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Новини от Национален борд по туризъм

НБТ  взе  участие  40-тата  пленарна  сесия  на  асоциираните 
членове на Световната организация по туризъм към ООН

Националният борд по туризъм (НТБ) взе участие 40-
тата  пленарна  сесия  на  асоциираните  членове  на 
Световната  организация  по  туризъм  към  ООН  (СОТ), 
която се проведе от 12 до 14 ноември 2018 г. в Хамадан, 
Иран.  Основата  тема на сесията  беше стимулирането на 
куртурния туризъм чрез технологии и иновации.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/nbt-vze-uchastie-40-tata-plenarna-sesiya-na-asotsiiranite-chlenove-na-svetovnata-organizatsiya-po-turizam-kam-oon/


Регионални новини от България

Започна  онлайн  гласуването  за  третите  Годишни  награди  в 
туризма

Стартира  онлайн  гласуването,  което  ще  определи 
победителите  в  третите  Годишни  награди  в  туризма, 
връчвани от Министерството на туризма.

Кандидатурите  се  подаваха  в  професионални  и 
журналистически  категории,  както  и  в  отделна  група  за 
общини. Общините се състезават в категории за различни 

видове  туризъм.  Представителите  на  медиите  имат  възможност  да  мерят  сили  за 
публикации според типа издания - печат, онлайн, интернет блог, радио или телевизия.

Повече информация

2.6% ръст на нощувките в България през септември 2018 г.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 
септември 2018 г., е 3 168.5 хил., или с 2.6% повече в сравнение със същия месец на 
предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 3.8%) се наблюдава в 
местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Приходите от нощувки през септември 2018 г. достигат 164.2 млн. лв., или със 
7.6% повече в сравнение със септември 2017 година.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/zapochna-onlajn-glasuvaneto-za-tretite-godishni-nagradi-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/2-6-rast-na-noshtuvkite-v-balgariya-prez-septemvri-2018-g/


Международни новини от България и света

Проведе  се  вторият  Международен  конгрес  на  световните 
цивилизации и историческите маршрути 2018

София  отново  бе  домакин  на  поредния 
Международен  конгрес  на  световните  цивилизации  и 
историческите  маршрути  2018.  Мероприятението  се 
проведе на 15 и 16 ноември 2018 г. в хотел Балкан, София.

На  конгреса  бяха  обсъдени  различни  начини  за 
пълноценно  използване  на  потенциала  на  културното 

наследство  за  развитието  на  туризма,  като  същевременно  се  гарантира,  че  той 
допринася за постигането на целите за устойчиво развитие.

Повече информация

България и Турция ще привличат туристи от далечни пазари с 
общи маршрути и продукти

В София бе открита първата сесия на двустранната комисия за сътрудничество в 
туризма между България и Турция на 14 ноември 2018 г.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-turtsiya-shte-privlichat-turisti-ot-dalechni-pazari-s-obshti-marshruti-i-produkti/
http://tourismboard.bg/news/provede-se-vtoriyat-mezhdunaroden-kongres-na-svetovnite-tsivilizatsii-i-istoricheskite-marshruti-2018/

