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Новини от Национален борд по туризъм

5-та годишна среща на Национален борд по туризъм

На 12 юни 2018г. в хотел InterContinental – София ще се проведе 5-та годишна 
среща на Национален борд по туризъм.

Целта  на  срещата  е  съвместно  с  българското  правителство,  народни 
представители, кметове, български и международни инвеститори, хотелиери и хотелски 
вериги,  медии,  банки,  туроператори  и  водещи  експерти  да  бъдат  обсъдени 
възможностите и потенциала за устойчиво развитие на туризма в България.

Ще  бъдат  разгледани  най-актуалните  въпроси,  касаещи  актуализирането  на 
критериите  в  категоризацията  на  хотелите,  връзките  на  хотелиерството  и  банковия 
сектор,  ролята  на  медиите  в  рекламата  на  България,  все  по-бързото  настъпване  на 
дигитализацията в сектора и не на последно място развитието на балнео, спа и медикъл 
туризма в България.

Програма (актуална към 27 април 2018 г.)

http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/04/Program-5th-Meeting-NBT-27.04.2018-WEB.pdf
http://tourismboard.bg/?event=5-ta-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam&event_date=2018-06-12
http://tourismboard.bg/?event=5-ta-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam&event_date=2018-06-12


Новини от членовете на НБТ

Подготвят стадионите в Албена за евромачове

До седмица ще бъдат поставени 1400 нови седалки 
на секторите зад футболните врати на стадиони 1 и 2. 
Централният стадион на ваканционно селище Албена 
ще  има  нови  резервни  скамейки,  а  досегашните  са 
пренасочени  за  стадион  2.  Футболните  терени 
отговарят на най–високо  ниво,  като  ежедневно екипа 
на футболния комплекс се грижи за поддръжката им. 

Това заяви ръководителят на сектор „Спорт“ Руслан Йорданов.
Повече информация

Регионални новини от България

Над  10% ръст  на  посещенията  на  чужденци  в  България  през 
март 2018 г.

Над  10%  ръст  на  посещенията  на  чужденци  в  България  и  над  5%  ръст  на 
пътуванията на българите в чужбина през март 2018 г. отчита статистиката на НСИ.

Повече информация

Министър  Ангелкова:  Изучаващите  туризъм,  могат  да  имат 
добра реализация в България

Сектор  „Туризъм“  има  нужда  от  квалифицирани  кадри,  каза  министърът  на 
туризма в интервю за радио Фокус.

Повече информация

Премахнаха още незаконни обекти на плажа в Слънчев бряг

Разчистването на незаконни преместваеми обекти на морски плаж Слънчев бряг-
север продължава.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/nad-10-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-mart-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/premahnaha-oshte-nezakonni-obekti-na-plazha-v-slanchev-bryag/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-izuchavashtite-turizam-mogat-da-imat-dobra-realizatsiya-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/podgotvyat-stadionite-v-albena-za-evromachove/


Бум на испански туристи в Пловдив през април 2018 г.

Профилът на чуждестранните туристи в Пловдив се променя, като гостите от 
Западна Европа вече са повече от представителите на съседни държави, посетили града 
под тепетата. Това показва статистиката, която водят в информационния център.

Повече информация

Международни новини от България и света

Министър Ангелкова отчете напредъка на българския туризъм 
пред WTTC

В последните две години туризмът в България отчита 
ръст от над 25%. През миналата година близо 8,9 млн. 
са чуждестранните туристически посещения, от които 
5,3  млн.  са  избрали  да  посетят  Черноморието.  Това 
заяви  министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова 
пред  делегатите  от  Световния  съвет  за  пътувания  и 

туризъм (WTTC) на 20 април 2018 г.
Повече информация

Турция се връща на световния туристически пазар

Турция се завръща на световния туристически пазар. Резервациите за лято 2018 
г. бележат значителен ръст спрямо предходните години, белязани от тежка криза.

През предните 3 лета милиони западни, руски, а и български туристи избраха да 
почиват по гръцкото и българското крайбрежие, като алтернатива на турските курорти. 
Сега обаче чужденците  се завръщат там.  Благодарение и на значителни стимули от 
държавата.

„Те не субсидират директно хотелиери, субсидират превозвачи, които докарват 
туристи до турските курорти.  За тази година са предвидени субсидии за всеки един 
самолет до 150 места  от порядъка  на 9 хиляди долара на  самолет в ниския  сезон”, 
коментира Стоян Маринов от варненската туристическа камара пред камерата на bTV.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/turtsiya-se-vrashta-na-svetovniya-turisticheski-pazar/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-otchete-napredaka-na-balgarskiya-turizam-pred-wttc/
http://tourismboard.bg/news/bum-na-ispanski-turisti-v-plovdiv-prez-april-2018-g/


Прага забрани велосипедите в Стария град

Властите в Прага решиха да забранят придвижването 
с  велосипеди  в  централната  градска  част  в  часовете, 
когато напливът на туристи е най-голям.

Забраната се предвижда да бъде въведена на 1 май за 
времето  между  10  и  17  ч.  и  ще  обхваща  района  от 
"Вацлавске  намести"  до  Карловия  мост  и  Еврейския 

квартал. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/praga-zabrani-velosipedite-v-stariya-grad/

