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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Ръководството на Националния борд по туризъм на работна 

среща в Българската търговско-промишлена палата 

 

На срещата между ръководствата на 

двете организации, проведена на 9 май 

2019 г., бяха обсъдени въпроси от взаимен 

интерес и възможността НБТ да представи 

на предстоящото Общо събрание на БТПП 

своята дългосрочна визия за развитието на 

сектора Туризъм в България. 

Повече информация 

  
 

http://tourismboard.bg/news/rakovodstvoto-na-natsionalniya-bord-po-turizam-na-rabotna-sreshta-v-balgarskata-targovsko-promishlena-palata/
http://tourismboard.bg/news/rakovodstvoto-na-natsionalniya-bord-po-turizam-na-rabotna-sreshta-v-balgarskata-targovsko-promishlena-palata/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Ваканционно селище Албена с престижно отличие за иновации 

 

С престижното отличие за най-

иновативна СПА дестинация беше 

наградено ваканционно селище Албена по 

време на 24тия конгрес на европейските 

СПА центрове, който се проведе от 8 до 10 

май в Хърватия. 

В модерния спа център „Медика-

Албена“ се предлагат иновативни програми 

за справяне с различни здравословни проблеми: артрофит, гуна, детокс, режими за 

алкално хранене, включване на натурални български продукти като кисело мляко, 

билки и мед са само част от съвременните технологии, които специалистите в Албена 

прилагат, за да бъдат максимално полезни на избралите комплекса за своята СПА 

почивка. 

Повече информация 

 

 
 

 В курорта „Св. Св. Константин и Елена“ започва V пленер по 

скулптура „Докосване до природата“ 

 

На 7 май започва V пленер по 

скулптура "Докосване до природата" в 

курорта Св. Св. Константин и Елена, който 

се провежда с финансовата подкрепа на 

Община Варна - Фонд Култура. Изложбата 

на готовите творби ще видим на 21 май за 

празника на курорта Св. Св. Константин и 

Елена. 

Повече информация 

 
 

 

 

http://tourismboard.bg/news/vakantsionno-selishte-albena-s-prestizhno-otlichie-za-inovatsii/
http://tourismboard.bg/news/vakantsionno-selishte-albena-s-prestizhno-otlichie-za-inovatsii/
http://tourismboard.bg/news/v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-zapochva-v-plener-po-skulptura-dokosvane-do-prirodata/
http://tourismboard.bg/news/v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-zapochva-v-plener-po-skulptura-dokosvane-do-prirodata/
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 Млади кулинарни таланти подкрепяни от Албена спечелиха 

престижна награда 

 

Елеонора Ангелова и Тенжел 

Абилова от Професионалната гимназия по 

туризъм „П. К. Яворов“ в Добрич са сред 

четирите победителки в националния 

конкурс „Аз готвя най-добре“, организиран 

през 2018 от проекта ДОМИНО и HRC „Аз 

готвя най-добре“. 

От 2016 г. ваканционно селище 

Албена е партньор на Гимназията по 

туризъм в Добрич като организира дуално обучение за избралите паралелка 

„помощник-готвач“. От 2018 г. беше разкрита и втора паралелка с активната подкрепа 

на комплекса – „кетъринг“. 

Повече информация 

 

 

 
 

 Доц. Драганов: Януари, февруари и март завършват с ръст в 

броя туристи 

 

"Направиха се инвестиции в нови хотели от турски инвеститори, мениджъри и 

персонал. Хотели с 14-16 басейна. Има такива в Ахелой, Слънчев бряг, Св. св. 

Константин и Елена, в София. Прекрасни инвестиции се направиха в Пазарджик, 

Старосел, Гоце Делчев, Огняново, базирани на минерални води. Инвестициите в 62 000 

къщи също са предимство", разказа доц. Драганов от Института за анализи и оценки в 

туризма и член на Контролния съвет на НБТ в ефира Bloomberg TV Bulgaria на 7 май 

2019 г. 

Повече информация 

 

 

 

  

 

 

http://tourismboard.bg/news/mladi-kulinarni-talanti-podkrepyani-ot-albena-specheliha-prestizhna-nagrada/
http://tourismboard.bg/news/mladi-kulinarni-talanti-podkrepyani-ot-albena-specheliha-prestizhna-nagrada/
http://tourismboard.bg/news/dots-draganov-yanuari-fevruari-i-mart-zavarshvat-s-rast-v-broya-turisti/
http://tourismboard.bg/news/dots-draganov-yanuari-fevruari-i-mart-zavarshvat-s-rast-v-broya-turisti/
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 Регионални новини от България 
 

 

 6% ръст на посещенията на чужденци в България през март 2019 

г. 
 

През март 2019 г. посещенията на чужденци в България са 555.6 хил., или с 6.0% 

повече в сравнение с март 2018 г. като преобладава делът на посещенията с други цели 

- 41.1%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 38.8%, показват данните 

на НСИ. 

Повече информация 

  

 

 

 Вицепремиер и двама министри участваха в среща с 

контролните органи във Варна за подготовката на летния сезон 
 

 

Вицепремиер Николова заедно с 

министъра на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията Желязков се присъединиха 

към ежегодната работна среща на бизнеса, 

институциите и местните власти, която 

министърът на туризма  Ангелкова и екипът 

й организира всяка година за Северното и за 

Южното Черноморие. 

Повече информация 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/6-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-mart-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/6-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-mart-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/vitsepremier-i-dvama-ministri-uchastvaha-v-sreshta-s-kontrolnite-organi-vav-varna-za-podgotovkata-na-letniya-sezon/
http://tourismboard.bg/news/vitsepremier-i-dvama-ministri-uchastvaha-v-sreshta-s-kontrolnite-organi-vav-varna-za-podgotovkata-na-letniya-sezon/
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 Ангелкова: Чакаме по-малко туристи от Германия и Русия, 

повече - от Великобритания и Украйна 

 

Въпреки спада на ранните записвания на туристи от Германия и Русия за 

почивка по българското Черноморие, има държави от които резервациите са повече. 

Това заяви във Варна министърът на туризма Николина Ангелкова на 9 май 2019 г., 

цитирана от БНТ. 

19 на сто е очакваният ръст на туристите от Великобритания. С 50% са се 

увеличили резервациите от Украйна, а от Чехия и Полша – с 10 на сто. Повече ще бъдат 

и туристите от Израел и Франция. 

Повече информация 

  

 

 

 Министерството на туризма стартира европроект за 

балнеотуризма 

 

Министерството на туризма стартира изпълнение по проект ЕДЕН, с който ще 

бъдат избрани нови пет малко познати дестинации в областта на здравния и 

балнеотуризма в България, информира министър Ангелкова. До 30 юни 2019 г. в 

министерството се приемат документи за кандидатстване. 

Повече информация 

  

 

 

 Предлагат Силистра да има изнесен офис на организацията за 

управление на туристически район „Дунав“ 

 

Министерството на туризма ще предложи Силистра да има изнесен офис на 

организацията за управление на туристически район „Дунав“ и на Техническия 

секретариат по Дунавската стратегия. Две трети от общината е на територията на 

археологическия резерват „Дуросторум-Дръстър-Силистра“. 

Повече информация 

  

 

 

http://tourismboard.bg/news/chakame-po-malko-turisti-ot-germaniya-i-rusiya-poveche-ot-velikobritaniya-i-ukrajna/
http://tourismboard.bg/news/chakame-po-malko-turisti-ot-germaniya-i-rusiya-poveche-ot-velikobritaniya-i-ukrajna/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-startira-evroproekt-za-balneoturizma/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-startira-evroproekt-za-balneoturizma/
http://tourismboard.bg/news/predlagat-silistra-da-ima-iznesen-ofis-na-organizatsiyata-za-upravlenie-na-turisticheski-rajon-dunav/
http://tourismboard.bg/news/predlagat-silistra-da-ima-iznesen-ofis-na-organizatsiyata-za-upravlenie-na-turisticheski-rajon-dunav/
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 Управители на 4-звездни хотели само висшисти с чужд език 

 

Управители на 4-звезден хотели само висшисти с чужд език ще могат да стават 

само висшисти с четиригодишен стаж в сферата на туризма. Това се предлага в един от 

публикуваните за обществено обсъждане два проекта на наредби на министерството на 

туризма, съобщава Монитор. 

Едината е за Наредба за определяне на категория, отказ, понижаване, cnиpaнe 

действието и прекратяване на определената категория на местата за настаняване и 

заведенията за хранене и развлечения. Втората е за правилна и безопасна техническа 

експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към 

плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване. 

Повече информация 

  

 

 

 

 

  

 

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 Все повече българи избират Румъния като туристическа 

дестинация 

 

Засилен интерес на българи към нови туристически дестинации в Румъния 

отчитат русенски агенции. Все повече туристи не само от Русе, но и от други краища на 

страната посещават северната ни съседка, съобщава БНТ. 

Според туристическите агенции в Русе интересът към стандартните маршрути 

като Синая и Брашов намалява, за сметка на по-непознати места. 

Повече информация 

  

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/upraviteli-na-4-zvezdni-hoteli-samo-visshisti-s-chuzhd-ezik/
http://tourismboard.bg/news/upraviteli-na-4-zvezdni-hoteli-samo-visshisti-s-chuzhd-ezik/
http://tourismboard.bg/news/vse-poveche-balgari-izbirat-rumaniya-kato-turisticheska-destinatsiya/
http://tourismboard.bg/news/vse-poveche-balgari-izbirat-rumaniya-kato-turisticheska-destinatsiya/
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 България в топ 6 на дестинациите за фотолюбители за 2019 г. 
 

Миналата година от турагенцията cheapOair забелязаха, че се задава тренд, в 

който туристите избират своята дестинация според това доколко тя е „фотогенична“ 

или по-точно доколко нейните забележителности стават за хубава снимка в социалните 

мрежи, например Instagram. Тази година трендът се запазва и за да помогнат на 

пътуващите, от компанията предоставиха евтините топ дестинации, които могат да се 

посетят това лято и да оставят хубави снимки след себе си. 

Повече информация 

  

 

 

 Mакедонските туристи оставили 155 милиона евро в Гърция 

през 2018 г. 
 

Повече от един милион туристи от Северна Македония са били на лятна почивка 

миналата година в Гърция, при което са похарчили 155 милиона евро, сочат 

статистически данни в годишния доклад на гръцката централна банка, съобщава 

вестник "Нова Македония", цитиран от БТА. 

Повече информация 

  

 

http://tourismboard.bg/news/balgariya-v-top-6-na-destinatsiite-za-fotolyubiteli-za-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-v-top-6-na-destinatsiite-za-fotolyubiteli-za-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/makedonskite-turisti-ostavili-155-miliona-evro-v-gartsiya-prez-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/makedonskite-turisti-ostavili-155-miliona-evro-v-gartsiya-prez-2018-g/

