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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Избраха Grill Master Chef на Албена 

 

8 отбора от главни готвачи от 

Албена се състезаваха за титлата Grill 

Master Chef Албена 2019 тази събота 

навръх своя професионален празник (10.08 

- Денят на Свети Лаврентий – покровител 

на готвачите). Престижното отличие отиде 

при отбор Манол Мишнов (ресторант 

„Ралица Супериор“), Ясен Иванов 

(ресторант „Ралица Акваклуб-Вита парк“) и Пенка Добрева (ресторант „Ком“). На 

второ място се класира отборът от хотелите „Боряна“, „Нона“ и „Грийн Форест“. Трети 

станаха представителите на бистро „Фламинго“ и ресторант „Монтголфие“ – „Маритим 

Хотел Парадайс Блу“. Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/izbraha-grill-master-chef-na-albena/
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В курорта Св. Св. Константин и Елена вече има алея на 

скулпторите 

 

Нови четири скулптури от русенски 

камък допълниха арт колекцията на 

открито в курорта Св. Св. Константин и 

Елена. Творбите „Трон“ и “Трите 

корморана” са дело на българските автори 

Иван Иванов и Ненко Чернев. 

 Реализирането на новите 

произведения стана възможно след като V 

пленер по скулптура „Докосване до природата“ получи през тази година допълнително 

финансиране от Община Варна за второ издание. 

Каменните творби са интегрирани в парковите пространства на Св. Св. 

Константин и Елена като част от нова крайбрежна алея на скулптурите. 

Повече информация 

 

 

 

 Празници на гроздолечението и виното в курорта Св. Св. 

Константин и Елена през септември 2019 г. 
 

За втора поредна година, празници на гроздолечението и виното ще се проведат 

в курорта Св. Св. Константин и Елена през септември. От 2 до 13 септември, с 

презентации на винопроизводители от Варненския регион и дегустации на вина, 

туристите ще имат възможност да опитат селекция от най-хубавите вина – бяло, 

червено и розе, произвеждани в лозарските райони по черноморието, а също и да 

научат любопитни факти от историята на курорта Св. Св. Константин и Елена. 

Гостите на събитията ще имат възможност да се насладят на различни лечебни и 

СПА терапии с грозде, гроздови продукти и винени вани с минерална вода. 

Повече информация 

 

  

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-veche-ima-aleya-na-skulptorite/
http://tourismboard.bg/news/v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-veche-ima-aleya-na-skulptorite/
http://tourismboard.bg/news/praznitsi-na-grozdolechenieto-i-vinoto-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-prez-septemvri-2019/
http://tourismboard.bg/news/praznitsi-na-grozdolechenieto-i-vinoto-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-prez-septemvri-2019/
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 Регионални новини от България 
 

 

 2.6% повече приходи от нощувки в местата за настаняване през 

юни 2019 г. 
 

Приходите от нощувки през юни 2019 г. достигат 205.4 млн. лв., или с 2.6% 

повече в сравнение с юни 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от 

български граждани със 17.9%, докато тези от чужди граждани намаляват с 0.5%. Това 

показват данните на Националния статистически институт (НСИ). 

Повече информация 

 

  

Промените в Закона за туризма ще намалят още 

административната тежест и ще насърчават качеството на услугите 

 

С последните промени в Закона за 

туризма, които Министерският съвет прие 

вчера, продължава реализацията на 

политиката ни за намаляване на 

административната тежест за бизнеса. Това 

заяви министърът на туризма Николина 

Ангелкова на работна среща с 

представители на бранша в Приморско на 

14 август 2019 г. В нея участваха кметът на община Приморско Димитър Германов и 

председателят на Общинския съвет Златина Тюлиева. 

Повече информация 

 

 

Туристи по морето има, персоналът обаче се оказа недостатъчен 

 

С идването на горещия август хотелите по морето се пълнят и собствениците им 

се надяват поне малко да компенсират загубите от спада на туристите през юни и юли. 

Това съобщава в репотаж телевизия BGOnAir. Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/2-6-poveche-prihodi-ot-noshtuvki-v-mestata-za-nastanyavane-prez-yuni-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/2-6-poveche-prihodi-ot-noshtuvki-v-mestata-za-nastanyavane-prez-yuni-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/promenite-v-zakona-za-turizma-shte-namalyat-oshte-administrativnata-tezhest-i-shte-nasarchavat-kachestvoto-na-uslugite/
http://tourismboard.bg/news/promenite-v-zakona-za-turizma-shte-namalyat-oshte-administrativnata-tezhest-i-shte-nasarchavat-kachestvoto-na-uslugite/
http://tourismboard.bg/news/turisti-po-moreto-ima-personalat-obache-se-okaza-nedostatachen/
http://tourismboard.bg/news/turisti-po-moreto-ima-personalat-obache-se-okaza-nedostatachen/
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Международни новини от чужбина 
 

 

 10 града са финалистите за Европейска столица на смарт 

туризма 2020 

 

Десет европейски града се състезават за Европейски столици за смарт туризъм 

през 2020 г. 

Градовете-финалисти бяха избрани от общо 35 кандидатури от 17 държави-

членки на ЕС, сред които беше и София 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/10-grada-sa-finalistite-za-evropejska-stolitsa-na-smart-turizma-2020/
http://tourismboard.bg/news/10-grada-sa-finalistite-za-evropejska-stolitsa-na-smart-turizma-2020/

