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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Работна среща на ръководството и членове на Националния 

борд по туризъм с министър Ангелкова 

 

Ръководството и членове на НБТ 

проведоха работна среща с министъра на 

туризма Николина Ангелкова на 22 

октомври 2019 г. 

Обсъдена беше ситуацията в сектора 

след фалита на „Томас Кук“ и поуките от 

нея, като основният фокус беше насочен 

върху действията, които Министерството на 

туризма предприе съвместно с бизнеса за запазване позиционирането на България като 

стабилна дестинация за организиран туризъм. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-rakovodstvoto-i-chlenove-na-natsionalniya-bord-po-turizam-s-ministar-angelkova/
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 Д-р Полина Карастоянова: Всичко за градовете и културата ни 

трябва да е в GSM-а 

 

Д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ, даде обстойно 

интервю за в-к Кмета.бг. 

Прочети интервю 

 

 

 

 

 

 

 

Новини от членовете на НБТ 
 

 

 

 Служители на Албена ще работят в престижни хотели в 

Германия през зимния период 

 

Партньорството с Маритим 

осигурява работни места за подбрани 

специалисти. Служители от Албена ще 

бъдат на различни позиции в хотелите в 

Мюнхен, Берлин, Дрезден, Франкфурт, 

Дюселдорф и други германски градове. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-vsichko-za-gradovete-i-kulturata-ni-tryabva-da-e-v-gsm-a/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-vsichko-za-gradovete-i-kulturata-ni-tryabva-da-e-v-gsm-a/
http://tourismboard.bg/news/sluzhiteli-na-albena-shte-rabotyat-v-prestizhni-hoteli-v-germaniya-prez-zimniya-period/
http://tourismboard.bg/news/sluzhiteli-na-albena-shte-rabotyat-v-prestizhni-hoteli-v-germaniya-prez-zimniya-period/
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Регионални новини от България 
 

 

 2.8 млрд. евро приходи от международен туризъм за периода 

януари-август 2019 г. 
 

Над 2.8 млрд. евро са приходите от международен туризъм за периода януари-

август 2019 г. в България, показват данните на Българската народна банка. Резултатите 

показват спад от едва 0.3% спрямо същия период на рекордната за туризма 2018 г. 

Повече информация 

 

 

 Подаръци за пристигащите пътници на летище София 

 

За приветствие с “Добре дошли” на 

пристигащите пътници на терминалите на 

международно летище София се раздават 

подаръчни комплекти. Подаръчните 

комплекти, които ще се раздават на 

пристигащите няма да са кампанийно 

събитие, а ще се осъществява всеки 

календарен месец, стартирайки от месец 

ноември, 2019 г. 

Повече информация 

 

 

 

 Министър Ангелкова в Боровец: Мобилизирани сме зимният 

сезон да затвърди добрите резултати през трудната 2019 г. 
 

Министър Ангелкова акцентира, че 2019-а е изпълнена с изключителни 

предизвикателства за сектора. Заради силната конкуренция надпреварата е за всеки 

турист, международните кризи донесоха допълнителни трудности. Независимо от 

всичко обаче данните на НСИ и БНБ показват позитивна тенденция и това се дължи на 

общата ни мобилизация в туристическата индустрия. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/2-8-mlrd-evro-prihodi-ot-mezhdunaroden-turizam-za-perioda-yanuari-avgust-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/2-8-mlrd-evro-prihodi-ot-mezhdunaroden-turizam-za-perioda-yanuari-avgust-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/podaratsi-za-pristigashtite-patnitsi-na-letishte-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/podaratsi-za-pristigashtite-patnitsi-na-letishte-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-v-borovets-mobilizirani-sme-zimniyat-sezon-da-zatvardi-dobrite-rezultati-prez-trudnata-2019-g/
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 Спад в цените на имоти за туристи и липса на работна ръка край 

морето 

 

Репортерите на Нова телевизия Даниела Тренчева и Христо Калоферов, които 

посетиха Бургас на 22 октомври 2019 г., наблюдават спад в цените на имоти за туристи 

и липса на работна ръка край морето. 

Повече информация 

  

 

 

 Драстично по-малко руски туристи у нас през миналата година 

 

Драстичен спад на руските туристи у нас. Над половин милион руснаци са 

посетили страната ни през миналата година, което нарежда Русия на 6-о място по брой 

туристи в България. Това стана ясно при посещението на вицепремиера и министър на 

външните работи Екатерина Захариева в Москва. 

Телевизия Bulgaria ON AIR потърси отговор защо това е така. 

Повече информация 

  

 

 

 

Как да увеличим туристите в България? 

 

Александър Руденко, доктор по икономика, професор, завеждащ катедра по 

маркетинг в Националния Свободен институт в Санкт Петербург, Русия, и в 

университета в Сан-Диего, Калифорния, научен сътрудник на катедра по маркетинг, 

дава своите експертни предложения пред в-к Труд как може да се стимулира 

българския туризъм, споделяйки примери от чужбина. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/spad-v-tsenite-na-imoti-za-turisti-i-lipsa-na-rabotna-raka-kraj-moreto/
http://tourismboard.bg/news/spad-v-tsenite-na-imoti-za-turisti-i-lipsa-na-rabotna-raka-kraj-moreto/
http://tourismboard.bg/news/drastichno-po-malko-ruski-turisti-u-nas-prez-minalata-godina/
http://tourismboard.bg/news/drastichno-po-malko-ruski-turisti-u-nas-prez-minalata-godina/
http://tourismboard.bg/news/kak-da-uvelichim-turistite-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/kak-da-uvelichim-turistite-v-balgariya/
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 Църква с ценни икони води туристи в село Брежани 

 

Църквата „Свети Димитър” в 

симитлийското село Брежани води все 

повече туристи. Местните хора очакват на 

Димитровден – 26 октомври, много гости и 

миряни. Ще се отслужи водосвет и ще се 

раздаде курбан за здраве на миряните. 

Повече информация 

 

 

 

  

Международни новини от чужбина 
 

 

 Северна Македония е №3 сред най-добрите туристически 

дестинации 2020 

 

Туристическият портал Lonely Planet 

подреди страните, които са най-добри за 

туристически посещения през 2020 година. 

Трета в списъка е Северна 

Македония, която е добре известна със 

собствената си кухня, древните традиции и 

природата. 

Вж. Топ 10 

  

 

Международна конференция за туризъм бе открита в Хайкоу 

 

На 23 октомври 2019 г. в град 

Хайкоу, Китай, бе открита Международна 

конференция за маркетинг на входящия 

туризъм в Китай. 

В нея участват 130 чуждестранни и 

230 китайски туристически агенции. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/tsarkva-s-tsenni-ikoni-vodi-turisti-v-selo-brezhani/
http://tourismboard.bg/news/tsarkva-s-tsenni-ikoni-vodi-turisti-v-selo-brezhani/
http://tourismboard.bg/news/severna-makedoniya-e-3-za-naj-dobri-turisticheski-destinatsii-2020/
http://tourismboard.bg/news/mezhdunarodna-konferentsiya-za-turizam-be-otkrita-v-hajkou/

