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Изготвил: Иван Атанасов 

 
 Регионални новини от България 
 

 

 България трябва да се съобрази с много различни особености на 

чуждите туристи 

 

Чуждестранните туристи, посещаващи България, се различават доста що се 

отнася до характерни особености по планирането и осъществяването на почивката си. 

Това сочи доклад на Министерството на туризма, изпратен до парламентарната 

комисия по икономическа политика във връзка с планираните за 2019 година дейности 

по туристическа реклама на страната в чужбина. 

Докладът обобщава резултатите от специални анкетни проучвания на пазарите, 

от които идват най-много туристи в България или към които са насочени усилията за 

привличане на повече гости. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/balgariya-tryabva-da-se-saobrazi-s-mnogo-razlichni-osobenosti-na-chuzhdite-turisti/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-tryabva-da-se-saobrazi-s-mnogo-razlichni-osobenosti-na-chuzhdite-turisti/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Български визи ще се получават в 15 китайски града 
 

Български визи ще може съвсем скоро да се получават в 15 китайски града, 

обяви вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева по време 

на среща с председателя на Българо-китайската търговско-промишлена палата 

(БКТПП) Лъчезар Динев. В момента визи за България се получават само в столицата 

Пекин и в Шанхай. 

 Повече информация 

 
 

 Разширяват голф комплекс Тракийски скали с хотел 

 
„Трейшън Клифс Голф Енд Спа Резорт“ 

ЕАД е представило проект за реконструкция и 

разширяване на съществуващия комплекс 

„Тракийски скали“ (Tracian Cliffs). 

Според проекта, предстои да бъде 

извършена реконструкция на девет сгради, 

които ще бъдат превърнати в хотелски 

апартаменти.. 

 Повече информация 

 
 

 Първият къмпинг за СПА туризъм се изгражда до Велинград 

 

Първият в България къмпинг за СПА 

туризъм се изгражда до Велинград и се очаква 

да бъде открит през лятото. Инвеститор в 

обекта е местната строителна компания 

"Александър и синове" ЕООД. 

Новият къмпинг ще разполага със 

собствен СПА център с минерална вода, зони 

за кемпери, каравани и палатки, детски кътове, 

както и различни сервизни помещения за пране на дрехи, приготвяне на храна и др. Той 

ще бъде върху терен от 6 дка, като планът е на следващ етап да бъде разширен. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/balgarski-vizi-shte-se-poluchavat-v-15-kitajski-grada/
http://tourismboard.bg/news/balgarski-vizi-shte-se-poluchavat-v-15-kitajski-grada/
http://tourismboard.bg/news/razshiryavat-golf-kompleks-trakijski-skali-s-hotel/
http://tourismboard.bg/news/razshiryavat-golf-kompleks-trakijski-skali-s-hotel/
http://tourismboard.bg/news/parviyat-kamping-za-spa-turizam-se-izgrazhda-do-velingrad/
http://tourismboard.bg/news/parviyat-kamping-za-spa-turizam-se-izgrazhda-do-velingrad/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Смени се собствеността в курорта Слънчев ден 

 

Ресторантьорът и дългогодишен президент на футболния клуб „Ботев“ – 

Пловдив на Ангел Палийски e придобил чрез фирмата си „Амадеус – Ей Си Джи“ 

комплекса „Слънчев ден“ от пловдивския бизнесмен Георги Гергов. 

Повече информация 

 

 

 Културни събития водят туристи в Берковица 

 

Над 50 значими за град Берковица и 

общината събития намериха място в 

културния и спортен календар за 2019 година, 

който бе приет на заседание на Общински 

съвет. 

Културният туризъм все повече 

привлича гости и туристи, които съобразяват 

почивката си с някои празници в Берковица. 

Повече информация 

 

 

 

 

 Международни новини от България и света 
 

 

 Ранните записвания на руски туристи за България са намалели с 

25% през 2019 г. 
 

В интервю за БНР министър Ангелкова потвърди тенденцията към намаляване 

на интереса на руските туристи към страната ни и посочи целите на посещението си в 

Москва. Повече информация 

 
 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/smeni-se-sobstvenostta-v-kurorta-slanchev-den/
http://tourismboard.bg/news/smeni-se-sobstvenostta-v-kurorta-slanchev-den/
http://tourismboard.bg/news/kulturni-sabitiya-vodyat-turisti-v-berkovitsa/
http://tourismboard.bg/news/kulturni-sabitiya-vodyat-turisti-v-berkovitsa/
http://tourismboard.bg/news/rannite-zapisvaniya-na-ruski-turisti-za-balgariya-sa-namaleli-s-25-prez-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/rannite-zapisvaniya-na-ruski-turisti-za-balgariya-sa-namaleli-s-25-prez-2019-g/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Министър Ангелкова проведе работни срещи в Москва 
 

Министърът на туризма Николина 

Ангелкова проведе в Москва срещи с 

представители на Съвета на федерацията 

(CФ), Групата за сътрудничество с България, 

зам.-председателя на Съвета на федерацията 

Иляс Умаханов, зам.-министъра на 

икономическото развитие на Русия Сергей 

Галкин, първия зам.-председател на руската 

Държавна Дума Иван Мелников и руски туроператори. Министърът е на официално 

посещение в руската столица, придружавана от българска парламентарна делегация. 

 Повече информация 

 
 

 

 Министерството на туризма получи отличие на международното 

туристическо изложение EMITT 2019 

 

Министерството на туризма получи награда за България за дълготрайно 

успешно партньорство по време на 23-ото издание на изложението East Mediterranean 

International Tourism & Travel (EMITT), което се провежда ежегодно в Истанбул, 

Турция. 

 Повече информация 

 
 

 

 Как се промениха предпочитанията на руските туристи за 10 

години 
 

Преди 10 години световните експерти прогнозираха, че към 2020 г. броят на 

туристите в цял свят ще надхвърли 1,5 милиарда души. През 2018 г. повечето прогнози 

се сбъднаха – броят на туристите вече възлиза на 1,4 милиарда в сравнение с 936 

милиона през 2008 г. 

 Повече информация 

 
 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotni-sreshti-v-moskva-2/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotni-sreshti-v-moskva-2/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-poluchi-otlichie-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-emitt-2019/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-poluchi-otlichie-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-emitt-2019/
http://tourismboard.bg/news/kak-se-promeniha-predpochitaniyata-na-ruskite-turisti-za-10-godini/
http://tourismboard.bg/news/kak-se-promeniha-predpochitaniyata-na-ruskite-turisti-za-10-godini/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Венеция въвежда такси за туристите за ден от май 2019 г. 
 

Властите на Венеция вероятно ще 

започнат да искат дневна такса за туристите, 

пребиваващи само ден в "града на каналите" 

още от месец май 2019 г. Таксата ще е от 3 

евро, каза кметът на града Луиджи Бруняро. 

Следващата година тя може да се 

увеличи на 6 евро, а после да стане 10 евро в 

натоварените туристически дни. 

 Повече информация 

 

 

 

 Сърбия с нови мерки за привличане на чужди туристи 
 

Сръбското правителство отпуска целево 50 млн. динара за насърчаване на 

организираното пристигане на чужди туристи в страната. 

 За тези средства ще могат да кандидатстват сръбски туристически и транспортни 

агенции, които се занимават с организирани турове, както и с конгресен туризъм, тъй 

като според министерството на туризма, участниците в тях са по-платежоспособни от 

останалите туристи. 

 Повече информация 

 

 

 

 Словения отчита рекорди в туризма през 2018 г. 
 

Според предварителни данни 2018 г. обещава да бъде рекордна за словенския 

туризъм с регистрирани 5,8 млн. пристигнали туристи и 15,3 млн. нощувки, което 

представлява 12 % от БВП на страната, съобщи словенската Slovenian Press Agency. 

 Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/venetsiya-vavezhda-taksi-za-turistite-za-den-ot-maj-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/venetsiya-vavezhda-taksi-za-turistite-za-den-ot-maj-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/sarbiya-s-novi-merki-za-privlichane-na-chuzhdi-turisti/
http://tourismboard.bg/news/sarbiya-s-novi-merki-za-privlichane-na-chuzhdi-turisti/
http://tourismboard.bg/news/sloveniya-otchita-rekordi-v-turizma-prez-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/sloveniya-otchita-rekordi-v-turizma-prez-2018-g/

