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Новини от Национален борд по туризъм

Общо  събрание  на  УС  на  Сдружение  „Национален  борд  по 
туризъм“

Управителният  съвет  на  Сдружение  с  нестопанска  цел  "Национален  борд  по 
туризъм" (НБТ) ще проведе Общо събрание на сдружението в хотел "Кристъл Палас", 
конферентна зала „Шипка“, на 10 ноември 2017 г., петък, от 11 ч.

Дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на НБТ през 2017 г.
2. Приемане на бюджет на НБТ  за финансовата 2018 г.
3. Обсъждане на въпроса за обединение  на туристическия бранш в РБългария.
4. Разни.

Вж. съобщението

http://tourismboard.bg/news/obshto-sabranie-na-sdruzhenie-natsionalen-bord-po-turizam-na-10-noemvri-2017/
https://www.crystalpalace-sofia.com/bg


Министър Павлова подписа меморандум за сътрудничество със 
Сдружение „Национален борд по туризъм“ 

Меморандум за сътрудничество със Сдружение с нестопанска цел „Национален 
борд по туризъм“ подписа министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 
2018 Лиляна Павлова в Министерския съвет на 25 октомври 2017 г.

Споразумението подписаха представителите на сдружението - Красимир Гергов, 
председател на Управителния съвет, и Мартин Захариев, изпълнителен директор.

Държавата  и  предприемачеството  заедно  могат  да  представят  България  като 
атрактивна  дестинация,  представяща  туризма  в  неговото  многообразие  и  всички 
възможности,  които  страната  предлага  за  инвестиции.  Около  тази  обща  цел  се 
обединиха участниците в срещата.

Повече информация

Анголезична  версия  на  официалния  уебсайт  на  Сдружение 
„Национален борд по туризъм“ 

От 27 октомври 2017 г. е налична версия и на английски език на уебсайта на 
сдружението.

В  английската  версия  е  представена  информация  за  същността,  мисията  и 
визията  на  НБТ,  членовете  на  УС и  НС,  юридическите  лица,  които  представляват, 
галерия, селектирани новини и др.

Линк към англ. версия

http://tourismboard.bg/?lang=en
http://tourismboard.bg/news/kak-balgariya-mozhe-da-stane-naistina-razvita-turisticheska-destinatsiya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-pavlova-podpisa-memorandum-za-satrudnichestvo-s-natsionalniya-bord-po-turizam/
http://tourismboard.bg/news/martin-zahariev-rabotim-otlichno-s-ministara-na-turizma-nikolina-angelkova/


Новини от България 

МБПСЕС 2018 сключи меморандум с 21 хотела в София 

Меморандум  за  сътрудничество  между  министерството  за  Българското 
председателство на Съвета на Европейския съюз и 21 хотела подписа министър Лиляна 
Павлова в Министерския съвет 23 октомври 2017 г.

Три от хотелите са на дружества, които са представени в Национален борд по 
туризъм,  а  именно  –  хотелът  за  ВИП  гостите  Маринела,  който  беше  избран  чрез 
обществена  поръчка,  проведена  през  август  т.  г.,  както  и  Arena  di  Serdica  Hotel и 
Витоша Парк Хотел. 

С  документа  страните  се  уговарят  да  си  сътрудничат  в  организацията  и 
логистиката по време на председателството през първото шестмесечие на 2018 г.

Повече информация

Министерството  на  туризма  представи  12  винено-кулинарни 
дестинации

Министър  Николина  Ангелкова  и  министър  Румен  Порожанов  официално 
представиха дестинациите пред туристическия и земеделския бранш на среща, която се 
състоя на 22 октомври 2017 г. и вкоято участваха също зам.-министърът на туризма 
Ирена Георгиева и Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция 
по лозята и виното.

Следващият  етап  на  проекта  ще  е  обсъждането  на  дестинациите  с  бранша. 
Подготвят се 6 кръгли маси в страната, на които дестинациите да бъдат представени 
детайлно пред местния бизнес, организациите и общините.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-predstavya-12-vineno-kulinarni-destinatsii/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/mbpses-2018-sklyuchi-memorandum-s-21-hotela-v-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/forum-ustojchiv-turizam-chrez-kultura-i-otdih-v-plovdiv/
http://www.vitoshaparkhotel.com/
https://www.arenadiserdica.com/
http://www.hotel-marinela.com/


Министър Ангелкова: Винено-кулинарните маршрути минават 
през близо 50 общини и включват над 100 туристически обекта

Министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  даде  обстойно 
интервю за предаването „Това е България" на радио „Фокус" на 
25 октомври 2017 г. относно проекта „Сподели България".

Вж. интервю

Министърът на туризма и омбудсманът в съвместна подкрепа на 
зимния туризъм

Министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  и  омбудсманът  на  Република 
България Мая Манолова се споразумяха заедно да участват в социални инициативи за 
подкрепа на зимния туризъм.

На работната среща при омбудсмана, проведена на 24 октомври 2017 г., стана 
ясно, че двете институции възнамеряват да организират разяснителни кампании сред 
ученици от цялата страна,  като съдействат български деца да преминат обучение за 
поведение в планината още този зимен сезон, а и на морето преди следващия летен 
сезон.

Повече информация

Министърът  на  туризма  Ангелкова  проведе  работна  среща  с 
председателя на АИКБ Васил Велев

На 20 октомври 2017 г. министърът на туризма Николина Ангелкова се срещна с 
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ).

Двамата  се  обединиха  около  тезата,  че  е  необходимо  да  се  реализира  обща 
инициатива за насърчаване на по-ефективното обучение и развитието на служителите в 
туризма, за което ще съдейства и Междуведомственият съвет за кадрите в туризма към 
министъра на туризма.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-predsedatelya-na-aikb-vasil-velev/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ministarat-na-turizma-i-ombudsmanat-v-savmestna-podkrepa-na-zimniya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-vineno-kulinarnite-marshruti-minavat-prez-blizo-50-obshtini-i-vklyuchvat-nad-100-turisticheski-obekta/


         Министър Ангелкова: Трябва да се намери правилното сечение 
между частният и държавният сектор

Туризмът не е мъжки ресор, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова 
в интервю за предаването "Беновска пита" по Канал 3 на 22 октомври 2017 г.

"Все повече у нас започват да идват платежоспособни туристи. България има 
нужда да надгради сегашния туризъм, не да изтрива досегашните постижения. Можем 
да  предложим  голямо  разнообразие  на  продукти.  Залагаме  на  висок  контрол  по 
отношение на продуктите, даже се замисля орган, който да гарантира качеството им. 
Искаме  да  направим  звено  за  контрол  точно  заради  това.  Тепърва  се  разработва 
бюджета за  това.  Важното е  туризмът да си вземе функциите.  По отношение на ол 
инклузива общата тенденция е, че се наблюдава необходимостта за регулация.", каза 
още министърът на туризма.

Вж. интервю

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-tryabva-da-se-nameri-pravilnoto-sechenie-mezhdu-chastniyat-i-darzhavniyat-sektor/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/

