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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Заседание на УС, КС и членове на НБТ на 28 май 2019 г. 
 

На 28 май 2019 г. в централния офис 

на НБТ в София се проведе разширено 

заседание на Управителни съвет (УС), 

Контролния съвет (КС) и членове на 

Националния борд по туризъм (НБТ) с 

дневен ред в 7 точки. 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/zasedanie-na-us-ks-i-chlenove-na-nbt-na-28-maj-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/zasedanie-na-us-ks-i-chlenove-na-nbt-na-28-maj-2019-g/
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 НБТ на Международната конференция за устойчиви инвестиции 

в туризма в Слънчев бряг 

 

Ръководството и членове на 

Националния борд по туризъм (НБТ) 

участват в Международната конференция 

за устойчиви инвестиции в туризма, която 

се провежда на 31 май 2019 г. в к.к. 

Слънчев бряг, организирана от 

Министерството на туризма на Република 

България. 

Във форума участват около 300 делегати от страната и чужбина – водещи 

хотелски вериги, инвестиционни фондове, световни туроператори, базирани в над 35. 

Повече информация 

 

 
 

 

 

 

Новини от членовете на НБТ 
 

 

 3 хотела в Албена сред най-добрите в България 

 

Хотелите „Маритим Парадайс Блу“, 

„Фламинго Гранд“ и „Гергана“ са сред най-

добрите в България, сочи класацията TOP 

100 Best Hotels in Bulgaria 2019. 

Това класиране е на база отзивите на 

гостите в сайтове за оценка като 

TripAdvisor, HolidayCheck, Booking.com, 

Facebook и други. 

Повече информация 

 

 
 

http://tourismboard.bg/news/nbt-na-mezhdunarodnata-konferentsiya-za-ustojchivi-investitsii-v-turizma-v-slanchev-bryag/
http://tourismboard.bg/news/nbt-na-mezhdunarodnata-konferentsiya-za-ustojchivi-investitsii-v-turizma-v-slanchev-bryag/
http://tourismboard.bg/news/3-hotela-v-albena-sred-naj-dobrite-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/3-hotela-v-albena-sred-naj-dobrite-v-balgariya/
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 Аквапарк Аквамания радва децата с вход свободен за 1 юни 

 

По случай Деня на детето 1-и юни 

аквапарк „Аквамания“ в к.к Албева отваря 

врати от 10:00 часа и ще зарадва малките 

си гости с безплатен достъп до всички 

атракциони. Лакомства и анимационна 

програма ще направят откриването на 

сезона за един от най-добрите аквапаркове 

в Европа още по-празнично. 

Повече информация 

 

 

 

 

  

 

 Регионални новини от България 
 

 

 Изготвят проект за специализиран маршрут за популяризиране 

на основните еврейски забележителности 

 

Инициативата за популяризиране ще включва ключови за еврейската общност 

забележителности в 13 общини в цялата страна. Тя ще бъде силен знак на уважение към 

приноса на еврейската общност в културно-историческо отношение, както и 

последователна стъпка в усилията за привличане на все повече туристи не само от 

Израел, но и от компактните еврейски общности в Европа и света, които традиционно 

предпочитат специализирани туристически продукти. 

Повече информация 

  

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/akvapark-akvamaniya-radva-detsata-s-vhod-svoboden-za-1-yuni/
http://tourismboard.bg/news/akvapark-akvamaniya-radva-detsata-s-vhod-svoboden-za-1-yuni/
http://tourismboard.bg/news/izgotvyat-proekt-za-spetsializiran-marshrut-za-populyarizirane-na-osnovnite-evrejski-zabelezhitelnosti/
http://tourismboard.bg/news/izgotvyat-proekt-za-spetsializiran-marshrut-za-populyarizirane-na-osnovnite-evrejski-zabelezhitelnosti/
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 32% ръст на туристите в местата за настаняване отчита Боровец 

за изминалия зимен сезон 
 

През периода декември 2018 - март 

2019 броят на нощувките в Боровец е повече 

от 313 хил., а постъпленията от тях 

надвишават 18,8 млн. лв., отчитайки 

увеличение от 7,6 на сто в сравнение със 

зимния сезон година по-рано. 

Повече информация 

 

 

 

 Община Сливен с план за привличане на повече туристи 

 

Община Сливен проведе обществено 

обсъждане на концепция за развитие на 

туризма в региона на 28 май 2019 г. 

Концепцията е свързана с реализацията на 

проект „Интегриран проект за развитие на 

туризма и подобряване на културната и 

историческа инфраструктура в Община 

Сливен“ по ОП „Региони в растеж” 2014-

2020 г., Приоритетна ос 6: „Регионален 

туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”. 

Повече информация 

 

 

 Министър Ангелкова стана Почетен гражданин на град 

Тополовград 

 

Кметът на общината Божин Божинов удостои министър Ангелкова със  званието 

„Почетен гражданин на град Тополовград“. 

Повече информация 

  

 

 

http://tourismboard.bg/news/32-rast-na-turistite-v-mestata-za-nastanyavane-otchita-borovets-za-izminaliya-zimen-sezon/
http://tourismboard.bg/news/32-rast-na-turistite-v-mestata-za-nastanyavane-otchita-borovets-za-izminaliya-zimen-sezon/
http://tourismboard.bg/news/obshtina-sliven-s-plan-za-privlichane-na-poveche-turisti/
http://tourismboard.bg/news/obshtina-sliven-s-plan-za-privlichane-na-poveche-turisti/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-stana-pocheten-grazhdanin-na-grad-topolovgrad/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-stana-pocheten-grazhdanin-na-grad-topolovgrad/
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Международни новини от България и чужбина 
 

 

 България и Египет подписаха меморандум за сътрудничество в 

туризма 

 

Целта на документа е да бъдат 

задълбочени приятелските отношения и 

сътрудничеството между двете страни, 

както и да се създаде възможност за обмен 

на опит за насърчаване на рекламата и 

популяризирането на България в Египет и 

обратно. Документът дава основата и 

очертава конкретен план за действие. 

Повече информация 

  

 

 Кметът на Одрин с видеообръщение към български и гръцки 

туристи 

 

Видеообръщение към българските и гръцки туристи публикува във Facebook 

кметът на Одрин Реджеп Гюркан. В него той призовава посетителите на града да 

подават сигнали за нередности, впечатления и предложения чрез социалните мрежи. 

Повече информация 

  

 

 Лувърът е най-посещаваният музей в света 

 

Лувърът счупи собствения си рекорд 

по посещаемост през 2018 година, поставен 

за пръв път през 2012 г., след като отбеляза 

рязък спад на туристите през 2017 г., което 

беше отдадено на цялостния спад в 

туристическия сектор на Париж. 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-egipet-podpisaha-memorandum-za-satrudnichestvo-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-egipet-podpisaha-memorandum-za-satrudnichestvo-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/kmetat-na-odrin-s-videoobrashtenie-kam-balgarski-i-gratski-turisti/
http://tourismboard.bg/news/kmetat-na-odrin-s-videoobrashtenie-kam-balgarski-i-gratski-turisti/
http://tourismboard.bg/news/luvarat-e-naj-poseshtavaniyat-muzej-v-sveta/
http://tourismboard.bg/news/luvarat-e-naj-poseshtavaniyat-muzej-v-sveta/

