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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
 

 Отличиха Национален борд по туризъм със "Златна мартеница" 

 

Национален борд по туризъм получи 

приз "Златна мартеница" - годишни награди 

за принос към бизнеса у нас, учредени от на 

сдружението "Произведено в България - 

съюз на малкия и средния бизнес". 

Наградата "Златна мартеница" е с 

цел да подпомогне съживяването на 

българските производства и услуги и да 

повиши тяхната конкурентноспособност. 
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Отличията за бяха раздадени за 26-а поредна година в присъствието на 

президента на Р. България Румен Радев и представители на държавния, политическия и 

бизнес елит у нас. 

Повече информация 

 

 

 

  

 

 

Новини от други НПО в България от сектор Туризъм 
 

 

 Иновативни подходи в рекреационния и винения туризъм в 

България 

 

По инициатива на Съвета по 

иновации при БТПП се състоя Кръгла маса 

на тема: „Иновативни подходи в 

рекреационния и винения туризъм в 

Република България“ на 5 март 2020 г. Тя бе 

открита и модерирана от доц. д-р Йосиф 

Аврамов, съпредседател на Съвета по 

иновации при БТПП и член на УС на БТПП. 

Повече информация 

 

 

  

 

Регионални новини от България 
 

 

 Български и чуждестранни туристи в музеите на Банско на 

националния празник като част от „Денят за вас“ 

 

Заради 3 март и в рамките на „Денят за вас” гостите са повече и всички 

проявяват сериозен интерес към екпозициите, заявиха музейни специалисти в Банско. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/otlichiha-natsionalen-bord-po-turizam-sas-zlatna-martenitsa/
http://tourismboard.bg/news/otlichiha-natsionalen-bord-po-turizam-sas-zlatna-martenitsa/
http://tourismboard.bg/news/inovativni-podhodi-v-rekreatsionniya-i-vineniya-turizam-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/inovativni-podhodi-v-rekreatsionniya-i-vineniya-turizam-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/balgarski-i-chuzhdestranni-turisti-v-muzeite-na-bansko-na-natsionalniya-praznik-kato-chast-ot-denyat-za-vas/
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 Ръст в броя на посетителите в туристическите обекти в община 

Троян по време на инициативата „Денят за вас“ 

 

Емблематични забележителности бяха с вход свободен в рамките на проекта на 

Министерството на туризма - Музеят на народните художествени занаяти и приложни 

изкуства, Художествената галерия „Серякова къща“, Националното изложение на 

художествените занаяти и изкуства - с. Орешак, и Природонаучният музей - с. Черни 

Осъм. 

Повече информация 

 

 

 

  

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 Община Кюстендил отличена с награда за устойчивост и прогрес 

на събитието "Здравен туризъм в България" в Берлин 

 

Община Кюстендил е била отличена с награда за устойчивост и прогрес на 

събитието "Здравен туризъм в България", състояло се в Берлин. 

Събитието предлага възможност за запознаване на професионална германска 

публика с възможностите за здравен туризъм. 

Повече информация 

 

 

 

 В-к „Сън“: България, Малта и Кипър – най-сигурни за пътуване 

в Европа заради липса на коронавирус 

 

Британското издание „Сън“ публикува популярните дестинации за пътуване, 

които все още не са покосени от коронавируса. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/rast-v-broya-na-posetitelite-v-turisticheskite-obekti-v-obshtina-troyan-po-vreme-na-initsiativata-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/rast-v-broya-na-posetitelite-v-turisticheskite-obekti-v-obshtina-troyan-po-vreme-na-initsiativata-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/obshtina-kyustendil-otlichena-s-nagrada-za-ustojchivost-i-progres-na-sabitieto-zdraven-turizam-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/obshtina-kyustendil-otlichena-s-nagrada-za-ustojchivost-i-progres-na-sabitieto-zdraven-turizam-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/v-k-san-balgariya-malta-i-kipar-naj-sigurni-za-patuvane-v-evropa-zaradi-lipsa-na-koronavirus/
http://tourismboard.bg/news/v-k-san-balgariya-malta-i-kipar-naj-sigurni-za-patuvane-v-evropa-zaradi-lipsa-na-koronavirus/
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 Къде няма да ходите тази пролет 

 

Макар традиционно туризмът да е 

сред първите отрасли, които усещат 

негативен ефект при какъвто и да било 

проблем някъде по света, 

разпространението на коронавируса го 

изправят пред напълно непозната ситуация. 

Лавинорастящият брой държави, в 

които се регистрира заболяването, паниката 

покрай него и кризисните мерки на здравните власти, често включващи затваряне на 

забележителности, отмяна на масови събития и др., вече не водят до отмяна на 

резервации за конкретни засегнати дестинации, а буквално до откази от пътувания по 

целия свят.  

Повече информация 

 

 

 Колко сериозно удари европейския туризъм коронавирусът? 

 

Разпространението на коронавируса в Европа плаши туристите на прага на 

началото на активния сезон. 

Хиляди хора са отменили пътуванията си, след като болестта започна да се 

разпространява в Италия миналия месец, което намали приходите на хотели, 

ресторанти, нощни клубове и организаторите на събития на континента. 

Повече информация 

 

 

 Десетте най-сигурни за туристите страни през 2020 година 

 

Френска туристическа 

застрахователна компания определи топ 

десетте най-безопасни държави за пътуване 

през 2020 г. 

Експертите са събрали данни за 

природните бедствия, транспорта, 

качеството на здравните услуги и нивата на 

престъпността и тероризма. 

Швейцария беше призната за най-безопасната страна на планетата през 2020 г. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/kade-nyama-da-hodite-tazi-prolet/
http://tourismboard.bg/news/kade-nyama-da-hodite-tazi-prolet/
http://tourismboard.bg/news/kolko-seriozno-udari-evropejskiya-turizam-koronavirusat/
http://tourismboard.bg/news/kolko-seriozno-udari-evropejskiya-turizam-koronavirusat/
http://tourismboard.bg/news/desette-naj-sigurni-za-turistite-strani-prez-2020-godina/
http://tourismboard.bg/news/desette-naj-sigurni-za-turistite-strani-prez-2020-godina/

