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Изготвил: Иван Атанасов 

 

 

Новини от Национален борд по туризъм 

 
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УС НА НБТ НА 

31 ЯНУАРИ 2019 г. 
 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Национален борд по 

туризъм” на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ взе решение за свикване на Общо 

събрание на сдружението на 31 януари 2019 г., четвъртък, от 11:00 ч., в гр. София, ул. 

„Оборище“ № 19, при следния дневен ред: 

1. Приемане на годишен отчет за дейността на сдружението за за 2018 г. 

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г. 

3. Приемане на годишна програма за дейността на НБТ за 2019 г. 

4. Приемане на бюджет за финансовата 2019 г. 

5. Промени в Устава на НБТ. 

6. Промени в състава на Управителния съвет на НБТ. 

7. Разни. 

  Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/pokana-za-obshto-sabranie-na-us-na-nbt-na-31-yanuari-2019-g/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Регионални новини от България 
 

 

 

 Спад на британските туристи в Пампорово 

 

По-малко британски туристи идват в 

Пампорово през тази зима и според хотелиери 

спадът е главно заради процедурата около Брекзит. 

Спад се отчита по отношение на британските и 

турски групи, но това намаление се компенсира от 

увеличение на потока от български, ирландски и 

балкански туристи.  

 Повече информация 

 
 

 Министерство на туризма започва процедура по заличаване на 

20 туроператора 

 
Причината е, че дружествата не са представили задължителна застраховка 

„Отговорност на туроператора“, което е изрично условие за извършване на 

туроператорска дейност. Компаниите са със седалище и адрес на управление в гр. 

София, Бургас, Варна, Пловдив и Добрич. 

 Повече информация 

 
 

 

 Министерството на туризма заличава от регистъра 5 

туристически сдружения 
 

Причината е, че не са подали задължителна декларация, съдържаща списък на 

действащи брой членове, информация за платения от тях членски внос за предходната 

година и доказателства за редовна организационна дейност, съгласно устава на 

сдружението. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/spad-na-britanskite-turisti-v-pamporovo/
http://tourismboard.bg/news/spad-na-britanskite-turisti-v-pamporovo/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-zapochva-protsedura-po-zalichavane-na-20-turoperatora/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-zapochva-protsedura-po-zalichavane-na-20-turoperatora/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zalichava-ot-registara-5-turisticheski-sdruzheniya/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zalichava-ot-registara-5-turisticheski-sdruzheniya/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Туристи от 67 националности са участвали в безплатните 

пешеходни турове във Варна 

 

1434 души от 67 различни националности 

са участвали в безплатните пешеходни турове с 

екскурзовод, които се организират за пета 

поредна година във Варна. 
Най-много са гостите от Великобритания, 

Германия и Русия. 

 Повече информация 

 
 

 Нов Туристически център отвори врати в Пловдив до Източната 

порта 

В Пловдив отвори врати за посетители 

още един, нов Туристически информационен 

център (ТИЦ- 4) на територията на Стария град, в 

близост до Източната порта на ул. „Цанко 

Лавренов” №11. Той бе открит официално от 

заместник-кмета по култура и туризъм инж. 

Александър Държиков и директора на ОИ 

„Старинен Пловдив“ Йордан Илиев, в 

присъствието на пловдивските медии на 8 януари 2019 г. 

 Повече информация 

 
 

 Откриха първия Туристически информационен център в 

Свищов 

 

В рамките на Алековите дни в Свищов 

бе открит първият в града Туристически 

информационен център. Зам.-министърът на 

туризма Ирена Георгиева и кметът на община 

Свищов Генчо Генчев прерязаха лентата на 

новия център на 14 януари 2019 г. 

 Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/turisti-ot-67-natsionalnosti-sa-uchastvali-v-bezplatnite-peshehodni-turove-vav-varna/
http://tourismboard.bg/news/turisti-ot-67-natsionalnosti-sa-uchastvali-v-bezplatnite-peshehodni-turove-vav-varna/
http://tourismboard.bg/news/nov-turisticheski-tsentar-otvori-vrati-v-plovdiv-do-iztochnata-porta/
http://tourismboard.bg/news/nov-turisticheski-tsentar-otvori-vrati-v-plovdiv-do-iztochnata-porta/
http://tourismboard.bg/news/otkriha-parviya-turisticheski-informatsionen-tsentar-v-svishtov/
http://tourismboard.bg/news/otkriha-parviya-turisticheski-informatsionen-tsentar-v-svishtov/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Над 16 000 туристи посетиха Александровската гробница през 

2018 г. 
 

Гробницата край хасковското село 

Александрово е в списъка на 100-те национални 

туристически обекта. 7000 от туристите през 

2018 г. са били възрастни, 4000 – ученици, 3000 

са пенсионерите. Над 1000 са били чуждите 

посетители, като преобладават граждани на 

Европейския съюз. %.  

 Повече информация 

 

 

 
 

 

 

 

 Международни новини от света 
 

 

 Британски туристи резервират повече почивки в България 

заради Брекзит 
 

Резервациите за почивки в България за 2019 г. вече са с една трета повече, 

отколкото през 2018 г. Това показват данни на Асоциацията на британските пътнически 

агенти. 

Първите почивни дни през януари по традиция са едни от най-заетите периоди 

за бранша, тъй като хората започват да ангажират летните си почивки. А България - 

"евтина дестинация и за слънце, и за скиорски почивки, печели от несигурността на 

валутата", пише пише британският в. "Гардиън". 

 Повече информация 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/nad-16-000-turisti-posetiha-aleksandrovskata-grobnitsa-prez-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/nad-16-000-turisti-posetiha-aleksandrovskata-grobnitsa-prez-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/britanski-turisti-rezervirat-poveche-pochivki-v-balgariya-zaradi-brekzit/
http://tourismboard.bg/news/britanski-turisti-rezervirat-poveche-pochivki-v-balgariya-zaradi-brekzit/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шеста поредна година Испания отчита рекорден брой туристи 

 

Според предварителните официални 

данни броят на посетилите Испания се е 

увеличил с 0,9 процента през 2018 година 

спрямо година по-рано до 82,6 милиона 

туристи. 

 Повече информация 

 

 

 

 

Ню Йорк постави рекорд по посещения на туристи 

 

Ню Йорк постави рекорд по 

туристически посещения. Общо 65.2 

милиона души са посетили най-големия 

град в Северна Америка през 2018 г. 

Повече от 51 милиона от тях са били 

американци. Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/shesta-poredna-godina-ispaniya-otchita-rekorden-broj-turisti/
http://tourismboard.bg/news/shesta-poredna-godina-ispaniya-otchita-rekorden-broj-turisti/
http://tourismboard.bg/news/nyu-jork-postavi-rekord-po-poseshteniya-na-turisti/
http://tourismboard.bg/news/nyu-jork-postavi-rekord-po-poseshteniya-na-turisti/

