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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Д-р Полина Карастоянова: Съвместните усилия на Националния 

борд по туризъм и министерството на туризма успяха да ограничат 

спада в сектора това лято 

 

"Добрата новина е, че имаме ръст 

този летен сезон на българските туристи по 

българското Черномориe. Този ръст варира 

между 10 и 20 процента в различните 

комплекси", обяви д-р Полина 

Карастоянова, изпълнителен директор на 

НБТ в интервю за телевизия Европа на 2 

септември 2019 г. 

Виж интервюто 

  

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-savmestnite-usiliya-na-natsionalniya-bord-po-turizam-i-ministerstvoto-na-turizma-uspyaha-da-ogranichat-spada-v-sektora-tova-lyato/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Празници на гроздолечението и виното в курорта Св. Св. 

Константин и Елена през септември 2019 

 

За втора поредна година, празници 

на гроздолечението и виното ще се 

проведат в курорта Св. Св. Константин и 

Елена през септември, 2019 г. От 3 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. 

Повече информация 

 

 

  

 

  

Регионални новини от България 
 

 

 270 000 на почивка у нас по празниците около Съединението 

 

Българите, които ще пътуват у нас в дните около Деня на Съединението (6 

септември), са 270 000. Близо 40 000 пък ще изберат чужбина за своя отдих. Казанлък, 

Карлово и Калофер са сред най-предпочитаните дестинации. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/praznitsi-na-grozdolechenieto-i-vinoto-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-prez-septemvri-2019-2/
http://tourismboard.bg/news/praznitsi-na-grozdolechenieto-i-vinoto-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-prez-septemvri-2019-2/
http://tourismboard.bg/news/270-000-na-pochivka-u-nas-po-praznitsite-okolo-saedinenieto/
http://tourismboard.bg/news/270-000-na-pochivka-u-nas-po-praznitsite-okolo-saedinenieto/
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 Парад на нациите събира 400 мото-туристи от 25 страни в 

Пловдив 

 

250 мотоциклета, 400 души от 22 

европейски страни, Турция, Израел, Ливан 

ще се включат в седмата международна 

среща на мото-туристи в Пловдив от 4 до 8 

септември 2019 г., и е организирана от 

"Мото Клуб Златно Крило". Сдружението е 

член на Gold Wing European Federation 

(Европейската Голд Уинг Федерация). 

Повече информация 

 

 

 Община Поморие участва в инициативата на Министерството на 

туризма „Денят за Вас“ 

 

Община Поморие се включва в 

инициативата на Министерството на 

туризма „Денят за вас“ на 6 септември – 

денят на Съединението на България. 

Наред с празничната програма по 

повод националния празник, всички 

желаещи ще могат да посетят Античната 

куполна гробница, Музея на солта и 

Историческия музей в Поморие без да плащат входни такси. 

Повече информация 

 

 

 Министър Ангелкова проведе среща с туристическия бранш в 

Търговище 

 

Регионът разполага с уникални забележителности, които несъмнено са фактор за 

увеличения брой на посетителите в околността. Има реномето на първенец в 

производството на бели вина и ритуали по дегустацията им. Това заяви министърът на 

туризма Николина Ангелкова на работна среща с местната власт и туристическия 

бизнес в Търговище на 3 септември 2019 г. Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/parad-na-natsiite-sabira-400-moto-turisti-ot-25-strani-v-plovdiv/
http://tourismboard.bg/news/parad-na-natsiite-sabira-400-moto-turisti-ot-25-strani-v-plovdiv/
http://tourismboard.bg/news/obshtina-pomorie-shte-uchastva-v-initsiativata-na-ministerstvoto-na-turizma-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-sreshta-s-turisticheskiya-bransh-v-targovishte/
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 Министерството на туризма ще предложи на руски туроператори 

да включат постоянни турове в Шуменска област 

 

Планираме обща среща с руски 

туроператори, на която да предложим да 

включат региона на Шумен в програмите за 

постоянни туристически турове. Ще 

организираме и срещи на туроператорите с 

местната власт и туристическия бизнес. 

Считаме, че сега е точният момент, защото 

се правят записванията за 2020 година. Това 

заяви министърът на туризма Николина 

Ангелкова на среща с представители на туристически бранш в района на Шумен. 

Повече информация 

 

 

  

 

  

 

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 България и Грузия ще работят за увеличаване на туризма в 

Черноморския регион 

 

България и Грузия споделят обща 

амбиция за увеличаване на свързаността в 

Черноморския регион, която да насърчи 

икономическия обмен, взаимните 

инвестиции и туризма. Това беше общата 

позиция на президентите на България и 

Грузия Румен Радев и Саломе 

Зурабишвили, които проведоха среща във 

Варшава на 1 септември 2019 г. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-shte-predlozhi-na-ruski-turoperatori-da-vklyuchat-postoyanni-turove-v-shumenska-oblast/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-shte-predlozhi-na-ruski-turoperatori-da-vklyuchat-postoyanni-turove-v-shumenska-oblast/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-gruziya-shte-rabotyat-za-uvelichavane-na-turizma-v-chernomorskiya-region/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-gruziya-shte-rabotyat-za-uvelichavane-na-turizma-v-chernomorskiya-region/
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 Министър Ангелкова проведе срещи в три генерални дирекции 

на Европейската комисия 

 

В Брюксел министър Ангелкова 

разговаря с Герт Ян Коопман, генерален 

директор на ГД „Бюджет“,  Карлес Естева 

Мосо, заместник генерален директор на ГД 

„Конкуренция“ и Нормунд Попенс, 

заместник генерален директор на ГД 

„Регионална и селищна политика“ на 5 

септември 2019 г. 

. 

Повече информация 

 

 

 

 Роботи и изкуствен интелект - решения за проблема с кадрите в 

туризма 

 

Бърз интернет и роботи рецепционисти са последните иновации, които вдигат 

нивото на туристическия продукт в света. Според участниците в 69-та среща на 

Международната асоциация на научните експерти по туризъм не е далеч времето, 

когато те ще са част от бранша и у нас, съобщи в репортаж БНТ на 31 август 2019 г. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-sreshti-v-tri-generalni-direktsii-na-evropejskata-komisiya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-sreshti-v-tri-generalni-direktsii-na-evropejskata-komisiya/
http://tourismboard.bg/news/roboti-i-izkustven-intelekt-resheniya-za-problema-s-kadrite-v-turizma/

