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Новини от Национален борд по туризъм

Становище  на  НБТ  относно  План  за  действие  за  природата, 
хората и икономиката и Проект на Заповед за обявяване на защитена 
зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за местообитанията и заповеди 
за изменение и допълнение на режимите на защитени зони BG0002051 
„Калиакра”,  BG0002097 „Белите скали“ на Министъра на околната 
среда и водите оповестени за обществено обсъждане на 01.11.2017г. на 
електронната страница на МОСВ.тановище на сдружение Национален 
борд по туризъм

Становището, подписано от изпълнителният директор на сдружението Мартин 
Захариев, е адресирано до Европейската комисия, Представителството на Европейската 
комисия  в  Република  България,  Министерството  на  околната  среда  и  водите,  г-н 
Кармену Вела, еврокомисар по околна среда на ЕК, и г-н Нено Димов, министър на 
околната среда и водите.

В  заключението  на  документа  е  посочено:  От  забраната  за  строителство  на 
проекто-заповедта  за  защитена  зона  „Комплекс  Калиакра“  следа  да  бъдат  извадени 
всички урбанизирани имоти, имоти с одобрени териториални устройствени планове, с 

http://tourismboard.bg/news/stanovishte-na-sdruzhenie-natsionalen-bord-po-turizam-ot-21-noemvri-2017-g/


ПУП-ПРЗ, респ. и такива, приложени на място, с частично реализирано строителство 
/подземни  комуникации/.  Според  оповестената  публична  информация,  засегнатите 
урбанизирани  имоти  с  прокто-заповедта  за  ЗЗ  „Комплекс  Калиакра“  са  35%  т.е. 
съгласно  Критерии  за  оценка  на  достатъчността  на  областите  за  местообитанията, 
изброени в Приложение I, и за видовете, изброени в Приложение II, от Директивата за 
местообитанията НЯМА ПРЕЧКА ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯТА 
НА  ПРОЕКТО-ЗАПОВЕДТА.  Това  ще  доведе  до  намаляване  на  създалото  се 
обществено напрежение в района на Калиакра, ще предоврати безброй съдебни и други 
процедури срещу Държавата за компенсиране на собственитиците на имоти, както и ще 
се създадат предпоставки за активно участие на населението в бъдещите проекти по 
опазване, управление и развитие на екологична мрежа „Натура 2000“.
Пълен текст на становището.

Новини от членовете на НБТ

780 млн. приходи от културен туризъм през 2017 г.

Постъпленията от културен туризъм в България възлизат на цели 780 млн. лева 
за тази година. Това означава, че в момента този вид посещения допринасят за 12% от 
приходите в бранша, заяви за вестник  Монитор доц. Румен Драганов, председател на 
Контролния съвет на НБТ. По думите му за първи път тази година летният туризъм се 
изравнява  с  т.нар.  алтернативен,  в  който  попадат  зимният,  културният,  спортният, 
кулинарният и младежкият туризъм. В предишни години съотношението между летния 
и алтернативния е било 75% на 25%. Повече информация

Новини от България

Стартира гласуването за Годишните награди в туризма 2017

На 21 ноември 2017 г. започва онлайн гласуване за предложенията във второто 
издание  на  Годишните  награди  в  туризма.  И  второто  издание  на  призовете  е 
организирано в 16 категории, които ще представят постигнатото през изтеклата година. 
За  реален  глас  ще  се  отчита  само  едно  заявено  желание  за  кандидатура  в  дадена 
категория, направено от едно устройство. Всички подадени повторно гласове от същия 
IP адрес ще се регистрират като недействителни. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/startira-glasuvaneto-za-godishnite-nagradi-v-turizma-2017/
http://tourismboard.bg/news/780-mln-prihodi-ot-kulturen-turizam-prez-2017-g/
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2017/11/NBT_stanovishte.pdf


Ямбол е победител в конкурса за културно-туристически ЕДЕН 
дестинации в България

Община Ямбол е победител в конкурса на Министерството на туризма за избор 
на  нови  ЕДЕН  дестинации  по  проект  „Културно-туристически  ЕДЕН  дестинации  в 
България”. За дестинации подгласници са обявени общините Мездра, Драгоман, Чавдар 
и Ардино. Повече информация

Премахнати бяха още 50 незаконни магазина на алеята на плаж 
„Слънчев бряг-север“

Доброволно  са  премахнати  над  50  незаконни  магазина  на  алеята  на  плаж 
„Слънчев  бряг-север“  по  силата  на  договор  на  Министерство  на  туризма  с  новия 
наемател на ивицата.  Причината е, че площта на обектите надвишава с 8 000 кв. м. 
одобрената схема от министъра на туризма. Повече информация

Министерството  на  туризма  насърчава  развитието  на  нови 
продукти и дестинации за медицински и здравен туризъм

Министерството на туризма ще продължи да насърчава устойчивото развитие на 
нови продукти и дестинации за медицински и здравен туризъм. Анализите сочат,  че 
тези видове услуги се разрастват на международния пазар с темп 15-20% годишно, а 
Световната  организация  по  туризъм  ги  определя  като  най-динамичния  сегмент  в 
отрасъла. Това заяви зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева при откриването на 
първата  конференция  „Медицински  и  здравен  туризъм  в  България  –  състояние  и 
възможности за развитие“, организирана от Министерството на туризма и Българския 
лекарски съюз. Повече информация

Дефиле на младото вино 2017 в Пловдив

Близо 1/3 от туристите посетили в Пловдив през първите 9 месеца на 2017 г. са 
чужденци, като са нараснали с 14% в сравнение със същия година по-рано. Данните на 
НСИ за дейността на местата за настаняване с 10 и повече легла в Пловдивска област за 
периода януари-септември показват, че гостите на общината са над 365 хил. Това обява 
министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на фестивала „Дефиле на 
младото вино“ на 24 ноември 2017 г. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/defile-na-mladoto-vino-2017-v-plovdiv/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-nasarchava-razvitieto-na-novi-produkti-i-destinatsii-za-meditsinski-i-zdraven-turizam/
http://tourismboard.bg/news/premahnati-byaha-oshte-50-nezakonni-magazina-na-aleyata-na-plazh-slanchev-bryag-sever/
http://tourismboard.bg/news/yambol-e-pobeditel-v-konkursa-za-kulturno-turisticheski-eden-destinatsii-v-balgariya/


Фотоизложба  за  100-годишнината  от  организираното 
туристическо движение в Смолянско

В изложбената зала "Петър Стайков" на 
КДК в Смолян бе открита на 20 ноември 
2017 г. фотоизложба по повод 100-
годишнината от организираното 
туристическо движение в Смолянско. 
Автори на 30-те фотоса в колекцията са 
Анета, Кирил и Сашо Сарандалиеви, а неин 
организатор е Туристическо дружество 
„Карлък“, което неотдавна отбеляза 
вековния юбилей. Повече информация

Министър Ангелкова: Целта ни е да увеличим ръста в туризма 
при спазване на българското и европейското законодателство и строг 
ред

„В туризма  трябва  да  има  много  строг  ред,  който  да  се  спазва  от  всички,  а 
санкциите да са безкомпромисни. Преди година и половина прекратих концесията на 
морски плаж „Слънчев бряг-север“, защото беше надвишена одобрената от мен схема 
за преместваемите обекти. След края на сезона там бяха премахнати над 50 от тях.“ 
Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова в интервю за Нова телевизия 
на 24 ноември 2017 г. Повече информация

Новини от света

България  и  Македония  разработват  общ  Балкански 
туристически маршрут

Работна група между Република България и Република Македония ще създава 
общ  Балкански  туристически  маршрут.  Това  стана  ясно  по  време  на  срещата  на 
министъра  на  туризма  Николина  Ангелкова  с  Кочо  Ангушев,  вицепремиер  по 
икономическите  въпроси  на  Македония.  Те  разговаряха  след  съвместното 
правителствено заседание, което се проведе в Струмица на 23 ноември 2017 г.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-makedoniya-razrabotvat-obsht-balkanski-turisticheski-marshrut/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-tselta-ni-e-da-uvelichim-rasta-v-turizma-pri-spazvane-na-balgarskoto-i-evropejskoto-zakonodatelstvo-i-strog-red/
http://tourismboard.bg/news/fotoizlozhba-za-100-godishninata-ot-organiziranoto-turistichesko-dvizhenie-v-smolyansko/


Министерство  на  туризма  на  България  и  Министерство  на 
икономиката на Македония подписаха протокол за сътрудничество

Двете страни се договориха да насърчават укрепването на сътрудничеството в 
областта на туризма и да работят за подобряване на туристическия поток помежду си. 
Споразумението предвижда още да се насърчават участията в туристически панаири, 
както и в други туристически събития. Страните ще координират разпространението на 
туристически издания и рекламни материали. Предвижда се България и Македония да 
си  оказват  взаимна  подкрепа  при  участия  в  конференции,  семинари,  съвещания, 
изложби и други мероприятия. Повече информация

Община  Стара  Загора  участва  в  най-голямото  туристическо 
изложение в Румъния

Туристическият  информационен  център  към Община  Стара  Загора  представи 
града  на  липите  като  атрактивна  туристическа  дестинация  на  най-голямото 
туристическо изложение в Румъния „Targul de Turism al Romaniei.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/obshtina-stara-zagora-uchastva-v-naj-golyamoto-turistichesko-izlozhenie-v-rumaniya/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-na-balgariya-i-ministerstvo-na-ikonomikata-na-makedoniya-podpisaha-protokol-za-satrudnichestvo/

