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Регионални новини от България 
 

 

 75% от българските туристи са пътували само в страната през 

третото тримесечие на 2019 година 

 

Българските туристи намаляват през третото тримесечие на 2019 година спрямо 

същото предходната година за трета поредна година, сочат данните на НСИ. 

През третото тримесечие на 2019 г. 1 733.9 хил. български граждани са 

реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 75.6%, са 

пътували само в страната, 20.5% - само в чужбина, а 3.9% са пътували както в страната, 

така и в чужбина. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/75-ot-balgarskite-turisti-sa-patuvali-samo-v-stranata-prez-tretoto-trimesechie-na-2019-godina/
http://tourismboard.bg/news/75-ot-balgarskite-turisti-sa-patuvali-samo-v-stranata-prez-tretoto-trimesechie-na-2019-godina/
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 Министерството на туризма започва дебат за повишаване на 

минималната застраховка за туроператори 

 

В момента е важна застраховката 

„Отговорност на туроператора“. От общо 

3430 регистрирани туроператори и 

турагенти у нас 1154 са с минимална 

застраховка от 25 хил. лв. и само 18 са с над 

1,4 млн. лв., съобщи министър Ангелкова 

на заседание на Националния съвет по 

туризъм в курорта Боровец, в което 

участваха представители на институциите, 

бизнеса, местната власт и наблюдатели.       Повече информация 

 

 

 Министерството на туризма започва проверка на Централния 

плаж в старата част на Созопол 

 

Проверката ще установи дали концесионерът на ивицата изпълнява стриктно 

договорните си задължения по стопанисването й.   Повече информация 

 

 

 БДЖ привлича туристи с конкурс за пътепис на тема „Разходка 

с влак” 

 

БДЖ се стреми да привлече тези 

хора, решили да избягат за кратко от 

шумотевицата на големия град, в своята 

кампания за популяризиране на 

еднодневните разходки сред природните 

забележителности на България, като 

обявява конкурс за пътепис на тема 

„Разходка с влак”. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-debat-za-povishavane-na-minimalnata-zastrahovka-za-turoperatori/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-debat-za-povishavane-na-minimalnata-zastrahovka-za-turoperatori/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-proverka-na-tsentralniya-plazh-v-starata-chast-na-sozopol/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-proverka-na-tsentralniya-plazh-v-starata-chast-na-sozopol/
http://tourismboard.bg/news/bdzh-privlicha-turisti-s-konkurs-za-patepis-na-tema-razhodka-s-vlak/
http://tourismboard.bg/news/bdzh-privlicha-turisti-s-konkurs-za-patepis-na-tema-razhodka-s-vlak/
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Международни новини от България и чужбина 
 

 

 Четири туристически маршрута ще развиват подводния туризъм 

в България и Румъния 

 

Несъмнено един от най-

атрактивните, но все още непознати 

маршрути е този за подводното природно 

наследство. 

Идеята е насърчаване на 

диверсификацията на предлагането на 

устойчиви европейски продукти и услуги за 

културен туризъм чрез разработване на 

транснационален туристически продукт за 

подводното културно наследство на Черно море. 

Повече информация 

 

 

 Министър Ангелкова на работно посещение в Кайро 

 

Задълбочаването на партньорството между двете страни ще допринесе за 

развитието на туризма, който е ключов икономически сектор за двете държави, каза 

министър Ангелкова на работна среща с министъра на туризма на Арабска република 

Египет д-р Рания Ал-Машат. 

Повече информация 

 

 

 Нова карта от iCard осигурява достъп до най-добрите хотели, 

ресторанти и летищни салони в света 

 

Достъп до най-добрите хотели, ресторанти и над 1000 летищни салона в цял 

свят, теглене без такса от банкомати в Европейския съюз, по-високи лимити за плащане 

и консиерж (персонален асистент), който е на разположение на клиентите 24 часа в 

денонощието - това са само част от услугите, които предлага новата карта iCard Visa 

Infinite.     Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/chetiri-turisticheski-marshruta-shte-razvivat-podvodniya-turizam-v-balgariya-i-rumaniya/
http://tourismboard.bg/news/chetiri-turisticheski-marshruta-shte-razvivat-podvodniya-turizam-v-balgariya-i-rumaniya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-rabotno-poseshtenie-v-kajro/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-rabotno-poseshtenie-v-kajro/
http://tourismboard.bg/news/nova-karta-ot-icard-osiguryava-dostap-do-naj-dobrite-hoteli-restoranti-i-letishtni-saloni-v-sveta/

