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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Разширено заседание на УС, КС и членове на Националния борд 

по туризъм 

 

Националният борд по туризъм ще проведе разширено заседание на УС, КС и 

своите членове на 28 май 2019 г. от 14 ч. в централата на Сдружението в София. 

Повече информация 

 

  
 

 

 

http://tourismboard.bg/news/razshireno-zasedanie-na-us-ks-i-chlenove-na-natsionalniya-bord-po-turizam/
http://tourismboard.bg/news/razshireno-zasedanie-na-us-ks-i-chlenove-na-natsionalniya-bord-po-turizam/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Ден на Светите равноапостоли Константин и Елена в 

едноименния морски курорт 

 

Със светски и църковни събития, 

фестивали, конкурси и изложби е белязан 

празничният месец май в първия български 

морски курорт Св. Св. Константин и Елена. 

 Майските чествания започнаха с V 

Пленер по скулптура „Докосване до 

природата“ с международно участие. 

21 май - Денят на Светите 

Константин и Елена започна със света 

литургия в едноименния манастир, литийно шествие с чудотворната икона на Светите 

равноапостоли и освещаването на курбан.. 

Повече информация 

 

 
 

 В Албена откриват целогодишно плувно училище 

 

 24 май в Албена ще заработи 

училище по плуване. Треньорите ще бъдат 

от Grand Swimming Trainers – с доказан 

опит и много международни отличия зад 

гърба си. Занятията ще се провеждат на 4 

басейна: „Маритим Парадайс Блу“, 

„Фламинго Гранд“, „Ралица“ и „Калиакра 

маре“. Плувното училище ще работи през 

цялата година, като в есенно-зимния сезон ще се използва реновираният закрит закрит 

басейн на хотел „Добруджа“. 

Повече информация 

 
 

 

http://tourismboard.bg/news/den-na-svetite-ravnoapostoli-konstantin-i-elena-v-ednoimenniya-morski-kurort/
http://tourismboard.bg/news/den-na-svetite-ravnoapostoli-konstantin-i-elena-v-ednoimenniya-morski-kurort/
http://tourismboard.bg/news/v-albena-otkrivat-tselogodishno-pluvno-uchilishte/
http://tourismboard.bg/news/v-albena-otkrivat-tselogodishno-pluvno-uchilishte/
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 Доц. Драганов: През лято 2019 ще има стагнация, но не и 

драстичен отлив на туристи 

 

Лято 2019 в туризма ще мине под знака на стагнацията, но драстичен отлив на 

туристи няма да има. Прогнозата за БНР-Бургас направи председателят на Института за 

анализи и оценки в туризма Румен Драганов, член на КС на НБТ. 

Повече информация 

 

 

 

  

 

 Регионални новини от България 
 

 

 Спасители в Слънчев бряг вече посрещат туристи 

 

Мобилни двойки спасители вече посрещат първите туристи на северния плаж в 

Слънчев бряг. 

Сезонът все още не е открит официално, но такива дежурства ще има до 31 май 

за желаещите да направят първите бани. От фирмата - концесионер на плажа съобщиха, 

че сезонът на ивицата ще бъде открит на 1 юни. Тогава и спасителите ще са в пълен 

състав и ще заемат местата си по вишките. 

Повече информация 

  

 

 

 Министерството на туризма е безкомпромисно при неспазване на  

съотношението за свободна и платена зона на плажовете 
 

Около 30 договора със стопани на плажове са прекратени през последните 2 

години заради открити системни нарушения, като само през 2018 г. са събрани 480 000 

лв. от неустойки. 

При оценката на кандидатите за концесионер сериозно значение оказва цената, 

на която ще се предлагат  чадъри и шезлонги на плажа. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/dots-draganov-prez-lyato-2019-shte-ima-stagnatsiya-no-ne-i-drastichen-otliv-na-turisti/
http://tourismboard.bg/news/dots-draganov-prez-lyato-2019-shte-ima-stagnatsiya-no-ne-i-drastichen-otliv-na-turisti/
http://tourismboard.bg/news/spasiteli-v-slanchev-bryag-veche-posreshtat-turisti/
http://tourismboard.bg/news/spasiteli-v-slanchev-bryag-veche-posreshtat-turisti/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-e-bezkompromisno-pri-nespazvane-na-saotnoshenieto-za-svobodna-i-platena-zona-na-plazhovete/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-e-bezkompromisno-pri-nespazvane-na-saotnoshenieto-za-svobodna-i-platena-zona-na-plazhovete/


  

 
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 

 

 

 Във Видин очакват 340 круизни кораба през лято 2019 

 

На пристанище Видин през 

туристическия сезон 2019 г. са заявили, че 

ще акостират 334 круизни кораба, което е 

със 78 повече от 2018 г., с близо 40 000 

чуждестранни туристи. През 2016 г. на 

видинския порт са спрели 181 круизни 

кораба със средно по 150 пасажера. През 

2017 г. броят на този тип плавателни съдев 

е 192, а през 2018 г. - 256, показват данните. 

Повече информация 

  

 

 

 Министър Ангелкова поздрави учениците от Професионалната 

гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Димов" в  в 

Пирдоп 

 

Министър Ангелкова подчерта голямото значение, което ведомството отдава на 

пряката връзка с професионалните гимназии, които с помощта на съвременните 

технологии и дуалното обучение формират специалисти според критериите на 

международните стандарти. 

Повече информация 

  

 

 

 Подновиха екопътеки в лесопарк „Бакаджик“ 

 

Акция за подновяване и маркиране на две от туристическите пътеки се 

осъществи в местността „Бакаджик“. Благородната инициатива бе посветена на туризма 

и възпитанието на младите хора към любителство и отговорност при посещение на 

екопътеки и природни паркове. 

Повече информация 

  

 

 

http://tourismboard.bg/news/vav-vidin-ochakvat-340-kruizni-koraba-prez-lyato-2019/
http://tourismboard.bg/news/vav-vidin-ochakvat-340-kruizni-koraba-prez-lyato-2019/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-pozdravi-uchenitsite-ot-profesionalnata-gimnaziya-po-turizam-i-hranitelni-tehnologii-nikola-dimov-v-v-pirdop/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-pozdravi-uchenitsite-ot-profesionalnata-gimnaziya-po-turizam-i-hranitelni-tehnologii-nikola-dimov-v-v-pirdop/
http://tourismboard.bg/news/podnoviha-ekopateki-v-lesopark-bakadzhik/
http://tourismboard.bg/news/podnoviha-ekopateki-v-lesopark-bakadzhik/


  

 
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 чужбина 
 

 

 Министерството на туризма с две награди в престижен фестивал 

 

Министерството на туризма на Република България спечели злато в категория 

„Комуникационен проект в публичния сектор“ и сребро в най-оспорваната категория 

„Дигитална кампания или проект“ за интегрираната си комуникационна кампания на 

пазар Великобритания. 

Общо 92 проекта в 14 категории се състезаваха за престижните отличия в 19-ото 

издание на фестивала за комуникации „PR Приз 2019 Influencing the Influencers“, 

организиран от Българското дружество за връзки с обществеността. В конкурса 

участваха общо 30 организации с рекорден брой проекти. 

Повече информация 

  

 

 

 От 1 юни 2019 г. тръгва влак Пловдив-Одрин 

 

Нова пътническа железопътна услуга 

между Турция и България ще започне да 

функционира на 1 юни 2019 г., съобщи 

официален представител от Генералната 

дирекция на турските държавни железници 

(TCDD), цитиран от в. „Сабах“. 

Вейси Алчънсу заяви, че TCDD и 

"БДЖ Пътнически превози" ЕООД са 

постигнали споразумение за новата пътническа линия, след като българските колеги 

поискали нова линия между втория по големина град в страната Пловдив и провинция 

Одрин в северозападна Турция. 

Повече информация 

  

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-s-dve-nagradi-v-prestizhen-festival/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-s-dve-nagradi-v-prestizhen-festival/
http://tourismboard.bg/news/ot-1-yuni-2019-g-tragva-vlak-plovdiv-odrin/
http://tourismboard.bg/news/ot-1-yuni-2019-g-tragva-vlak-plovdiv-odrin/
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 Туристи от ТД Осогово из девствените кътчета на Милевската 

планина 

 

Над 250 човека от България и 

Сърбия се включиха в организираното от 

туристическо дружество „Осогово“ гр. 

Кюстендил и Трънското туристическо 

дружество изкачване на връх Милевец - 

месец май 2019 година. Връх Милевец е 

първенец на граничната Милевска планина. 

Висок е 1733 м. и е разположен на самата 

граница между България и Сърбия. 

Повече информация 

  

 

http://tourismboard.bg/news/turisti-ot-td-osogovo-iz-devstvenite-katcheta-na-milevskata-planina/
http://tourismboard.bg/news/turisti-ot-td-osogovo-iz-devstvenite-katcheta-na-milevskata-planina/

