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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 До 30% отстъпка за ранни записвания обявява Албена по случай 

рождения си ден 

 

Сутринта на 24 август Албена ще 

даде старта на ранните записвания за сезон 

2020. По случай рождения си ден, 

ваканционното селище подарява 30% 

отстъпка от цените, като такава ще получат 

първите 50 потребители на обновения сайт 

на комплекса – albena.bg, които резервират 

и платят за своята ваканция сутринта на 

24.08. Повече информация 

  

 

http://tourismboard.bg/news/do-30-otstapka-za-ranni-zapisvaniya-obyavyava-albena-po-sluchaj-rozhdeniya-si-den/
http://tourismboard.bg/news/do-30-otstapka-za-ranni-zapisvaniya-obyavyava-albena-po-sluchaj-rozhdeniya-si-den/
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм 

 

  

 Има ли срив по морето през юни? 

 

Представяме материал на Петър Ганев от Института по пазарна икономика 

(ИПИ) за старта на туристическия сезон по Черноморието в числа. 

Повече информация 

 

  

 

  

 

Регионални новини от България 
 

 

 Министерството на туризма обмисля разделянето на курортите 

на зони за парти и зони за отдих 

 

Промени в Закона за туризма 

предвиждат в големите ни курорти да се 

обособят зони за партита и зони за семейна 

почивка. 

Идеята за зони в курортите не е нова, 

тя се обсъжда от 2017 г., като в наредба ще 

бъдат разписани специфичните фунции и 

определения за националните курорти, 

обясни в предаването Тази сутрин по bTV 

на 19 август Лиляна Арсова - директор на дирекция "Туристическа политика" в 

Министерството на туризма. 

"Даваме възможност кметовете, съвместно с бизнеса и представители на 

туристическия бранш, да направят зониране", съобщи тя. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ima-li-sriv-po-moreto-prez-yuni/
http://tourismboard.bg/news/ima-li-sriv-po-moreto-prez-yuni/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-obmislya-razdelyaneto-na-kurortite-na-zoni-za-parti-i-zoni-za-otdih/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-obmislya-razdelyaneto-na-kurortite-na-zoni-za-parti-i-zoni-za-otdih/
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Международни новини от чужбина 
 

 

 България е обявена за 13-тата най-добра винена дестинация в 

света 

 

Британският сайт за пътувания 

Lastminute.com е класирал 30 страни - 

производители на вино, според това дали 

има лозя, отворени за посещения и 

организират ли се дегустации, какви 

международни награди имат местните 

вина, средните разходи за пътуване до 

съответната страна (с отправна точка 

Лондон) и средните разходи за хотел и 

храна в нея, както и каква е средната температура на въздуха. 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/balgariya-e-obyavena-za-13-tata-naj-dobra-vinena-destinatsiya-v-sveta/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-e-obyavena-za-13-tata-naj-dobra-vinena-destinatsiya-v-sveta/

