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Новини от членовете на НБТ

В Албена излъчват шампионите на България по карате

За пета поред година ваканционно селище „Албена“ 
е  домакин  на  държавните  първенства  по  карате  за 
всички възрастови групи. От 13 до 15 април 2018 г. в 
курортния  ни  комплекс  ще  бъдат  определени 
шампионите  на  България  в  дисциплините  „ката“  и 
„кумите“.

„Благодарим  на  домакините  от  „Албена“  за 
чудесните условия, които комплексът ни предоставя за настаняване и провеждане на 
националния  шампионат  по  карате.  Това  е  причината  и  всяка  година  да  излъчваме 
шампионите на България на това прекрасно място“, заяви сенсей Димитър Христов от 
карате клуб „Самурай“.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/v-albena-izlachvat-shampionite-na-balgariya-po-karate/


Регионални новини от България

4 млн. лв. приходи от туристите по Великден на Северното ни 
Черноморие

Близо  4  милиона  лева  са  похарчили  туристите, 
посетили  Северното  ни  Черноморие  по  време  на 
Великденските  празници.  Над 90 на сто от гостите  в 
хотелите  са  били  румънци.  Българските  туристи 
избират  основно  зимните  ни  курорти  или  почивка  в 
чужбина, съобщи БНТ на 12 април 2018 г.

Приходите  от  туристите,  посетили  курортите  край 
Варна за Великден, обаче са по-малко в сравнение с 2017-та.

Повече информация

Стартира втора кампания „Неочаквана ваканция"

Кампанията се организира в продължение на политиката на министерството на 
туризма за насърчаване на вътрешния туризъм и привличане на повече посетители във 
вътрешността на България извън активните летен и зимен сезон.

Повече информация

Очаква  се  спад  на  туристите  от  Франция,  Беларус,  Италия  и 
Испания

Очаква се спад на туристите от Франция, Беларус, Ирландия и Исландия. Губим 
пазари като Казахстан, Узбекистан, Словения, Италия и Испания, смятат в бранша.

Ранните записвания с ниски промоционални цени пък са сочени като основна 
грешка, която води до идването на нископлатежни туристи в страната ни.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ochakva-se-spad-na-turistite-ot-frantsiya-belarus-italiya-i-ispaniya/
http://tourismboard.bg/news/startira-vtora-kampaniya-neochakvana-vakantsiya/
http://tourismboard.bg/news/4-mln-lv-prihodi-ot-turistite-po-velikden-na-severnoto-ni-chernomorie/


3.5% ръст на нощувките в България през февруари 2018 г.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 
февруари 2018 г.,  е 939.4 хил.,  или с 3.5% повече в сравнение със същия месец на 
предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 3.9%) се наблюдава в 
местата за настаняване с 1 и 2 звезди, сочат данните на Националния статистически 
институт.

Повече информация

Правителството отпусна допълнителни средства за рекламата ни 
като целогодишна туристическа дестинация

Правителството  осигури  допълнителни  1  680  000  млн.  лв.  по  бюджета  на 
Министерството  на  туризма  за  изпълнение  на  Годишната  програма  за  национална 
туристическа реклама, съобщиха от правителствената пресслужба.

Повече информация

Министерството  на  туризма  откри  телефон  за  оплаквания  и 
нередности

От  10  април  2018  г.  линията  за  оплаквания  е  активна  и  потребителите 
денонощно  ще  могат  да  дават  информация  за  незаконни  или  недобри  практики  в 
сектора Туризъм.

Всеки работен ден между 9 и 17:30 експерти от министерството на туризма ще 
изслушват  и  записват  сигналите,  през  останалото  време  това  ще  става  чрез 
автоматизирана система, която ще се проверява своевременно.

Повече информация

Китайски инвеститори с интерес към туризма в България

Министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  презентира  възможностите  за 
инвестиции пред представители на Хайнан еърлайнс груп.  Гостите бяха запознати с 
инвестиционната карта, изготвена от Министерството на туризма. Тя включва включва 
32 обекта, предложени от общините.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/kitajski-investitori-s-interes-kam-turizma-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-otkri-telefon-za-oplakvaniya-i-nerednosti/
http://tourismboard.bg/news/pravitelstvoto-otpusna-dopalnitelni-sredstva-za-reklamata-ni-kato-tselogodishna-turisticheska-destinatsiya/
http://tourismboard.bg/news/3-5-rast-na-noshtuvkite-v-balgariya-prez-fevruari-2018-g/


XV Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ 
- Велико Търново 2018

Културното  наследство  ще  е  във  фокуса  на 
Международното туристическо изложение  „Културен 
туризъм“, което ще се проведе от 19 до 21 април 2018 
г.  във Велико  Търново.  XV-то издание  на  борсата  е 
под  мотото  „Нашето  наследство:  където  миналото 
среща  настоящето“,  какъвто  е  и  девизът  на 
тазгодишната  Европейската  година  на  културното 

наследство.
Повече информация

Дискусия  „Перспективи  пред  развитието  на  културно-
историческия туризъм в област Кърджали и Източните Родопи“

Дискусията „Перспективи пред развитието на културно-историческия туризъм в 
област Кърджали и Източните Родопи“, се проведе на 5 април 2018 г. През 2017 г. в 
област Кърджали са реализирани общо над 76 хил. нощувки в категоризираните места 
за настаняване с поне 10 легла, а приходите от тях възлизат на близо 2,7 млн. лв., което 
е 3,2% ръст спрямо 2016 г. Основен принос за този интерес имат обектите на културно-
историческия туризъм в региона.

Повече информация

Международни новини от България и света

България  се  представи  на  международното  туристическо 
изложение AITF 2018 в Баку

България  показа  възможностите  си  за  културно-
исторически, спа, винен, гурме, летен и зимен туризъм 
с информационен щанд от 63 кв. м на международното 
туристическо изложение AITF в Баку, което се проведе 
на 7-8 април 2018 г. за 17-и пореден път. Щандът на 
България бе удостоен с награда на изложението.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/balgariya-se-predstavi-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-aitf-2018-v-baku/
http://tourismboard.bg/news/diskusiya-perspektivi-pred-razvitieto-na-kulturno-istoricheskiya-turizam-v-oblast-kardzhali-i-iztochnite-rodopi/
http://tourismboard.bg/news/xv-mezhdunarodno-turistichesko-izlozhenie-kulturen-turizam-veliko-tarnovo-2018/


България и Румъния ще вложат милиони за културен туризъм в 
Добруджанския край

Над 16 млн. евро ще бъдат инвестирани в Добричка област и в румънски общини 
по  партньорски  проекти  в  областта  на  културния  туризъм,  инфраструктурата  и 
реакцията  при  бедствия  и  аварии,  съобщи  областният  информационен  център  на 
българския град, цитиран от БТА. Средствата са одобрени от началото на годината по 
програмата  за  трансгранично  сътрудничество  "Interreg  V-A Румъния-България 2014-
2020".

Повече информация

Мадрид привлича туристите отново и отново

Туристическият борд на  Мадрид измисли  начин да 
накара туристите да се връщат там отново и отново.

Vuelve  a  Madrid  (Да  се  завърнеш  в  Мадрид)  е 
програма  за  лоялност,  която  предоставя  на 
включилите  се  в  нея  ексклузивни  оферти  за  най-
добрите  ресторанти,  клубове,  магазини,  музеи, 

изложби,  развлечения.  Тя  предвижда  система  от  бонуси,  намаления  и  специални 
оферти.

Повече информация

Музеите на Ватикана отварят за най-ранобудните

След  като  в  последните  8  години  Светия  престол 
организира през летните месеци посещения в късните 
вечерни  часове  -  до  23  ч.,  сега  се  организират 
екскурзии от 6 ч. сутрин под мотото "Добро утро".

И  ако  нощните  екскурзии  са  само  в  петъците  (с 
идеята  да  се  възползват  местните  жители,  за  които 
напливът  на  чужди  туристи  е  съществена  пречка), 

сутрешните турове се провеждат от понеделник до събота.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/muzeite-na-vatikana-otvaryat-za-naj-ranobudnite/
http://tourismboard.bg/news/madrid-privlicha-turistite-otnovo-i-otnovo/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-rumaniya-shte-vlozhat-milioni-za-kulturen-turizam-v-dobrudzhanskiya-kraj/

