
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Бр. 55 / 2018 г.

за периода 14 – 20 юли 2018

Изготвил: Иван Атанасов

Новини от членовете на НБТ

Св. Св. Константин и Елена холдинг АД ще стопанисва и южния 
плаж в курорта

Св.  Св.  Константин  и  Елена  Холдинг  АД.  ще 
стопанисва  морски плаж "Св. Св. Константин и Елена - 
юг".  Това  стана  с  решение  на  Министерски  съвет  за 
обявяване  на  спечелилия  участник  в  конкурса  за 
концесионер  на  плажната  ивица  за  срок  от  15  години, 
прието на 18 юли 2018 г.

Дружеството се задължава да предлага за целия срок на договора цена за 1 бр. 
чадър в размер до 10 лв. и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. в зоната за платени 
плажни принадлежности на морския плаж. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/sv-sv-konstantin-i-elena-holding-ad-shte-stopanisva-i-yuzhniya-plazh-v-kurorta/
http://www.stconstantine.bg/hotels


Доц. Румен Драганов: Летният сезон ще е рекорден, но градският 
туризъм настига морския

Доц. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма и 
Председател на Контролния съвет на сдружение Национален борд по туризъм разказва 
за актуалните тенденции в сектора туризъм в интервю за в-к 24 часа на 16 юли 2018 г.

Прочети интервюто

Новини от други НПО в сектора на туризма

В  Благоевград  учредиха  Организацията  за  управление  на 
Туристически район Рила – Пирин

По инициатива  на кмета  на  община Банско Георги 
Икономов  в  Благоевград  на  26  юли  2018  г.  се  проведе 
учредително събрание на Организацията за управление на 
туристически район Рила – Пирин.

Съгласно  разпоредбите  на  Закона  за  туризма, 
туристически район Рила - Пирин е един от общо деветте 

национални района.
Повече информация

Регионални новини от България

Заседание на Националния съвет по туризъм във Варна

На 20 юли 2018 г.  се  проведе заседание на Националния съвет по туризъм с 
участието  на  министъра  на  туризма,  кмета  и  областния  управител  на  Варна, 
представители на институции, на туристически сдружения, на националните курорти, 
на  национално  представените  сдружения  на  потребителите  и  работодателски 
организации  в  страната  и  на  Националното  сдружение  на  общините  в  Република 
България. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/v-blagoevgrad-uchrediha-organizatsiyata-za-upravlenie-na-turisticheski-rajon-rila-pirin/
http://tourismboard.bg/news/zasedanie-na-natsionalniya-savet-po-turizam-vav-varna/
http://tourismboard.bg/news/rumen-draganov-letniyat-sezon-shte-e-rekorden-no-gradskiyat-turizam-nastiga-morskiya/


Стартира разработването на Единната система за туристическа 
информация

От 17 юли 2018 г. започват дейностите по разработване и внедряване на Единна 
система за туристическа информация (ЕСТИ), която ще започне да функционира от май 
2019 г.

В системата  ще бъдат включени местата  за  настаняване  от  клас  А и Б,  като 
въвеждането на данните е задължително по закон.

Повече информация

Туроператорите  отчитат  спад  на  записванията  от  Русия  и  от 
скандинавските страни

Според  Димитър  Попов,  член  на  Управителния  съвет  на  Асоциацията  на 
българските туроператори и туристически агенти,  летният туристическия сезон 2018 
няма  да  бъде  толкова  лош,  но  се  очертава  и  не  толкова  добър,  каквито  са  били 
предварителните прогнози на туроператорите.

Повече информация

Водата по Българското Черноморие в област Бургас е чиста

Проверките  в  Слънчев  бряг,  Поморие  и  Несебър  направени  съвместно  с 
Министерството на туризма, РИОСВ-Бургас РЗИ-Бургас констатират, че морската вода 
там е чиста.

Повече информация

До  4.7  млн.  лв.  са  приходите  от  нощувки  на  туристи  в 
Пловдивска област

До 4.7 милиона лева достигат приходите от нощувки 
на туристи в Пловдивска област, сочат последните данни 
от месец май 2018. Общата заетост на леглата в местата за 
настаняване  през  май  е  31,4  %,  като  тя  е  най-висока  в 
местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 44.3 %.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/do-4-7-mln-lv-sa-prihodite-ot-noshtuvki-na-turisti-v-plovdivska-oblast/
http://tourismboard.bg/news/vodata-po-balgarskoto-chernomorie-v-oblast-burgas-e-chista/
http://tourismboard.bg/news/turoperatorite-otchitat-spad-na-zapisvaniyata-ot-rusiya-i-ot-skandinavskite-strani/
http://tourismboard.bg/news/startira-razrabotvaneto-na-edinnata-sistema-za-turisticheska-informatsiya/


Пристанище Русе посрещна 26 000 круизни туристи

От  началото  на  туристическия  сезон  до  сега 
пристанище  Русе  посрещна  26  000  круизни  туристи,  а 
корабопосещенията са 183.

На  луксозните  плаващи  хотели  са  пътували  най-
много  американски  пасажери  –  27%,  следвани  от 
германци – 22% и англичани – 20%.

Повече информация

Ръст на чуждестранните туристи в област Сливен

Въпреки спада на реализираните нощувки в област Сливен, се отбелязва ръст на 
чуждестранните туристи, по данни на НСИ.

Повече информация

Повечето хижи в Банско са пълни с туристи до края на летния 
сезон

Част от хижите в Пирин са резервирани от туристи 
до края на летния сезон.

Кметът  на  Банско  Георги  Икономов  предлага 
общината да стопанисва част от хижите, за да може те да 
отговарят  на  изискванията  на  туристите.  В  момента 
условията не във всички са добри.

Повече информация

Продадоха хотел СПС в Пловдив за 7,5 млн. лева

Новорегистрираното  дружество  Пловдив  2019  ООД  придоби  хотел  СПС  в 
Пловдив за 7,5 млн. лв. Банка ДСК е финансирала сделката с 5,3 млн. лв. Продавач е 
дъщерното дружество на ТК-Холд „Програмни продукти и системи“.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/povecheto-hizhi-v-bansko-sa-palni-s-turisti-do-kraya-na-letniya-sezon/
http://tourismboard.bg/news/prodadoha-hotel-sps-v-plovdiv-za-7-5-mln-leva/
http://tourismboard.bg/news/rast-na-chuzhdestrannite-turisti-v-oblast-sliven/
http://tourismboard.bg/news/pristanishte-ruse-posreshtna-26-000-kruizni-turisti/


Международни новини от България и света

ЕК поиска Airbnb да работи по европейските правила

Eвропейската комисия и органите за защита на потребителите от ЕС призовават 
Airbnb да приведе общите си условия в съответствие с правилата на ЕС за защита на 
потребителите и да осигури прозрачност при представянето на цените.

Повече информация

Български туристи вече могат да пътуват до китайския остров 
Хайнан без визи

Безвизовият  режим  е  валиден  за  граждани, 
притежатели на обикновени паспорти, само при условие, 
че най-малко 48 часа преди пристигането си на острова те 
са  регистрирали  в  една  от  туристическите  компании, 
препоръчани от Асоциацията на туристическите агенции в 
провинция Хайнан.

Повече информация

Гърция  пуска  допълнителни  фериботи  почти  по  всички 
направления

Местата  във  фериботитите  към  гръцките  острови 
привършиха.  Пускат  допълнителни  кораби  почти  по 
всички направления, за да поемат желаещите да пътуват в 
разгара на туристическия сезон.

Гърция очаква тази година над 32 милиона туристи.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/gartsiya-puska-dopalnitelni-feriboti-pochti-po-vsichki-napravleniya/
http://tourismboard.bg/news/balgarski-turisti-veche-mogat-da-patuvat-do-kitajskiya-ostrov-hajnan-bez-vizi/
http://tourismboard.bg/news/ek-poiska-airbnb-da-raboti-po-evropejskite-pravila/


Скок с 37% на туристите в Анталия

Броят на пътниците, пристигнали на двете летища в 
турския средиземноморски окръг Анталия, е нараснал с 37 
процента  спрямо  миналата  година,  съобщава  турската 
телевизия НТВ.

Повече информация

Над 3 млн. чуждестранни туристи са посетили Русия по време на 
Мондиал 2018

Русия позволи на чужденците,  дошли за най-престижния футболен турнир, да 
влязат в страната без виза.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/nad-3-mln-chuzhdestranni-turisti-sa-posetili-rusiya-po-vreme-na-mondial-2018/
http://tourismboard.bg/news/skok-s-37-na-turistite-v-antaliya/

