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Новини от членовете на НБТ

Мартин  Захариев:  Онлайн  представянето  на  туризма  ни  е 
крайно подценено

Има  огромен  неусвоен  потенциал  в  културно 
историческия,  фестивалния,  градски  и  шопинг  туризма, 
голф туризма,  балнео-спа  е  медикъл туризма,  конгресен 
туризъм  и  като  цяло  в  нови  бизнес  модели,  които 
предлагат  комбинирани  туристически  продукти, 
таргетирани  за  различни  възрастови  групи  и  различни 

държави. Именно такива продукти ще запълнят крилата на интензивните летен и зимен 
туризъм, за да си превърнем в ефективна дестинация с 4 активни сезона. Това заяви г-н 
Захариев, зам.-председател на НБТ в интервю за offnews.bg Прочети интервю

http://tourismboard.bg/news/martin-zahariev-onlajn-predstavyaneto-na-turizma-ni-e-krajno-podtseneno/


Чакаме 2 милиона чужденци да почиват в България през август

Броени  дни  преди  най-натоварения  месец  за  българския  туризъм  -  август, 
страната очаква над 2 милиона чуждестранни посещения. Почти три милиона българи 
също са планирали почивките си в страната и чужбина за този месец. Това коментира 
за БТА доц. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма и 
председател на Контролния съвет на НБТ.

Повече информация

"Снимка от лятото" с Веселин Маринов в Албена

Музикалният спектакъл ще бъде тази събота - 28 юли 
от 21:00 ч. на откритата сцена до х-л Добруджа. Изявата е 
част  от  богатата  културна  програма  на  ваканционното 
селище, а входът е безплатен за всички посетители.

Повече информация

Регионални новини от България

7% ръст на посещенията на чужденци в България през юни 2018 
г.

През  юни 2018  г.  посещенията  на  чужденци  в  България  са  1.5504  млн.,  или 
със7% повече  в  сравнение  с  юни 2017 г.,  като  51% от тях  са  с  цел  екскурзия  или 
почивка в страната. Това показват данните на Националния статистически институт.
и района.

Вж. статистика

http://tourismboard.bg/news/7-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-yuni-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/snimka-ot-lyatoto-s-veselin-marinov-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/chakame-2-miliona-chuzhdentsi-da-pochivat-v-balgariya-prez-avgust/


Министър Ангелкова за  Закона за  шума:  Проверки трябва да 
има, но да не пречат на бизнеса

"Проверки трябва да има, но те трябва да бъдат направени така, че да не пречат 
на бизнеса. Щом пречат на бизнеса - очевидно трябва да бъде променен начинът, по 
който се правят тези проверки", заяви министър Ангелкова пред БНТ на 26 юли 2018 г.

Повече информация

Проф.  Николай  Овчаров:  Отдавна  говоря  за  дестинация  за 
културен туризъм в Източна България

Как протича летният археологически сезон и какви 
открития  са  направени  до  момента,  разказва  проф. 
Николай Овчаров  за  в-к  Монитор.  Известният  археолог 
споделя мнението си за развитието на културния туризъм 
у нас. Прочети интервю

Започна  процедура  за  намаляване  категорията  на  4-звездния 
хотел Палма на Златни пясъци

Министерството на туризма започна процедура за намаляване категорията на 4-
звездния хотел Палма на Златни пясъци заради драстични разминавания с нормативите, 
след сигнал на турист от горещия телефон на ведомството.

Повече информация

Повече места за настаняване и нови туристически атракции в 
община Каварна през лято 2018

С близо две хиляди места за настаняване е увеличена 
легловата база в община Каварна за сезон Лято 2018. В 
момента  на  територията  на  общината  има  3  945  легла, 
съобщи  кметът  на  града  Нина  Ставрева.  По  време  на 
пресконференцията бе представен най-новия атракцион за 
туристи  в  община  Каварна,  намиращ  се  в  комплекс 

„Топола Скайс“ – аквапарк и екшън парк. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/poveche-mesta-za-nastanyavane-i-novi-turisticheski-atraktsii-v-obshtina-kavarna-prez-lyato-2018/
http://tourismboard.bg/news/zapochna-protsedura-za-namalyavane-kategoriyata-na-4-zvezdniya-hotel-palma-na-zlatni-pyasatsi/
http://tourismboard.bg/news/prof-nikolaj-ovcharov-otdavna-govorya-za-destinatsiya-za-kulturen-turizam-v-iztochna-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-za-zakona-za-shuma-proverki-tryabva-da-ima-no-da-ne-prechat-na-biznesa/


Румънските туристи предпочитат да посещават Балчик

Със  слънце  или  без  Балчик  остава  предпочитано 
място за туристите от северната ни съседка, съобщи bTV. 

За  първата  половина  на  годината  около  50  хил. 
румънци са посетили Двореца в Балчик.

Повече информация

Радмила  Рангелова,  зам.-кмет  на  Община  Кюстендил: 
Предоставя се  възможност  за  финансиране  на  проект,  насочен  към 
развитие на туристическите атракции

Заместник-кметът на Община Кюстендил с ресор „Социални услуги, програми и 
проекти” Радмила Рангелова, в интервю за Радио Фокус – Кюстендил на 27 юли 2018 г.

Повече информация

Над  50  хил.  туристи  са  посетили  плевенската  Панорама  за  6 
месеца през 2018 г.

Регионалният  военно-исторически  музей  обхваща 
обекти в Плевен, Пордим и Гривица, чиито експозиции са 
свързани  с  историческите  събития  и  боеве  по  време  на 
Руско-турската  война  1877-1878.  През  първите  шест 
месеца на тази  година те  са посетени  от над  76 хиляди 
туристи.

Традиционно  най-голям  интерес  предизвиква  единствената  Панорама  на 
Балканите  „Плевенска  епопея  1877  година“,  като  уникалният  художествен  музей  е 
разгледан от над 50 хиляди души, 6 от които са туристи от цял свят.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/nad-50-hil-turisti-sa-posetili-plevenskata-panorama-za-6-mesetsa-prez-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/radmila-rangelova-zam-kmet-na-obshtina-kyustendil-predostavya-se-vazmozhnost-za-finansirane-na-proekt-nasochen-kam-razvitie-na-turisticheskite-atraktsii/
http://tourismboard.bg/news/rumanskite-turisti-predpochitat-da-poseshtavat-balchik/


Международни новини от света

Турция вече е глобална сила в сектора Здравен туризъм

Здравният  туризъм  в  Турция  е  бързо  развиващ  се 
сектор. През миналата година 700 000 души са посетили 
страната с тази цел, съобщи Истанбулската международна 
асоциация за здравен туризъм (ISTUSAD).

Турция се нарежда на трето място в света по брой на 
здравните  туристи,  след  САЩ  и  Южна  Корея, 

изпреварвайки Германия и Тайланд.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/turtsiya-veche-e-globalna-sila-v-sektora-zdraven-turizam/

