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Новини от Национален борд по туризъм

Общо  събрание  на  УС  на  Сдружение  „Национален  борд  по 
туризъм“ на 10 ноември 2017 г.

Управителният съвет (УС) на Сдружение Национален борд по туризъм (НБТ) 
проведе редовно Общо събрание на 10 ноември 2017 г.

На  събранието  изпълнителният  директор  Мартин  Захариев  направи  отчет  на 
дейността на НБТ през 2016 г. като направи заключение, че НБТ е "най-влиятелната 
организация в сектор Туризъм в България".

УС  прие  финансовия  отчет  за  2017  г.,  представен  от  г-н  Захариев,  и  прие 
предложения бюджет за 2018 г.

Членовете  на  УС  на  НТБ приеха  единодушно  подписването  на  Меморандум 
относно  необходими  стъпки  за  трайното  и  устойчиво  обединение  на  туристическия 
бранш в Република България с шест други неправителствени организации в сектора. 
Доц.  Драганов,  председател  на  КС,  представи  подробно  идея  за  създаване  на 
конфедерация на българските организации в туристическия бранш.



Адв. Янита Тончева, член на КС на НБТ, припомни за учредения през 2013 г. 
Арбитражен  съд  на  туристическата  индустрия  при  Сдружение  Национален  борд  по 
туризъм.

Повече информация

Новини от членовете на НБТ

Поли  Карастоянова:  Бюджетът  за  маркетинг  и  реклама  на 
Министерството на туризма е абсурдно малък7 

„Ако  една  индустрия  като  туризма  създава  приходи  от  3  млрд.  лева  и  има 
потенциал за развитие,  то всеки финансист е готов да докаже какъв трябва да бъде 
делът,  с  който  да  реинвестираме  в  реклама,  за  да  поддържаме  развитието  на  тази 
индустрия“, посочи Поли Карастоянова, зам.-председател на УС на НБТ в студиото на 
телевизия BiT.

Повече информация

Екип от известни индийски актьори избра Фламинго Гранд & 
СПА в к. к. Албена
 

Пауан Калиан избра за своят екип гостоприемството на 
Фламинго  Гранд  &  СПА  хотел,  докато  тече 
заснемането на новият му индийски филм.

Повече информация

Новини от България

Една  трета  от  българите  предпочитат  България  за  зимна 
почивка 

68% от  българите  намират,  че  туризмът  у  нас  върви  към по-добро,  показват 
данните „Галъп интернешънъл“. Вж. още данни

http://tourismboard.bg/news/edna-treta-ot-balgarite-predpochitat-balgariya-za-zimna-pochivka/
http://tourismboard.bg/news/ekip-ot-izvestni-indijski-aktori-izbra-flamingo-grand-spa-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/poli-karastoyanova-byudzhetat-za-marketing-i-reklama-na-ministerstvoto-na-turizma-e-absurdno-malak/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/obshto-sabranie-na-us-na-sdruzhenie-natsionalen-bord-po-turizam-na-10-noemvri-2017-g/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/


11% ръст на туристите от Япония през 2017-та 

Министър Ангелкова посочи, че се предвижда да бъде разработена специална 
маркетингова кампания на пазар Япония с цел повишаване на броя на туристите между 
двете страни на среща с Н. Пр. Масато Ватанабе, извънреден и пълномощен посланик 
на Япония в България.

Повече информация

Министър  Ангелкова  връчи  професионални  удостоверения  за 
придобиване на правоспособност на екскурзоводи

Министър  Николина  Ангелкова  връчи 
професионални удостоверения за придобиване 
на  правоспособност  за  екскурзоводи  на 
издържалите  първия  изпит  за  право  за 
упражняване  на  професията  по Наредба № 1 
към Закона за туризма на 9 ноември 2017 г.
Повече информация

Новини от света

България  с  щанд  на  международното  туристическо  изложение 
WTM в Лондон 2017 

България се представя в британската столица с национален щанд от почти 300 
кв.  м.,  в  който  се  включват  16  туристически  компании  и  общини  от  страната.  Те 
разкриват  потенциала  й  като  целогодишна  дестинация  с  акцент  върху  културно-
историческия, морския, балнео- и СПА, зимния и ски туризма. В цялостната визия за 
страната са показани и други форми на специализирани услуги – еко- и селски, винен и 
гурме, конгресен и събитиен, голф, ловен, приключенски туризъм.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/balgariya-s-shtand-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-wtm-v-london-2017/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-vrachi-profesionalni-udostovereniya-za-pridobivane-na-pravosposobnost-na-ekskurzovodi/
http://tourismboard.bg/news/11-rast-na-turistite-ot-yaponiya-prez-2017-ta/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/


Среща на министър Ангелкова с генераленния секретар на СОТ 
към ООН Рифай 

Акцентът в  разговора по време на най-голямото международно  изложение  за 
професионалисти  в  туристическата  индустрия  World  Travel  Market  в  Лондон  беше 
предстоящото второ съвместно събитие с организацията в България - Международният 
конгрес на световните цивилизации и древните маршрути към СОТ. Той ще се проведе 
в България между 14 и 16 ноември следващата година.

Повече информация

България  и  Турция  обсъждат  общ  туристически  продукт  за 
далечни пазари 

В различни български градове ще бъдат организирани дни на културата, които 
ще представят турските обичаи пред родната публика. Същите изложения, посветени 
на България и нейната култура, ще бъдат организирани в различни градове в Турция. 
Тази  съвместна  инициатива  беше  обсъдена  от  министъра  на  туризма  Николина 
Ангелкова и Нуман Куртумлуш, министър на културата и туризма на Турция, по време 
на World Travel Market 2017.

Повече информация

Министър Ангелкова се срещна с колеги от Индонезия, Гърция и 
Черна гора 

Министър Ангелкова разговаря с министъра на туризма на Индонезия Ариеф 
Яхия,  министъра  на  туризма  на  Гърция  Елена  Кунтура  и  министъра  на  туризма  на 
Черна гора Павле Радулович на българския щанд на WTM 2017 в Лондон.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-se-sreshtna-s-kolegi-ot-indoneziya-gartsiya-i-cherna-gora/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-turtsiya-obsazhdat-obsht-turisticheski-produkt-za-dalechni-pazari/
http://tourismboard.bg/news/sreshta-na-ministar-angelkova-s-generalenniya-sekretar-na-sot-kam-oon-rifaj/
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/ministerstvo-na-turizma-nyama-razminavaniya-v-dannite-za-turizma/


Министър Ангелкова: България е отлично място за инвестиции 
в туризма със стабилност и ниски данъци 

„България  има  огромен  потенциал  да  развива  различни  видове  масов  и 
специализиран туризъм и предлага отлични условия за инвестиции в сектора.“  Това 
заяви  министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  на  инвестиционен  форум  пред 
колегите  си  министри  от  страните  участнички  в  международното  туристическо 
изложение WTM 2017 в  Лондон.  Сред предимствата  на  България са  10% ставка  на 
корпоративния данък и 10% данък общ доход, политическата стабилност, ръст на БВП 
от  3.4%  за  2016  г.  (пето  място  в  ЕС)  и  второ  най-ниско  съотношение  държавен 
дълг/БВП в рамките на Съюза. България е известна и с най-бързия интернет в Европа, 
поясни още тя.

Повече информация

Министър  Ангелкова:  Искаме  България  да  се  асоциира  с 
богатото си културно наследство 

„От изключителна важност е България да започне 
да  се  асоциира  основно с  богатото  си  културно 
наследство. В страната ни са открити над 40 хил. 
артефакта, с което се нареждаме на трето място в 
Европа  по  това  наследство.  Тези  културни 
паметници  датират  чак  от  тракийския, 
елинистичния,  римския,  византийския  и  други 
периоди  и  оказват  сериозно  влияние  върху 

българската култура и начин на живот.“ Това заяви министърът на туризма Николина 
Ангелкова на дискусия в Лондон за културно-историческия туризъм на 7 ноември 2017 
г., организирана от National Geographic съвместно с The Times, The Sunday Times и The 
Wall Street Journal в рамките на международното туристическо изложение WTM.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-iskame-balgariya-da-se-asotsiira-s-bogatoto-si-kulturno-nasledstvo/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-balgariya-e-otlichno-myasto-za-investitsii-v-turizma-sas-stabilnost-i-niski-danatsi/
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/

