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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 
Бр. 94 / 2019 г. 

 

за периода 11 – 17 май  2019 г. 
 

 

Изготвил: Иван Атанасов 

 

 

 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Ръководството на Националния борд по туризъм взе участие в 

българо-американски бизнес форум 

 

Председателят на УС на 

Националния борд по туризъм (НБГ) 

Красимир Гергов, зам.-председателят д-р 

Мартин Захариев, изпълнителният директор 

д-р Полина Карастоянова и членът на УС на 

НБТ Константин Бояджиев, изпълнителен 

директор на Галакси инвестмънт груп ООД, 

взеха участие в българо-американски 

бизнес форум за сектора Туризъм, който се състоя в Grand Hotel Sofia на 14 май 2019 г. 

Повече информация 

  
 

 

http://tourismboard.bg/news/rakovodstvoto-na-natsionalniya-bord-po-turizam-vze-uchastie-v-balgaro-amerikanski-biznes-forum/
http://tourismboard.bg/news/rakovodstvoto-na-natsionalniya-bord-po-turizam-vze-uchastie-v-balgaro-amerikanski-biznes-forum/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Български туристически комплекс стана част от Condé Nast 

 

Българското имение Zornitza Family 

Estate Relais & Châteaux, разположено в 

Мелнишкия регион, стана част от 

луксозната колекция на Condé Nast 

Johansens. 

Вече 35 години специалистите на 

компанията внимателно подбират и 

препоръчват най-добрите места за туризъм 

в ексклузивна селекция хотели, спа центрове и вили. Именно тези експерти оцениха 

невероятното обслужване, храна, архитектура и природни дадености в Zornitza Family 

Estate Relais & Châteaux. 

Повече информация 

 

 
 

 Празнична програма за 21 май - Ден на Св. Св. Константин и 

Елена 

 

На 21 май – Ден на Светите равноапостоли Константин и Елена, едноименния 

курортен комплекс отбелязва и своя празник. 

Повече информация 

 
 

 

 Германия победи Холандия на финала на Европейското 

първенство по футбол за девойки в Албена 

 

Драматичният финал на Европейското първенство по футбол за девойки до 17 

години приключи с победа за Германия с 4:3. Близо 3000 зрители проследиха на живо 

финала на стадион Албена 1 в Европейския курорт на спорта. 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/balgarski-turisticheski-kompleks-stana-chast-ot-conde-nast/
http://tourismboard.bg/news/balgarski-turisticheski-kompleks-stana-chast-ot-conde-nast/
http://tourismboard.bg/news/praznichna-programa-za-21-maj-den-na-sv-sv-konstantin-i-elena/
http://tourismboard.bg/news/praznichna-programa-za-21-maj-den-na-sv-sv-konstantin-i-elena/
http://tourismboard.bg/news/germaniya-pobedi-holandiya-na-finala-na-evropejskoto-parvenstvo-po-futbol-za-devojki-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/germaniya-pobedi-holandiya-na-finala-na-evropejskoto-parvenstvo-po-futbol-za-devojki-v-albena/
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 Двукратният световен шампион по бокс Роберт Щиглиц гостува 

на Европейския курорт на спорта Албена 

 

Щиглиц планира да работи активно с 

ваканционно селище Албена, за да 

привлекат повече международни форуми, 

на които комплексът да бъде домакин. 

„Имате всички необходими условия 

за провеждане на тренировки и спортни 

кампове. По-активна организация може да 

привлече световния бокс в Албена“ сподели 

той в ексклузивно интервю. 

Повече информация 

 
 

 

 Албена черпи гостите си с нова ракия - собствено производство 

 

Нова ракия собствено производство ще пият гостите на ваканционно селище 

Албена. Висококачествената напитка носи името „Златна слива“, а първата реколта е от 

15 хиляди бутилки. 

Повече информация 

 
 

 

 Нов бридж клуб откриха в Албена 

 

„Albena Bridge Club” беше тържествено открит в събота. Организираните от него 

за гостите на Европейския курорт на спорта Албена международни форуми ще 

включват домакинства на международни състезания, тренировъчни лагери и бридж 

ваканции. 

Повече информация 

 

 

 
 

http://tourismboard.bg/news/dvukratniyat-svetoven-shampion-po-boks-robert-shtiglits-gostuva-na-evropejskiya-kurort-na-sporta-albena/
http://tourismboard.bg/news/dvukratniyat-svetoven-shampion-po-boks-robert-shtiglits-gostuva-na-evropejskiya-kurort-na-sporta-albena/
http://tourismboard.bg/news/albena-cherpi-gostite-si-s-nova-rakiya-sobstveno-proizvodstvo/
http://tourismboard.bg/news/albena-cherpi-gostite-si-s-nova-rakiya-sobstveno-proizvodstvo/
http://tourismboard.bg/news/nov-bridzh-klub-otkriha-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/nov-bridzh-klub-otkriha-v-albena/
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 Най-добрите ветерани по тенис на маса премериха сили на 

шампионат в Албена 

 

За 45-и път ветераните по тенис на 

маса премериха сили в държавен 

шампионат. Той се проведе в Европейския 

курорт на спорта Албена от 9 до 12 май 2019 

г. В него се включиха 144 участници в 7 

мъжки и 4 женски възрастови групи. 

Повече информация 

 

 

 

  

 Регионални новини от България 
 

 

 Министерството на туризма предлага промени в Наредбата за 

категоризация на местата за настаняване 

 

Министерството на туризма предлага промени в Наредбата за изискванията към 

местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение с цел намаляване на 

административната тежест. Измененията се инициират, след като миналата година бяха 

приети промени в Закона за туризма, с които отпаднаха 19 вида документи. 

Проектът на наредбата е предложен за обществено обсъждане. 

Повече информация 

  

 

 

 Николова: Правителството е последователно в постигнато на 

целта си България да се утвърди като целогодишна туристическа 

дестинация 
 

След Варна заместник министър-председателят по икономическата и 

демографската политика Марияна Николова провери подготовката на контролните 

органи за летния сезон и в Бургас на 10 май 2019 г. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/naj-dobrite-veterani-po-tenis-na-masa-premeriha-sili-na-shampionat-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/naj-dobrite-veterani-po-tenis-na-masa-premeriha-sili-na-shampionat-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-predlaga-promeni-v-naredbata-za-kategorizatsiya-na-mestata-za-nastanyavane/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-predlaga-promeni-v-naredbata-za-kategorizatsiya-na-mestata-za-nastanyavane/
http://tourismboard.bg/news/nikolova-pravitelstvoto-e-posledovatelno-v-postignato-na-tselta-si-balgariya-da-se-utvardi-kato-tselogodishna-turisticheska-destinatsiya/
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 Командироват близо 1000 полицаи по морето за летния сезон 

2019 

 

И през 2019 година МВР ще командирова полицаи от вътрешността на страната 

по Черноморието. Те ще се грижат за сигурността и безопасността на туристите през 

активния летен сезон. Общо 947 полицейски служители ще работят в нашите курорти. 

Най-много ще бъдат в Бургаска област, тъй като там има най-голяма концентрация на 

туристи - 781. Във Варна ще бъдат командировани 126 полицаи, а в Добрич - 40. 

Повече информация 

  

 

 

 4 и 5-звездни хотели във Варна са предпочитани от 60 % от 

чуждите туристи през март 2019 г. 
 

Хотелите с 4 и 5 звезди във Варна и 

близките курорти са предпочитани от 58,9% 

от чуждите туристи, като средният брой 

реализирани нощувки в тях е 2,6 хиляди. 

Данните са от Териториалното 

статистическо бюро в града и са за месец 

март 2019 г. 

Повече информация 

  

 

 

 Изложение „Уикенд туризъм“ в Русе 

 

Министър Ангелкова откри изложение „Уикенд туризъм“ в Русе на 16 май 2019 

г. 

Повече информация 

  

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/komandirovat-blizo-1000-politsai-po-moreto-za-letniya-sezon-2019/
http://tourismboard.bg/news/komandirovat-blizo-1000-politsai-po-moreto-za-letniya-sezon-2019/
http://tourismboard.bg/news/4-i-5-zvezdni-hoteli-vav-varna-sa-predpochitani-ot-60-ot-chuzhdite-turisti-prez-mart-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/4-i-5-zvezdni-hoteli-vav-varna-sa-predpochitani-ot-60-ot-chuzhdite-turisti-prez-mart-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/izlozhenie-uikend-turizam-v-ruse/
http://tourismboard.bg/news/izlozhenie-uikend-turizam-v-ruse/
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 Работна среща на министерството на туризма и туристическия 

бранш в Добрич 

 

На среща с туристическия бранш в Добрич, която се проведе на 16 май 2019 г., 

министър Ангелкова призова местните власти и бизнеса да продължат да работят за 

повишаването на качеството на туристическия продукт. 

Повече информация 

  

 

 

  

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 България и Египет ще си сътрудничат в сферата на туризма 

 

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между 

Министерството на туризма на България и Министерството на туризма на Египет като 

основа за водене на преговори на 16 май 2019 г. 

Документът отразява готовността на страните да създадат най-благоприятни 

условия за сътрудничество в областта на туризма. България и Египет ще стимулират 

обмена на информация и опит в планирането на маркетинговите си стратегии в сектора. 

Повече информация 

  

 

 

 България на първо място по ръст на посещения от британци за 

първото тримесечие на 2019 г. 
 

България е първенец по ръст на посещенията на туристи от Великобритания, 

показва доклад на Европейската комисия по пътуванията (ЕКП) за първото тримесечие 

на 2019 г. Страната ни е отчела 50.3% ръст на туристите от Острова. 

Непосредствено след България по ръст на привлечени британци се нареждат 

Черна гора и Естония. 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-ministerstvoto-na-turizma-i-turisticheskiya-bransh-v-dobrich/
http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-ministerstvoto-na-turizma-i-turisticheskiya-bransh-v-dobrich/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-egipet-shte-si-satrudnichat-v-sferata-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-egipet-shte-si-satrudnichat-v-sferata-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-na-parvo-myasto-po-rast-na-poseshteniya-ot-britantsi-za-parvoto-trimesechie-na-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-na-parvo-myasto-po-rast-na-poseshteniya-ot-britantsi-za-parvoto-trimesechie-na-2019-g/
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 Oграничават достъпа до Мачу Пикчу 

 

Перу ограничава достъпа до три 

важни района на Мачу Пикчу от 15 до 28 

май, за да предотврати по-голямо 

разрушение на емблематичната цитадела на 

инките. 

“Тези мерки са необходими за 

опазването на Мачу Пикчу, който е в 

списъка на световното наследство на 

ЮНЕСКО, като се имат предвид доказателствата за влошаване” на каменни 

повърхности, причинени от посетители на трите района, обяви Министерството на 

културата на Перу. 

Повече информация 

  

 

 

 Какви глоби и наказания да очакват туристите по света през 

лято 2019? 

 

През 2019 г. в някои страни туристите ще се сблъскат с нови ограничения, за 

неспазването на които са предвидени строги наказания: високи глоби, лишаване от 

свобода и дори смъртно наказание, съобщава БГНЕС. 

Повече информация 

  

 

http://tourismboard.bg/news/ogranichavat-dostapa-do-machu-pikchu/
http://tourismboard.bg/news/ogranichavat-dostapa-do-machu-pikchu/
http://tourismboard.bg/news/kakvi-globi-i-nakazaniya-da-ochakvat-turistite-po-sveta-prez-lyato-2019/
http://tourismboard.bg/news/kakvi-globi-i-nakazaniya-da-ochakvat-turistite-po-sveta-prez-lyato-2019/

