
  

 
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 

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 
Брой 102 / 2019 г. 

 

за периода 6  – 12 юли   2019 г. 
 

 

 

Изготвил: Иван Атанасов 

 

 

 

 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Националният борд по туризъм е пълноправен член на 

Асоциацията на индустриалния капитал в България 

 

На редовно заседание Националния съвет (НС) на АИКБ, което се проведе на 12 

юли 2019 г. в София, беше разгледана кандидатурата на НБТ, която беше издигната от 

председателя на Управителния съвет (УС) на АИКБ Васил Велев и зам.-председателя 

на УС на АИКБ Кънчо Стойчев. 

На заседанието на НС на АИКБ присъстваха от страна на НБТ д-р Полина 

Карастоянова, изпълнителен директор, и д-р Мартин Захариев, зам-председател. 

Повече информация 

 
 

http://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-e-palnopraven-chlen-na-asotsiatsiyata-na-industrialniya-kapital-v-balgariya/
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 Д-р Полина Карастоянова: Да се сравняваме с Гърция в туризма 

е непосилна задача 

 

Характерът на българския туризъм 

трябва да бъде търсен в нашите 

възможности. Затова ако търсим да се 

сравняваме с други страни, нека не бъде 

Гърция, а с държави с нашите 

възможности, като една Хърватска 

например. Това отбеляза в предаването 

Тази събота по bTV изпълнителният 

директор на Националния борд по туризъм д-р Полина Карастоянова на 6 юли 2019 г. 

 Повече информация 

 

 
 

 

 

Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Бляскаво парти отбеляза тържественото откриване на първия в 

Източна Европа Маритим хотел 

 

Първият в Източна Европа хотел, 

част от веригата Маритим, беше официално 

открит вчера вечерта. 5-звездният 

„Парадайс Блу“ във ваканционно селище 

Албена, който отвори врати през 2017, 

отговаря на всички стандарти на луксозния 

немски бранд. Символичната лента 

прерязаха собственикът на веригата 

Маритим д-р Моника Гомолла и изпълнителният директор на Албена Красимир 

Станев. 

Повече информация 

 
 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-da-se-sravnyavame-s-gartsiya-v-turizma-e-neposilna-zadacha/
http://tourismboard.bg/news/blyaskavo-parti-otbelyaza-tarzhestvenoto-otkrivane-na-parviya-v-iztochna-evropa-maritim-hotel/
http://tourismboard.bg/news/blyaskavo-parti-otbelyaza-tarzhestvenoto-otkrivane-na-parviya-v-iztochna-evropa-maritim-hotel/
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 Завърши XI тенис турнир за аматьори „Св. Св. Константин  и 

Елена Къп“ 2019 

 

На тенис кортовете на Гранд хотел 

Варна завърши XI тенис турнир за аматьори 

“Св. Св. Константин и Елена Къп” 2019. 

Турнирът се проведе в три формата: сингъл 

мъже – участие взеха 30 състезатели, 

играли на елиминация; двойки мъже – 20 

двойки, играли в 4 групи; двойки жени – 6 

женски двойки, състезавали се в 2 групи по 

три отбора в група. 

Повече информация 

 
 

 Кулинарен тур 2019 Modern Italian & Progressive Bulgarian в 

BlackSeaRama 

 

През юли започва кулинарният тур 2019, който ще доведе в BlackSeaRama Golf 

& Villas едни от най-известните столични готвачи. 

Повече информация 

  

  

 

  

Регионални новини от България 
 

 

 Димитър Маргаритов: Не могат да Ви задължат да платите за 

нещо, което не желаете 

 

По никакъв начин никой не може да Ви задължи да ползвате т. нар. комплект 

„чадър и шезлонги”. В изминалите години сме глобявали за такива случаи, и сега ще го 

направим, категоричен бе председателят на Комисията за защита на потребителите 

Димитър Маргаритов, който коментира информацията за условията при отдаване на 

чадъри и шезлонги по Черноморието в ефира на bTV на 10 юли 2019 г. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/zavarshi-xi-tenis-turnir-za-amatori-sv-sv-konstantin-i-elena-kap-2019/
http://tourismboard.bg/news/zavarshi-xi-tenis-turnir-za-amatori-sv-sv-konstantin-i-elena-kap-2019/
http://tourismboard.bg/news/kulinaren-tur-2019-modern-italian-progressive-bulgarian-v-blacksearama/
http://tourismboard.bg/news/kulinaren-tur-2019-modern-italian-progressive-bulgarian-v-blacksearama/
http://tourismboard.bg/news/dimitar-margaritov-ne-mogat-da-vi-zadalzhat-da-platite-za-neshto-koeto-ne-zhelaete/
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 БЧК с пълната готовност на службите за водно спасяване по 

Българското Черноморие 

 

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с 

председателя на Българския червен кръст (БЧК) акад. Христо Григоров и с генералния 

директор на организацията проф. Красимир Гигов на 9 юли 2019 г. 

На срещата бяха обсъдени предложения за повишаване качеството на водното 

спасяване, включително чрез съвременните методи за професионално обучение на 

спасителите. Повече информация 

 

  

 Спад на броя нощувки и приходите от тях в местата за 

настаняване през май 2019 г. 
 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 

май 2019 г., е със 7.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, 

приходите от тях са с 2.6% по-малко в сравнение с май 2018 г. Това показват данните 

на Националния статистически институт. 

Повече информация 

  

 

 Плажовете по Северното Черноморие не са празни въпреки 

отлива на туристи 
 

„Сезонът е по-слаб от предходната годината. Има обекти, които са 100% пълни, 

и такива, които са празни. Всичко зависи от това съответният хотелиер с какви 

партньори работи, на кои пазари работи“, каза проф. Стоян Маринов, бивш директор на 

курорта „Слънчев бряг“, за БНР на 9 юли 2019 г. 

Повече информация 

  

 

Николина Ангелкова: Българският туризъм от години работи в 

пазарна среда, конкуренцията, не държавата определя цените 

 

Министър Ангелкова в обстойно интервю за българския туризъм пред 24 часа. 

Прочети интервю 

  

http://tourismboard.bg/news/bchk-s-palnata-gotovnost-na-sluzhbite-za-vodno-spasyavane-po-balgarskoto-chernomorie/
http://tourismboard.bg/news/bchk-s-palnata-gotovnost-na-sluzhbite-za-vodno-spasyavane-po-balgarskoto-chernomorie/
http://tourismboard.bg/news/spad-na-broya-noshtuvki-i-prihodite-ot-tyah-v-mestata-za-nastanyavane-prez-maj-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/spad-na-broya-noshtuvki-i-prihodite-ot-tyah-v-mestata-za-nastanyavane-prez-maj-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/plazhovete-po-severnoto-chernomorie-ne-sa-prazni-vapreki-otliva-na-turisti/
http://tourismboard.bg/news/plazhovete-po-severnoto-chernomorie-ne-sa-prazni-vapreki-otliva-na-turisti/
http://tourismboard.bg/news/nikolina-angelkova-balgarskiyat-turizam-ot-godini-raboti-v-pazarna-sreda-konkurentsiyata-ne-darzhavata-opredelya-tsenite/
http://tourismboard.bg/news/nikolina-angelkova-balgarskiyat-turizam-ot-godini-raboti-v-pazarna-sreda-konkurentsiyata-ne-darzhavata-opredelya-tsenite/
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 Понижената покупателна способност на руснаците е причина за 

спада на посещенията им у нас 
 

Не проблемите с логистиката, а по-скоро спадът в жизненото равнище на 

руското население и понижената покупателна способност са водещи фактори за отлива 

на посещенията на руски туристи в България. Това мнение изказа Георги Минчев, 

председател на управителния съвет на Българо-руската търговско-промишлена палата, 

в ефира на Bloomberg TV България на 11 юли 2019 г. 

Повече информация 

 

 

Около 15 % спад на полетите отчитат на Летище Бургас 

 

По-слаб сезон с около 15 % в сравнение с миналата година отчитат на Летище 

Бургас. Въпреки това се наблюдава увеличение на пазара от Великобритания, Чехия, 

обясни изпълнителният директор на бургаското летище Георги Чипилски за БНР-

Бургас на 8 юли 2019 г. Повече информация 

  

  

Министър Ангелкова: Нека да не отписваме сезона 

 

Нека не отписваме сезона, още преди началото му обявихме, че ще има спад 

като отчетохме ранните записвания. Това заяви в предаването Лице в лице по bTV 

министърът на туризма Николина Ангелкова на 8 юли 2019 г. 

Откакто има Министерство на туризма, има 31% ръст на чуждестранните 

туристи, посочи Ангелкова и обяви, че е готова да подаде оставка, когато премиерът 

Бойко Борисов я поиска. Повече информация 

  

 

Ctrip: 280% ръст на китайските туристи в България за 

полугодието 

 

Китайските туристи у нас стават все повече с всяка изминала година. Това сочат 

данните на най-голямата онлайн туристическа агенция Ctrip в Китай, цитирани от China 

Daily. 

През първата половина на 2019 г. се отчита ръст с цели 280% в сравнение със 

същия период за миналата година. А през въпросната 2018 г. спрямо 2017 г. ръстът е 

бил със 114%. Повече информация 

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/okolo-15-spad-na-poletite-otchitat-na-letishte-burgas/
http://tourismboard.bg/news/okolo-15-spad-na-poletite-otchitat-na-letishte-burgas/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-neka-da-ne-otpisvame-sezona/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-neka-da-ne-otpisvame-sezona/
http://tourismboard.bg/news/ctrip-280-rast-na-kitajskite-turisti-v-balgariya-za-polugodieto/
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 Все повече туристи от Израел в България 

 

280 000 израелци са посетили България през 2018 година. Това стана ясно от 

думите на посланика в Израел в България Н.Пр. Ирит Лилиан, която гостува в ефира на 

Bulgaria ON AIR на 9 юли 2019 г. На посещение идват и все повече туристи, както и 

деца със семейства, привлечени от туристическия сезон, подчерта тя. 

Повече информация 

  

 

Министър Ангелкова разговаря с Н. Пр. Доника Ходжа, 

посланик на Албания в България 

 

Министърът на туризма проведе работна среща с Н. Пр. Доника Ходжа, 

посланик на Албания в Република България на 9 юли 2019 г. Двете се обединиха около 

тезата, че предлагането на Балканите като обща туристическа дестинация за 

привличане на туристи от перспективните азиатски пазари, има сериозен потенциал за 

развитие и за увеличаване на туристите към двете държави. 

Повече информация 

 

 

 Ръст на румънски туристи в Арбанаси 

 

Ръст на румънските туристи отчитат 

в архитектурния резерват Арбанаси, посочи 

пред журналисти кметът на населеното 

място Тошо Кръстев. Той отбеляза, че това 

са гости, които не са организирани от 

туроператори, а посещават селото 

индивидуално. Според него причината за 

увеличения им брой е отличната хотелска 

база и предлаганата традиционна българска кухня. 

Повече информация 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/vse-poveche-turisti-ot-izrael-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/vse-poveche-turisti-ot-izrael-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-razgovarya-s-n-pr-donika-hodzha-poslanik-na-albaniya-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-razgovarya-s-n-pr-donika-hodzha-poslanik-na-albaniya-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/rast-na-rumanski-turisti-v-arbanasi/
http://tourismboard.bg/news/rast-na-rumanski-turisti-v-arbanasi/
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Министерството на туризма ще сезира прокуратурата за бариера 

пред плажовете на Русалка 

 

По разпореждане на министъра на туризма Николина Ангелкова ще бъде 

сезирана прокуратурата за ограничаване на достъпа към плажовете на Русалка с 

платена бариера. За ситуацията се получиха сигнали в публичното пространство. 

Компетентните органи трябва да проверят дали са правомерни загражданията и 

кой ги е поставил с цел да ограничи достъпа към ивицата.. 

Повече информация 

 

 

Министерство на туризма налага глоба на концесионера на плаж 

Перла, допуснал автомобил до водата 

 

Министерство на туризма ще наложи веднага глоба на концесионера на плаж 

Перла,  допуснал автомобил да навлезе на територията на плажа до водата. Това 

разпореди министърът на туризма Николина Ангелкова, след като в общественото 

пространство се появиха снимки на лек автомобил затънал в пясъка на морската ивица. 

Ако бъдат установени и други нарушения освен глоба, Министерство на туризма 

ще прекрати и договора на концесионера. 

Повече информация 

 

 

Министерството на туризма направи проверка в хотел в община 

Несебър заради сигнал за конфликт с израелски туристи 

 

Мобилни групи на Министерството на туризма направиха проверка в хотел с 

адресна регистрация в Несебър. Спешната инспекция разпореди министърът на туризма 

Николина Ангелкова, след като в общественото пространство се появи информация за 

конфликт в хотела с израелски туристи. Заедно с експертите на Министерството на 

туризма в хотел "Бест Уестърн ПЛЮС Премиум Ин“ са и представители на Комисията 

за защита на потребителите. 

Повече информация 

 

 

 

  

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-shte-sezira-prokuraturata-za-bariera-pred-plazhovete-na-rusalka/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-shte-sezira-prokuraturata-za-bariera-pred-plazhovete-na-rusalka/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nalaga-globa-na-kontsesionera-na-plazh-perla-dopusnal-avtomobil-do-vodata/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nalaga-globa-na-kontsesionera-na-plazh-perla-dopusnal-avtomobil-do-vodata/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-napravi-proverka-v-hotel-v-obshtina-nesebar-zaradi-signal-za-konflikt-s-izraelski-turisti/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-napravi-proverka-v-hotel-v-obshtina-nesebar-zaradi-signal-za-konflikt-s-izraelski-turisti/

