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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

Н  овини от членовете на НБТ  

Албена АД с приз от форум Работодател на годината 2017

В категория „Работодатели със значин принос на регионалния трудов пазар“ на 
форума на Агенцията по заетостта за регион Варна отличието получи „Албена“ АД. 
Една от най-големите хотелиерски компании в България с множеството си дъщерни 
фирми  в  областта  на  туроператорската  дейност,  медицината,  балнеологията, 
транспорта,  и др. е осигурила 6-месечна заетост на 676 безбработни лица от всички 
групи на пазара на труда.

Повече информация

http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/01/Pokana-OS-29.01.2018.pdf
http://tourismboard.bg/news/albena-ad-s-priz-ot-forum-rabotodatel-na-godinata-2017/


Започна  благотворителна  кампания  Мартеници  2018  на 
Фондация Св. Св. Константин и Елена

Каталогът  тази  година  предлага  над  6  хиляди  ръчно  изработени  мартеници, 
обединени в 60 модела – универсални, за ръка, за ревер, за кола, за офиса, за дома.

Купувайки  мартеница  с  жест  на  внимание  към  тях,  Вие  дарявате  радост  и 
усмивки и на деца в неравностойно положение. За поръчка, моля попълнете заявката и 
я  изпратете  на  e-mail:  foundation@stconstantine.bg.  За  повече  информация  относно 
кампанията, моля свържете се с нас: тел.: 052 663706.    Повече информация  

Новини от България

Николина  Ангелкова,  министър  на  туризма:  България  заема 
изключително  важно  място  не  само  в  Европейския  съюз,  но  и  на 
световната  карта  като  туристическа  дестинация  и  като  фактор  в 
туризма

Министърът на туризма Николина Ангелкова в интервю за обзорното предаване 
“Това е България“ на радио Фокус. Вж. интервю

Министър Ангелкова: Предлагаме изключително добро качество 
на туристическия продукт

Целта е да станем целогодишна туристическа дестинация,  подчерта министър 
Ангелкова в интервю в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" на 21 януари 
2018 г.             Вж. интервю  

6,6 млрд. лв. са приходите от международен туризъм в България 
за периода януари-ноември 2017 г.

Данните за приходите от международен туризъм през миналата година са много 
добри,  което  доказва  устойчивото  развитие  на  отрасъла,  коментира  министър 
Ангелкова.

Вж. данните

http://tourismboard.bg/news/6-6-mlrd-lv-sa-prihodite-ot-mezhdunaroden-turizam-v-balgariya-za-perioda-yanuari-noemvri-2017-g/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-predlagame-izklyuchitelno-dobro-kachestvo-na-turisticheskiya-produkt/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-predlagame-izklyuchitelno-dobro-kachestvo-na-turisticheskiya-produkt/
http://tourismboard.bg/news/nikolina-angelkova-ministar-na-turizma-balgariya-zaema-izklyuchitelno-vazhno-myasto-ne-samo-v-evropejskiya-sayuz-no-i-na-svetovnata-karta-kato-turisticheska-destinatsiya-i-kato-faktor-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/zapochna-blagotvoritelna-kampaniya-martenitsi-2018-na-fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena/
http://tourismboard.bg/news/nikolina-angelkova-ministar-na-turizma-balgariya-zaema-izklyuchitelno-vazhno-myasto-ne-samo-v-evropejskiya-sayuz-no-i-na-svetovnata-karta-kato-turisticheska-destinatsiya-i-kato-faktor-v-turizma/


500 милиона лева търсят общините за туризъм

30 проектни предложения на 21 общини на стойност над 500 млн. лв.  търсят 
чуждестранни инвеститори чрез сайта на Министерството на туризма.

Повече информация

Павилиони с единна визия ще заменят сергиите по Слънчев бряг

Монтирането  на  новите  обекти  ще  започне 
веднага  след  одобряване  на  схемата  за 
разполагането им и когато времето позволи, но 
преди  да  бъдат  преустановени  строително-
монтажните  дейности  в  курорта.  Целта  на 
проекта  е  да  се  създаде  единна  визия  на  тази 
част от Слънчев бряг, която е под управлението 
на акционерното дружество, както и за морските 

плажове, а след време може да стане факт и за цялата му територия.
Повече информация

България и Турция с общи туристически продукти за далечни 
пазари

„Работим съвместно  с  Турция  по  общи туристически  продукти  за  далечни  и 
перспективни пазари. Обсъждаме съвместни участия на изложения, както и провеждане 
на  информационни  дни  на  Турция  в  България  и  на  България  в  Турция.“  Това  каза 
министърът  на  туризма Николина Ангелкова,  която проведе работна среща с  Н.ПР. 
Хасан Улусой, посланик на Република Турция у нас. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-turtsiya-s-obshti-turisticheski-produkti-za-dalechni-pazari/
http://tourismboard.bg/news/pavilioni-s-edinna-viziya-shte-zamenyat-sergiite-po-slanchev-bryag/
http://tourismboard.bg/news/500-miliona-leva-tarsyat-obshtinite-za-turizam/


Новини от света

Министър Ангелкова проведе работна среща с Петер Лохбийлер, 
директор на Публични дейности към booking.com

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с Петер 
Лохбийлер,  директор  на  Публични  дейности  към  booking.com,  която  се  състоя  в 
рамките на Световния икономически форум в швейцарския град Давос.

Повече информация

Министър Ангелкова проведе работна среща с Мануел Калдейра 
Кабрал, министър на икономиката на Португалия

Тема  на  срещата  между  министър  Ангелкова  и  португалския  министър  на 
икономиката Кабрал бе и сътрудничеството между България и Португалия в областта 
на туризма. Те се обединиха около идеята, че двете държави биха могли да надградят 
доброто  взаимодействие  чрез  насърчаване  на  участие  в  туристически  панаири, 
изложби,  семинари  и  събития,  провеждани в  другата  страна,  както  и  посещения  на 
представители на медиите с цел популяризиране на дестинациите.

Повече информация

Министър  Ангелкова  се  срещна  в  Давос  с  министъра  на 
финансите на Саудитска Арабия Мохамед Ал Джадаан

Министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  разговаря  с  министъра  на 
финансите  на  Саудитска  Арабия  Мохамед  Ал  Джадаан  в  рамките  на  Световния 
икономически форум в Давос. Те обсъдиха възможностите за инвестиции и потвърдиха 
договореностите, постигнати при визитата в Рияд на българската делегация, водена от 
премиера  Бойко  Борисов.  Коментиран  бе  и  напредъкът  в  сътрудничеството  между 
двете държави.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-se-sreshtna-v-davos-s-ministara-na-finansite-na-sauditska-arabiya-mohamed-al-dzhadaan/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-manuel-kaldejra-kabral-ministar-na-ikonomikata-na-portugaliya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-peter-lohbijler-direktor-na-publichni-dejnosti-kam-booking-com/

