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Новини от други НПО в сектора на туризма

Конференция „Eвропейски стандарти за туризма в България“

 Министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова 
присъства  на  конференцията  „Eвропейски  стандарти  за 
туризма в България“, организирана от Министерството на 
туризма и фондация „Конрад Аденауер“ във Варна на 28 
юни 2018 г.

Сред официалните гости на форума са също Kлаус 
Шлий, председател на Ландтага на Шлезвиг-Холщайн, Tорстен Гайслер, ръководител 
на фондация „Конрад Аденауер“ за България и областният управител на Варна Стоян 
Пасев.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/konferentsiya-evropejski-standarti-za-turizma-v-balgariya/


Регионални новини от България

8% ръст на посещенията на чужденци в България през май 2018

През май 2018 г. посещенията на чужденци в България са 938.6 хил., или с 8.4% 
повече в сравнение с май 2017 г., а пътуванията на български граждани в чужбина през 
май 2018 г. са 728.9 хил., или с 11.6% над регистрираните през май 2017 г.

Повече информация

Безплатни пешеходни обиколки за туристи във Варна

За  поредна  година  Община  Варна  и  Съюзът  на  екскурзоводите  в  България 
организират безплатни пешеходни туристически обиколки на Варна. Беседите се водят 
от професионални гидове на английски език. Обиколките се правят по график, изготвен 
в Туристическия информационен център и ще продължат до края на септември.

Повече информация

Безплатен гид развежда туристи из центъра на Бургас

Всеки  ден  от  10:00  часа  пред  новия  Туристически 
информационен  център  срещу  Часовника  ще  ви  очаква 
гид, който ще ви разведе из бургаските забележителности 
в централната част на града. С Burgas Free Tour ще усетите 
градската атмосфера. Беседата е на английски език.

Повече информация

Провериха  дали  плажовете  в  Бургас  са  достъпни  за  хора  с 
увреждания

Проверките  обхванаха централния  плаж в квартал  "Сарафово",  Централния  и 
Северния плаж в Бургас, бившия Евин плаж и ивицата в квартал "Крайморие".

Комисията  направи  предписания  да  се  осигури  нормален  достъп  на  хората  с 
увреждания и до медицинските пунктове, тъй като в момента на повечето места това не 
е направено.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/proveriha-dali-plazhovete-v-burgas-sa-dostapni-za-hora-s-uvrezhdaniya/
http://tourismboard.bg/news/bezplaten-gid-razvezhda-turisti-iz-tsentara-na-burgas/
http://tourismboard.bg/news/bezplatni-peshehodni-obikolki-za-turisti-vav-varna/
http://tourismboard.bg/news/8-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-maj-2018-g/


Все още има неохраняеми плажни ивици

Все още има неохраняеми плажни ивици, информира 
Дарик радио. Два спасителни поста на Корал и Иракли, а 
Кара дере остава неохраняем. 

Това  е  ситуацията  с  трите  плажа  за 
природосъобразен туризъм това лято 2018-та.

Повече информация

Втората проверка на плаж Перла не констатира нарушения

Изискванията за 50% свободна и 50% платена зона на морски плаж Перла са 
спазени. Платените плажни принадлежности на ивицата са според одобрената схема от 
Министерството на туризма.

Повече информация

6 нерегламентирани обекти на плаж „Шкорпиловци-юг“

Шест  нерегламентирани  обекта,  между  които  и  работещо  заведение,  откри 
проверка на Министерството на туризма на морски плаж „Шкорпиловци-юг“ на 28 юни 
2018  г.  За  плажа  е  обявен  търг  за  отдаване  под  наем  и  в  момента  се  ползва 
неоснователно.

Повече информация

Община Бургас пуска отново атракционния автобус

Атракционният  автобус  ще  заработи  за  гостите  и 
гражданите  на  Бургас  от  29  юни 2018  г.  и  ще  осигури 
връзка между "Магазия 1", Морската градина, Фестивала 
на пясъчните фигури и Авиомузей Бургас. Спирката в кв. 
"Сарафово"  ще  бъде  на  терминал  "Пристигащи"  на 
Летище Бургас.

Цената на билета е 2,00 лева, за деца до 10 години - 1,50 лева.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/obshtina-burgas-puska-otnovo-atraktsionniya-avtobus/
http://tourismboard.bg/news/vse-oshte-ima-neohranyaemi-plazhni-ivitsi/
http://tourismboard.bg/news/6-nereglamentirani-obekti-na-plazh-shkorpilovtsi-yug/
http://tourismboard.bg/news/vtorata-proverka-na-plazh-perla-ne-konstatira-narusheniya/


Над  6  хил.  туристи  са  посетили  остров  Света  Анастасия  от 
началото на сезона

Кметът  на  Бургас  Димитър  Николов  каза,  че  в 
момента общинската администрация обмисля как да бъде 
ограничен броят на туристите в събота и неделя, защото 
през  почивните  дни  през  летния  сезон  островът  се 
посещава приблизително от около 400 души на ден и това 
затруднява обслужването им.

Островът е пренатоварен и трябва да се определи максимален брой посетители 
на ден, както е и с други туристически обекти в страната, обясни той.

Повече информация

Ръст на чуждестранни туристи в Ягодинската пещера и Орлово 
око

Ръст  на  чуждестранните  туристи  отчитат  от 
Ягодинската  пещера  и  туристическата  атракция  Орлово 
око. Между гостите от чужбина преобладават гражданите 
на  Израел,  следвани  от  туристи  от  Англия  и  Русия, 
съобщи  за  Дарик-Пловдив  Сергей  Генчев  –  уредник  на 
Якодинската  пещера.  От  родните  туристи  преобладават 

ученическите групи.
Повече информация

Спад на чуждестранните туристи в шуменските музеи

През 2017 г. музеите в областта са посетени от 194.6 
хил. посетители, като 16.7 хил. от тях са чужденци, сочат 
данните на ТСБ в Шумен.

В  сравнение  с  2016  г.  е  отчетено  намаление  на 
чуждестранните посетители с 1.7 хил., или с 9.2%., докато 
общият брой посетители се е увеличил с 1.3%.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/spad-na-chuzhdestrannite-turisti-v-shumenskite-muzei/
http://tourismboard.bg/news/rast-na-chuzhdestranni-turisti-v-yagodinskata-peshtera-i-orlovo-oko/
http://tourismboard.bg/news/nad-6-hil-turisti-sa-posetili-ostrov-sveta-anastasiya-ot-nachaloto-na-sezona/


Приходите  от  нощувки  на  туристи  в  Добричка  област 
надхвърлят 2 милиона лева за месец

Приходите  от  нощувки  в  хотелските  бази  и  други 
места за настаняване в Добричка област надхвърлят 2 477 
000  лева,  съобщават  от  териториалното  статистическо 
бюро-Североизток последните обобщени данни за април. 
Близо  68  на  сто  от  постъпленията  са  от  чуждестранни 
туристи.

Повече информация

Международни новини от България и света

Започна първият Българо-китайски семинар за управление на 
туризма 2018

25 души – представители на общини, висши учебни 
заведения,  Министерството  на  туризма  и  бизнеса 
заминаха за семинар-обучение в Китай.  Посещението се 
реализира с подкрепата на Министерство на търговията на 
Китай  по  покана  и  изцяло  финансирано  от  китайска 
страна.

Една от инициативите на Министерството на туризма е създаване на Балкански 
туристически маршрут за далечни пазари.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/zapochna-parviyat-balgaro-kitajski-seminar-za-upravlenie-na-turizma-2018/
http://tourismboard.bg/news/prihodite-ot-noshtuvki-na-turisti-v-dobrichka-oblast-nadhvarlyat-2-miliona-leva-za-mesets/

