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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Националният борд по туризъм подписа рамково споразумение с 

ПРОФОН 

 

На 25 юли 2019 г. бе подписано тристранно споразумение между двете 

туристически сдружения Националният борд по туризъм (НБТ) и Българската 

туристическа камера (БТК) и ПРОФОН за период от пет години. 

Собствениците на курорти, хотели, заведения и търговски обекти в тях, членове 

на НБТ и БТК ще плащат с до 50 процента по-малко за правата на продуцентите при 

публичното използване на музикални произведения след като двете представителни 

туристически организации сключиха рамково споразумение с дружеството за 

колективно управление на права профон за срок от пет години. 

Повече информация 

 

  

http://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-podpisa-ramkovo-sporazumenie-s-profon/
http://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-podpisa-ramkovo-sporazumenie-s-profon/
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 Д-р Полина Карастоянова: Българският туризъм има нужда от 

промяна на мащаба 

 

Беше чут гласът на бизнеса за слабия 

туристически сезон това лято. Това заяви в 

предаването Лице в лице изпълнителният 

директор на НБТ д-р Полина Карастоянова 

на 22 юли 2019 г. 

Д-р Карастоянова посочи, че е време 

да се направи мащабна стратегия за 

българския туризъм, а не да се мисли на 

парче за "чадъра, шезлонга или салатата". 

Повече информация 

 

 

 

 

 

Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Албена представи конгресния си център в кино Култура в София 

 

Конгресен център Албена представи възможностите за организиране на събития 

във ваканционното селище на специални организиран коктейл днес в кино "Култура" в 

София. На събитието присъстваха представители на различни компании, 

заинтересовани от иновативните предложения за 4 сезона. 

По време на презентацията си представителите на Конгресен туризъм - Албена 

разказаха повече за комплекса, като наблегнаха на следваната политика за устойчиво 

развитие, централизираното управление като предимство, което спомага при 

организацията на събитията от А до Я, като не пропуснаха да споменат, че Албена 

произвежда над 50% от пресните плодове и зеленчуци за гостите в собствените си био 

градини, като така гарантира тяхното качество. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-balgarskiyat-turizam-ima-nuzhda-ot-promyan-a-na-mashtaba/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-balgarskiyat-turizam-ima-nuzhda-ot-promyan-a-na-mashtaba/
http://tourismboard.bg/news/albena-predstavi-kongresniya-si-tsentar-v-kino-kultura-v-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/albena-predstavi-kongresniya-si-tsentar-v-kino-kultura-v-sofiya/
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 Фестивал на хляба събра стотици гости в Албена 

 

Фестивал на хляба организираха в 

Албена на 20 юли 2019 г. По време на него 

бяха представени повече от 20 вида хляб – 

сред които: без глутен, без брашно, с 

различни видове семена и други. Те са 

произведени от „Добруджански хляб“ АД, а 

брашното е от жито, отгледано в нивите на 

Албена. 

Повече информация 

 

 

  

Регионални новини от България 
 

 

 Заседание на Националния съвет по туризъм в Златни пясъци 

 

На 21 и 22 юли 2019 г. се 

проведе заседание на Националния съвет по 

туризъм (НСТ) в курорта Златни пясъци. 

Основна точка в дневния ред бе проектът за 

Годишна програма за национална 

туристическа реклама за 2020 г. 

„2019 г. е преломна за туристическия 

сектор. Спадът на туристи по някои пазари 

след историческия рекорд от миналата 

година не е повод за отчаяние“, коментира зам.-председателят на УС на НБТ д-р 

Мартин Захариев. Според него негативната кампания, която върви в социалните мрежи 

и някои медии, играе лоша роля. „Трябва да се самоуважаваме малко повече и да ценим 

това, което България притежава. Със задоволство искам да кажа, че документите на 

Министерството на туризма от година на година стават все по-задълбочени и модерни 

и това е така, защото имаме работещо министерство“, посочи още д-р Захариев. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/festival-na-hlyaba-sabra-stotitsi-gosti-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/festival-na-hlyaba-sabra-stotitsi-gosti-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/zasedanie-na-natsionalniya-savet-po-turizam-v-zlatni-pyasatsi/
http://tourismboard.bg/news/zasedanie-na-natsionalniya-savet-po-turizam-v-zlatni-pyasatsi/
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 Разписанието на БДЖ вече и в Google maps 

 

За максимално удобство на всички 

пътуващи, разписанието на БДЖ вече е 

видимо и в Google maps. При задаването на 

конкретен маршрут на територията на 

България в интернет платформата 

упътвания за придвижване се получават и 

за пътуване с влак, което разширява 

възможностите при избора на подходящо 

транспортно средство. 

Навигацията в Google Maps с железопътен транспорт е осъществима успоредно с 

останалите видове - с автомобил, обществен транспорт, велосипед или пеш. 

Повече информация 

 

  

 

Пампорово набира скорост като център за конгресен туризъм 

 

Пампорово набира скорост като център за конгресен и конферентен туризъм, 

заяви за БТА Мариан Беляков, изпълнителен директор на "Пампорово" АД. 

Новооткритият Конгресен център в курорта фокусира повишен интерес, според 

Беляков, а резервациите и записванията за събития са за целия летен период до 

навечерието на ски сезона. Близо 20 процента ръст на туристи се отчита в Пампорово 

от началото на летния сезон, според данни на "Пампорово" АД. Пампорово връща 

славата си и на летен курорт, коментира директорът. 

Повече информация 

 

  

 

Центърът на Поморие и още 3 места в града вече разполагат с 

безплатен висококачествен WiFi 
 

От 25 юли 2019 г. жителите и гостите на Поморие могат да се възползват от 

новата услуга, посещавайки: градинката до НЧ “Светлина 1939”, Исторически музей – 

Поморие и пешеходната зона в центъра на града. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/razpisanieto-na-bdzh-veche-i-v-google-maps/
http://tourismboard.bg/news/razpisanieto-na-bdzh-veche-i-v-google-maps/
http://tourismboard.bg/news/pamporovo-nabira-skorost-kato-tsentar-za-kongresen-turizam/
http://tourismboard.bg/news/pamporovo-nabira-skorost-kato-tsentar-za-kongresen-turizam/
http://tourismboard.bg/news/tsentarat-na-pomorie-i-oshte-3-mesta-v-grada-veche-razpolagat-s-bezplaten-visokokachestven-wifi/
http://tourismboard.bg/news/tsentarat-na-pomorie-i-oshte-3-mesta-v-grada-veche-razpolagat-s-bezplaten-visokokachestven-wifi/
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Община Варна се включва в инициативата на Министерството 

на туризма „Денят за вас“ на 27 юли 

 

Община Варна се включва в 

инициативата на Министерството на 

туризма „Денят за вас“ на 27 юли. На тази 

дата градът отбелязва Освобождението си и 

заедно с другите  празнични инициативи 

редица туристически обекти ще са с вход 

свободен. Седем забележителности ще 

посрещат безплатно посетители тази 

събота. Всички желаещи ще могат да 

разгледат Археологическия музей, Римските терми, Аладжа манастир, Побитите 

камъни, Военно-морския музей, Парк-музей „Владислав Варненчик“ и Музея за 

история на медицината, без да плащат входни такси. 

Повече информация 

 

 

 

Интересът на чуждестранните туристи е насочен към културно-

историческите обекти в Кюстендил 

 

Българският турист по-скоро се 

интересува от неща, които е видял в 

интернет, прочел някъде и се интересува от 

местността Ючбунар, крепостта Хисарлъка. 

Чуждестранните туристи се интересуват от 

планината  и са с по-културно-историческа 

насоченост за посещенията тук. 

Това заяви експертът към 

Туристически информационен център – 

Кюстендил Десислава Петрова в интервю за радио Фокус. 

Повече информация 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/obshtina-varna-se-vklyuchva-v-initsiativata-na-ministerstvoto-na-turizma-denyat-za-vas-na-27-yuli/
http://tourismboard.bg/news/obshtina-varna-se-vklyuchva-v-initsiativata-na-ministerstvoto-na-turizma-denyat-za-vas-na-27-yuli/
http://tourismboard.bg/news/interesat-na-chuzhdestrannite-turisti-e-nasochen-kam-kulturno-istoricheskite-obekti-v-kyustendil/
http://tourismboard.bg/news/interesat-na-chuzhdestrannite-turisti-e-nasochen-kam-kulturno-istoricheskite-obekti-v-kyustendil/
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Най-много туристи от Северна Македония и Китай са посетили 

област Кюстендил през май 2019 г. 
 

С 5.5% се увеличават пренощувалите лица в местата за настаняване през май 

2019 г. в област Кюстендил в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 8 049, 

сочат данните на НСИ. 

Повече информация 

 

 

 

  

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 Президентите на България и Хърватия са за пряка въздушна 

линия Пекин-София-Загреб 

 

Президентите на България и 

Хърватия -  Румен Радев и Колинда Грабар-

Китарович - подписаха в Загреб на 23 юли 

2019 г. съвместно послание до президента 

на Китай Си Дзинпин за откриване на пряка 

въздушна линия Пекин-София-Загреб. 

С откриването на пряка въздушна 

линия ще бъде насърчен и обменът в 

туризма, образованието, науката и културата с Китай. 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/naj-mnogo-turisti-ot-severna-makedoniya-i-kitaj-sa-posetili-oblast-kyustendil-prez-maj-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/prezidentite-na-balgariya-i-harvatiya-sa-za-pryaka-vazdushna-liniya-pekin-sofiya-zagreb/
http://tourismboard.bg/news/prezidentite-na-balgariya-i-harvatiya-sa-za-pryaka-vazdushna-liniya-pekin-sofiya-zagreb/

