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Новини от Национален борд по туризъм

5-та годишна среща на Национален борд по туризъм

На 12 юни 2018 г. 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 18 май 2018 г.)
Покана за участие за членове на НБТ
Покана за участие за не-членове на НБТ

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/Invitation-NONMembers-5th-National-Meeting-June-12th-2018.pdf
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/05/Program-5th-Meeting-NBT-04.05.2018-WEB.pdf
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/05/Invitation-Members-5th-National-Meeting-June-12th-2018.pdf
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/05/Program-5th-Meeting-NBT-04.05.2018-WEB.pdf
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/05/Program-5th-Meeting-NBT-11.05.2018-WEB.pdf


Регионални новини от България

Министерството  на  туризма  представи  7  балнео  и  СПА 
дестинации с 58 населени места

Балнео и СПА дестинациите ще привлекат повече туристи и ще допринесат за 
популяризирането на богатството от минерални води на България, заяви министърът на 
туризма  Ангелкова  в  Сандански,  където  представи  проекта  за  7  СПА  и  балнео 
дестинации на 11 май. Те са разработени от Министерството на туризма и обхващат 58 
населени места в цялата страна.

Повече информация

Над 6% ръст на нощувките в местата за настаняване в България 
през март 2018 г.

Над  3%  ръст  на  броя  за  местата  за  настаняване  в  България,  6%  ръст  на 
нощувките в тях и 13% ръст на приходите от тази дейност през март 2018 г.,  сочат 
данните на Националния статистически институт (НСИ).

Повече информация

Едва 5.9% от пътуванията на българите са със самолет

Делът  на  въздушния  транспорт  в  пътуванията  на 
българите  очаквано  е  по-нисък  от  тези  на  другите 
европейци, но през последните 4 години той е нараснал 
с 50 процента до 5.9%. За сравнение - в другите страни 
членки този дял е 13%. 

Принос  за  това  има  по-голямото  навлизане  на 
българския пазар на нискобюджетните компании. През 2017 г. пътническият въздушен 
транспорт отчита ръст от 8.5% в Европа (7.7% в страните от ЕС), докато за летище 
"София" ръстът е 30.3%, което е най-високият ръст сред 100-те най-натоварени летища 
в Европа.

Това  показва  анализ  на  икономистите  от  "Индъстри  уоч",  цитирани  от  в-к 
Дневник.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/edva-5-9-ot-patuvaniyata-na-balgarite-sa-sas-samolet/
http://tourismboard.bg/news/nad-6-rast-na-noshtuvkite-v-mestata-za-nastanyavane-v-balgariya-prez-mart-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-predstavi-7-balneo-i-spa-destinatsii-s-58-naseleni-mesta/


Международни новини от България и света

Министър  Ангелкова:  Общ  българо-македонски  туристически 
продукт ще привлича повече посетители към Балканите

Македония  е  много  важен  туристически  пазар  и 
стратегически  партньор  за  България.  Това  заяви 
министър  Ангелкова  по  време  на  срещата  си  с 
македонския  министър  на  икономиката  Крешник 
Бектеши. Работна група между България и Македония 
ще създаде съвместен туристически продукт,  който да 
насърчи  интереса  на  туристи  от  далечни  пазари  като 

Китай, Индия, Япония, Южна Корея, САЩ и др. към региона и да залегне в бъдещ общ 
балкански туристически маршрут.Повече информация

Нито един круизен кораб няма да посети Варна

Нито един круизен кораб няма да посети Варна това 
лято.

Круизните компании планират посещенията си поне 
2-3  години  напред.  Това  означава,  че  плановете  за 
настоящата  2018  г.  са  правени  в  горещия  период  на 
конфликта в Украйна, както и опитът за военен преврат 
в Турция.

През 2014 г. във Варна акостират 36 круизни кораба, които водят в града близо 
30 000 туристи.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/nito-edin-kruizen-korab-nyama-da-poseti-varna/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-obsht-balgaro-makedonski-turisticheski-produkt-shte-privlicha-poveche-posetiteli-kam-balkanite/

