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Новини от членовете на НБТ

Цирковите  артисти  Боб  Ласкала  и  Силвия  Росат  ще  радват 
децата в Албена през август

Уличният  проект,  вариете-цирк  "План  Б"  Боб 
Ласкала и Силвия Росат ще представят за първи път на 10 
август от 20:00 часа. На откритото пространство между х-
л "Амелия" и "Парадайс Блу Хотел & Спа" няма да има 
шатра, купол и манеж, но ще има сцена и пътуване през 
магията на книгата.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/tsirkovite-artisti-bob-laskala-i-silviya-rosat-shte-radvat-detsata-v-albena-prez-avgust/


Хитове на Принс и Рей Чарлз с Buzz D’Angelo и група Акага в 
Албена

Концертите  на  лятната  сцена  пред  х-л  Добруджа  във  ваканционно  селище 
Албена продължават.  Гостите отново ще имат повод за празнуване.  На 11 август  от 
21:00 часа ще се състои - трибют на Принс и Рей Чарлз.

Повече информация

Регионални новини от България

Разделят плажовете на 12 класи

Идеята  черноморските  плажове  да  се  разделят  на  различни  категории  в 
зависимост от това в какъв район се намират и какви услуги се предлагат на тях е на 
път да се осъществи. С промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, 
пуснати за обществено обсъждане на 9 август 2018 г., плажовете вече ще се разделят на 
четири основни групи:  градски,  курортни,  отдалечени от курортите  и за  ограничено 
ползване.

Във всяка една от тези четири групи ще има по три подгрупи, които ще зависят 
от  това  колко  легла  обслужва  плажът,  какъв  е  теренът,  морското  дъно  и  други 
особености.

Категоризирането на всеки от 132-та български черноморски плажа ще се прави 
със заповед на министъра на туризма. Те ще влязат в публичен електронен регистър и 
на всеки три години може да се прекатегоризират.

Повече информация

Публикувана е за обществено обсъждане Наредба за техническа 
безопасност на басейните към местата за настаняване

С  наредбата  се  уреждат  правилната  и  безопасна  техническа  експлоатация  и 
поддръжка на елементите на плувните басейни. Тя обхваща единствено съоръженията 
на басейните,  които са част от места за настаняване – хотели, къщи за гости, вилни 
селища и др., както и балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес 
центрове и таласотерапевтични центрове.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/publikuvana-e-za-obshtestveno-obsazhdane-naredba-za-tehnicheska-bezopasnost-na-basejnite-kam-mestata-za-nastanyavane/
http://tourismboard.bg/news/razdelyat-plazhovete-na-12-klasi/
http://tourismboard.bg/news/hitove-na-prins-i-rej-charlz-s-buzz-d-angelo-i-grupa-akaga-v-albena/


Откриха 5-звездел хотел от веригата Мерит в Свиленград

Зам.-министърът  на  туризма  Любен  Кънчев, 
областният  управител  на  Хасково  Станислав  Дечев, 
кметът на Свиленград Георги Манолов и Росица Колева от 
регионалната служба по заетостта прерязаха лентата при 
откриването  на  5-звездния  комплекс  Merit  Grand  Mosta 
Hotel & Spa & Casino на 4 юни 2018 г.

Повече информация

4.5% ръст на нощувките в местата за настаняване в България 
през юни 2018 г.

Приходите от нощувки през юни 2018 г.  достигат 200.3 млн. лв.,  или с 6.5% 
повече в сравнение с юни 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както 
от български граждани - със 7.2%, така и от чужди граждани - с 6.4%, сочат данните на 
НСИ.

Повече информация

Хотелиери се оплакват от отлив на туристи заради лошото време

„Просто  целият  сезон  отиде  на  кино,  няма,  няма  хора,  правят  резервация 
примерно за уикенда,  в момента,  в който се види, че прогнозата е лоша, отменят се 
резервации и така”, заявява Желязкова пред камерата на Нова телевизия.

„Особено семействата  с малки деца,  когато  са планирали събота и неделя да 
отидат  на  планина,  те  не  пътуват.  И  хотелиерите  във  вътрешността  на  страната 
наистина  намират  разлика  в  записванията,  в  сравнение  с  миналата  година”,  обясни 
Румен Драганов от Института  за изследвания и анализи в туризма и председател на 
Контролния съвет на сдружение Национален борд по туризъм.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/hotelieri-se-oplakvat-ot-otliv-na-turisti-zaradi-loshoto-vreme/
http://tourismboard.bg/news/4-5-rast-na-noshtuvkite-v-mestata-za-nastanyavane-v-balgariya-prez-yuni-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/otkriha-5-zvezdel-hotel-ot-verigata-merit-v-svilengrad/


Над четвърт милион туристи са посетили музейните обекти във 
Велико Търново от началото на 2018 г.

Близо  258  хиляди  туристи  са  посетили  музейните 
обекти във Велико Търново през първите седем месеца на 
годината, показва справката на Регионалния исторически 
музей.

Според  Соня  Петрова,  завеждащ  отдел  "Връзки  с 
обществеността"  в  музея,  над  87  хиляди  са  били 

чуждестранните туристи. Най-голям е броят на гостите от Румъния - 15 000 души.
Повече информация

Второ  издание  на  Летните  вечери  на  операта  и  балета  „Баба 
Вида“ 2018

Зам.-министър  Любен  Кънчев  приветства  участниците  и  гостите  на  второто 
издание на Летни вечери на операта и балета „Баба Вида“.

Културните събития дават на туризма допълнителна добавена стойност. Затова 
културата  и  туризма  трябва  да  се  развиват  заедно  в  името  на  общия  напредък  и 
устойчиво нарастване в сектора, каза той при откриването.

Повече информация

Международни новини от света

Румъния и Полша заедно привличат туристи от Азия

"Разработихме  два  маршрута:  маршрут  за 
паметниците на ЮНЕСКО и маршрут за средновековните 
крепости и замъци. И двете страни се отличават в тези два 
сектора  и  с  това  партньорство  ще  привлечем  повече 
туристи, особено от азиатския пазар ", каза министърът на 
туризма на Румъния Богдан Триф след среща с полския си 

колега Витолд Банка в Букурещ.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/rumaniya-i-polsha-zaedno-privlichat-turisti-ot-aziya/
http://tourismboard.bg/news/vtoro-izdanie-na-letnite-vecheri-na-operata-i-baleta-baba-vida-2018/
http://tourismboard.bg/news/nad-chetvart-milion-turisti-sa-posetili-muzejnite-obekti-vav-veliko-tarnovo-ot-nachaloto-na-2018-g/


Туристи  застрашават  здравето  на  магаретата  от  остров 
Санторини

Гръцки  защитници  на  животните  бият  тревога,  че 
прекалено охранените американски и европейски туристи 
изкривяват  гръбнаците  на  местните  магарета  на  остров 
Санторини, пише в. Mirror.

Тези  копитни  животни  са  широко  използвани  за 
разходка из забележителностите от туристическите групи.

Повече информация

Германските туристи пътуват все повече

Германците увеличават туристическите си пътувания независимо от новините за 
международни  конфликти  или  проблеми  в  политическата  класа  на  страната. 
Заключението е на Германската федерация на туристическата индустрия (BTW) и се 
основава на данни от Индекса за туризма, който организацията публикува на всеки 6 
месеца.

2018 година се очертава рекордна за пътуванията на германците в страната и 
чужбина.

Повече информация

Дубровник ограничава броя на туристите

Един  от  най-посещаваните  балкански  градове  - 
хърватският  Дубровник  е  поредната  популярна 
дестинация, която се бори с огромните тълпи от туристи.

Живописният курорт на Адриатическото крайбрежие 
е  изправен пред реалната  опасност да бъде наводнен от 
хилядите  туристи,  които ежедневно слизат  от круизните 

кораби, акостиращи в града, пише Reuters.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/dubrovnik-ogranichava-broya-na-turistite/
http://tourismboard.bg/news/germanskite-turisti-patuvat-vse-poveche/
http://tourismboard.bg/news/turisti-zastrashavat-zdraveto-na-magaretata-ot-ostrov-santorini/

