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Новини от Национален борд по туризъм

Общо  събрание  на  УС  на  Сдружение  Национален  борд  по 
туризъм на 29 януари 2018 г.

Управителният съвет (УС) на Сдружение Национален борд по туризъм (НБТ) проведе 
извънредно  Общо  събрание  на  29  януари  2018  г.  На  събранието  бяха  направени 
промени в състава на УС и Контролния съвет (КС) на НБТ, както и промени в устава на 
НТБ, сред които и за приемане на асоциирани членове. Членовете на УС обсъдиха и 
приема годишна програма на дейността на НБТ за 2018 г., в т.ч. провеждането на 5-ти 
Конгрес през първата половина на 2018-та.

На събранието  беше избрана  г-жа Поли Карастоянова  за  изпълнителен  директор  на 
сдружението, а г-н Мартин Захариев - за заместник-председател на Сдружението.

УС  гласува  и  за  представяне  на  кандидатурата  на  НБТ  за  пълноправен  член  в 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/obshto-sabranie-na-us-na-sdruzhenie-natsionalen-bord-po-turizam-na-29-yanuari-2018-g/


Програма  на  Сдружение  Национален  борд  по  туризъм  за 
устойчиво развитие на туристическия сектор в Република България 
2018 г.

УС на Сдружение Национален борд по туризъм прие  Програма за устойчиво 
развитие  на  туристическия  сектор  в  Република  България  2018  г., включваща  7 
проиритети и 19 цели.

Повече информация

Новини от България

Стратегия Туризъм 2030: Ставаме целогодишна дестинация

Правителството одобри на Актуализирана стратегия за устойчиво развитие на 
туризма в България до 2030 г. и план за действие към нея за периода 2017-2020 г.

Целта на стратегията  е да осигури трайна конкурентоспособност на България 
като  туристическа  дестинация.  Тя  представлява  детайлизиран  модел  за  развитие  на 
туристическата индустрия, както и нужните управленски и административни действия 
на  пазара,  които  да  осигурят  устойчиво  развитие  на  сектора  в  краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен план.

Повече информация

8,882 млн. чуждестранни туристи посетиха България през 2017 
година

8,882 млн. чуждестранни туристи посетиха България през 2017 година, като през 
2016  г.  те  бяха  8,251  млн.  Това  показват  окончателните  данни  на  Националния 
статистически институт за 2017 г. Ръстът, който се отчита, е 7,6 на сто. 

„Успяхме  да  надградим  рекордните  постижения  от  2016  г.  и  през  миналата 
година  също  постигнахме  увеличение  в  броя  на  чуждестранните  посетители“, 
коментира министърът на туризма Николина Ангелкова.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/8-882-mln-chuzhdestranni-turisti-posetiha-balgariya-prez-2017-godina/
http://tourismboard.bg/news/strategiya-turizam-2030-stavame-tselogodishna-destinatsiya/
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/01/NBT-Program-2018.pdf
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/01/NBT-Program-2018.pdf
http://tourismboard.bg/news/programa-na-sdruzhenie-natsionalen-bord-po-turizam-za-ustojchivo-razvitie-na-turisticheskiya-sektor-v-republika-balgariya-2018-g/


Министър Ангелкова: Средно с 1 млн. повече са чуждестранните 
туристи у нас през всяка година от създаване на министерството

За настоящата 2018-а залагаме цел те да станат 10 млн. Това заяви министърът 
на туризма Николина Ангелкова в интервю за Дарик радио в предаването "Седмицата" 
на 27 януари 2018 г.

Вж. интервю

Над  12% ръст  на  посещенията  на  чужденци  в  България  през 
декември 2017 г.

През декември 2017 г. посещенията на чужденци в България са с 12.2% повече в 
сравнение с декември 2016 година като преобладава делът на посещенията с други цели 
- 46.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.1%.

Вж. данните

Разширението на пътя Поморие – Слънчев бряг ще е готово за 
активния туристически сезон

Разширението  на  пътя  Поморие  -  Слънчев  бряг  ще  е  готово  за  началото  на 
активния  туристически  сезон.  Това  стана  ясно  на  среща  между  изпълнителите  на 
строителните  работи  и  народни  представители  от  ГЕРБ-Бургас,  на  която  са  били 
поканени още областният управител на Бургас - Вълчо Чолаков и директорът на ОПУ - 
Бургас инж. Митко Порязов. Повече информация

Новини от света

Аерофлот пусна линия до Бургас

Редовната линия Москва-Бургас-Москва стартира на 2 юли 2018 г. Полети по 
линията ще бъдат извършвани всекидневно.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/aeroflot-pusna-liniya-do-burgas/
http://tourismboard.bg/news/razshirenieto-na-patya-pomorie-slanchev-bryag-shte-e-gotovo-za-aktivniya-turisticheski-sezon/
http://tourismboard.bg/news/nad-12-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-dekemvri-2017-g/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-sredno-s-1-mln-poveche-sa-chuzhdestrannite-turisti-u-nas-prez-vsyaka-godina-ot-sazdavane-na-ministerstvoto/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-predlagame-izklyuchitelno-dobro-kachestvo-na-turisticheskiya-produkt/

