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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 

 Д-р Полина Карастоянова: Необходими са още средства за 

реклама, за да спасим късните записвания 

 

"Това е, за да можем, отчитайки 

тенденциите от спад в ранните записвания, 

да спасим късните записвания този сезон", 

заяви за централната емисия "По света и у 

нас" на Канал 1 изпълнителният директор на 

НБТ д-р Полина Карастоянова на 19 март 

2019 г. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-neobhodimi-sa-oshte-sredstva-za-reklama-za-da-spasim-kasnite-zapisvaniya/
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 Туристическият бизнес иска 10 млн. лв. за реклама 
 

Д-р Полина Карастоянова 

аргументира размера на сумата с това, че ще 

се работи в ситуация, която изисква бърза 

реакция и при естествено завишени цени в 

условията на кратка реализация на всички 

медийни, маркетингови и рекламни 

кампании и изрази надежда в рамките на 

следващия месец този ресурс да бъде 

наличен. Тя отчете, че сегашният бюджет за 

реклама е недостатъчен и не може да "надвие" наблюдаваната мащабна конкуренция, 

пише в-к Стандарт. 

Повече информация 

 

 

 Развитието на конгресния и събитиен туризъм е ключова 

стратегическа цел за НДК 

 

Националният борд по туризъм (НБТ) и Националният дворец на културата 

(НДК) положиха началото на съвместни действия с цел развитие на конгресния и 

културен туризъм в София. 

Двете организации обмениха идеи за организиране на съвместно събитие, което 

да популяризира конгресните и културни центрове в региона, сред които НДК заема 

водещо място. 

Повече информация 

  
 

 Пет европейски първенства и звезди от световен ранг в 

Европейския курорт на спорта Албена 

 

Албена представи спортния си 

календар за 2019 година на пресконференция 

в София на 19 март 2019 г. Пет Европейски 

шампионата са част от програмата, която 

стартира на 7 април с Европейско 

първенство по тенис на маса за глухонеми 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-biznes-iska-10-mln-lv-za-reklama/
http://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-biznes-iska-10-mln-lv-za-reklama/
http://tourismboard.bg/news/razvitieto-na-kongresniya-i-sabitien-turizam-e-klyuchova-strategicheska-tsel-za-ndk/
http://tourismboard.bg/news/razvitieto-na-kongresniya-i-sabitien-turizam-e-klyuchova-strategicheska-tsel-za-ndk/
http://tourismboard.bg/news/pet-evropejski-parvenstva-i-zvezdi-ot-svetoven-rang-v-evropejskiya-kurort-na-sporta/
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 Регионални новини от България 
 

 

 

 Българските винено-кулинарните дестинации вече са 

дигитализирани 

 

12–те винено-кулинарни дестинации 

са дигитализирани и достъпни на сайта на 

Министерството на туризма. 

Интерактивната карта дава 

възможност с един клик на избрана 

дестинация да се получава информация за 

туристически атракции, в региона, за 

типични кулинарни специалитети и виното, 

характерни за района. Включено е и описание на туристическите забележителности в 

дестинацията, всяка е отбелязана с точното си географско местоположение. 

Повече информация 

 
 

 

 Какво харесват чуждите туристи в София? 

 

Културно-познавателният туризъм, съчетан с лесната достъпност, ниските цени, 

разнообразието от заведения и местната кухня са предимствата на София като 

туристическа дестинация. 

Столицата се посещава предимно от младежи, дошли на кратка екскурзия с 

приятели, но се наблюдава и висок дял на повторните посетители от България с бизнес 

цели. 

Това показва поредното проучване на екипа на общинската инициатива "Визия 

за София", чиято цел е създаването на дългосрочна стратегия за развитието на града и 

промяна на общия устройствен план. 

Повече информация 

 

  
 

http://tourismboard.bg/news/balgarskite-vineno-kulinarnite-destinatsii-veche-sa-digitalizirani/
http://tourismboard.bg/news/balgarskite-vineno-kulinarnite-destinatsii-veche-sa-digitalizirani/
http://tourismboard.bg/news/kakvo-haresvat-chuzhdite-turisti-v-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/kakvo-haresvat-chuzhdite-turisti-v-sofiya/
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 Чуждестранните туристи в България са се увеличили с 31% за 

четири години 

 

Чуждестранните туристи в България са нараснали с 31% за последните четири 

години, а приходите от туризъм с 34 на сто. Това обяви министърът на туризма 

Николина Ангелкова при изслушването в парламента относно напредъка по 

приоритетите в сектора на 15 март 2019 г. 

Повече информация 

 

  

 Очаква се спад на пътникопотока на Летище Варна 

 

12% спад на пътникопотока са очакванията за сезона на Летище Варна, казаха за 

“Нова Варна” от пресслужбата на аеропорта. След историческите ръстове на 

пътникопотока на летище Варна през последните 3 години – над 64% общо за периода 

2015-2018 г. – очакванията за 2019 г. са за лек спад и завръщане към нивата от 2017 г. 

(в рамките на около 10-12%). 

Повече информация 

 

  

 Бургаски хотелиери са притеснени от спада на туристи това лято 

 

Притеснени от очаквания спад на туристи това лято, собственици на малки 

хотели край морето са решили да продадат бизнеса си, съобщава Kmeta.bg. 

Брокери на недвижими имоти от област Бургас коментират, че тази тенденция е 

започнала още преди няколко години, но в момента предлагането на семейни хотели за 

продажба е още по-голямо. 

Повече информация 

 

  

 Среща на работещите в сферата на туризма от Южното 

Черноморие в Бургас 

 

На 21 март 2019 г. се проведе в Бургас втората среща на работещите в сферата 

на туризма от Южното Черноморие. В дискусията се включиха представители на 

местната власт, на бизнеса и регионални сдружения в сектора. Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/chuzhdestrannite-turisti-v-balgariya-sa-se-uvelichili-s-31-za-chetiri-godini/
http://tourismboard.bg/news/chuzhdestrannite-turisti-v-balgariya-sa-se-uvelichili-s-31-za-chetiri-godini/
http://tourismboard.bg/news/ochakva-se-spad-na-patnikopotoka-na-letishte-varna/
http://tourismboard.bg/news/ochakva-se-spad-na-patnikopotoka-na-letishte-varna/
http://tourismboard.bg/news/burgaski-hotelieri-sa-pritesneni-ot-spada-na-turisti-tova-lyato/
http://tourismboard.bg/news/burgaski-hotelieri-sa-pritesneni-ot-spada-na-turisti-tova-lyato/
http://tourismboard.bg/news/sreshta-na-raboteshtite-v-sferata-na-turizma-ot-yuzhnoto-chernomorie-v-burgas/
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 Пампорово отчита ръст на туристите със 17% този сезон 

 

Лифтовете в Пампорово работят на пълни обороти, а голяма част от хотелите са 

заети на 100%. В събощото време тази година се наблюдават повече туристи в 

сравнение с миналия зимен сезон. 

„Има ръст, който не е малък – над 17%, което е доста и очакваме така да 

продължи и в следващите години.”, заяви пред TrafficNews.bg собственикът на 

„Пампорово” АД Цветелина Бориславова. Тя твърди, че курортът се радва на устойчив 

растеж на туристи. 

Повече информация 

 

  

 Велико Търново привлича туристи с богата културна програма в 

седмицата на своя празник 

 

Събития от всички жанрове намират място в програмата на община Велико 

Търново по повод предстоящия празник на града на 22 март. 

Повече информация 

  

  

 Подготвят крепост за туристическа атракция в Община Сопот 

 

Късноантичната крепост Хисарлъка край 

сопотското село Анево може да се превърне в 

туристическа атракция. Около този проект се 

обединиха кметът на Сопот Деян Дойнов и 

ръководителят на катедра „История и археология“ 

в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

доц. д-р Георги Митрев, съобщава Marica.bg. 

Двамата вече имаха разговор и се очаква за бъдещите дейности да бъде подписан 

договор. Работата на терен, в която ще участват и студенти от Пловдивския 

университет, може да започне още това лято. 

Повече информация 

 

  

 

 

http://tourismboard.bg/news/pamporovo-otchita-rast-na-turistite-sas-17-tozi-sezon/
http://tourismboard.bg/news/pamporovo-otchita-rast-na-turistite-sas-17-tozi-sezon/
http://tourismboard.bg/news/veliko-tarnovo-privlicha-turisti-s-bogata-kulturna-programa-v-sedmitsata-na-svoya-praznik/
http://tourismboard.bg/news/veliko-tarnovo-privlicha-turisti-s-bogata-kulturna-programa-v-sedmitsata-na-svoya-praznik/
http://tourismboard.bg/news/podgotvyat-krepost-za-turisticheska-atraktsiya-v-obshtina-sopot/
http://tourismboard.bg/news/podgotvyat-krepost-za-turisticheska-atraktsiya-v-obshtina-sopot/


  

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Седалище: гр. София 1504 

ул. “Оборище” 19 

Офис: гр. София 1113 

ул. “Николай Хайтов” 2, вх.Д, ет. 2 

e-mail: office@nationaltourismboard.bg 

T +359 2 9714461 M +359 888 515325 

www.tourismboard.bg 

 

 

 Международни новини от България и света 
 

 

 

 Събития от мащаба на Интерски конгреса в Пампорово са 

изключителна възможност да популяризираме България като зимна 

дестинация 
 

Събития от мащаба на Интерски конгреса в 

Пампорово са изключителна възможност да 

популяризираме България като зимна дестинация, 

но и като маршрут за целогодишен туризъм, 

включително и за провеждане на големи делови 

прояви. Това заяви министърът на туризма 

Николина Ангелкова пред медиите преди старта на 

свeтовния форум на 17 март 2019 г. 

Повече информация 

 
 

 Битката за туристи започна: Как турците цакат Гърция с оферти 

и привличат повече българи 
 

Близо 80 евро струва нощувка в Гърция, равна на две по българското 

Черноморие. Срещу това, обаче, стои евтина лира и турско гостоприемство. Но Гърция 

си е Гърция, ако ще почивате в Керамоти, резервирайте през март, защото през май ще 

е много късно, поясняват туристическите агенции за Blitz.bg. 

Кръстопътят за нашенци през летния сезон. Гърците увеличават цените за „нощ 

под звездите” на Бяло море, турците ги свалят. 

Повече информация 

              
 

 Турция строи ново пристанище за круизни кораби 
 

В Истанбул ще бъде построено ново пристанище за круизни кораби. Това ще 

доведе до ръст на туристите не само в мегаполиса, но и като цяло в Турция. 

„Изграждането му ще приключи през 2021 г.”, каза министърът на културата и туризма 

Мехмет Ерсой, като не уточни началната дата на изграждане. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/sabitiya-ot-mashtaba-na-interski-kongresa-v-pamporovo-sa-izklyuchitelna-vazmozhnost-da-populyarizirame-balgariya-kato-zimna-destinatsiya/
http://tourismboard.bg/news/sabitiya-ot-mashtaba-na-interski-kongresa-v-pamporovo-sa-izklyuchitelna-vazmozhnost-da-populyarizirame-balgariya-kato-zimna-destinatsiya/
http://tourismboard.bg/news/bitkata-za-turisti-zapochna-kak-turtsite-tsakat-gartsiya-s-oferti-i-privlichat-poveche-balgari/
http://tourismboard.bg/news/bitkata-za-turisti-zapochna-kak-turtsite-tsakat-gartsiya-s-oferti-i-privlichat-poveche-balgari/
http://tourismboard.bg/news/turtsiya-stroi-novo-pristanishte-za-kruizni-korabi/http:/tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-iznese-lektsiya-v-moskovskiya-darzhaven-institut-za-mezhdunarodni-otnosheniya/
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 Румъния е най-бързо растящата дестинация за британските 

туристи 
 

Cпopeд cĸopoшeн aнaлиз нa бpитaнcĸaтa 

тypиcтичecĸa ĸoмпaния Оn Тhе Gо Тоurѕ, в ĸoйтo 

ca изпoлзвaни дaнни нa Cвeтoвнaтa opгaнизaция 

пo тypизъм ĸъм OOH зa 2018 гoдинa, нoвaтa нaй-

любимa cтpaнa зa пътyвaнe e Pyмъния. 

Изчиcлeниятa paзĸpивaт oщe, чe мeждy 

2007 и 2017 гoдинa пoceщeниятa нa бpитaнcĸи 

тypиcти в изтoчнoeвpoпeйcĸи cтpaни и в тaĸивa, ĸoитo нe ca типични зa тяx 

дecтинaции, ca нapacнaли знaчитeлнo, пишe мecтнoтo издaниe Ѕtаndаrt. 

Повече информация 

                                           

 

                                         
 

 Държавите, които привличат в пъти повече туристи, отколкото 

са жителите им 
 

Някои държави привличат в пъти повече 

туристи, отколкото са жителите им. Световен 

първенец по този показател е Андора - 

минидържава, сгушена в Пиренеите между 

Испания и Франция. 

Андора се радва на интерес основно от 

любителите на планинския туризъм - на първо 

място ските, но не само. С население от 77 хил. 

души тя успява да привлече по 3 млн. туристи годишно, което означава, че на всеки 

местен жител се падат 39-има. 

Повече информация 

                          

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/rumaniya-e-naj-barzo-rastyashtata-destinatsiya-za-britanskite-turisti/
http://tourismboard.bg/news/rumaniya-e-naj-barzo-rastyashtata-destinatsiya-za-britanskite-turisti/
http://tourismboard.bg/news/darzhavite-koito-privlichat-v-pati-poveche-turisti-otkolkoto-sa-zhitelite-im/
http://tourismboard.bg/news/darzhavite-koito-privlichat-v-pati-poveche-turisti-otkolkoto-sa-zhitelite-im/
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 Калифорнийски град спря достъпа на туристи 
 

Струпването на десетки хиляди туристи 

край калифорнийското градче Лейк Елсинор в 

САЩ принуди властите да затворят достъпа до 

близкия каньон, покрит с килим от макове. 

Суперцъфтежът на маковете по хълмовете 

край Лейк Елсинор, на около 90 минути път с 

автомобил от Сан Диего, беше предизвикан от 

обилните валежи след 7-годишна суша. 

Обикновено това се случва веднъж на десетилетие. 

Повече информация 

                                                                                    

                                                                       

http://tourismboard.bg/news/kalifornijski-grad-sprya-dostapa-na-turisti/
http://tourismboard.bg/news/kalifornijski-grad-sprya-dostapa-na-turisti/

