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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Д-р Полина Карастоянова: Над 10% е ръстът на българските 

туристи по Черноморието ни тази година 

 

През лятото в България, освен 

българските, повече са били и туристите от 

Германия, Чехия и Полша, а по-малко тези 

от Русия. Това съобщи изпълнителният 

директор на Сдружение Национален борд 

по туризъм д-р Полина Карастоянова в 

"Денят ON AIR" на 6 септември 2019 г. 

Виж интервюто 

 

  

Новини от членовете на НБТ 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-nad-10-e-rastat-na-balgarskite-turisti-po-chernomorieto-ni-tazi-godina/
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 Повече от 300 спортисти ще участват в Европейското 

първенство по петанк в Албена 

 

Повече от 300 участници от 26 

страни ще се включат в петото Европейско 

първенство по петанк, което ще се проведе 

във ваканционно селище Албена от 16 до 22 

септември тази година. Мащабната проява, 

на която Албена е домакин, е едно от 

основните събития, част от богатата 

спортна програма на Европейския курорт на 

спорта. 

Повече информация 

 

 

 

  

Новини от други НПО в сектор Туризъм 
 

 

 Национален културно-туристически календар ще привлича 

неорганизирани туристи 

 

Национален културно-туристически календар ще привлича в България 

неорганизирани туристи и корпоративни клиенти освен традиционните летовници, 

съобщи при представянето на проекта в областната управа в Добрич председателят на 

Националното сдружение на малкия и среден бизнес в туризма Веселин Банковски. 

Около 2 000 000 души, които обикновено пътуват с нискотарифните 

авиокомпании, посещават годишно България. Този туристопоток, който не е привлечен 

само от шезлонга на пясъка и не е любител на евтиния алкохол, е по-активен и има 

голям потенциал, поясни председателят на сдружението. 

Повече информация 

  

 

  

http://tourismboard.bg/news/poveche-ot-300-sportisti-shte-uchastvat-v-evropejskoto-parvenstvo-po-petank-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/poveche-ot-300-sportisti-shte-uchastvat-v-evropejskoto-parvenstvo-po-petank-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/natsionalen-kulturno-turisticheski-kalendar-shte-privlicha-neorganizirani-turisti/
http://tourismboard.bg/news/natsionalen-kulturno-turisticheski-kalendar-shte-privlicha-neorganizirani-turisti/
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Регионални новини от България 
 

 

 3% ръст на приходите от нощувки в местата за настаняване през 

юли 2019 г. 
 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 

юли 2019 г., е с 0.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, а 

приходите от тях са с 2.9% повече в сравнение с юли 2018 година. Това показват 

данните на НСИ. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2019 г. е 60.0%, 

като намалява с 1.8 процентни пункта в сравнение с юли 2018 година. Най-висока е 

заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 71.8. 

Повече информация 

 

 

 

 Министерството на туризма с отличие за утвърждаване на 

България като дестинация за четири сезона в навечерието на Деня на 

туризма 

 

Министерството на туризма бе 

отличено за работата си по утвърждаване на 

България като дестинация на четири сезона. 

Призът бе връчен на церемония в София за 

представянето на каталога „Дестинация 

България - Българските общини- туризъм, 

култура и бизнес“ по повод Деня на 

туризма- 27 септември.  

 

Издателите от медийна компания „К и П Адвъртайзинг“ отличиха също 

български общини, инвеститори и мениджъри, допринесли за развитието на туризма в 

България. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/3-rast-na-prihodite-ot-noshtuvki-v-mestata-za-nastanyavane-prez-yuli-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/3-rast-na-prihodite-ot-noshtuvki-v-mestata-za-nastanyavane-prez-yuli-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-s-otlichie-za-utvarzhdavane-na-balgariya-kato-destinatsiya-za-chetiri-sezona-v-navecherieto-na-denya-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-s-otlichie-za-utvarzhdavane-na-balgariya-kato-destinatsiya-za-chetiri-sezona-v-navecherieto-na-denya-na-turizma/
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 Фестивал „Бъдеще с традиции” 2019 в Кърджали 

 

Фестивалите не само създават 

настроение и разнообразие за местните 

жители, те пазят традициите и са повод 

много гости да посетят региона. Това заяви 

министърът на туризма Николина 

Ангелкова по време на откриването на 

фестивала на българския бит и култура 

„Бъдеще с традиции – Кърджали 2019”, 

който се провежда под патронажа на 

председателя на Народното събрание Цвета Караянчева с подкрепата на 

Министерството на туризма. 

Повече информация 

 

 

 

 

 Фестивал на рибата и виното 2019 в Бургас 

 

На 13, 14 и 15 септември в Бургас се 

провежда Фестивалът на рибата и виното, а 

в последния ден публиката от жителите и 

гостите на града и специално жури на 

фестивала ще изберат "Най-добрата рибена 

чорба на Бургас". 

В конкурса могат да се включат 

заведения от града, амбицирани да покажат 

най-доброто от менюто си и да се впуснат в оспорваната надпревара. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/festival-badeshte-s-traditsii-2019-v-kardzhali/
http://tourismboard.bg/news/festival-badeshte-s-traditsii-2019-v-kardzhali/
http://tourismboard.bg/news/festival-na-ribata-i-vinoto-2019-v-burgas/
http://tourismboard.bg/news/festival-na-ribata-i-vinoto-2019-v-burgas/
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 Тракийският център край с. Васил Левски става атракция за 

туристи 

 

Тракийският селищен център край 

село Васил Левски е приоритетен обект за 

община Карлово, разглеждаме го като 

бъдеща възможност за превръщане на 

района в ценна и атрактивна туристическа 

дестинация. Отделяме средства според 

възможностите на общината. Министърът 

на културата Боил Банов заяви пред мен 

готовност министерството също да финансира проучванията. Те се отнасят за 

единствения съхранен тракийски град, който според специалисти представлява интерес 

за световната историческа наука и трябва да бъде видян от всички. Това каза на мястото 

на проучванията кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов. 

Повече информация 

 

 

  

 

  

 

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 ООН: Световният туризъм е с ръст от 4% през 2019 г. 
 

Международният туризъм е 

нараснал с 4% през първата половина на 

2019 г., но търговското напрежение и 

несигурността около Брекзит могат да 

възпрепятстват растежа, съобщи 

Световната агенция за туризъм към ООН. 

Дестинациите по света са 

посрещнали 671 млн. чуждестранни 

посетители между януари и юни, почти 30 млн. повече в сравнение със същия период 

на миналата година, се казва в съобщение на мадридския орган на Организацията на 

обединените нации.        Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/trakijskiyat-tsentar-kraj-s-vasil-levski-stava-atraktsiya-za-turisti/
http://tourismboard.bg/news/trakijskiyat-tsentar-kraj-s-vasil-levski-stava-atraktsiya-za-turisti/
http://tourismboard.bg/news/oon-svetovniyat-turizam-e-s-rast-ot-4-prez-2019-g/
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 Бял дим за гръцкия туризъм 

 

Независимо, че тoвa лятo Гъpция изocтaвa зaд Typция, Иcпaния и Eгипeт, 

бpaншът мoжe дa ce пoxвaли cъc знaчитeлeн pъcт нa пpиxoдитe, спopeд oфициaлнитe 

дaнни нa Ваnk оf Grеесе. Пpиxoдитe oт тypизъм ca нapacнaли c 15,3% дo 5,5 милиapдa 

eвpo за cpaвнeниe с пъpвaтa пoлoвинa нa 2018 гoдинa, в paзмep нa 4,77 милиapдa eвpo. 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/byal-dim-za-gratskiya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/byal-dim-za-gratskiya-turizam/

