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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


Новини от членовете на НБТ

Лифт картите за Пампорово отново с цена от 55 лв
 
Цените  на  лифт  картите  за  Пампорово  - 
Мечи  чал  ще  останат  непроменени  през 
зимен сезон 2017/2018.  За  дневната  карта 
ще се плаща 55 лева и ще важи за двете ски 
зони - Пампорово и в Чепеларе. Оръдия за 
изкуствен  сняг  ще  покриват  през  този 
зимен  сезон  над  90%  от  пистите. 
Обособени  са  също  три  зони  с  безжичен 
интернет  и  станции  за  зареждане  на 
мобилни телефони край пистите.
Повече информация

Новини от България 

6.6%  ръст  на  посещенията  на  чужденци  в  България  през 
септември 2017 

През септември 2017 г. посещенията на чужденци в България са 1 270.6 хил., 
или  с  6.6%  повече  в  сравнение  със  септември  2016  г.  като  преобладава  делът  на 
посещенията с цел почивка и екскурзия - 46.0%, следвани от посещенията с други цели 
- 38.3%, и със служебна цел – 15.7% по данни на НСИ.

Вж. пълната статистика

Стартира  процедурата  за  Единна  система  за  туристическа 
информация 

Единната  система за туристическа информация трябва да свърже в реално време 
регистрите на хотелите с Министерството на туризма, с МВР, НАП и общините.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/startira-protsedurata-za-edinna-sistema-za-turisticheska-informatsiya/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/6-6-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-septemvri-2017/
http://tourismboard.bg/news/lift-kartite-za-pamporovo-s-tsena-ot-55-lv/


Туристическият инспекторат ще има 6 регионални структури 

Предстои  да  се  създаде  звено  за  контрол  или туристически  инспекторат  към 
Министерството  на  туризма,  като  специфичните  контролни  правомощия,  които  до 
момента  се  осъществяват  от  Комисията  за  защита  на  потребителите  (КЗП),  ще  се 
прехвърлят към министерството.

Повече информация

Министър Ангелкова:  До  септември тази година посрещнахме 
7,5 млн. туристи 

За периода януари-септември 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни 
туристи в България е близо 7,5 млн., което е ръст от 7,7% спрямо първите девет месеца 
на рекордната 2016 г.  Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на 
церемонията  за  връчване  на  наградите  „Кмет на  годината“,  която  се  проведе  на  27 
октомври за пета поредна година.

По време на церемонията  министърът на туризма връчи награди на Созопол, 
Самоков и Варна за постиженията им като малка, средна и голяма община в категория 
„Туризъм, култура, фестивали и традиции“.

Повече информация

Растеж между  5  и 10 на сто на посещенията на чуждестранни 
туристи тази зима, прогнозира министърът на туризма Ангелкова

Една от причините да предвиждаме добри резултати са данните 
от трите големи летища - в Пловдив, Варна и Бургас, отбеляза 
министърът  в  обширно  интервю  за  БТА.  Информацията  за 
планираните полети до тези три летища показват, че на тях се 
очаква да пристигнат повече от 150 хил. пътници.
Вж. интервю

http://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-inspektorat-shte-ima-6-regionalni-strukturi/
http://tourismboard.bg/news/rastezh-mezhdu-5-i-10-na-sto-na-poseshteniyata-na-chuzhdestranni-turisti-tazi-zima-prognozira-ministarat-na-turizma-angelkova/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-do-septemvri-tazi-godina-posreshtnahme-7-5-mln-turisti/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/


Институциите са готови за началото на зимния сезон 2016/2017

Институциите са готови за началото на предстоящия зимен сезон, стана ясно по 
време на работна среща в Банско на 2 ноември 2017 г., инициирана от министъра на 
туризма Николина Ангелкова, в която участваха Бисер Михайлов, областен управител 
на Благоевград, Георги Икономов, кмет на Банско, Димитър Маргаритов, председател 
на Комисията за защита на потребителите (КЗП), както и представители на „Гранична 
полиция“,  МВР,  Българска  агенция  по  безопасност  на  храните,  дирекция  „Пожарна 
безопасност  и  защита  на  населението“,  Агенция  „Пътна  инфраструктура“,  БЧК,  на 
бизнеса и др.

Повече информация

Банско създава туристически район 

На своето редовно заседание на 31 октомври 2017 г. Общински съвет – Банско 
даде своето съгласие за създаване на Организация за управление на туристически район 
„Рила  –  Пирин”.  Това  е  един  от  общо  9-те  туристически  райони,  на  които  е 
разпределена  територията  на  страната  съгласно  новите  разпоредби  на  Закона  за 
туризма. В състава на района влизат общините Банско, Белица, Белово, Благоевград, 
Бобошево, Гоце Делчев, Гърмен, Долна Баня, Дупница, Костенец, Кочериново, Кресна, 
Петрич,  Разлог,  Рила,  Самоков,  Сандански,  Сапарева  баня,  Симитли,  Сатовча, 
Струмяни, Хаджидимово и Якоруда.

Повече информация

Световни  вериги  с  интерес  за  изграждане  на  нови  5-звездни 
хотели у нас 

На международна конференция във Варна на 30 октомври 2017 г., посветена на 
перспективите за стратегическо развитие на Черноморския регион, зам.-министърът на 
туризма  Ирена  Георгиева  обяви,  че  от  юни  до  септември  сме  посрещнали  над  5,3 
милиона чуждестранни летовници, или 6 на сто повече от миналогодишния успешен 
сезон.  Преимуществото  на  страната  ни  е,  че  тя  разполага  със  сравнително  нова 
материална  база  по  Черноморието.  Близо  20  на  сто  от  хотелите  са  строени  през 
последните 5 години, а интересът на инвеститорите към този район постоянно расте, 
включително  и  от  световни  вериги  за  изграждане  на  нови  5-звездни  обекти  за 
настаняване, отбеляза още тя.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/svetovni-verigi-s-interes-za-izgrazhdane-na-novi-5-zvezdni-hoteli-u-nas/
http://tourismboard.bg/news/bansko-sazdava-turisticheski-rajon/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/institutsiite-sa-gotovi-za-nachaloto-na-zimniya-sezon-2016-2017/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/


Международен ден на Черно море 

Международният ден на Черно море 31 октомври 2017 г. отбелязва двайсет и 
първата годишнина от подписването на Стратегическия план за Черно море.

Повече информация

12 гида на велосипеди показват Варна на туристите 

Варненският велоклуб "Устрем“ започва обучение за гидове и разработване на 
алтернативен  туристически  продукт  в  морския  град.  Начинанието  е  безплатно  за 
участниците  и  е  част  от  проект  "Велообиколка  Варна  2017"  на  колоездачния  клуб 
"Устрем“, финансирано от Сдружение "Варна - Европейска младежка столица“.

Повече информация

Екопътеките около селата Ковачевица и Лещен са облагородени 
и достъпни са туристи

Анна  Матерева,  екскурзовод  в  късноантичния  град  Никополис  ад  Нестум, 
намиращ  се  в  южната  част  на  землището  на  община  Гърмен  даде  интервю  за 
предаването "Легенди за България" по радио Фокус на 29 октомври 2017 г.

Вж. интервю

http://tourismboard.bg/news/ekopatekite-okolo-selata-kovachevitsa-i-leshten-sa-oblagorodeni-i-dostapni-sa-turisti/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/12-gida-na-velosipedi-pokazvat-varna-na-turistite/
http://tourismboard.bg/news/otbelyazvame-mezhdunarodniya-den-na-cherno-more/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/


Откриха Епиграфския център във Видин 

“С изпълнението на този проект ние преследвахме още една цел – увеличаване 
потенциала  на  Община  Видин  за  туристическите  възможности,  които  предлагаме, 
защото туризмът е един много сериозен сегмент в икономиката и това е заложено в 
нашата програма за управление в мандат 2015-2019 г.“, каза кметът на Видин Огнян 
Ценков.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/otkriha-epigrafskiya-tsentar-vav-vidin/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/

