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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Д-р Полина Карастоянова: Туризмът е интелигентно управление 

и визия за дълъг период от време напред 

 

След всяка съобразна вълна нагоре 

идва следващата надолу и за нея ние трябва 

да се подготвим. Как да се подготвим - 

преди всичко с финансов ресурс и на второ 

място с интелектуален капацитет. Това 

заяви изпълнителният директор на 

Националния борд по туризъм д-р Полина 

Карастоянова в студиото на БНТ на 4 юли 

2019 г. 

Повече информация 

 
 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-turizmat-e-inteligentno-upravlenie-i-viziya-za-dalag-period-ot-vreme-napred/
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 Д-р Полина Карастоянова: Необходим е различен мащаб на 

управлението на българския туризъм 

 

. 

По данни за 2018 г. туризмът е 

генерирал 8,4 млрд. лв. в българската 

икономика. Процесът обаче е двупосочен - 

държавата следва да инвестира огромен 

ресурс за национална туристическа реклама 

и втори ресурс, който да бъде насочен и 

реализиран в туристически атракции, които 

са публична държавна собственост. Това 

каза Полина Карастоянова, изп. директор на Националния борд по туризъм, за 

Bloomberg TV България на 5 юли 2019 г. Повече информация 

 
 

 Д-р Полина Карастоянова: Трябва да се преосмисли модела на 

финансиране на реклама на туристическите обекти 

 

„Настояваме 1% от приходите, които секторът генерира в националната 

икономика, да се реинвестират в национална реклама. Това като пример, ако 

използваме данните за 2018 година, 8,4 милиарда лева приходи означава 

приблизително над 80 милиона лева. Сравнете ги със сегашните 10 милиона лева, с 

които министерството разполага“, заяви д-р Полина Карастоянова, изпълнителен 

директор на Националния борд по туризъм, в интервю за БНР на 3 юли 2019 г. 

Повече информация 

 
 

 Д-р Полина Карастоянова: След средата на юли за отлив на 

туристи няма да става и дума 

. 

„Проекцията на цените е визия за пазар. А пазарът е свободен. И тогава, когато 

има предлагане и търсене, и те срещнат своя интерес - цената е разумна. Не бива цена, 

обявена на едно място, да бъде показателна за цялото българско Черноморие“, отбеляза 

в студиото Bulgaria ON AIR изпълнителният директор на НБТ д-р Полина 

Карастоянова на 3 юли 2019 г. Повече информация 
 

 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-neobhodim-e-razlichen-mashtab-na-upravlenieto-na-balgarskiya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-tryabva-da-se-preosmisli-modela-na-finansirane-na-reklama-na-turisticheskite-obekti/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-tryabva-da-se-preosmisli-modela-na-finansirane-na-reklama-na-turisticheskite-obekti/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-sled-sredata-na-yuli-za-otliv-na-turisti-nyama-da-stava-i-duma/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 XI Тенис турнир за аматьори “Св. Св. Константин и Елена Къп” 

2019 

 

За единадесета поредна година 

предстои изданието на традиционния 

тенис турнир за аматьори „Св. Св. 

Константин и Елена Къп“ 2019, който ще 

се проведе на 6 и 7 юли (събота и неделя) 

на тенис кортовете на Гранд Хотел Варна. 

Организатор на събитието е „Св. 

Св. Константин и Елена холдинг“ АД със 

съдействието на клуб „Супер спорт“.

 Повече информация 

 
 

 Няколко европейски първенства се провеждат в Албена през 

юли 2019 г. 
 

Европейският курорт на спорта Албена ще бъде домакин на няколко 

международни спортни първенства през юли 2019 г. Футболно училище, спартакиада 

на учителите с международно участие, европейско първенство по хокей на трева за 

юноши, лагер по карате, тенис турнир за аматьори и фестивал по тенис на маса са само 

част от спортните активности, които гостите на комплекса могат да проследят отблизо. 

Повече информация 

 
 

 Албена беше домакин на международна математическа 

конференция 

 

Албена беше домакин на 11-тата международна конференция по приложна 

математика AMiTaNS от 20 до 25 юни 2019 г. В нея се включиха близо 100 учени от 20 

страни. 

Повече информация 

  

 

http://tourismboard.bg/news/xi-tenis-turnir-za-amatori-sv-sv-konstantin-i-elena-kap-2019/
http://tourismboard.bg/news/xi-tenis-turnir-za-amatori-sv-sv-konstantin-i-elena-kap-2019/
http://tourismboard.bg/news/nyakolko-evropejski-parvenstva-se-provezhdat-v-albena-prez-yuli-2019/
http://tourismboard.bg/news/nyakolko-evropejski-parvenstva-se-provezhdat-v-albena-prez-yuli-2019/
http://tourismboard.bg/news/albena-beshe-domakin-na-mezhdunarodna-matematicheska-konferentsiya/
http://tourismboard.bg/news/albena-beshe-domakin-na-mezhdunarodna-matematicheska-konferentsiya/
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BlackSeaRama Pro-am 2019 

 

От 9 до 12 юли 2019 г. на трите 

игрища от дестинация Кейп Калиакра ще се 

проведе 11-ото издание на турнира 

BlackSeaRama Pro-am – The Lucky 11. 

32 отбора, съставени от по един 

професионален играч и трима аматьори, ще 

премерят сили в три кръга по 18 дупки на 

предизвикателните терени на 

BlackSeaRama, Thracian Cliffs и Lighthouse. Повече информация 

 

  

 

  

Регионални новини от България 
 

 

 Ангелкова: Туризмът отбелязва спад между 3% и 6% 

 

„Още от началото на тази година обявихме, че ни очаква един труден 

туристически сезон, пълен с предизвикателства. Големи наши преки конкурентни 

дестинации, като Турция, Тунис, Египет и др., имат сериозна политика по отношение 

на субсидиране и насочване на потока от туристи към тях“, заяви министър Ангелкова. 

Тя подчерта, че прогнозите показват между 3 и 6 процента спад на туризма в 

страната за цялата година, а на морския туризъм у нас – между 5 и 8 процента, предаде 

репортер на БГНЕС.           Повече информация 

  

 

 Откриха нередности в хотел от ваканционно селище „Елените“ 

 

За нарушенията ще бъде съставен акт за административно нарушение, 

предвиждащо глоба в размер от 1000 до 3000 лв. Специализираната комисия предстои 

да установи колко точно ще бъде размерът й. 

Повече информация 

  

 

http://tourismboard.bg/news/blacksearama-pro-am-2019/
http://tourismboard.bg/news/blacksearama-pro-am-2019/
http://tourismboard.bg/news/angelkova-turizmat-otbelyazva-spad-mezhdu-3-i-6/
http://tourismboard.bg/news/angelkova-turizmat-otbelyazva-spad-mezhdu-3-i-6/
http://tourismboard.bg/news/otkriha-nerednosti-v-hotel-ot-vakantsionno-selishte-elenite/
http://tourismboard.bg/news/otkriha-nerednosti-v-hotel-ot-vakantsionno-selishte-elenite/
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 Туристи вече заплащат „синя зона“ в Слънчев бряг чрез 

мобилната платформа URBO 
 

Над 600 туристи в Слънчев бряг вече 

заплащат платено паркиране в „синя зона“ 

на територията на комплекса и чрез 

мобилната платформа URBO. Това 

съобщиха от пресцентъра на „Слънчев 

бряг“ АД, цитирани от агенция „Фокус“. 

Платформата URBO е единствената 

им възможност за дигитално заплащане за 

паркомясто, коментира Андрей Лилов, един 

от създателите на приложението.                   Повече информация 

 

 

 Преобладаващата цена за чадъри и шезлонги на българските 

плажове е по 5 лв 
 

Най-често срещаните цени за ползване на чадъри и шезлонги по българските 

плажове не надхвърлят по 5 лв. В такива граници се движат цените, срещу които може 

да се наемат принадлежностите например на плажовете Крапец-север (част 3), къмпинг 

Добруджа, Каварна (част 3), Моби Дик, Чайка-север, Буните, Офицерски, Варна-

централен, Козлука, Несебър-Стар град (обект под закрилата на ЮНЕСКО), Равда-

НСА, Поморие-изток, Сарафово, Смокините-север, Аркутино, Бутамята и много други. 

Повече информация 

 

  

Министър Ангелкова проведе работна среща с кметовете на 

Бургас и Варна 

 

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с 

кметовете на община Бургас Димитър Николов и на община Варна Иван Портних. 

Поводът бе представяне на проучване и разработени модели за подкрепа на 

организирания туризъм, чрез който да бъде увеличен притокът на още туристи за 

дестинация България. 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/turisti-veche-zaplashtat-sinya-zona-v-slanchev-bryag-chrez-mobilnata-platforma-urbo/
http://tourismboard.bg/news/turisti-veche-zaplashtat-sinya-zona-v-slanchev-bryag-chrez-mobilnata-platforma-urbo/
http://tourismboard.bg/news/preobladavashtata-tsena-za-chadari-i-shezlongi-na-balgarskite-plazhove-e-po-5-lv/
http://tourismboard.bg/news/preobladavashtata-tsena-za-chadari-i-shezlongi-na-balgarskite-plazhove-e-po-5-lv/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-kmetovete-na-burgas-i-varna/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-kmetovete-na-burgas-i-varna/
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 Министерството на туризма започва ревизия на старите 

договори за стопанисване на плажовете 

 

Стартирали сме ревизия на всички 

концесионни договори за морски плажове, 

които не са сключени от Министерството на 

туризма и в които не присъства клаузата, 

според която предложените от кандидата 

цени на чадъри и шезлонги носят 40% 

тежест при избора на концесионер. При тях 

съответно няма основание за прекратяване 

на договора, както е по новите процедури. Това заяви в Слънчев бряг министърът на 

туризма Николина Ангелкова на работна среща с туристическия бранш на 4 юли 2019 г. 

Повече информация 

  

 

 225 511 туристи посетиха музеите във Велико Търново за 

първото полугодие на 2019-та 

 

Най-посещаваният културно-

исторически обект е крепостта Царевец, на 

която за периода са се качили 123 372 

туристи, от които 46 676 чужденци, 4 490 

деца и 3 722 студенти. 

Архитектурно-музейният резерват е 

бил в маршрута на 25 933 ученици по време 

на екскурзиите им във Велико Търново. 

 

Повече информация 

 

 

 Автокаскади водят туристи в Разлог 

 

Единственото по рода си Мотор Шоу "Полицейска академия" гостува в град 

Разлог. На 3 и 4 юли 2019 г.  жители и гости на Разлог станаха свидетели на моторното 

шоу. Повече информация 

  

 

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-reviziya-na-starite-dogovori-za-stopanisvane-na-plazhovete/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-reviziya-na-starite-dogovori-za-stopanisvane-na-plazhovete/
http://tourismboard.bg/news/225-511-turisti-posetiha-muzeite-vav-veliko-tarnovo-za-parvoto-polugodie-na-2019-ta/
http://tourismboard.bg/news/225-511-turisti-posetiha-muzeite-vav-veliko-tarnovo-za-parvoto-polugodie-na-2019-ta/
http://tourismboard.bg/news/avtokaskadi-vodyat-turisti-v-razlog/
http://tourismboard.bg/news/avtokaskadi-vodyat-turisti-v-razlog/
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 Международни новини от света 
 

Президентът Радев: Необходима е сериозна организация, за да 

утвърдим туризма сред водещите сфери в сътрудничеството с Китай 

 

Необходим е цялостен подход и 

много сериозна организация в България, за 

да утвърдим туризма сред водещите сфери 

в сътрудничеството с Китай.  Това заяви 

държавният глава Румен Радев в отговор на 

въпрос на журналисти след срещата си с 

главния изпълнителен директор на 

китайската туристическа корпорация „Ctrip 

Corporation“ Джейн Цзе Сун. Компанията е 

сред водещите туроператори в света и държавният глава посети централата й в Шанхай 

в рамките на държавното си посещение в Китай. 

Румен Радев покани Джейн Цзе Сун да посети страната ни заедно със своя екип 

и да участва в експертна конференция за засилване на партньорството в областта на 

туризма, което да доведе и до споразумение между компетентните институции на двете 

държави. 

Повече информация 

  

 

 Тирана и Букурещ са по-скъпи за чужденците от София 

 

Консултантската агенция Mercer състави класация за разходите, които един 

чужденец трябва да плати, ако желае да посети или да живее в даден град. 

Оказва се, че по тези параметри на Балканите най-изгодно се живее в Скопие. 

Столицата на Македония заема 201 място в класацията, включваща 208 града. София е 

на 177 позиция, нареждайки се непосредствено до Букурещ, които са 176. 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/prezidentat-radev-neobhodima-e-seriozna-organizatsiya-za-da-utvardim-turizma-sred-vodeshtite-sferi-v-satrudnichestvoto-s-kitaj/
http://tourismboard.bg/news/prezidentat-radev-neobhodima-e-seriozna-organizatsiya-za-da-utvardim-turizma-sred-vodeshtite-sferi-v-satrudnichestvoto-s-kitaj/
http://tourismboard.bg/news/tirana-i-bukuresht-sa-po-skapi-za-chuzhdentsite-ot-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/tirana-i-bukuresht-sa-po-skapi-za-chuzhdentsite-ot-sofiya/

