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за периода 23 – 29 март  2019 г. 
 

 

 

Изготвил: Иван Атанасов 

 

 

 

 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 

 Конгрес на Алианса на консерваторите и реформистите в Европа 

 

Д-р Полина Карастоянова в качеството си на изпълнителен директор представи 

Националния борд по туризъм на Конгреса на Алианса на консерваторите и 

реформистите в Европа, който се проведе в София на 22 март 2019. 

Повече информация 

  
 

  

 

http://tourismboard.bg/news/kongres-na-aliansa-na-konservatorite-i-reformistite-v-evropa/
http://tourismboard.bg/news/kongres-na-aliansa-na-konservatorite-i-reformistite-v-evropa/
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 Новини от членовете на НБТ 
 

 

Красимир Станев: Разчитаме да задържим нивата от миналата 

година, когато са реализирани 1 670 000 нощувки 
 

Между 3 и 5% е спадът на ранните 

записвания за активния летен сезон в 

курортен комплекс Албена, съобщи 

изпълнителният директор на акционерното 

дружество Красимир Станев, цитиран от 

БТА. 

Към момента са извършени около 75 

на сто от годишните записвания. 

Повече информация 

 

   
 

 

  
 Новини от други НПО в сектора Туризъм 
 

 

 Проф. Стоян Маринов: Хотелиерите трябва да насочат 

вниманието си към туристи от балканските пазари 

 

За да компенсират отлива на туристи от западните пазари тази година, 

хотелиерите във Варна и региона ще трябва да компенсират като насочат вниманието 

си към гости от близки и балкански държави. Това коментира за радио Фокус – Варна 

проф. Стоян Маринов от Варненската туристическа камара. Според него причината е в 

променената геополитическа обстановка.   

Повече информация 

 
 

 

  

http://tourismboard.bg/news/krasimir-stanev-razchitame-da-zadarzhim-nivata-ot-minalata-godina-kogato-sa-realizirani-1-670-000-noshtuvki/
http://tourismboard.bg/news/krasimir-stanev-razchitame-da-zadarzhim-nivata-ot-minalata-godina-kogato-sa-realizirani-1-670-000-noshtuvki/
http://tourismboard.bg/news/prof-stoyan-marinov-hotelierite-tryabva-da-nasochat-vnimanieto-si-kam-turisti-ot-balkanskite-pazari/
http://tourismboard.bg/news/prof-stoyan-marinov-hotelierite-tryabva-da-nasochat-vnimanieto-si-kam-turisti-ot-balkanskite-pazari/
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 Регионални новини от България 
 

 

 Без кърпи, палатки и каравани върху дюните на първо четене в 

парламента 

 

Парламентът прие на първо четене забрана за поставянето на плажни 

принадлежности и палатки, както и за преминаването, паркирането и престоя на пътни 

превозни средства върху подвижни, неподвижни и облесени дюни, освен в случаите на 

разрешено строителство. 

Промените, внесени от Министерския съвет, в Закона за устройството на 

Черноморското крайбрежие бяха одобрени единодушно с 97 гласа "за" на 28 март 2019 

г. Прецизирани са и административнонаказателните разпоредби на закона. 

Със законопроекта се създава възможност заповедите на министъра на туризма, 

с които се нарежда провеждането на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на 

обекти, изключителна държавна собственост, да подлежат на предварително 

изпълнение. Със законопроекта се създават два нови публични регистъра - на 

класифицираните морски плажове и на групираните морски плажове.. 

Повече информация 

  

 

 Първите летни туристи пристигнаха във Варна 

 
Първите организирани туристи по морето за сезон 2019 са вече у нас. Това са 70 

немски пенсионери, които идват за балнеолечение и рехабилитация в курорта Слънчев 

ден, край Варна, съобщи телевизия Европа.           Повече информация 

  

 

 Американски туристи откриха новия круизен сезон по река 

Дунав 

 
Първият кораб със 143 пасажери акостира сутринта на 22 март на понтона на 

„Дунав турс“, където по традиция бе посрещнат с концерт на Биг бенд Русе, съобщи 

Русе Медиа.           Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/bez-karpi-palatki-i-karavani-varhu-dyunite-na-parvo-chetene-v-parlamenta/
http://tourismboard.bg/news/bez-karpi-palatki-i-karavani-varhu-dyunite-na-parvo-chetene-v-parlamenta/
http://tourismboard.bg/news/parvite-letni-turisti-pristignaha-vav-varna/
http://tourismboard.bg/news/parvite-letni-turisti-pristignaha-vav-varna/
http://tourismboard.bg/news/amerikanski-turisti-otkriha-noviya-kruizen-sezon-po-reka-dunav/
http://tourismboard.bg/news/amerikanski-turisti-otkriha-noviya-kruizen-sezon-po-reka-dunav/
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 Туристическият бранш очаква труден летен сезон 

 

Труден сезон -  такива са очакванията на родния туризъм за лято 2019, съобщи 

Нова телевизия. Хотелиери и представители на бранша по южното Черноморие отчитат 

спад в ранните записвания на туристи от Германия, Русия и Англия. 

Повече информация 

  
 

 

 Банско ще привлича туристи с нови атракции 

 

Общинският съвет в Банско прие на своята сесията на 28 март 2019 г. 

Програмата за развитие на туризма. Предвижда се създаването на нови туристически 

атракции и културни маршрути, стимулиране и промотиране на алтернативни форми на 

зимния туризъм, базирани на културно-историческото наследство и уникалните 

природни дадености в региона.           Повече информация 

  
 

 

 По заповед на министъра на туризма няма да бъде сключен 

договор за стопанисване на плаж „Липите“ 

 

Причината е, че въпреки очакванията да бъде осигурен пешеходен достъп до 

ивицата, това няма възможност да се случи до откриването на летен сезон 2019. Според 

Закона за устройство на Черноморското крайбрежие безплатният пешеходен достъп е 

задължително условие, което трябва да бъде осигурено за туристите. 

Повече информация 

  
 

 

 Министерство на туризма започва процедура по заличаване на 

18 туроператора от Националния туристически регистър 

 

Търговците са със седалище и адрес на управление в град София, Бургас, Варна, 

Шумен, Бургас, Стара Загора, Сливен, Нови Искър и с. Водни пад. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-bransh-ochakva-truden-leten-sezon/
http://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-bransh-ochakva-truden-leten-sezon/
http://tourismboard.bg/news/bansko-shte-privlicha-turisti-s-novi-atraktsii/
http://tourismboard.bg/news/bansko-shte-privlicha-turisti-s-novi-atraktsii/
http://tourismboard.bg/news/po-zapoved-na-ministara-na-turizma-nyama-da-bade-sklyuchen-dogovor-za-stopanisvane-na-plazh-lipite/
http://tourismboard.bg/news/po-zapoved-na-ministara-na-turizma-nyama-da-bade-sklyuchen-dogovor-za-stopanisvane-na-plazh-lipite/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-zapochva-protsedura-po-zalichavane-na-18-turoperatora-ot-natsionalniya-turisticheski-registar/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-zapochva-protsedura-po-zalichavane-na-18-turoperatora-ot-natsionalniya-turisticheski-registar/
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 Интересът към ловния туризъм у нас се разраства 

 

Броят на организираните ловни 

туристи в България през 2018 г. нараства с с 

26.5% спрямо предходната, а приходите от 

ловен туризъм се увеличават с 15%. Това се 

разбира от данните, оповестени при 

откриването на 25-тата международна 

изложба "Природа, лов, риболов" в Пловдив 

на 28 март 2019 г. 

Повече информация 

  

 

 

 2% спад на нощувките в България през януари 2019 г. 
 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 

януари 2019 г., е с 2.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, 

но приходите от нощувки през януари 2019 г. са с 2.2% повече в сравнение с януари 

2018 г., показва статистиката на НСИ. 

Повече информация 

  
 

 

 

 5.6% ръст на посещенията на чужденци в България през 

февруари 2019 г. 
 

През февруари 2019 г. посещенията на чужденци в България са с 5.6% повече в 

сравнение с февруари 2018 година, като преобладава делът на посещенията с цел 

почивка и екскурзия - 41.8%. Това показват данните на НСИ. 

Повече информация 

  
 

 

 

http://tourismboard.bg/news/interesat-kam-lovniya-turizam-u-nas-se-razrastva/
http://tourismboard.bg/news/interesat-kam-lovniya-turizam-u-nas-se-razrastva/
http://tourismboard.bg/news/2-spad-na-noshtuvkite-v-balgariya-prez-yanuari-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/2-spad-na-noshtuvkite-v-balgariya-prez-yanuari-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/5-6-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-fevruari-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/5-6-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-fevruari-2019-g/
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 Български поклоннически маршрут ще свърже Велико Търново 

с Рилския манастир 

 

Пътят ще е маркиран и ще преминава през 60 населени места, 19 общини и 5 

епархии. Не се знае с точност откъде са минали монасите през далечната 1469 година 

на път към Рилската обител, но маршрутът е максимално близък до оригиналния, по 

който е връщането на мощите на св. Иван Рилски от Търново в Рилския манастир. 

Повече информация 

  

 

 

 Международни новини от България и света 
 

 

 България, Сърбия, Гърция и Румъния се срещат в Букурещ 

 

Румънските туристи могат да си купуват електронна винетка още преди да 

влязат в България – как да ползват системата, ще даде указания регионалният министър 

Петя Аврамова на румънския си колега. Българското и румънското правителство 

заседават заедно в Букурещ на 29 март 2019 г., а по-късно България, Румъния, Гърция и 

Сърбия са на четиристранна среща, съобщи Нова телевизия. 

Повече информация 

  

 

 

 Буковите гори на „Централен Балкан“ вече са обект на 

световното наследство на ЮНЕСКО 

 

Национален парк „Централен Балкан“ 

получи сертификат за обект на световното 

наследство на ЮНЕСКО, който беше 

представен от Министерството на околната 

среда и водите (МОСВ) на 27 март 2019 г. С 

него буковите гори в парка стават част от 

сериен европейски обект на световното 

наследство „Старите и първични букови гори 

на Карпатите и други региони в Европа“.             Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/balgarski-poklonnicheski-marshrut-shte-svarzhe-veliko-tarnovo-s-rilskiya-manastir/
http://tourismboard.bg/news/balgarski-poklonnicheski-marshrut-shte-svarzhe-veliko-tarnovo-s-rilskiya-manastir/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-sarbiya-gartsiya-i-rumaniya-se-sreshtat-v-bukuresht/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-sarbiya-gartsiya-i-rumaniya-se-sreshtat-v-bukuresht/
http://tourismboard.bg/news/bukovite-gori-na-tsentralen-balkan-veche-sa-obekt-na-svetovnoto-nasledstvo-na-yunesko/
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 Ръст на българските туристи в Германия 

 

Ръст на българските туристи, които посещават Германия през последните 

години отчитат от Туристическия борд на Германия. Само за миналата година са 

регистрирани близо 400 хиляди нощувки на българи, което е с 12% повече от средното 

ниво на посещаемост на наши туристи в Германия. 

Повече информация 

 

  

 

 Турция приема руски туристи без визи и паспорти, Гърция 

очаква сериозен спад 

 

Няма да се оправдаят очакванията 

на гръцкия туристически сектор за 

привличане на повече руски туристи тази 

година. Според турската телеграфна 

агенция, цитирана от гръцките медии, 

Анкара е готова да допусне руските 

туристи да почиват в Турция при облекчен 

режим - само с лични карти без паспорт и 

визи. 

Повече информация 

 

  

                                              

http://tourismboard.bg/news/rast-na-balgarskite-turisti-v-germaniya/
http://tourismboard.bg/news/rast-na-balgarskite-turisti-v-germaniya/
http://tourismboard.bg/news/turtsiya-priema-ruski-turisti-bez-vizi-i-pasporti-gartsiya-ochakva-seriozen-spad/
http://tourismboard.bg/news/turtsiya-priema-ruski-turisti-bez-vizi-i-pasporti-gartsiya-ochakva-seriozen-spad/

