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Новини   от Национален борд по туризъм  

НБТ  организира  конференция  "Дигитална  трансформация"  и 
връчва първите си годишни награди на 1 ноември 2018 г.

Съгласно  решение  на  Управителния  съвет  на  Националния  борд  по  туризъм 
(НБТ) ще се проведе конференция на тема "Дигитална трансформация" на 1 ноември 
2018 г.

Събитието ще се проведе в х-л ИнтерКонтинентал, София, и със съдействието 
на Министерството на туризма.

Конференцията ще продължи в церемония по връчването на годишните награди 
на НБТ за постижения в областта на туризма в 12 категории.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/nbt-organizira-konferentsiya-digitalna-transformatsiya-i-vrachva-parvite-si-godishni-nagradi-na-1-noemvri-2018-g/


Регионални новини от България

Заличават 71 дружества от Националния туристически регистър

Министерството на туризма заличава 71 дружества, вписани като туроператори 
от  Националния  туристически  регистър.  Причината  за  това  е,  че  компаниите  не  са 
представили  задължителна  застраховка  „Отговорност  на  туроператора“,  което  е 
изрично условие за извършване на туроператорска дейност.

Повече информация

София - все по-разпознаваема туристическа дестинация

София  има  потенциала  да  се  развие  като 
целогодишна  дестинация,  която  да  привлича  бизнес  и 
ваканционен  туризъм.  Градът  все  още  се  развива  като 
туристическа дестинация, но доброто съотношение между 
цената  и  качеството  на  предлаганите  туристически 
продукти и услуги привлича все повече туристи.

През 2017 г. София е била посетена от 1 346 993 туристи. През 2017 около 65% 
от посетилите София туристи са били чужденци. Така за втора година поред, София 
отбелязва приблизително 13% ръст на броя на туристите и около 15% увеличение на 
реализираните от тях нощувки. Това показва доклад „Туризъм и въздушен транспорт в 
София"  2018,  изготвен  от  екип  на  отдел  „Инвестиционен  анализ"  към  Столичната 
общинска агенция за приватизация и инвестиции.

През 2017 г. се наблюдава рекорден ръст на пътниците на Летище София - 30,3% 
спрямо 2016 г.

Средната заетост на местата за настаняване в София през 2017 се е увеличила 
със 7% спрямо 2016, достигайки 39% за всички ценови сегменти.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/sofiya-vse-po-razpoznavaema-turisticheska-destinatsiya/
http://tourismboard.bg/news/zalichavat-71-druzhestva-ot-natsionalniya-turisticheski-registar/


София  на  второ  място  в  Европа  по  ръст  на  чуждестранните 
посетители

София  е  на  второ  място  в  Европа  по  ръст  на  чуждестранните  посетители, 
пренощували  в  града  през  2017  година,  в  сравнение  с  предходната  2016-та,  като  е 
изпреварена само Инстанбул.

Това  сочат  данните  на  Глобалния  индекс  на  най-посещаваните  градове  на 
компанията Mastercard, обхванали 162 държави.

Повече информация

Международни новини от България и света

Министър  Ангелкова  проведе  работни  срещи  в  Саудитска 
Арабия

Министър  Ангелкова  се  срещна  с  управници, 
инвеститори и представители на туристическия бизнес в 
Саудитска Арабия на 9 и 10 октомври 2018 г. Българският 
министър е на работно посещение в страната по покана на 
Негово  Кралско  Височество  Султан  бин  Салман  бин 
Абдулазиз Ал Сауд – принц на кралството и председател 

на Комисията по туризъм и национално наследство на държавата. В делегацията са и 
представители на българския туристически бизнес.

Министър  Ангелкова  презентира  пред  саудитския  бизнес  създадената  от 
Министерството на туризма Карта на инвестиционните проекти в България, в която са 
включени  предимно  общински  проекти  с  възможност  за  публично-частно 
партньорство.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotni-sreshti-v-sauditska-arabiya/
http://tourismboard.bg/news/sofiya-na-vtoro-myasto-v-evropa-po-rast-na-chuzhdestrannite-posetiteli/


Китайските туристи харчат по 350 USD на ден

Китайците  са  особено  щедри  по  време  на  градските  туристически  обиколки. 
Средно те харчат по 350 долара на ден - за храна, облекло, козметика и бижута. Много 
туристически агенции организират специални пътувания за китайци. За много страни 
по света те са мощен икономически фактор.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/kitajskite-turisti-harchat-po-350-usd-na-den/

