляди българи ще пътуват за Гърция по Великден 2018

Около Великден българите, които ще пътуват в страната, са 280 хиляди.
Други 50 хиляди българи ще пътуват за празника в чужбина. От тях около 30 

хиляди ще изберат Гърция. Това посочи доц. Румен Драганов от Института за анализи 
и  оценки  в  туризма  в  ефира на  Bloomberg  TV Bulgaria.  Сърбия и Македония  също 
остават предпочитани дестинации.

Повече информация

Научен туризъм и наблюдения с телескоп ще предлага музеят в 
Каварна

Историческият  музей  в  Каварна  участва  в  проект  "Отворен  прозорец  към 
Вселената“ по трансграничната програма „Интеррег Румъния-България”, който ще се 
реализира в рамките на три години.

Ще  се  канят  групи  ученици  и  студенти,  на  които  ще  се  предлага  освен 
наблюдението  на  небето,  посещения  на  интересните  археологически  обекти  с 
възможност за лагеруване по крайбрежието.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/nauchen-turizam-i-nablyudeniya-s-teleskop-shte-predlaga-muzeyat-v-kavarna/
http://tourismboard.bg/news/30-hilyadi-balgari-shte-patuvat-za-gartsiya-po-velikden-2018/
http://tourismboard.bg/news/hotelierite-podtsenyavat-tehnologiite-i-gubyat-potentsialni-klienti-sochi-izsledvane/


Международни новини от България и света

Студенти по туризъм от четири континента стават посланици на 
Велико Търново

40  студенти  по  туризъм  от  десет  държави, 
разположени  на  четири  континента,  гостуват  във  Велико 
Търново за седмица. На 19 март 2018 г. те се срещнаха с 
кмета на Старата столица инж. Даниел Панов и повече от 
час  и половина дискутираха  туристическия потенциал  на 
старопрестолния  град,  утвърждаването  му  като 

целогодишна  дестинация  за  културен  туризъм,  възможностите  за  развитие  на 
екологичен, фестивален, религиозен, кулинарен, конгресен туризъм.

Повече информация

Здравей, Виетнам

Репортер на агенция БГНЕС разказва за посещението си във Виетнам в обстоен 
пътепис.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/zdravej-vietnam/
http://tourismboard.bg/news/studenti-po-turizam-ot-chetiri-kontinenta-stavat-poslanitsi-na-veliko-tarnovo/

