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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Националният борд по туризъм проведе работна среща в МВР 

 

Националният борд по туризъм 

проведе работна среща с ръководството на 

МВР на 24 юни 2019 г. 

В рамките на работната среща бяха 

обсъдени теми от взаимен интерес, свързани 

с взаимодействието на МВР и бизнеса и със 

създадената организация във връзка с 

активния туристически сезон. 

Повече информация 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-provede-rabotna-sreshta-v-mvr/
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 Ще повлияе ли забраната за шум на открито на туризма 

 

. 

„По принцип намирам за добра 

идеята да бъдат ограничени правилата, 

които се отнасят до комфорта на 

гражданите и това да се чувстваме по-

спокойни в следобедните и късните часове. 

Но според нас е необходимо ясно 

регулиране на туристическите зони, в които 

правилата имат различна специфика спрямо останалите населени места“, коментира 

изпълнителният директор на Националния борд по туризъм д-р Полина Карастоянова в 

ефира на Нова телевизия на 23 юни 2019 г. 

Повече информация 

 
 

 

 

Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Аквамания отново сред най-добрите водни паркове в Европа 

 

За поредна година аквапарк 

„Аквамания“ е в Топ 25 сред най-добрите 

водни паркове в Европа, сочи класацията на 

Travelcircus. В нея попадат още два 

български атракциона – Aqua Paradise – 

Несебър и Action Aquapark – Слънчев бряг. 

Водното чудо в Албена е с 

големината на 5 футболни игрища и 

разполага с уникални атракции за деца и възрастни. 

Повече информация 

 

 

 
 

http://tourismboard.bg/news/shte-povliyae-li-zabranata-za-shum-na-otkrito-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/akvamaniya-otnovo-sred-naj-dobrite-vodni-parkove-v-evropa/
http://tourismboard.bg/news/akvamaniya-otnovo-sred-naj-dobrite-vodni-parkove-v-evropa/
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 Royal Beach Mall - любимо място на туристите за шопинг и 

забавление в сезон 2019 

 

За поредна година Royal Beach Mall приветства туристите на курортен комплекс 

Слънчев бряг с атрактивни шопинг предложения. И това лято търговският център е 

гореща модна дестинация за всички туристи, които искат да комбинират традиционната 

си ваканция с незабравима модна фиеста сред eдни най-известните чуждестранни и 

родни брандове. Повече информация 

 
 

 Филип Киркоров беше гост на Албена 

 

Филип Киркоров избра Албена, за да 

прекара един приятен следобед със 

семейството и близките си. Звездата на 

руската поп музика обядва в най-новия 

средиземноморски ресторант във 

ваканционното селище - „Челебрита“ и 

остана повече от очарован от топлото 

посрещане и вкусната храна. 

 Повече информация 

 

 

Албена организира ден на устойчивата енергия 

 

Sustainable Energy Days in Albena 

Resort е събитие, което Албена организира 

като част от Европейските дни на 

устойчивата енергия. То се проведе за 

първи път на 21 юни 2019 г. 

„Стараем се да продължим да 

създаваме устойчив туристически продукт, 

който е едновременно 

конкурентноспособен и не нарушава равновесието в природата и обществото“ – така 

зам. директорът по „Бизнес развитие“ в Албена АД инж. Димитър Станев откри 

събитието. Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/royal-beach-mall-lyubimo-myasto-na-turistite-za-shoping-i-zabavlenie-v-sezon-2019/
http://tourismboard.bg/news/royal-beach-mall-lyubimo-myasto-na-turistite-za-shoping-i-zabavlenie-v-sezon-2019/
http://tourismboard.bg/news/filip-kirkorov-beshe-gost-na-albena/
http://tourismboard.bg/news/filip-kirkorov-beshe-gost-na-albena/
http://tourismboard.bg/news/albena-organizira-den-na-ustojchivata-energiya/
http://tourismboard.bg/news/albena-organizira-den-na-ustojchivata-energiya/
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 Албена участва в панел в конференцията „Бизнесът и 

регионите“ 

 

Престижният форум, открит от вицепремиера Томислав Дончев, събра 

представители на най-големите компании в България. Албена АД беше част от панел 2, 

посветен на въздействието на големия бизнес върху социалното развитие и качеството 

на живот в регионите. Повече информация 

 
 

 

Новини от други НПО в сектор Туризъм 

 

 20 000 туристи по-малко по Южното Черноморие засичат от 

Бургаската регионална туристическа камара 

 

Специалисти от Бургаската регионална туристическа камара са направили 

анализ на туристическия сезон на база на туристите, които са пристигнали на летище 

Бургас през месец май 2019 г., когато са посрещнати 81 498 чуждестранни граждани, 

което е спад от 25,60% спрямо май предходната година. 

Повече информация 

  

 

  

 Регионални новини от България 
 

 

 Наредба Н-18 ще доведе до хаос в туризма 

 

През последните месеци „Труд“ публикува поредица материали за това как 

промените в Наредба Н-18 за отчитане на оборота ще се отрази на туристическия 

бранш. Въпреки, че секторът допринася за между 13 и 15 на сто от БВП, представители 

на НАП не са дискутирали предварително проекта с тях. Това се случва след влизане в 

сила на Наредбата. Според представители на сектора, вместо да изсветли бизнеса, 

Наредбата ще доведе до фалити, уволнения на 90% от персонала и съответно по-малко 

внесени осигуровки в хазната, „емиграция“ на родния бизнес зад граница и по-малко 

приходи от данъци. Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/albena-uchastva-v-panel-v-konferentsiyata-biznesat-i-regionite/
http://tourismboard.bg/news/albena-uchastva-v-panel-v-konferentsiyata-biznesat-i-regionite/
http://tourismboard.bg/news/20-000-turisti-po-malko-po-yuzhnoto-chernomorie-zasichat-ot-burgaskata-regionalna-turisticheska-kamara/
http://tourismboard.bg/news/20-000-turisti-po-malko-po-yuzhnoto-chernomorie-zasichat-ot-burgaskata-regionalna-turisticheska-kamara/
http://tourismboard.bg/news/naredba-n-18-shte-dovede-do-haos-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/naredba-n-18-shte-dovede-do-haos-v-turizma/
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 Туроператори пред фалит, гледат към чужбина заради данъчна 

наредба 

 

Скоро може да пазаруваме ваканции единствено с плащане по банков път. До 50 

000 лв. трябва да инвестират фирмите, за да отговарят на изискванията, пише в-к Труд. 

Повече информация 

  

 

 Министерството на туризма, Икономическа полиция и КЗП 

инспектираха туроператори в Слънчев бряг 
 

Инспекциите се направиха съвместно с министъра на туризма, експерти на КЗП 

и Икономическа полиция по сигнали, че се извършва нерегламентирана дейност. За 

това бе сигнализирано на първата за този сезон открита приемна на министъра по 

Черноморието за граждани и представители на бизнеса. 

Повече информация 

 

 

 Работна среща на министър Ангелкова и новият посланик на 

Китай в България Н.Пр. Дун Сяодзюн 
 

 Министърът на туризма Николина 

Ангелкова прие новоназначения извънреден 

и пълномощен посланик на Китай в 

България Н.Пр. Дун Сяодзюн и обсъди с 

него перспективите за двустранно 

сътрудничество в сектора. 

България има много предимства - 

изключителна природа, красиви градове и 

голямо гостоприемство, отбеляза посланик 

Дун Сяодзюн и сподели впечатленията си от градовете Карлово и Казанлък, към които 

китайските туристи проявяват силен интерес. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/turoperatori-pred-falit-gledat-kam-chuzhbina-zaradi-danachna-naredba/
http://tourismboard.bg/news/turoperatori-pred-falit-gledat-kam-chuzhbina-zaradi-danachna-naredba/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-ikonomicheska-politsiya-i-kzp-inspektiraha-turoperatori-v-slanchev-bryag/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-ikonomicheska-politsiya-i-kzp-inspektiraha-turoperatori-v-slanchev-bryag/
http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-ministar-angelkova-i-noviyat-poslanik-na-kitaj-v-balgariya-n-pr-dun-syaodzyun/
http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-ministar-angelkova-i-noviyat-poslanik-na-kitaj-v-balgariya-n-pr-dun-syaodzyun/
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Екскурзоводи ще разхождат безплатно туристи в Бургас 

 

За поредна година в Бургас Burgas 

Free Tour организира безплатни пешеходни 

турове на английски език в Бургас.  

Туровете ще се провеждат от 

доброволци и ще бъдат всеки ден от юни до 

септември. Те ще започват в 10:00 часа, 

като началната точка е Часовника срещу 

Туристическия информационен център. 

Повече информация 

 

 

 Безплатни велосипеди за планинско колоездене предлагат на 

туристи в Рила 

 

Велосипеди за планинско колоездене, подходящи за туризъм и каране по горски 

пътища и пътеки, са на разположение на туристите в Рила, съобщиха от местния 

информационен център. 

Велосипедите могат да бъдат наемани от индивидуални и групови клиенти, за 24 

часа, напълно безплатно от Туристическия информационен център в град Рила.. 

Повече информация 

  

 

 1% ръст на посещенията на чужденци в България през май 2019 

 

През май 2019 г. посещенията на чужденци в България са 946.7 хил., или с 0.9% 

повече в сравнение с май 2018 година. През май 2019 г. преобладава делът на 

посещенията с други цели - 41.9%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия 

- 38.4%, и със служебна цел - 19.7%. Това показват данните на Националния 

статистически институт. 

Повече информация 

  

 

 

http://tourismboard.bg/news/ekskurzovodi-shte-razhozhdat-bezplatno-turisti-v-burgas/
http://tourismboard.bg/news/ekskurzovodi-shte-razhozhdat-bezplatno-turisti-v-burgas/
http://tourismboard.bg/news/bezplatni-velosipedi-za-planinsko-koloezdene-predlagat-na-turisti-v-rila/
http://tourismboard.bg/news/bezplatni-velosipedi-za-planinsko-koloezdene-predlagat-na-turisti-v-rila/
http://tourismboard.bg/news/1-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-maj-2019/
http://tourismboard.bg/news/1-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-maj-2019/
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 Чуждестранните туристи във вътрешността на страната се 

увеличават 

 

Независимо че на Българското Черноморие сезонът не се очертава да бъде от 

добрите и туристическият бизнес има големи опасения за неговия успех, във 

вътрешността на страната се наблюдава увеличение на интереса към туристическия 

продукт. Това отбелязват от Българската асоциация на туристическите оператори и 

туристическите агенти през БНР. Повече информация 

  

 

 15% по-малко туристи във Варненско 

 

15% по-малко туристи в сравнение с миналата година, сочат данните на 

Варненската туристическа камара в началото на сезона, цитирани в репортаж на БНТ. 

Очакванията на хотелиерите са тази тенденция да се задържи през цялото лято и 

сезонът да бъде по-слаб от миналогодишния.   Повече информация 

  

 

 Над 27% ръст на чуждите туристи в Шуменско 

 

185 000 души са посетили музеите в Шуменско за година, има ръст на чуждите 

туристи. Това сочи изследване на местното статистическо бюро в сферата на културата. 

Повече информация 

 

 

 Министър Ангелкова направи презентация на икономическия 

форум в Пловдив 2019 

 

Министърът на туризма Николина 

Ангелкова и министърът на културата Боил 

Банов бяха презентатори в панела 

„Туризмът и културата като инструменти за 

растеж“ и отговаряха на въпроси от залата 

пред участниците във второто издание на 

Пловдивския икономически форум, който 

се проведе на 26-27 юни 2019 г. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/chuzhdestrannite-turisti-vav-vatreshnostta-na-stranata-se-uvelichavat/
http://tourismboard.bg/news/chuzhdestrannite-turisti-vav-vatreshnostta-na-stranata-se-uvelichavat/
http://tourismboard.bg/news/15-po-malko-turisti-vav-varnensko/
http://tourismboard.bg/news/15-po-malko-turisti-vav-varnensko/
http://tourismboard.bg/news/nad-27-rast-na-chuzhdite-turisti-v-shumensko/
http://tourismboard.bg/news/nad-27-rast-na-chuzhdite-turisti-v-shumensko/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-napravi-prezentatsiya-na-ikonomicheskiya-forum-v-plovdiv-2019/
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 КЗП предупреди туристите при ползването на обменни бюра по 

Черноморието и онлайн резервации 

 

Председателят на Комисията за 

защита на потребителите (КЗП) Димитър 

Маргаритов предупреди туристите да бъдат 

изключително внимателни при ползването 

на обменни бюра по Черноморието по 

отношение на предоставяната информация 

за валутните курсове. 

В предаването „Важното, казано на 

глас“ на bTV Радио председателят на КЗП даде препоръки и на тези, които все още не 

са запазили своите летни почивки и планират да го направят през интернет. Той 

предупреди да се внимава много за мними търговци най-вече в социалните мрежи и за 

нелоялни практики в онлайн платформите за настаняване и туризъм. 

Повече информация 

  

 

 Констатираха несъответствия в 5-звезден апартаментен хотел в 

с. Равда 

 

Експерти на Министерството на туризма са установили нарушения, свързани с 

неспазване на наредбата за категоризация на хотелите, обясни министърът. Едно от тях 

е, че не работи алармената система, а тя е от изключителна важност за сигурността на 

гостите. 

Повече информация 

 

 

 Нарушена цялост на дюна на морски плаж Камчия-север, част 1 

 

Констатирахме преминаване на автомобили, има разрушена цялост на дюната и 

прокуратурата е сигнализирана, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова, 

която бе на проверка на морски плаж Камчия-север, част 1 на 21 юни. Спешната 

инспекция на място е съвместна на експерти от Министерството на туризма и РИОСВ-

Варна след получен сигнал до двете институции. 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/kzp-predupredi-turistite-pri-polzvaneto-na-obmenni-byura-po-chernomorieto-i-onlajn-rezervatsii/
http://tourismboard.bg/news/kzp-predupredi-turistite-pri-polzvaneto-na-obmenni-byura-po-chernomorieto-i-onlajn-rezervatsii/
http://tourismboard.bg/news/konstatiraha-nesaotvetstviya-v-5-zvezden-apartamenten-hotel-v-s-ravda/
http://tourismboard.bg/news/konstatiraha-nesaotvetstviya-v-5-zvezden-apartamenten-hotel-v-s-ravda/
http://tourismboard.bg/news/narushena-tsyalost-na-dyuna-na-morski-plazh-kamchiya-sever-chast-1/
http://tourismboard.bg/news/narushena-tsyalost-na-dyuna-na-morski-plazh-kamchiya-sever-chast-1/
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 Министерството на туризма стартира инициативата „Денят за 

вас“ 

 

Министерството на туризма стартира инициативата „Денят за вас“, която ще 

започне с участието на община Бургас на 25 юни. Проектът предвижда в един ден през 

лятото всички музеи и други туристически обекти на територията на съответната 

община да са с вход свободен. 

Повече информация 

 

 

 Чуждестранни групи туристи и ученици бяха сред потока 

посетители, включили се в първия ден на инициативата „Денят за 

вас“ в Бургас 

 

Чуждестранни групи туристи - 

англичани, германци и руснаци, бяха сред 

многобройните жители и гости на Бургас, 

които на 25 юни се включиха в първия ден 

на инициативата „Денят за вас“. 

Авиомузей Бургас, Къща музей 

„Петя Дубарова“, Музей на остров „Св. 

Анастасия“, Исторически музей, 

Етнографски музей, Археологически музей, Природонаучен музей, Туристически 

комплекс „Акве Калиде“, Културен център „Морско казино“ и Бургаска художествена 

галерия „Петко Задгорски“ посрещаха безплатно туристи през целия ден. 

Повече информация 

 

 

 Над половината от планиращите почивка българи това лято 

предпочитат българското Черноморие 

 

43% от пълнолетните българи планират да почиват това лято. Малко над 

половината (53%) са тези, които не планират почивка това лято, а едва 4% са тези, 

които не могат да преценят или все още не са решили. 

Това показва проучване на агенция „Тренд“, реализирано в периода 5-12 юни 

2019 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ сред 1008 души на 

възраст над 18 години за вестник "24 часа". 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-startira-initsiativata-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-startira-initsiativata-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/chuzhdestranni-grupi-turisti-i-uchenitsi-byaha-sred-potoka-posetiteli-vklyuchili-se-v-parviya-den-na-initsiativata-denyat-za-vas-v-burgas/
http://tourismboard.bg/news/chuzhdestranni-grupi-turisti-i-uchenitsi-byaha-sred-potoka-posetiteli-vklyuchili-se-v-parviya-den-na-initsiativata-denyat-za-vas-v-burgas/
http://tourismboard.bg/news/nad-polovinata-ot-planirashtite-pochivka-balgari-tova-lyato-predpochitat-balgarskoto-chernomorie/


  

 
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 

 

 

 Банско открива летните туристически атракции 

 

От 28 юни започва да работи 

кабинковият лифт от Банско до 

Бъндеришка поляна, с което се поставя 

началото на летния сезон в курорта. 

Работното време на всички атракции ще 

бъде от 8.30 до 16.30 ч., а през август до 

18.30 ч. 

Всички могат да избягат от жегите и 

да се пуснат по 400-метровата водна 

пързалка на Бъндеришка поляна, която е най-дългата в Европа и единствената в света, 

разположена в ски център. 

Повече информация 

 

 

 Кандидати за планински водачи издържаха успешно изпит 

 

18 кандидати за планински водачи ще получат удостоверенията си за 

упражняване на професията, след като издържаха успешно изпитите за придобиване на 

правоспособност, проведени от Министерството на туризма в периода 25-26 юни 2019 

г. Тестовете бяха както във ведомството за теория, така и на територията на Природен 

парк „Витоша“ с необходимата екипировка, където кандидатите демонстрират 

уменията си в реални условия. 

Повече информация 

 

 

 Фалшиви ексурзоводи засякоха при проверка на министерството 

на туризма и КЗП 

 

Инспекции на министерството и КЗП установиха хора, които водят туристи, без 

да имат право на това, засечена е и фалшива карта в Несебър на 28 юни 2019 г. 

Повече информация 

 

  

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/bansko-otkriva-letnite-turisticheski-atraktsii/
http://tourismboard.bg/news/bansko-otkriva-letnite-turisticheski-atraktsii/
http://tourismboard.bg/news/kandidati-za-planinski-vodachi-izdarzhaha-uspeshno-izpit/
http://tourismboard.bg/news/kandidati-za-planinski-vodachi-izdarzhaha-uspeshno-izpit/
http://tourismboard.bg/news/falshivi-eksurzovodi-zasyakoha-pri-proverka-na-ministerstvoto-na-turizma-i-kzp/
http://tourismboard.bg/news/falshivi-eksurzovodi-zasyakoha-pri-proverka-na-ministerstvoto-na-turizma-i-kzp/
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Международни новини от света 
 

Рилският манастир е най-популярната културна 

забележителност в България сред чуждестранните туристи 

 

Рилският манастир е най-

популярната културна забележителност в 

България сред чуждестранните туристи, но 

събира близо 20 на сто по-малко отзиви в 

TripАdvisor от Аквапарка в Слънчев бряг.  

Това показват данни от ново 

проучване на агенция за медийни анализи, 

което ще бъде представено утре на 

дискусия "Comms Talks: Tourism" в София, 

съобщиха от ПР-агенция, ангажирана с проекта, информира БТА. 

Повече информация 

  

 

 Британските туристи предпочитат Слънчев бряг пред Дубай 

 

Българският курорт Слънчев Бряг на 

Черно море предлага на британските 

туристи най-доброто съотношение между 

качество и цена, докато континенталната 

част на Испания продължава да примамва 

туристите със своите плажове, култура и 

кухня. Британският в-к Sun обяви 

резултатите от допитване до жителите на 

Острова. Повече информация 

  

 

 Бургас е в топ 10 на руските туристи за това лято 

 

За лятото на 2019 г. Бургас изпреварва Барселона и е една от три полетни 

дестинации, които са в топ 10 на руските туристи, става ясно от данни, публикувани от 

туоператорския сайт туту.ру, въобщава Стандарт. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/rilskiyat-manastir-e-naj-populyarnata-kulturna-zabelezhitelnost-v-balgariya-sred-chuzhdestrannite-turisti/
http://tourismboard.bg/news/rilskiyat-manastir-e-naj-populyarnata-kulturna-zabelezhitelnost-v-balgariya-sred-chuzhdestrannite-turisti/
http://tourismboard.bg/news/britanskite-turisti-predpochitat-slanchev-bryag-pred-dubaj/
http://tourismboard.bg/news/britanskite-turisti-predpochitat-slanchev-bryag-pred-dubaj/
http://tourismboard.bg/news/burgas-e-v-top-10-na-ruskite-turisti-za-tova-lyato/
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  Airbnb се насочва към най-богатите туристи с новото 

подразделение Luxe 

 

Airbnb Luxe за луксозни имоти под наем започна да функционира на 25 юли 

2019 г. с 2000 нови обяви на сайта на Airbnb, като сред предложенията са от цели 

острови до средновековни замъци и имения с водни пързалки, скелети на динозаври и 

пространства за стрелба с лък. 

Средната офертна цена на обявените луксозни имоти е 14 хил. долара на 

седмица, но може да достигне до един милион долара седмично. 

 Повече информация 

 

 

 Туристическа полиция ще се бори с шума в курортите в Кипър 

 

Кипър ще създава туристическа 

полиция в опит да се справи с „шумовото 

замърсяване“ в курортите си, което 

съсипва туризма на острова - водещ 

икономически сектор. Това предаде 

кореспондент на БНР от Кипър. 

Предложението е на 

Министерството на туризма и има за цел 

постоянно решение на проблемите, 

свързани с безопасността, общественото здраве и качеството на предлагания в Кипър 

туристически продукт. 

 Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/airbnb-se-nasochva-kam-naj-bogatite-turisti-s-novoto-podrazdelenie-luxe/
http://tourismboard.bg/news/airbnb-se-nasochva-kam-naj-bogatite-turisti-s-novoto-podrazdelenie-luxe/
http://tourismboard.bg/news/turisticheska-politsiya-shte-se-bori-s-shuma-v-kurortite-v-kipar/
http://tourismboard.bg/news/turisticheska-politsiya-shte-se-bori-s-shuma-v-kurortite-v-kipar/

