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Новини от Национален борд по туризъм

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният  съвет  на  Сдружение  с  нестопанска  цел  “Национален  борд  по 
туризъм”  на  основание  чл.26,  ал.1  от  ЗЮЛНЦ  взе  решение  за  свикване  на  Общо 
събрание на сдружението на 29 януари 2018 г., понеделник, от 16:00 ч., в  гр. София, ул. 
„Оборище“ № 19,  при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Управителния съвет на НБТ.
2. Промени в състава на Контролния съвет на НБТ.
3. Промени в Устава на НБТ.
4. Приемане на годишна програма за дейността на НБТ за 2018 г.
5. Предложение за кандидатура на НБТ като пълноправен член на КРИБ.
6. Приемане на решение относно позицията на НБТ по въпроса за обединение на 

туристическия  бранш.  Обсъждане  на  конкретни  законодателни  текстове, 



предложени от НБТ по ЗИДЗТ № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30 
Ноември 2017 г.

7. Представяне на отделен ЗИДЗТ за учередяване на Конфедерация на българската 
туристическа индустрия.

8. Разни.
Вж. поканата

Новини от България

Министър Московски: Първата редовна въздушна линия между 
България и Азербайджан вече е факт

Новата директна авиолиния между България и 
Азербайджан  ще  даде  възможност  за  още  по-
успешно  развитие  на  туризма  на  двете  държави. 
Хиляди  азербайджански  туристи  посещават 
страната  ни  и  въздушната  връзка  София-Баку 
несъмнено  ще  увеличи  броя  им.  Това  заяви 
министърът на туризма Николина Ангелкова, която 
също  присъства  на  официалното  откриването  на 

новата директна авиолиния на 16 януари 2018 г. Повече информация

Повече пътници и полети бяха обслужени във Варна и Бургас 
през 2017 г.

Черноморските  летища  обслужиха  рекорден  брой  пътници  през  изминалата 
година  -  общо  4  953  039.  Регистрираният  ръст  на  пътници  е  8.42%,  а  предвид 
огромният ръст от 22% през 2016 г., това е сериозен успех, коментира Улрих Хеппе, 
главен изпълнителен директор на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.

Повече информация

http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/01/Pokana-OS-29.01.2018.pdf
http://tourismboard.bg/news/poveche-patnitsi-i-poleti-byaha-obsluzheni-vav-varna-i-burgas-prez-2017-g/
http://tourismboard.bg/news/ministar-moskovski-parvata-redovna-vazdushna-liniya-mezhdu-balgariya-i-azerbajdzhan-veche-e-fakt/


10.5% ръст на нощувките в България през ноември 2017 г.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 
ноември 2017 г.,  е 711.3 хил.,  или с 10.5% повече в сравнение със същия месец на 
предходната  година,  като  най-голямо  увеличение  на  нощувките  (със  17.8%)  се 
наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, сочат данните на НСИ.

Повече информация

11% ръст на туристите във Велинград през 2017 г.

През 2017 г. Велинград е посрещнал над 230 
хил. туристи, което е ръст с 11% спрямо 2016 г. 
Броят  на  нощувките  бележи  ръст  с  9%,  но 
чуждестранните  туристи  намаляват,  пише  в 
отчета, който бе представен на първото за 2018 г. 
заседание на Консултативен съвет по въпросите 
на туризма към Община Велинград на 11 януари 
2018 г. Повече информация

Заличават  от  регистъра  118  дружества,  записани  като 
туроператори

Министерството  на  туризма  започва  процедура  по  прекратяване  на 
регистрацията и заличаване от Националния туристически регистър (НТР) на общо 118 
дружества, регистрирани като туроператори, по две основни причини.

Повече информация

Наградиха отличените общини по проекта ЕДЕН

Министерството на туризма връчи наградите 
отличените в края на 2017 г. български общини 
по  проект  „Културно-туристически  ЕДЕН 
дестинации  в  България“,  финансиран  по 
инициативата  „Отлични  европейски 
дестинации“  на  Европейската  комисия. 
Победител в конкурса е община Ямбол, а нейни 
подгласници  са  Ардино,  Драгоман,  Мездра  и 
Чавдар. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/nagradiha-otlichenite-obshtini-po-proekta-eden/
http://tourismboard.bg/news/zalichavat-ot-registara-118-druzhestva-zapisani-kato-turoperatori/
http://tourismboard.bg/news/11-rast-na-turistite-vav-velingrad-prez-2017-g/
http://tourismboard.bg/news/10-5-rast-na-noshtuvkite-v-balgariya-prez-noemvri-2017-g/


Новини от света

България се ангажира да улесни взаимния диалог между ЕС и 
Китай в областта на туризма

„Мисля,  че  инициативата  „ЕС-Китай-2018 
година,  посветена  на  туризма“  е  преди  всичко 
възможност  за  съживяването  му,  като  запазим 
базата  на  мир  и  сътрудничество,  откритост  и 
приобщаване,  взаимно  обучение  и  взаимна 
изгода.  Силно  вярвам,  че  това  може  да  бъде 
основен  принцип  на  съвместните  ни  усилия  за 
реализиране  на  неизползвания  потенциал  на 
нашето  сътрудничество“,  каза  министър 

Ангелкова при официалното откриване на инициативата на 19 януари 2018 г., която се 
провежда във Венеция.

Повече информация

България участва на туристическото изложение FITUR 2018

България участва  с  информационен щанд,  разположен на повече  от 80 кв.  м, 
туристическо изложение в Мадрид - FITUR, което се провежда от 17 до 21 януари 2018 
г. Основен акцент в представянето ни са природните и културни забележителности, с 
които страната разполага.  Заедно с Министерството на туризма на българския щанд 
участват  и  10  фирми,  които  предлагат  пътувания  основно  с  културно-историческа 
насоченост.  Министърът  на  туризма  Ангелкова  проведе  там  и  работна  среща  с 
генералния  секретар  на  Световната  организация  по  туризъм  към  ООН  Зураб 
Пололикашвили.

Повече информация

България и Македония с общ туристически проект

Македонското дружество "Планетум" и благоевградското сдружение "Пирински 
туристически форум" избраха за общ туристически проект 10 дестинации около общата 
граница между двете държави, сред които и Банско, съобщава македонската телевизия 
“Сител“.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-makedoniya-s-obsht-turisticheski-proekt/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-uchastva-na-turisticheskoto-izlozhenie-fitur-2018/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-se-angazhira-da-ulesni-vzaimniya-dialog-mezhdu-es-i-kitaj-v-oblastta-na-turizma/


Министър  Ангелкова  пред  National  Geographic:  България  е  с 
потенциал за СПА център на Европа

Пред  световноизвестната  медия  министър 
Ангелкова каза, че следващата половин година за 
България,  освен  огромна  отговорност,  ще  бъде 
възможност  да  покаже  природа,  култура, 
традиции,  история,  иновации  и  уникалните 
дадености на държавата ни.

Повече информация

Amex  препоръчва  Пловдив  като  туристическа  топ  дестинация 
през 2018 г.

Пловдив  бе  обявен  за  една  от  45-те  най-
модерните  туристически  топ  дестинации  за  2018 
година  от  компанията  American  Express.  Сред 
останалите  в  списъка  са  Аляска,  Барбадос,  Гиза, 
Дубай, Каталония, Малдивите, Шънджън в Китай.

Повече информация

България е далеч по-евтина от Ница и почти толкова хубава

„Хотелите  са  елегантни  и  модерни,  със  специален  акцент  върху  семейните 
туристи“, пише британският вестник  The Daily Mail в репортаж за Варна и близките 
курорти. Повече информация

Туристите в света са били със 7% повече през 2017 г.

За  2017  г.  обаче  броят  на  хората,  прекарали  поне  една  нощ  в  чужбина,  е 
достигнал 1,3 милиарда души, обяви Световната организация по туризъм към ООН. С 
най-голям  принос  е  Европа,  най-вече  Средиземноморието,  с  8%  увеличаване  на 
туристическия поток до 671 милиона души. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/balgariya-e-dalech-po-evtina-ot-nitsa-i-pochti-tolkova-hubava/
http://tourismboard.bg/news/turistite-v-sveta-sa-bili-sas-7-poveche-prez-2017-g/
http://tourismboard.bg/news/amex-preporachva-plovdiv-kato-turisticheska-top-destinatsiya-prez-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-pred-national-geographic-balgariya-e-s-potentsial-za-spa-tsentar-na-evropa/

