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Новини от други НПО в сектора на туризма

Туроператорите  не  искат  националните  курорти  да  бъдат 
изключени от закона за шума

 Според  АБТТА  предложението  за  нормативни 
промени  не  хармонизира  с  концепция  за  устойчиво 
туристическо развитие и ще компрометира позициите на 
страната  ни  на  световната   туристическа  сцена  като 
привлекателно  направление  за  семейни  пътувания  и 
туризъм.

Без  да  омаловажава  значението  на  нито  един  туристически  продукт,  АБТТА 
изразява  сериозно  безпокойство,  че  приоритизирането  на  един вид туризъм -  парти 
туризма, спрямо всички останали видове, практикувани в националните ни курорти, би 
се отразило неблагоприятно върху развитието на по-висококатегорийни и финансово 
значими  за  националната  икономика  сегменти  на  националното  туристическото 
предлагане  като  балнеоложки  и  спа  туризъм,  културно-опознавателен  туризъм, 
екологичен туризъм, др. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/turoperatorite-ne-iskat-natsionalnite-kurorti-da-badat-izklyucheni-ot-zakona-za-shuma/


Регионални новини от България

Министър Ангелкова откри сезона в Слънчев бряг

Очакваме много добър ръст на туристите през лято 
2018,  който  не  можем  да  постигнем  без  активното 
партньорство  на  бизнеса.  Това  заяви  министърът  на 
туризма  Николина Ангелкова  при откриването на  новия 
сезон в Слънчев бряг на 16 юни 2018 г.

Повече информация

Избраха концесионерите на още два морски плажа

Правителството  определи  концесионерите  на 
морските  плажове  „Приморско-централен“,  община 
Приморско и „Св. Св. Константин и Елена - голям плаж“, 
община Варна, на 20 юни 2018 г.

Плажът „Св. Св. Константин и Елена - голям плаж“ 
ще  се  стопанисва  от  „Св.  Св.  Константин  и  Елена 

Холдинг“ АД. Цената за ползване на чадър и шезлонг е от по 10 лв
Повече информация

32 преместваеми обекта и на трите плажа в Слънчев бряг са с 
нарушения

Общо  32  преместваеми  обекта  са  поставени  върху  плажната  ивица  в  к.к. 
„Слънчев  бряг“  без  да  са  предвидени  или  са  в  несъответствие  с  одобрената  от 
министъра на туризма схема и са без разрешения за поставяне от главния архитект на 
община Несебър.

От  тях  20  обекта  са  на  територията  на  плаж  „Слънчев  бряг  –  юг“,  5  са  на 
„Слънчев бряг – централен“ и 7 - на „Слънчев бряг – север“.

Това  показват  резултатите  от  извършената  от  ДНСК  проверка  на 
преместваемите обекти, поставени върху плажната ивица на морския курорт.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/32-premestvaemi-obekta-i-na-trite-plazha-v-slanchev-bryag-sa-s-narusheniya/
http://tourismboard.bg/news/izbraha-kontsesionerite-na-oshte-dva-morski-plazha/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-otkri-sezona-v-slanchev-bryag/


Министерството на туризма започва процедура по заличаване на 
21 туроператора от Националния туристически регистър

Министерството  на  туризма  започва  процедура  по  прекратяване  на 
регистрацията  и  заличаване  от  Националния  туристически  регистър  (НТР)  на  21 
туроператора  на  21  юни  2018  г.  Причината  е,  че  компаниите  не  са  представили 
задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, което е изрично условие за 
извършване на туроператорска дейност.

Повече информация

За втора поредна година „Звездна нощ над Царевец”

Голям интерес сред малки и големи и жителите на старата столица предизвика 
инициативата “Звездна нощ над Царевец”. На историческия хълм те имаха възможност 
в светлата и тъмната част на денонощието да се докоснат до необятността и красотата 
на звездното небе.

Събитието е съвместна инициатива с Народна астрономическа обсерватория и 
планетариум  “Джордано Бруно”  – Димитровград,  и  Регионалния  исторически  музей 
във Велико Търново.

Повече информация

Туристи  от  Индонезия  посетиха  лавандулови  полета  край 
Карлово

Община  Карлово  и  Комплекс  "Старинно  Карлово" 
посрещнаха  първите  туристи,  дошли  да  се  потопят  в 
лилавите полета, привлечени от аромата и свойствата на 
етерично-масленото растение.

Гостите  бяха  от  далечната  Индонезия  и минавайки 
транзитно през България, на път за Румъния, избраха да 

направят спирка именно в Карлово.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/turisti-ot-indoneziya-posetiha-lavandulovi-poleta-kraj-karlovo/
http://tourismboard.bg/news/za-vtora-poredna-godina-zvezdna-nosht-nad-tsarevets/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-protsedura-po-zalichavane-na-21-turoperatora-ot-natsionalniya-turisticheski-registar/


Деца  без  надзор  и  пияни  туристи  най-често  спасяваните 
удавници

„Предимно  деца  спасявам,  защото  майките  ги 
оставят  без  надзор“,  заяви  18-годишният  Димитър 
Димитров  на  демонстрация,  организирана  от  БЧК. 
Повечето хора не слушат спасителите, влизат на дълбоко 
в морето и не могат да излязат.

Повече информация

Международни новини от България и света

България трябва да е в Топ 5 като туристическа дестинация в 
ЮИЕ

Повече  от  8  900  000  чуждестранни  туристи  посрещна  България  през  2017 
година. Повече от 9 млн. нощувки са реализирани от българи, а тези от чужденците са 
над 27 млн., това каза по време на Пловдивския икономически форум министърът на 
туризма Николина Ангелкова.

Цел  на  мининистерството  на  туризма  е  България  да  стане  целогодишна 
туристическа дестинация, както и да влезе в Топ 5 на Югоизточна Европа.

Повече информация

Пряката самолетна линия София-Баку привлича инвестиции

Пряката  самолетна  линия  София-Баку  спомага  за 
сближаването  на  двете  столици  и  за  развиването  на 
туризма. Такова мнение изрази посланикът на Република 
Азербайджан Наргиз Гурбанова в предаването „Светът е 
бизнес“ на телевизия Bloomberg България на 19 юни 2018 
г.

През 2017 година около 3,5 млн. азербайджанци са посетили други държави за 
туристическа цел. А през 2016 и 2017 г. 15-16 хил. азербайджанци са дошли в България 
като туристи. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/pryakata-samoletna-liniya-sofiya-baku-privlicha-investitsii/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-tryabva-da-e-v-top-5-kato-turisticheska-destinatsiya-v-yuie/
http://tourismboard.bg/news/detsa-bez-nadzor-i-piyani-turisti-naj-chesto-spasyavanite-udavnitsi/

