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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Д-р Мартин Захариев: ЕСТИ е сред най-умните ходове на 

Министерството на туризма 

 

"Не е възможно да осъществяваш 

туристическа дейност като място за 

настаняване, ако не си въвел системата 

ЕСТИ. Така че никой не бива да си прави 

илюзиите, че ще остане настрани от тази 

система на контрол", допълни зам.-

председателят на УС на НБТ д-р Мартин 

Захариев за БТН на 1 октомври 2019 г., 

когато  системата официално стартира. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-esti-e-sred-naj-umnite-hodove-na-ministerstvoto-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-esti-e-sred-naj-umnite-hodove-na-ministerstvoto-na-turizma/
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 Проф. Стоян Денчев: Около 100 милиона лева загубите за 

българския туризъм след фалита на "Томас Кук" 

 

"Правихме различни изчисления, 

мислим че ще бъдат около 100 милиона 

лева загубите за българския туризъм. На 

първо място ще бъдат засегнати доста 

български хотели", подчерта проф. Денчев, 

председател на КС на НБТ, в предаването 

"Денят на живо с Наделина Анева" по 

Канал3 на 1 октомври 2019 г. Той обърна 

внимание на адекватната и бърза реакция 

на министъра на туризма Ангелкова след фалита на "Томас Кук". 

Повече информация 

 

 

 

 

 

Новини от членовете на НБТ 
 

 

 

 Албена е най-добрата СПА дестинация за 2019 година 

 

„Албена е дестинация за 4 сезона, 

благодарение на уникалните възможности 

за СПА и спортен туризъм, които 

предоставя“ – това сподели зам.директорът 

Маркетинг и продажби Димитър Тачев след 

получаването на наградата по време на 

Шестия годишен конгрес на Българския 

съюз по балнеология и СПА, който се 

проведе на 27 септември 2019 г. в София. Това е поредно доказателство за високото 

ниво на предлаганите в Албена услуги в сферата на СПА и Уелнес туризма. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/prof-stoyan-denchev-okolo-100-miliona-leva-zagubite-za-balgarskiya-turizam-sled-falita-na-tomas-kuk/
http://tourismboard.bg/news/prof-stoyan-denchev-okolo-100-miliona-leva-zagubite-za-balgarskiya-turizam-sled-falita-na-tomas-kuk/
http://tourismboard.bg/news/albena-e-naj-dobrata-spa-destinatsiya-za-2019-godina/
http://tourismboard.bg/news/albena-e-naj-dobrata-spa-destinatsiya-za-2019-godina/
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 Над 100 участници в Лекоатлетическата обиколка в курорта Св. 

Св. Константин и Елена 

 

За втора поредна година в курорта 

Св. Св. Константин и Елена се проведе 

лекоатлетическа обиколка. 

В спортното състезание се включиха 

над 100 участници от лекоатлетически 

школи във Варна, спортното училище и 

индивидуални участници. 

Повече информация 

 
 

 Спонсориран от Албена тенисист спечели турнир в Германия 

 

Албена, и в частност дъщерния 

туроператор Фламинго Турс, базиран в 

Германия, спонсорира участията на Златан 

Палазов. Той с гордост носи екипа си, на 

който стои и логото на Албена – така 

комплексът се превръща във все по-

популярна тенис дестинация на европейско 

ниво. 

Повече информация 

 
 

 Албена с отлична атестация от Германия – шампион в 

Европейския турнир по футбол на УЕФА за девойки до 17 години 

 

Албена е оценена отлично като 

футболна дестинация от Германия – 

европейският шампион по футбол за 

девойки на УЕФА, който се проведе през 

май във ваканционното селище. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/nad-100-uchastnitsi-v-lekoatleticheskata-obikolka-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena/
http://tourismboard.bg/news/nad-100-uchastnitsi-v-lekoatleticheskata-obikolka-v-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena/
http://tourismboard.bg/news/sponsoriran-ot-albena-tenisist-specheli-turnir-v-germaniya/
http://tourismboard.bg/news/sponsoriran-ot-albena-tenisist-specheli-turnir-v-germaniya/
http://tourismboard.bg/news/albena-s-otlichna-atestatsiya-ot-germaniya-shampion-v-evropejskiya-turnir-po-futbol-na-uefa-za-devojki-do-17-godini/
http://tourismboard.bg/news/albena-s-otlichna-atestatsiya-ot-germaniya-shampion-v-evropejskiya-turnir-po-futbol-na-uefa-za-devojki-do-17-godini/
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 Регионални новини от България 
 

 

 Само 1% спад на туристите през летния сезон 2019 

 

За трите летни месеца от юни до август туристическите пътуванията на 

чужденци у нас са над 4,437 млн., което е спад от 1% в сравнение със същия период 

година по рано. Това съобщи министерството на туризма, позовавайки се на данни от 

Националния статистически институт. 

Повече информация 

 

 

 Министерството на туризма започва процедура по заличаване на 

34 туристически сдружения 

 

Причината е, че не са подали задължителна декларация, съдържаща списък на 

действащи брой членове, информация за платения от тях членски внос за предходната 

година и доказателства за редовна организационна дейност, съгласно устава на 

сдружението. 

Повече информация 

 

 

 

  

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 

 Министър Ангелкова на конференция в София за създаване на 

нови дунавски културни маршрути: Културата и туризмът имат 

потенциал да ни направят по-силни и сплотени 

 

България използва всички възможности да затвърди ролята на туризма и чрез 

него да подпомогнем дългосрочното развитие на Дунавския регион. Това заяви 

министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на конференцията в 

София на тема "Създаване на нови културни маршрути в Дунавския регион" на 30 

септември 2019 г. Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/samo-1-spad-na-turistite-prez-letniya-sezon-2019/
http://tourismboard.bg/news/samo-1-spad-na-turistite-prez-letniya-sezon-2019/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-protsedura-po-zalichavane-na-34-turisticheski-sdruzheniya/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-protsedura-po-zalichavane-na-34-turisticheski-sdruzheniya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-konferentsiya-v-sofiya-za-sazdavane-na-novi-dunavski-kulturni-marshruti-kulturata-i-turizmat-imat-potentsial-da-ni-napravyat-po-silni-i-sploteni/
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 Премиерът Бойко Борисов: България е с изключителен 

туристически потенциал, трети сме в Европа по артефакти 

 

„Йордания е изключително важен и 

желан партньор за България. Ние оценяваме 

ролята и влиянието на Кралството в 

регионален и глобален план затова целта 

пред България е да развиваме 

взаимноизгодни отношения в области от 

стратегическа важност за двете страни“. 

Това заяви министър-председателят Бойко 

Борисов по време на срещата си с принцесата на Йордания - Нейно кралско височество 

Дана Фираз. Труд разказва историята на фалиралия британски туроператор „Томас 

Кук“. Повече информация 

 

 

 

 Принцеса Дана Фирас с мастърклас за опазване на културното 

наследство 

 

На 30 септември 2019 г. като част от конференцията „Нови културни маршрути 

в Дунавския район“, организирана от Министерството на туризма се проведе 

мастърклас на нейно кралско височество принцеса Дана Фирас, посланик на добра воля 

на ЮНЕСКО и президент на Петра Нешанъл Тръст. 

Повече информация 

 
 

 

 Министерството на туризма с исторически пробив с 

партньорството с германските здравни каси 

 

Здравният туризъм, чиито услуги са с високо качество и се прeдлагат 

целогодишно, е ключов елемент от нашите усилия за утвърждаване на България като 

дестинация за четири сезона. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова, 

откривайки шестия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА 

туризъм, посветен на тази тема. 

 Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/premierat-bojko-borisov-balgariya-e-s-izklyuchitelen-turisticheski-potentsial-treti-sme-v-evropa-po-artefakti/
http://tourismboard.bg/news/premierat-bojko-borisov-balgariya-e-s-izklyuchitelen-turisticheski-potentsial-treti-sme-v-evropa-po-artefakti/
http://tourismboard.bg/news/printsesa-dana-firas-s-mastarklas-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo/
http://tourismboard.bg/news/printsesa-dana-firas-s-mastarklas-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-s-istoricheski-probiv-s-partnorstvoto-s-germanskite-zdravni-kasi/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-s-istoricheski-probiv-s-partnorstvoto-s-germanskite-zdravni-kasi/
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 Министър Ангелкова проведе работна среща с министъра на 

икономиката на Република Северна Македония Крешник Бектеши 

 

Министърът на туризма Николина 

Ангелкова проведе работна среща с 

министъра на икономиката на Република 

Северна Македония Крешник Бектеши на 1 

октомври 2019 г. Двамата обсъдиха 

възможни инициативи, които да допринесат 

за активизиране на двустранния 

туристически обмен. 

 Повече информация 

 
 

 

 Туристи от България, Сърбия и Македония за поредна година се 

срещнаха в Чудинската планина 

 

Над 220 туристи от България, 

Сърбия и Северна Македония за поредна 

година се срещнаха на Пирамида 106 (1337 

м), при село Жеравино в Чудинската 

планина 29 септември 2019 г. Това е най-

западната точка на България, а също така е 

триграничната точка на държавите 

България, Севрена Македония и Сърбия. 

 Повече информация 

 

 

 Саудитска Арабия въвежда туристически визи за граждани на 49 

държави 

 

Саудитска Арабия започва да издава туристически визи за гражданите на 49 

страни, сред които и България, от 27 септември 2019 г. Цената за българи ще е 220 

лева. 

 Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-ministara-na-ikonomikata-na-republika-severna-makedoniya-kreshnik-bekteshi/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-ministara-na-ikonomikata-na-republika-severna-makedoniya-kreshnik-bekteshi/
http://tourismboard.bg/news/turisti-ot-balgariya-sarbiya-i-makedoniya-za-poredna-godina-se-sreshtnaha-v-chudinskata-planina/
http://tourismboard.bg/news/turisti-ot-balgariya-sarbiya-i-makedoniya-za-poredna-godina-se-sreshtnaha-v-chudinskata-planina/
http://tourismboard.bg/news/sauditska-arabiya-vavezhda-turisticheski-vizi-za-grazhdani-na-49-darzhavi/
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Гръцката икономика губи 2.5 млрд. евро до 2020 г. от краха 

"Томас Кук" 

 

Загубите за цялата гръцка икономика от краха на "Томас Кук" ще достигнат 

около 2.5 милиарда евро, или около 1.4% от БВП на страната, показва проучване на 

гръцката хотелска камара. 

 Повече информация 

 

 

 

 Руските туристи определиха страните, които са ги разочаровали 

най-много 

 

Най-голям брой руски туристи, проучени от експерти на руския туристически 

онлайн портал Aviasales.ru, твърдят, че са недоволни от почивката си в Индия. Кои 

страни се нареждат в топ 10? 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/gratskata-ikonomika-gubi-2-5-mlrd-evro-do-2020-g-ot-kraha-tomas-kuk/
http://tourismboard.bg/news/gratskata-ikonomika-gubi-2-5-mlrd-evro-do-2020-g-ot-kraha-tomas-kuk/
http://tourismboard.bg/news/ruskite-turisti-opredeliha-stranite-koito-sa-gi-razocharovali-naj-mnogo/
http://tourismboard.bg/news/ruskite-turisti-opredeliha-stranite-koito-sa-gi-razocharovali-naj-mnogo/

