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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 4 май 2018 г.)

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
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/05/Program-5th-Meeting-NBT-04.05.2018-WEB.pdf


Регионални новини от България

Готови ли са по Северното Черноморие за летния туристически 
сезон?

До  края  на  другата  седмица  Областните  пътни 
управления във Варна и Добрич са поели ангажимент 
да приключат с ремонтите на републиканската пътна 
мрежа, за да се улесни достъпът до черноморските ни 
курорти, съобщи БНТ.
На  прага  на  активния  туристически  сезон  по 
Черноморието  очакванията  са  повече  от  добри. 
Данните на база ранни записвания сочат, че хотелите 

с висока категория - 4 и 5 звезди са резервирани над 90%, а за месеците юли и август, 
когато е пикът на сезона, свободни места няма.

Според министър Ангелкова очакваният ръст на туристите през това лято ще 
бъде около 5%.

Повече информация

Туристическият сезон в Св. Влас започна месец по-рано

Все още няма много туристи,  но прогнозите са за  силен летен сезон.  За това 
помагат и новите нискотарифни полети на бургаското летище.

Повече информация

Несебър ще впечатлява туристи със светлинно шоу през лятото

Атрактивното  представяне  на  хилядолетното 
богатство  на  града  е  в  рамките  на  проекта 
”Промотиране  на  историческите  културни  и 
туристически  богатства  на  Одрин  и  Несебър“, 
изпълняван  от  община  Несебър  по програмата  за 
трансгранично сътрудничество България-Турция. 

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/nesebar-shte-vpechatlyava-turisti-sas-svetlinno-shou-prez-lyatoto/
http://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-sezon-v-sv-vlas-zapochna-mesets-po-rano/
http://tourismboard.bg/news/gotovi-li-sa-po-severnoto-chernomorie-za-letniya-turisticheski-sezon/


Експерти от Министерство на туризма ще проверяват хотели и 
ресторанти през лято 2018

През  това  лято  експерти  от  Министерството  на  туризма  ще  правят 
самостоятелни  проверки  на  хотели  и  ресторанти.  Проверките  на  всички  контролни 
органи започват ударно от 1 юни.

Повече информация

Засилен контрол ще гарантира сигурността и спокойствието на 
туристите през лято 2018

От ръководството на МВР-Варна информираха, че 120 униформени служители 
ще бъдат командировани в областта. На смяна ще има 28 служители, разпределени по 
КПП  и  хотелите,  в  Св.  Константин  и  Елена  -  8,  а  в  Златни  пясъци  -  един  екип 
жандармеристи и един екип СОТ. Ще се движат и полицейски служители с мотори. 
Охранителната полиция ще е на гъвкаво работно време до 22 часа вечерта.

Повече информация

Международни новини от България и света

Одрин се готви за Гергьовден, хотелите са пълни

Енорийският  свещеник  Александър  Чъкърък  заяви,  че  специално  за 
тържествената  служба  ще  пристигнат  Старо-загорският  митрополит  Киприян  и 
архиепископът  на  Атина  Йероним,  както  и  множество  миряни  от  Тракийските 
дружества от България.

Властите в Одрин са сериозно притеснени поради очаквания наплив на гости за 
празненствата за Хъдърлез и Какава, а в момента няма нито едно свободно място по 
хотелите.

Повече информация

Палма де Майорка забрани даването на апартаменти под наем за 
туристи

Палма де Майорка стана първият испански град, в който от този сезон ще бъде 
забранено даването на апартаменти под наем с туристически цели в многоетажните 
сгради, съобщиха туроператори. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/palma-de-majorka-zabrani-davaneto-na-apartamenti-pod-naem-za-turisti/
http://tourismboard.bg/news/odrin-se-gotvi-za-gergovden-hotelite-sa-palni/
http://tourismboard.bg/news/zasilen-kontrol-shte-garantira-sigurnostta-i-spokojstvieto-na-turistite-prez-lyato-2018/
http://tourismboard.bg/news/eksperti-ot-ministerstvo-na-turizma-shte-proveryavat-hoteli-i-restoranti-prez-lyato-2018/


Венеция взима допълнителни мерки срещу тълпите туристи

Венеция  взима  допълнителни  мерки  срещу 
тълпите туристи. Инсталирани са големи турникети, 
които при нужда да бъдат затваряни. Така туристите 
ще бъдат пренасочвани от най-натоварените зони.

Мерките  се  взимат  след  непрестанните 
оплаквания на местните жители, че огромните тълпи 
пречат на нормалния живот в града.

Повече информация

И Капри ще спира туристи след Венеция

Кметът на италианския остров Капри обяви, че ще последва примера на Венеция 
и ще въведе мерки за ограничаване на тълпите от туристи. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/i-kapri-shte-spira-turisti-sled-venetsiya/
http://tourismboard.bg/news/venetsiya-vzima-dopalnitelni-merki-sreshtu-talpite-turisti/

