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Изготвил: Иван Атанасов 

 

 

 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 6-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО 

ТУРИЗЪМ 

 

На 23 Април, 2019 г., в 

хотел Хилтън, София, ще се 

проведе 6-та годишна среща на 

НБТ със съдействието на 

Министерство на туризма и 

Столична община. 

Темата на срещата е "2019 – 

година на вътрешния туризъм, 

инвестициите и иновациите". 

Вж. Програма 

http://tourismboard.bg/?event=6-ta-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam
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 Д-р Полина Карастоянова: Конгресният туризъм отваря вратите 

към Пловдив 

 

Изпълнителният директор на 

Националния борд по туризъм Полина 

Карастоянова, доктор в професионално 

направление „Обществени комуникации и 

информационни науки“, в обстойно интервю 

за пловдивския в-к Марица от 18 април 2019 

г. 

Прочети интервю 

 

   

 

 

  

 
 Регионални новини от България 
 

 

 Международно туристическо изложение „Културен туризъм 

2019“ – Велико Търново 

 

На 18 април 2019 г. се откри 

Международното туристическо изложение 

„Културен туризъм 2019“ – Велико 

Търново, което се провежда от 18 до 20 

април в Двореца на културата и спорта 

„Васил Левски“. 

Първият специализиран форум за 

популяризиране на културния туризъм, 

подпомага развитието му и популяризира у 

нас и зад граница представянето на България като целогодишна дестинация. Десетки 

общини, туристически сдружения, културни институции и др. заедно с партньорите на 

Велико Търново от чужбина, представят своята дейност и добри практики, успешни 

проекти, събития, изложби, издания в един от най-предпочитаните видове туризъм. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-kongresniyat-turizam-otvarya-vratite-kam-plovdiv/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-kongresniyat-turizam-otvarya-vratite-kam-plovdiv/
http://tourismboard.bg/news/mezhdunarodno-turistichesko-izlozhenie-kulturen-turizam-2019-veliko-tarnovo/
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 БСК подготвя колективен иск срещу наредбата за касовите 

апарати 

 
Българската стопанска камара (БСК) ще заведе колективен иск срещу Наредба 

Н18 на Министерство на финансите, която наложи въвеждането на нови касови 

апарати. Към момента към иска са се присъединили над 170 фирми, съобщиха от 

работодателската организация. 

Повече информация 

  

 

 

 

 Приходите от чуждестранни туристи са с 4,3% ръст за периода 

декември 2018-февруари 2019 г. 

 
Приходите от международен туризъм възлизат на 425 млн. евро за периода 

декември 2018 г.–февруари 2019 г. и ръстът им е 4,3% в сравнение със същия период 

година по-рано. 

Повече информация 

 

 

 

 

 10-процентов спад при ранното записване по Южното 

Черноморие на туристи от Русия и Германия 

 
Около 10 % е спадът до момента при ранното записване по Южното Черноморие 

на туристи от Русия и Германия. Това каза в Бургас министърът на туризма Николина 

Ангелкова на 17 април 2019 г. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/bsk-podgotvya-kolektiven-isk-sreshtu-naredbata-za-kasovite-aparati/
http://tourismboard.bg/news/bsk-podgotvya-kolektiven-isk-sreshtu-naredbata-za-kasovite-aparati/
http://tourismboard.bg/news/prihodite-ot-chuzhdestranni-turisti-sa-s-4-3-rast-za-perioda-dekemvri-2018-fevruari-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/prihodite-ot-chuzhdestranni-turisti-sa-s-4-3-rast-za-perioda-dekemvri-2018-fevruari-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/10-protsentov-spad-pri-rannoto-zapisvane-po-yuzhnoto-chernomorie-na-turisti-ot-rusiya-i-germaniya/
http://tourismboard.bg/news/10-protsentov-spad-pri-rannoto-zapisvane-po-yuzhnoto-chernomorie-na-turisti-ot-rusiya-i-germaniya/
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 Около 7-9 % ръст на туристи през зимния сезон отчитат 

хотелиери в Пампорово 

 
Ръст на туристи от около 7-9 процента се наблюдава през приключилия зимен 

сезон в Пампорово, заяви Пантелей Мемцов, председател на Регионалната 

туристическа асоциация Родопи. По негова оценка ски сезонът е успешен с над 75 на 

сто средна заетост на легловата база в хотелите. 

Повече информация 

 

 

 

 200 000 чешки туристи се очакват това лято в българските 

курорти 

 

Около 200 000 чешки туристи се очакват 

това лято в българските курорти, съобщи 

чешкият посланик Душан Щраух при среща с 

кмета на Община Добрич Йордан Йорданов. 

По думите му, за разлика от прогнозирания 

спад на руски и немски туристи, при чешките 

се очаква ръст от 5 процента. 

Повече информация 

 

 

 Закъснява сезонът в Слънчев бряг, чакат първите туристи за 

Великден 

 
Сезонът в Слънчев бряг закъснява, съобщи радио Бургас. Първите туристи се 

очакват за Великден, като те ще бъдат основно румънци, гърци и българи, които ще 

празнуват Великден. Курортът се очаква да се напълни едва след 15-ти май. 

Повече информация 

 

 

 

 

  

http://tourismboard.bg/news/okolo-7-9-rast-na-turisti-prez-zimniya-sezon-otchitat-hotelieri-v-pamporovo/
http://tourismboard.bg/news/okolo-7-9-rast-na-turisti-prez-zimniya-sezon-otchitat-hotelieri-v-pamporovo/
http://tourismboard.bg/news/200-000-cheshki-turisti-se-ochakvat-tova-lyato-v-balgarskite-kurorti/
http://tourismboard.bg/news/200-000-cheshki-turisti-se-ochakvat-tova-lyato-v-balgarskite-kurorti/
http://tourismboard.bg/news/zakasnyava-sezonat-v-slanchev-bryag-chakat-parvite-turisti-za-velikden/
http://tourismboard.bg/news/zakasnyava-sezonat-v-slanchev-bryag-chakat-parvite-turisti-za-velikden/
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Международни новини от света 
 

 

 Франция е най-посещаваната от туристи страна в света 

 

Според френския национален статистически институт броят на нощувките в 

хотели в цялата страна, къмпингите и хостелите е достигнал 438,2 млн. през 2018 г. 

Това е повишение с цели 9 млн. души спрямо предходната година. Данните, разбира се, 

не включват нощувките, запазени чрез платформи за „споделено настаняване“ като 

„Еър Би ен Би“. 

Повече информация 

 

 

 Обявиха градовете, чиято популярност е нараснала сред 

туристите 

 

Специалисти от британската 

изследователска компания са анализирали 

статистиката от Google Trends, за да установят 

от кои дестинации за пътуване са станали по-

популярни сред туристите през 2019 година в 

сравнение с 2009 година. 

Унгарската столица Будапеща се оказва 

градът с най-голям ръст – 87% за 10 години. 

Повече информация 

 

 

 Холандия очаква 1 млн. чужди туристи за Великденския уикенд 

 

Над един милион чуждестранни 

туристи се очакват в Холандия за 

великденския уикенд, което е абсолютен 

рекорд, съобщи холандското бюро по 

туризма. Директорът на бюрото Йос Франкен 

каза, че очаква посетителите на страната му 

да похарчат 300 млн. евро. 

. 

Повече информация  

http://tourismboard.bg/news/frantsiya-e-naj-poseshtavanata-ot-turisti-strana-v-sveta/
http://tourismboard.bg/news/frantsiya-e-naj-poseshtavanata-ot-turisti-strana-v-sveta/
http://tourismboard.bg/news/obyaviha-gradovete-chiyato-populyarnost-e-narasnala-sred-turistite/
http://tourismboard.bg/news/obyaviha-gradovete-chiyato-populyarnost-e-narasnala-sred-turistite/
http://tourismboard.bg/news/holandiya-ochakva-1-mln-chuzhdi-turisti-za-velikdenskiya-uikend/

