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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 и на Контролния 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 
 

 

 

 Над 3,6 млрд. евро са приходите от международен туризъм през 

2018 г. 
 

Приходите от международен туризъм възлизат на 3,6 млрд. евро в периода 

януари- ноември 2018 г. Това показват данните на БНБ, публикувани на 18 януари 2019 

г. 

Ръстът, който се отчита е 6,6% спрямо януари-ноември година по-рано. През 11-

те месеца на 2018 г. чуждестранните туристически посещения у нас са повече от 8,834 

млн., като нарастват с 4,9 на сто в сравнение със съответния период на предходната 

година..  

 Повече информация 

 
 

 Министър Ангелкова: Очакваме 2018 да е рекордна с над 9 млн. 

чуждестранни туристи 

 
Очакваме 2018 да е най-успешната в цялата история на статистиката в 

българския туризъм с над 9 млн. туристически посещения на чужденци. Отчитаме и 7,2 

млрд. лв. приходи от международен туризъм за 11-те месеца на миналата година – 

повече, отколкото за цялата 2017-а. Това говори, че секторът се развива наистина 

устойчиво и с всяка нова година надгражда постигнатото. Това заяви министърът на  

туризма Николина Ангелкова в сутрешния блок на bTV на 22 януари 2019 г. 

 Повече информация 

 
 

 

 66% от туристите в България през 2018 г. са чужденци 
 

66% от нощувките в българските хотели през 2018 г. са били платени от 

чужденци. Броят на чуждестранните туристи е нараснал с почти 4% през 2018 г. в 

сравнение с предходната година, докато ръстът на български туристи се е увеличил 

наполовина, сочат данните на Евростат. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/nad-3-6-mlrd-evro-sa-prihodite-ot-mezhdunaroden-turizam-prez-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/nad-3-6-mlrd-evro-sa-prihodite-ot-mezhdunaroden-turizam-prez-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-ochakvame-2018-da-e-rekordna-s-nad-9-mln-chuzhdestranni-turisti/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-ochakvame-2018-da-e-rekordna-s-nad-9-mln-chuzhdestranni-turisti/
http://tourismboard.bg/news/66-ot-turistite-v-balgariya-prez-2018-g-sa-chuzhdentsi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Над 100 000 туристи са посетили Белоградчик през 2018 г. 
 

През 2018 година Белоградчик е бил 

посетен от 118 566 туристи, съобщи Росен 

Младенов, заместник-кмет на общината и 

председател на местния съвет по туризъм. 31 642 

от тях са били чужденци. 
Събитието, което привлича ежегодно по 

над 10 000 посетители, е фестивалът „Опера на 

върховете”. Повече информация 

 

 
 

 

 

 

 Международни новини от света 
 

 

 България се представя на световното изложение FITUR 
 

България се представя на световното 

изложение FITUR, което се провежда в 

испанската столица Мадрид в периода 23-27 

януари 2019 г. Тази година събитието се 

организира за 38 път и в него участват най-

големите испански туроператори и туристически 

агенции и представители на бизнеса от стотици 

страни. 

В рамките на туристическия форум министър Ангелкова проведе в Мадрид 

работна среща с министъра на туризма на Кения Наджиб Балала, министър на туризма 

и търговията на Андора Франсеск Камп и ръководителя на WTTC Глория Гевара. 

 Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/nad-100-000-turisti-sa-posetili-belogradchik-prez-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/nad-100-000-turisti-sa-posetili-belogradchik-prez-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-se-predstavya-na-svetovnoto-izlozhenie-fitur/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-se-predstavya-na-svetovnoto-izlozhenie-fitur/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Топ 10 на страните с най-много приходи от туризъм в света 2018 

 

Приходите от туризъм в света не са 

разпределени равномерно в различните 

континенти, показват данните от 

последното проучване на Report on World 

Tourism Economy Trends, публикувано то 

Световната асоциация на туристическите 

градове. 

Според проучването, 20 са най-големите туристически центрове и 

именно те са получили над 80% от всички доходи от туристи през 

миналата година. Добре е представена Европа, която прибира 51% от 

доходите, но през миналата година най-сериозен ръст демонстрира 

Азиатско-Тихоокеанският регион. 

 Повече информация 

 

 

 

 

През 2018 г. туристите по света са били с 6% повече 

 

Броят на международните туристи в света е нараснал с 6% или 1,4 

милиона души през 2018 г. според данни на Световната организация по 

туризъм към ООН (СОТ / UNWTO), оповестени на 21 януари 2019 г. 

Това увеличение се дължи най-вече на туристите, пътуващи в Южна 

Европа, уточни агенцията на ООН, базирана в Мадрид. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/top-10-na-stranite-s-naj-mnogo-prihodi-ot-turizam-v-sveta/
http://tourismboard.bg/news/top-10-na-stranite-s-naj-mnogo-prihodi-ot-turizam-v-sveta/
http://tourismboard.bg/news/prez-2018-g-turistite-po-sveta-sa-bili-s-6-poveche/
http://tourismboard.bg/news/prez-2018-g-turistite-po-sveta-sa-bili-s-6-poveche/

