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Новини от Национален борд по туризъм
Д-р Полина Карастоянова: Фалитът на "Томас Кук" ще покаже
дали държавата и браншът могат да работят заедно
"Фалитът на туроператора "Томас
Кук" е трудна ситуация на финала на един
тежък
летен
сезон.
Банкрутът
на
компанията ще покаже дали държавата и
туристическия бранш могат да работят
заедно в криза, това заяви изпълнителният
директор на НБТ д-р Полина Карастоянова
по bTV на 25 септември 2019 г.

Повече информация

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ
сдружение с нестопанска цел
Седалище: гр. София 1504
ул. “Оборище” 19
Офис: гр. София 1113
ул. “Николай Хайтов” 2, вх.Д, ет. 2
e-mail: office@nationaltourismboard.bg
T +359 2 9714461 M +359 888 515325

www.tourismboard.bg

Д-р Полина Карастоянова: Националният борд по туризъм ще
съдейства на туроператорите след фалита на "Томас Кук"
"Томас Кук" е сред структороопределящите туроператори, с които българският
туристически бизнес работи. Ще има своето отражение както пряко върху колегите
хотелиери, върху дейността на двете ни чартърни летища – Варна и Бургас. Без никакво
съмнение макар и отчасти върху предстоящия зимен сезон, но тъй като летният все още
не е приключил, трябва да е съвсем ясно, че плащанията, които се очакват и то за
пиковия август месец, все още не са постъпили, в голяма степен са поставени на голям
риск. От тук нататък този форсмажорен случай има нужда от съвместни – между
Министерството на туризма, между дипломатическите представители на
Великобритания и на бизнеса – общи усилия за справяне със ситуацията", заяви д-р
Полина Карастоянова в ефира на БНР на 24 септември 2019 г.
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Д-р Полина Карастоянова: След фалита на „Томас Кук“ ще
бъдат засегнати всички отрасли, имащи отношение към туризма
„Нужни са средства с цел допълнително насърчаване на организирания туризъм.
На края на една трудна година, в който успяхме да задържим резултатите близо до
миналогодишните и да отчетен едва 3,5% спад този удар нанесе щети, който дори сега е
трудно да определим“, обясни д-р Карастоянова в сутрешния блок „Добро утро,
България“ на Радио „Фокус“ на 25 септември 2019 г.
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Новини от членовете на НБТ
Фотографска експозиция за курорта Св. Св. Константин и Елена
гостува във Виена
Експозицията ще предложи на
австрийската публика разходка в снимки от
миналото и настоящето на курорта.
Емоционални моменти край брега на
морето преди и сега, първите хотели и
почивни станции и съвременния облик на
курорта са представени в 25 черно-бели и
цветни фотографии от Фондовете на
Държавна агенция „Архиви“, Народна
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Регионална библиотека „П. Славейков“ –
Варна и курорта Св. Св. Константин и Елена.
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Лекоатлетическа обиколка в курорта Св. Св. Константин и
Елена за втора поредна година
Събитието е отворено за всички, които притежават спортен дух, искат да
покажат своите умения или предпочитат движението за здраве. Спортното състезание
се организира със съдействието на Дирекция „Спорт“ на Община Варна чрез
инициативата Варна – европейски град на спорта 2019 г., Спортен клуб „Супер спорт“
и курорта Св. Св. Константин и Елена чрез инициативата „Уелнес фонд“. За
победителите са осигурени награди от Община Варна, Хотел Приморски и Аквахаус
Термал & Бийч.
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Регионални новини от България
Министър Ангелкова: Съдействаме максимално на бизнеса и
туристите след обявения фалит на британския туроператор „Томас
Кук“
Ще съдействаме максимално според правомощията си на всички, засегнати от
обявения фалит на британския туроператор „Томас Кук“. Това обяви на извънреден
брифинг министърът на туризма Николина Ангелкова.
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3.8% ръст на чуждестранните туристи през август 2019 г.
През август 2019 г. посещенията на чужденци в България са 2 325.2 хил., или с
3.8% повече в сравнение с август 2018 година. През август 2019 г. преобладава делът на
посещенията с цел почивка и екскурзия - 56.8%. Това показват данните на НСИ.
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Международни новини от чужбина
Сривът на “Томас Кук” ще промени световния туризъм
В-к Труд разказва историята на
фалиралия британски туроператор „Томас
Кук“.
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