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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Албена отбеляза 50-годишнината си с незабравим празничен 

уикенд 

 

Ваканционно селище Албена 

навърши 50 години. Официално датата, на 

която се отбелязва празничното събитие е 

24 август. Целият изминал уикенд беше 

изпълнен с изненади и положителни емоции 

за всички гости на комплекса. 

„Албена е много повече от чист плаж 

със син флаг, хубава природа и 30тина 

хотела – Албена е частица от всеки от хората, работили вече 50 години, за да я 

изградят“ сподели емоционално Радосвет Радев. 

Повече информация 

  

 

http://tourismboard.bg/news/albena-otbelyaza-50-godishninata-si-s-nezabravim-praznichen-uikend/
http://tourismboard.bg/news/albena-otbelyaza-50-godishninata-si-s-nezabravim-praznichen-uikend/
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Регионални новини от България 
 

 

 3% спад на посещенията на чужденци в България през юли 2019 

 

През юли 2019 г. посещенията на чужденци в България са с 3.2% по-малко в 

сравнение с юли 2018 г., като преобладава делът на посещенията с цел почивка и 

екскурзия - 55.5%. Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2019 г. са 

779.5 хил., или със 7.2% над регистрираните през юли 2018 г. Това показват данните на 

Националния статистически институт. 

Повече информация 

 

 

 

 Премиерът Борисов: Държавата ще плаща чартъри на туристите 

 

"Държавата ще субсидира чартърните полети от чужбина, за да стимулира 

туризма у нас. От бюджета могат да бъдат отделени около 15 млн. лв лева", обяви 

премиерът Бойко Борисов. 

Според хотелиерите у нас, само субсидирането на чартъри не е достатъчно за 

привличане на чужденци, съобщи bTV. 

Повече информация 

 

 

 

 Ангелкова в Албена: Насърчаваме националните курорти да са 

средища за разнообразни видове туризъм през цялата година 

 

„Министерството на туризма 

насърчава националните курорти като 

средища за разнообразни видове туризъм 

през цялата година“, заяви министърът на 

туризма Николина Ангелкова по време на 

тържествата по случай 50-годишния юбилей 

на ваканционно селище Албена.юли 2019 г. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/3-spad-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-yuli-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/3-spad-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-yuli-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/premierat-borisov-darzhavata-shte-plashta-chartari-na-turistite/
http://tourismboard.bg/news/premierat-borisov-darzhavata-shte-plashta-chartari-na-turistite/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-v-albena-nasarchavame-natsionalnite-kurorti-da-sa-sredishta-za-raznoobrazni-vidove-turizam-prez-tsyalata-godina/

