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Новини от членовете на НБТ

Константин Бояджиев: Все повече нови международни компании 
инвестират у нас

Бизнес  средата  се  подобрява  и  все  повече  нови 
международни  компании  инвестират  у  нас.  Такъв  е 
примерът  със  световната  хотелската  верига 
InterContinental,  на която Галакси Инвестмънт Груп  е 
ключов  партньор  в  България,  каза  Константин 
Бояджиев,  изпълнителен  директор  на  Галакси 
Инвестмънт Груп ООД и член на управителния съвет 

на  сдружение  Национален  борд  по  туризъм,  в  интервю  за  априлския  брой  на  сп. 
„Икономика“.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/konstantin-boyadzhiev-vse-poveche-novi-mezhdunarodni-kompanii-investirat-u-nas/


10 златни карти за исторически комплекс „Исторически парк“ 
ще получат участниците на тенис турнира в Албена

10 златни карти за достъп до уникалния културно – 
исторически  комплекс  „Исторически  парк“,  който  в 
момента  се  изгражда  в  България,  ще получат  част  от 
участниците  в силния международен турнир по тенис 
до 14 години.

10-те карти ще бъдат раздадени чрез томбола,  като 
това ще даде възможност на всеки един да има шанс да 

получи уникалния пропуск. Повече информация

ЦСКА отново избра да тренира в Албена

Мъжкият футболен тим на ЦСКА избра за пореден път да се подготви в Албена.
Повече информация

През май, юни и септември в Албена ще се проведат турнири по 
плажен тенис

Два национални турнира по плажен тенис през май и септември ще организира в 
Албена  това  лято  добричкият  клуб  по  плажен  тенис,  както  и  трети  през  юни, 
организиран от "Натеа тур".

Повече информация

Регионални новини от България

Иван Иванов: Около 20% спад на руски туристи през сезон 2018

За сезон 2018 при всякакви случаи и обстоятелства руският пазар ще бележи 
спад около 20%, каза Иван Иванов, председател на Бургаска туристическа камара,  в 
ефира на Bloomberg TV Bulgaria на 30 март 2018 г. Открояват се пазари, където имаме 
съществени спадове: Франция - 36,2%, Беларус - 9%, Ирландия и Исландия - 10% и 
губим пазари като Казахстан, Узбекистан, Словения, Италия, Испания и др., алармира 
той. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ivan-ivanov-okolo-20-spad-na-ruski-turisti-prez-sezon-2018/
http://tourismboard.bg/news/prez-maj-yuni-i-septemvri-v-albena-shte-se-provedat-turniri-po-plazhen-tenis/
http://tourismboard.bg/news/tsska-otnovo-izbra-da-trenira-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/10-zlatni-karti-za-istoricheski-kompleks-istoricheski-park-shte-poluchat-uchastnitsite-na-tenis-turnira-v-albena/


Ски сезонът в Банско продължава до 15 април

Ски сезонът в Банско продължава до 15 април 2018г., 
когато ще бъде официално закрит.

Всички  писти  са  добре  обработени  и  всички 
съоръжения работят.

Цените на лифт картите вече са намалени с 20%.
Повече информация

Община Берковица с одобрен проект Пътешествие: „Съвместни 
ресурси и инициативи, посветени на околната среда“

Община  Берковица  вече  има  одобрен  проект 
Пътешествие:  „Съвместни  ресурси  и  инициативи, 
посветени  на  околната  среда“  по  Програма  за 
трансгранично сътрудничество Interreg V-A Romania – 
Bulgaria 2014-2020.

Целта на проекта е да се идентифицира,  оценява и 
насърчава местния туристически потенциал на всеки 

от  партньорите  по  проекта,  да  се  установи  мрежа  за  трансгранично  туристическо 
сътрудничество между съществуващите туристически информационни центрове, да се 
обучават административни структури на всеки от участващите партньори и местните 
представители на бизнеса, свързани с туризма.

Повече информация

Международни новини от България и света

Словения търси 5000 работници за туризма

Вече  четири  години  поред  туризмът  в  Словения  бележи  ръст.  Местният 
туристически бранш изпитва остра нужда от готвачи, келнери и общи работници.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/obshtina-berkovitsa-s-odobren-proekt-pateshestvie-savmestni-resursi-i-initsiativi-posveteni-na-okolnata-sreda/
http://tourismboard.bg/news/sloveniya-tarsi-5000-rabotnitsi-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ski-sezonat-v-bansko-prodalzhava-do-15-april-2018/


7% от туристите се връщат в Германия заради храната

7%  от  посетилите  Германия  туристи  се  връщат  в 
страната  заради  храната.  Тук  работят  300  ресторанта 
със  звезди  "Мишлен",  има  13  винени  региона,  а 
германската култура на хляба е в списъка на ЮНЕСКО.

През  миналата  година  почти  половин  милион 
българи  са  почивали  там,  което  е  с  14.6% повече  от 

предходната година.
Повече информация

Плажът от филма "Плажът" с Леонардо ди Каприо издъхва под 
напора на хиляди туристи

Заливът Мая в Тайланд,  популяризиран от филма с 
Леонардо  ди  Каприо  "Плажът",  ще  бъде  частично 
затворен за посетители заради унищожителния ефект от 
хилядите туристи, обявиха властите на страната.

Достъпът  до  лагуната  на  остров  Ко Фи Фи Ле ще 
бъде  ограничен  в  продължение  на  4  месеца  всяка 
година, започвайки юни 2018 г., с цел възстановяване 

на кораловите рифове и морските екосистеми. През останалото време ще има лимит от 
2000 туристи на ден и забрана за акостиране на плавателни съдове.

Повече информация

Филипинските власти затварят остров Боракай за туристи

Филипинският  президент  Родриго  Дутерте  е 
заповядал острова, да се затвори на 26 април за шест 
месеца,  което  е  максимално  разрешения  срок. 
Решението  се  наложи,  след  като  красивият  приказен 
остров  се  е  превърнал  в  "помийна  яма"  заради 
замърсяване  с  отпадни  води.  Това  обаче  застрашава 

начина на живот на хиляди хора на острова, които работят в туристическия бранш.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/filipinskite-vlasti-zatvaryat-ostrov-borakaj-za-turisti/
http://tourismboard.bg/news/7-ot-turistite-se-vrashtat-v-germaniya-zaradi-hranata/
http://tourismboard.bg/news/turistite-ot-belarus-rezervirat-lyatna-pochivka-predimno-v-balgariya-gartsiya-i-turtsiya-prez-2018-g/

