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Новини от Национален борд по туризъм

Отговор на Министерството на финансите относно Декларация 
на НБТ и други браншови организации

Национален  борд  по  туризъм  (НТБ)  получи  отговор  на  Министерството  на 
финансите относно Декларация, подписата от НБТ, Български съюз по балнеология и 
спа туризъм, Асоциация на къщите за гости в България и Национална асоциация по спа 
и  уелнес  туризъм,  която  беше  изпратена  на  вниманието  на  Министър-председателя 
Бойко Борисов, до Министъра на финансите Горанов с копие до Министър на туризма 
Ангелкова.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/otgovor-na-ministerstvoto-na-finansite-otnosno-deklaratsiya-na-nbt-i-drugi-branshovi-organizatsii/


Новини от членовете на НБТ

Празници  на  гроздолечението  и  виното  в  курорта  Св.  Св. 
Константин и Елена

Празници  на  гроздолечението  и  виното  ще  се 
проведат от 17 до 25 септември 2018 г. в  курорта Св. Св. 
Константин и Елена – събитие, което е част от програмата 
по случай 110-годишнината на първия български морски 
курортен комплекс.

Повече информация

Голф  туризмът  утвърждава  България  като  целогодишна 
дестинация

Развитието  на  голф  туризма  допринася  за 
утвърждаване на България като целогодишна дестинация, 
предлагаща висококачествен продукт. Именно това е един 
от водещите приоритети в работата на Министерството на 
туризма,  заяви заместник-министърът на туризма Любен 
Кънчев  на  церемония  в  Балчик  за  награждаване  на 

победителите  в  голф турнира  за  сеньори  –  European  Tour  Senior  Classics,  който  се 
проведе в Lighthouse Golf   &   Spa Resort   между 7 и 9 септември 2018 г.

Повече информация

Регионални новини от България

Министър  Ангелкова:  Лято  2018  приключва  изключително 
успешно

Летният  сезон  се  развива  много  успешно,  вече  започнахме  подготовката  за 
следващата година. За първите 7 месеца на 2018 г. у нас са пребивавали над 5,2 млн. 
чужди туристи, което е близо 7% ръст спрямо същия период на миналата година. Това 
заяви в Бургас министърът на туризма Николина Ангелкова, която откри работна среща 
с контролните органи,  туристическия бранш и местната власт преди края на сезона.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/praznitsi-na-grozdolechenieto-i-vinoto-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-lyato-2018-priklyuchva-izklyuchitelno-uspeshno/
http://www.stconstantine.bg/hotels
http://www.stconstantine.bg/hotels
http://tourismboard.bg/news/golf-turizmat-utvarzhdava-balgariya-kato-tselogodishna-destinatsiya/
http://www.lighthousegolfresort.com/bg/


Над 1% спад на нощувките в местата за настаняване в България 
през юли 2018 г.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 
юли  2018  г.,  е  5.9453  млн.,  или  с  1.1% по-малко  в  сравнение  със  същия  месец  на 
предходната година. Това показват данните на Националния статистически институт.

Повече информация

Над 6% ръст на посещенията на чужденци в България през юли 
2018 г.

През юли 2018 г. посещенията на чужденци в България са 2.1528 млн., или с 
6.5% повече в сравнение с юли 2017 година, като преобладава делът на посещенията с 
цел почивка и екскурзия - 57.2%. Това показват данните на НСИ.

Повече информация

Започва процедура за прекратяване на договори за концесия или 
наем на морски плажове

Процедура по прекратяване на договори за концесии и наем на плажове стартира 
от  1  октомври  2018  г.  заради  установени  системни  нарушения.  Сред  плажовете  с 
нарушения са „Бяла-централен-3“, „Равда-НДК“, „Слънчев бряг–централен“, „Елените-
1“, „Шкорпиловци-централен“, „Градина-централен-1“ и „Обзор-юг“.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/zapochva-protsedura-za-prekratyavane-na-dogovori-za-kontsesiya-ili-naem-na-morski-plazhove/
http://tourismboard.bg/news/nad-6-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-yuli-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/nad-1-spad-na-noshtuvkite-v-mestata-za-nastanyavane-v-balgariya-prez-yuli-2018-g/


Международни новини от България и света

ЮНЕСКО  стартира  уебсайт  за  пътешествия  –  „Пътувания  до 
обекти  на  Световното  наследство  на  ЮНЕСКО“  за  европейски 
дестинации, сред които и Старинен град Несебър

ЮНЕСКО стартира първата по рода си уеб-платформа, посветена на Световното 
наследство  в  Европа  и  устойчивото  пътуване,  където  е  включен  и  Старинен  град 
Несебър. Сайтът visiteuworldheritage.com е на английски, френски и китайски език.

Повече информация

Велико  Търново  представи  туристическия  си  потенциал  на 
международно изложение в Москва

Велико  Търново  успешно  представи  туристическия  си  потенциал  на 
Международното туристическо изложение "Отдъiх/Leisure" в руската столица Москва.

Повече информация

Нова схема за измама на туристи в чужбина

Белгийските  медии  алармират  за  разбита  тези  дни 
румънска банда в  белгийския град  Брюж, твърдейки,  че 
моделът  придобива  все  по-голямо  разпространение  в 
туристическите центрове на стария континент.

Повече информация

Дразнещите навици на туристите

Направиха прочуване на дразнещите навици на туристите по света.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/drazneshtite-navitsi-na-turistite/
http://tourismboard.bg/news/nova-shema-za-izmama-na-turisti-v-chuzhbina/
http://tourismboard.bg/news/veliko-tarnovo-predstavi-turisticheskiya-si-potentsial-na-mezhdunarodno-izlozhenie-v-moskva/
http://tourismboard.bg/news/yunesko-startira-uebsajt-za-pateshestviya-patuvaniya-do-obekti-na-svetovnoto-nasledstvo-na-yunesko-za-evropejski-destinatsii-sred-koito-i-starinen-grad-nesebar/
https://visitworldheritage.com/

