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Новини от Национален борд по туризъм

Национален борд по туризъм е член Световната организация по 
туризъм към ООН

Тържествено съобщаваме, че Изпълнителният Съвет 
на  Световната  организация  по  туризъм  към  ООН 
(UNWTO)  одобри  за  член  кандидатурата  на  Сдружение 
Национален борд по туризъм.

НБТ единствената българска  организация от сектор 
Туризъм, която е член на СОТ- най-влиятелната световна 
организация в туристическия бранш.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/natsionalen-bord-po-turizam-e-chlen-svetovnata-organizatsiya-po-turizam-kam-oon/
http://affiliatemembers.unwto.org/en/affiliate-member-organization/456119
http://affiliatemembers.unwto.org/en/affiliate-member-organization/456119


Становище  на  НБТ  относно:  Глава  четвърта,  Раздел  II.2  от 
НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична 
община

На 12 юли 2018 г. сдружение Национален борд по туризъм изпрати отворено 
писмо до Столичен общински съвет чрез Кмета на Столична община г-жа Фандъкова, 
подписано  от  г-н  Красимир  Гергов,  Председател  на  УС  на  НБТ,  и  г-жа  Полина 
Карастоянова, Изпълнителен директор на НБТ.

Пълният текст на писмото

Новини от членовете на НБТ

Фотоизложба,  юбилейна  книга  и  среща  с  доайени  представят 
110-годишнината на курорта Св. Св. Константин и Елена в Прага

Прага е следващата спирка на пътуващата в Европа 
експозиция, посветена на 110-годишнината на най-стария 
български морски курорт Св. Св. Константин и Елена.

Публиката  ще  има  възможност  да  чуе  на  живо  и 
интересни истории от миналото на курорта, споделени от 
доайени,  чиято  житейска  и  професионална  кариера  е 

свързана със Св. Св. Константин и Елена и развитието на курорта като морска и СПА 
дестинация.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/fotoizlozhba-yubilejna-kniga-i-sreshta-s-doajeni-predstavyat-110-godishninata-na-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-v-praga/
http://www.stconstantine.bg/hotels
http://tourismboard.bg/news/stanovishte-na-nbt-otnosno-glava-chetvarta-razdel-ii-2-ot-naredba-za-organizatsiya-na-dvizhenieto-na-teritoriyata-na-stolichna-obshtina/


Регионални новини от България

Китайските туристи ще нарастват с по 5% всяка година

Китайските  туристи  ще  нарастват  с  по  5,1% всяка 
година  до  2023  г.  Това  показва  колко  сериозен  е 
потенциалът на този пазар и колко трябва да сме активни 
в промотирането в Китай на възможностите за туризъм у 
нас.  Това  каза  министърът  на  туризма  Николина 
Ангелкова  при  откриването  на  дискусионен  панел  за 

възможностите за сътрудничеството в сферата туризма в София на 7 юли 2018 г.
Повече информация

Над  20%  ръст  на  нощувките  в  местата  за  настаняване  в 
България през май 2018 г.

Южният плаж е изцяло достъпен за хора с увреждания, които се придвижват със 
затруднение  и в  колички.  На 100% са  покрити  изискванията,  не  само за  достъп до 
пясъка, но и до морето, твърди концесионерът.

Плажните екстри могат да се ползват неограничено от всички туристи,  които 
имат специални потребности, заради физически увреди. Безплатни чадъри и шезлонги 
има във всяка зон, маркирани със специален син знак.

Повече информация

Безплатни  чадъри  и  шезлонги  за  туристи  с  увреждания  на 
Южния плаж в Слънчев бряг

От 1 юли пътуващите, които резервират пакетни туристически ваканции, ще се 
възползват  от  по-големи  права  като  потребители,  съобщи  пресслужбата  на 
Европейската комисия.

Новите  правила  обхващат  не  само  традиционните  пакетни  туристически 
ваканции, но и други форми на комбинирано пътуване.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/bezplatni-chadari-i-shezlongi-za-turisti-s-uvrezhdaniya-na-yuzhniya-plazh-v-slanchev-bryag/
http://tourismboard.bg/news/nad-20-rast-na-noshtuvkite-v-mestata-za-nastanyavane-v-balgariya-prez-maj-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/kitajskite-turisti-shte-narastvat-s-po-5-vsyaka-godina/


Над 55 хиляди круизни туристи са посетили Велико Търново от 
началото на 2018 г.

Над  55  хиляди  са  круизните  туристи,  посетили 
старата  столица,  от  началото  на  годината.  По-голямата 
част  от  тях  са  организирани  групи,  пътували  с  круизен 
кораб по река Дунав и акостирали в Русе.  Наблюдава се 
увеличение в броя им в сравнение със същия период на 
миналата година.

Повече информация

Музеят  в  Сребърна  е  посрещнал  над  7  хиляди  туристи  от 
началото на 2018 г.

Повече от 7000 туристи са посетили природонаучния музей на Биосферен парк 
Сребърна от началото на годината до момента. Всеки четвъртък от седмицата е ден за 
безплатни посещения.

Повече информация

Баптистерий  ще  привлича  интереса  на  туристите  в  античния 
град Мисионис край Търговище

Идеята е да се направи покрие от стъкло на уникалното съоръжение , за да може 
да се затвори и да се наблюдава отстрани.

Повече информация

4 забележителности в Бояна, които си струва да разгледате

Представяме  четири  забележителности  в  самия  квартал  Бояна  или  в 
непосредствена  близост  до  него  -  Боянската  крепост,  Боянската  църква,  Боянския 
водопад и Боянското езеро, описани в Енциклопедия „София” на БАН. Издадена е през 
2017 г. и е предназначена е за гостите на София и за любознателните софиянци, които 
искат да научат повече за своя град.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/4-zabelezhitelnosti-v-boyana-koito-si-struva-da-razgledate/
http://tourismboard.bg/news/baptisterij-shte-privlicha-interesa-na-turistite-v-antichniya-grad-misionis-kraj-targovishte/
http://tourismboard.bg/news/muzeyat-v-srebarna-e-posreshtnal-nad-7-hilyadi-turisti-ot-nachaloto-na-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/nad-55-hilyadi-kruizni-turisti-sa-posetili-veliko-tarnovo-ot-nachaloto-na-2018-g/


Международни новини от България и света

ЮНЕСКО окончателно подкрепи правителството за Пирин

Според решение Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО за Национален 
парк "Пирин",  не е необходима екологична оценка за промените,  които българското 
правителство гласува в края на 2017 година. То е публикувано в документа с Решения, 
приети  по  време  на  42-та  сесия  на  Комитета  за  световно  наследство  на  ЮНЕСКО 
(Манама, 2018) като параграф номер 72 на страница 148.

Повече информация

Българите са сред най-недоволните туристи в света

Българските  туристи  са  обявени  за  едни  от  най-мрънкащите  в  света  в 
изследване,  базирано  на  3.5  млн.  отзива  за  хотелско  настаняване  и  извършено  от 
компанията за съвети при пътуване Rewardexpert.

Повече информация

Туристите превърнали оплакването в бизнес, казват хотелиери

Недоволни  чужденци  заливат  с  жалби  и  искове  за  обезщетения  българските 
хотелиери  всяко  лято.  Скърцащи  матраци,  стари  ядки  в  мини  бара,  намусени 
камериерки и дори тънки и прозрачни завеси са част от оплакванията.

В помощ на британските туристи за огромни обезщетения работят адвокатски 
кантори  на  Острова,  които  започвали  да  ги  консултират  още  при  кацане  след 
почивката. Реклами има и в интернет.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/turistite-prevarnali-oplakvaneto-v-biznes-kazvat-hotelieri/
http://tourismboard.bg/news/balgarite-sa-sred-naj-nedovolnite-turisti-v-sveta/
http://tourismboard.bg/news/yunesko-okonchatelno-podkrepi-pravitelstvoto-za-pirin/
https://whc.unesco.org/archive/2018/whc18-42com-18-en.pdf
https://whc.unesco.org/archive/2018/whc18-42com-18-en.pdf
https://whc.unesco.org/archive/2018/whc18-42com-18-en.pdf

