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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 НБТ предлага спешни мерки в подкрепа на туризма 

 

Националният борд по туризъм (НБТ) настоява за четири спешни мерки в писмо 

относно провеждане на работна среща с членовете на УС на Националния Борд по 

Туризъм, във връзка с необходимостта от подкрепа на правителството за преодоляване 

на последствията върху българския туристически сектор в резултат на фалита на 

туроператорската компания „Томас Кук“, Великобритания и Европа и представяне на 

предложения от страна на бизнеса, които да предотвратят негативни процеси за 

българската икономика и да гарантират устойчивото развитие на туризма през 

следващите години, адресирано до министър-председателя на Република България 

Бойко Борисов, финансовия министър Владислав Горанов и министъра на тулизма 

Николина Ангелкова. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/nbt-predlaga-speshni-merki-v-podkrepa-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/nbt-predlaga-speshni-merki-v-podkrepa-na-turizma/


  

 
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 

 

 

  

 Красимир Гергов: Държавата спешно да подкрепи бранша, за да 

няма вълна от фалити 

 

Как държавата може да помогне на бизнеса и какви законови промени са нужни, 

за да бъдат защитени хотелиери, туроператори и клиенти от бъдещи фалити, специално 

за Труд отговаря председателят на УС на НБТ Красимир Гергов. 

Повече информация 

 

 

 

 

 Д-р Полина Карастоянова: Въпреки фалита на “Томас Кук” се 

очаква добър зимен сезон 

 

Туристите се насочват към ски-туризъм, балнео и спа процедури. В това 

отношение у нас "Томас Кук" няма да окаже сериозно влияние на зимния туристически 

сезон, заяви изпълнителният директор на НБТ д-р Карастоянова по радио Фокус. 

Повече информация 

 

 

 

 

 Работна среща на НБТ с Мая Манолова, кандидат за кмет на 

София 

 

На 16 октомври 2019 г. се проведе среща на членове на Националния борд по 

туризъм и г-жа Мая Манолова, кандидат за кмет на София. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/krasimir-gergov-darzhavata-speshno-da-podkrepi-bransha-za-da-nyama-valna-ot-faliti/
http://tourismboard.bg/news/krasimir-gergov-darzhavata-speshno-da-podkrepi-bransha-za-da-nyama-valna-ot-faliti/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-vapreki-falita-na-tomas-kuk-se-ochakva-dobar-zimen-sezon/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-vapreki-falita-na-tomas-kuk-se-ochakva-dobar-zimen-sezon/
http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-nbt-s-maya-manolova-kandidat-za-kmet-na-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-nbt-s-maya-manolova-kandidat-za-kmet-na-sofiya/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Започва благотворителна кампания "Изкуството за деца в нужда 

2019" 

 

Започва 11-тата благотворителна 

кампания за подпомагане на деца в 

неравностойно положение от Варна и 

региона по инициативата „Изкуството за 

деца в нужда“. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 Есенен 5-звезден релакс за гостите на Фламинго Гранд Хотел и 

СПА в Албена 

 

От 15 октомври до 22 декември ще 

важат специални цени за настаняване в 

хотела, като гостите имат възможност да 

изберат дали да резервират само студио в 

хотела или да се възползват от 

възможността за закуска, обяд и вечеря на 

бюфет маса. В цената е включено 

използването на 25-метров плувен басейн с 

минерална вода, сауна, калдариум, парна баня, СПА басейн с минерална вода в 

Elements SPA, както и 20% отстъпка за всички СПА процедури. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/zapochva-blagotvoritelna-kampaniya-izkustvoto-za-detsa-v-nuzhda-2019/
http://tourismboard.bg/news/zapochva-blagotvoritelna-kampaniya-izkustvoto-za-detsa-v-nuzhda-2019/
http://tourismboard.bg/news/esenen-5-zvezden-relaks-za-gostite-na-flamingo-grand-hotel-i-spa-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/esenen-5-zvezden-relaks-za-gostite-na-flamingo-grand-hotel-i-spa-v-albena/
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 5-звездният Фламинго Гранд Хотел и СПА с коледни изненади 

 

Специалните цени започват от 79 лева на човек на база нощувка + закуска и 

вечеря, а резервиралите до края на ноември могат да се възползват и от 10% отстъпка. 

Домакините залагат на традиционна вечеря за Бъдни вечер и Коледа, включени в 

цената сауна, парна баня, калдариум и закрити басейни с минерална вода и богата 

анимационна програма с празнични активности за деца. 

Повече информация 

 

 

 

  

Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм 
 

 

 Туристически маршрут за хора над 55 години в български и 

румънски градове 

 

Нов туристически маршрут, предназначен на хора над 55-годишна възраст, е 

създаден във Видин, Монтана, Калафат и Крайова, Румъния. Това съобщи Евтим 

Стефанов, ръководител на Агенцията за регионално развитие и бизнес център във 

Видин. Повече информация 

 

 

 

 

  

Регионални новини от България 
 

 

 Министър Ангелкова: От юни до август у нас е имало над 4.4 

милиона чуждестранни туристи 

 

Министър Ангелкова обобщи сезон Лято 2019 и коментира фалита на "Томас 

Кук" в интервю за БНТ. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/5-zvezdniyat-flamingo-grand-hotel-i-spa-s-koledni-iznenadi/
http://tourismboard.bg/news/5-zvezdniyat-flamingo-grand-hotel-i-spa-s-koledni-iznenadi/
http://tourismboard.bg/news/turisticheski-marshrut-za-hora-nad-55-godini-v-balgarski-i-rumanski-gradove/
http://tourismboard.bg/news/turisticheski-marshrut-za-hora-nad-55-godini-v-balgarski-i-rumanski-gradove/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-ot-yuni-do-avgust-u-nas-e-imalo-nad-4-4-miliona-chuzhdestranni-turisti/
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 Министър Ангелкова: Няма гаранционен фонд за щетите на 

бизнеса 

 

Гаранционен фонд няма, посочи Николина Ангелкова в отговор на въпрос bTV 

как ще бъдат компенсирани потърпевшите в бизнеса от фалита на "Томас Кук". 

Повече информация 

 

 

 

 Бургас е домакин на третата конференция SmarTourism.BG 2019 

 

На 17 и 18 октомври 2019 в Бургас, в 

партньорство с Община Бургас, 

Асоциацията на училищата по 

ресторантьорство и хотелиерство, 

Националния борд по туризъм, Българската 

хотелиерска и ресторантьорска асоциация, 

Катедра "География на Туризма" и 

Стопански факултет на Софийски 

университет "Св. Климент Охридски", Архитектурния факултет и Строителния 

факултет на Университета по архитектура строителство и геодезия, Граждански 

институт и ProActivePersonnel организират Третата национална конференция 

SmarTourism.BG. 

Конференцията се провежда под патронажа на Министерството на туризма. 

Повече информация 

  

  

 

 Министър Ангелкова пред туристическия бизнес в Пловдив: 

Градът има огромен потенциал да привлече високи хотелски брандове 

 

Министърът подкрепи стратегията за развитие на туризма в областта, обсъжда се 

в Пловдив да е годишната среща на туроператорите с международно участие. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-nyama-garantsionen-fond-za-shtetite-na-biznesa/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-nyama-garantsionen-fond-za-shtetite-na-biznesa/
http://tourismboard.bg/news/burgas-e-domakin-na-tretata-konferentsiya-smartourism-bg-2019/
http://tourismboard.bg/news/burgas-e-domakin-na-tretata-konferentsiya-smartourism-bg-2019/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-pred-turisticheskiya-biznes-v-plovdiv-gradat-ima-ogromen-potentsial-da-privleche-visoki-hotelski-brandove/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-pred-turisticheskiya-biznes-v-plovdiv-gradat-ima-ogromen-potentsial-da-privleche-visoki-hotelski-brandove/

