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Новини от членовете на НБТ

С 11% ще е  по-скъпа почивката на родното Черноморие това 
лято

С около 11% по-скъпо ще ни струва почивката 
на  родното Черноморие това  лято.  Изчисленията 
са  на  Института  за  анализи и оценки в туризма, 
представени  от  доц.  Румен  Драганов,  който  е  и 
председател  на  Контролния  съвет  на  сдружение 
Национален борд по туризъм, в ефира на bTV на 
10 февруари 2018 г.

В  останалите  европейски  държави  обаче 
цените ще са едва с около 2-3 процента по-високи.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/s-11-shte-e-po-skapa-pochivkata-na-rodnoto-chernomorie-tova-lyato/


Регионални новини от България

Приеха на първо четене новия Закон за туризма

Според  правителството  действащият  в  момента  закон  за  туризма  е  доказал 
своята  неактуалност,  създава  сериозни  проблеми при прилагането си и не защитава 
потребителите.

Със закона се създава Междуведомствен съвет по туризъм като координиращ 
орган за изпълнение на държавната политика в туризма и Национален туристически 
информационен център за изпълнение на програмата за национална реклама.

Повече информация

Ангелкова: Няма риск да се презастрои Пирин

„Няма риск да се презастрои Пирин – 48% от природния парк са площта на три 
големи града”. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова в интервю за 
предаването "Тази сутрин" на bTV на 14 февруари 2018 г.

„България ще привлича все повече туристи от Китай и другите далечни пазари с 
общи  Балкански  маршрути,  включващи  няколко  държави”,  обяви  също  министър 
Ангелкова. Вж. интервю

Отличиха  министър  Ангелкова  с  два  приза  за  постижения  в 
туризма

Министър Ангелкова бе отличена със златен 
приз “Посланик на туризма за 2017“ и награда за 
най-актуална тема в областта на туризма по време 
на международното изложение „Ваканция и СПА 
Експо“ - „Дигиталната трансформация в туризма“.

Златният  приз  за  министъра  на  туризма  се 
дава  от  сп.  “Туризъм  и  отдих”,  което  за 

тринадесети пореден път отличава най-изявените постижения в българския туризъм за 
последните 12 месеца.

Призът  за  най-актуална  тема  в  областта  на  туризма  се  дава  за  цялостната 
дейност  на  Министерството  на  туризма  при  прилагане  на  новите  информационни 
технологии в развитието на сектора.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/prieha-na-parvo-chetene-noviya-zakon-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/otlichiha-ministar-angelkova-s-dva-priza-za-postizheniya-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/angelkova-nyama-risk-da-se-prezastroi-pirin/


Велико Търново участва в Европейската година на културното 
наследство

Участието на Велико Търново в националния календар е свързано със събитията 
Средновековен фестивал на историческите възстановки „800 години Иван Асен Втори“, 
Нощ на Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите, както и петнадесетото издание 
на  Международното  изложение  „Културен  туризъм“.  Трите  големи  форума  ще 
използват официалното лого на Европейската година на културното наследство 2018.

Повече информация

Премахнаха 1438 кв. м. бетон от плаж „Слънчев бряг-север“

Освобождават се 1438 кв. м. площ от ивицата 
на морски плаж „Слънчев бряг – север“, заети от 
бетонни елементи на игрище за мини голф. Той е 
сред  незаконните  обекти,  съборени  при 
разчистването на ивицата от новия наемател, който 
продължава  стриктно  да  спазва  поетите 
ангажиментите и задълженията си по договор.

Повече информация

Ремонтират  три  улици  от  камък,  които  ще  красят  Стария 
Несебър

Малко  преди  символичната  първа  копка 
кметът  Николай  Димитров  изтъкна,  че  Несебър 
има  добро  партньорство  с  Община  Къркларели. 
„Това е пореден проект, по който работим заедно с 
тях.  Обнадежден  съм,  че  ще  продължим  нашето 
сътрудничество и в бъдещи проекти.“,  коментира 
кметът.  Той  изрази  надежда  строително-

монтажните работи да приключат до началото на летния сезон, а туристите да бъдат 
посрещнати  с  обновена  инфраструктура  в  синхрон  с  културно-историческото 
наследство на града.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/remontirat-tri-ulitsi-ot-kamak-koito-shte-krasyat-stariya-nesebar/
http://tourismboard.bg/news/veliko-tarnovo-uchastva-v-evropejskata-godina-na-kulturnoto-nasledstvo/
http://tourismboard.bg/news/premahnaha-1438-kv-m-beton-ot-plazh-slanchev-bryag-sever/


Благоевград отбелязва 26 години от обявяването на Национален 
парк Рила за защитена територия

Национален  парк  „Рила“  отбелязва  26-годишнината  си  от  обявяването  на 
защитена територия с множество инициативи и богата програма. Мероприятията ще се 
проведат от 20 до 26 февруари в Благоевград под надслов Дни на Национален парк 
„Рила“.

Повече информация

Международни новини от България и света

Министри предлагат европейски фонд за туризма и карта за 100-
те туристически обекта в ЕС

Министрите на туризма от страните членки на ЕС обсъдиха в София създаването 
на  Европейски  туристически  фонд.  Той  ще  насърчава  устойчивото  развитие  на 
отрасъла  и  ще  съдейства  за  решаване  на  възникващите  проблеми  –  финансиране, 
кадрово обезпечаване, създаване на съвместни проекти и др.

Повече информация

Министър  Ангелкова  откри  международното  туристическо 
изложение “Ваканция и СПА Експо“

Министър Ангелкова откри 35-ото издание на 
най-мащабното  туристическо  изложение  в 
България  -  Международната  туристическа  борса 
„Ваканция и СПА Експо“. Форумът се провежда от 
14  до  16  февруари  2018  г.  в  столичния  Интер 
Експо  център  под  патронажа  на  Министерството 
на  туризма  и  в  партньорство  със  Столичната 
община и браншовите организации.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-otkri-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-vakantsiya-i-spa-ekspo/
http://tourismboard.bg/news/ministri-predlagat-evropejski-fond-za-turizma-i-karta-za-100-te-turisticheski-obekta-v-es/
http://tourismboard.bg/news/blagoevgrad-otbelyazva-26-godini-ot-obyavyavaneto-na-natsionalen-park-rila-za-zashtitena-teritoriya/


ОЧИС предложи българското Министерство на туризма за втори 
мандат  да  е  координатор  на  работната  група  „Сътрудничество  в 
туризма“

България  може  да  има  водеща  роля  в  популяризирането  на  туризма  в 
Черноморския  регион.  Имаме  идея  акцентът  да  е  поставен  върху  винения  и  гурме 
туризъм,  които  за  Министерството  на  туризма  са  сред  приоритетните  за  развитие 
продукти.  Предстои  темата  да  бъде  дискутирана  на  среща  на  работна  група 
„Сътрудничество  в  туризма“  на  Организацията  за  черноморско  икономическо 
сътрудничество (ОЧИС), която в момента се председателства от България. Това каза 
министър Ангелкова на среща с Майкъл Христидес, председател на ОЧИС.

Повече информация

Министър  Ангелкова  обсъди  с  генералния  секретар  на  СОТ 
инициативи за трансгранично сътрудничество в туризма

Министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  проведе  работна  среща  с 
генералния  секретар  на  Световната  организация  по  туризъм  (СОТ)  към ООН Зураб 
Пололикашвили  Това е първото му официално посещение в България на тази длъжност 
и  се  провежда  в  рамките  на  неформалната  среща  на  министрите  на  туризма  на 
държавите членки на ЕС „Туризъм и икономически растеж“ в София.

Повече информация

Министър Ангелкова: Дигитализацията е основен приоритет в 
туризма

70%  от  туристите,  които  използват  смартфони  правят  проучвания  за 
пътуванията си през тях, сочат международни проучвания. Всяко второ пътешествие 
започва от мобилно устройство. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова 
на откриването на международната кръгла маса на тема „Дигиталната трансформация в 
туризма“.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-obsadi-s-generalniya-sekretar-na-sot-initsiativi-za-transgranichno-satrudnichestvo-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-digitalizatsiyata-e-osnoven-prioritet-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ochis-predlozhi-balgarskoto-ministerstvo-na-turizma-za-vtori-mandat-da-e-koordinator-na-rabotnata-grupa-satrudnichestvo-v-turizma/


България и Турция с обща туристическа реклама на фолклора и 
храната

Планират  се  и  организиране  на  Дни  на  България  в  Турция,  както  и  Дни  на 
Турция  в  България.  Подготвяме  маркетингова  промоционална  кампания  за  турския 
пазар, заяви министър Ангелкова на среща в София с министър Куртумлуш.

Повече информация

Работна среща на министрите на туризма на България и Сърбия

На работната среща между ресорните министри на свете държави бе обсъдена и 
възможността  за  съвместни  туристически  проекти  със  Сърбия.  „Могат  да  бъдат 
създадени  общи  продукти  в  областта  на  културно-историческия,  балнео-  и  СПА, 
уелнес,  фестивалния  и  други  видове  туризъм.  И  двете  страни  обръщаме  сериозно 
внимание и върху промотирането си като обща дестинация за далечните пазари“, заяви 
министър Ангелкова.

Повече информация

Министрите  на  туризма  на  България  и  Хърватия  проведоха 
работна среща

Министърът  на  туризма  Ангелкова  проведе  работна  среща  с  Гари  Капели, 
министър на туризма на Република Хърватия. Двамата министри обсъдиха потенциала 
за развитие у нас на филмовия туризъм. Обсъдена бе и възможността за засилване на 
авиолиниите  към  далечни  дестинации,  която  да  допринесе  за  насърчаване  на 
туристическия обмен между страните.

Повече информация

Работна среща на министрите на туризма на България и Малта

На  работна  дискусия  министър  Ангелкова  и  Конрад  Миззи,  министър  на 
туризма на Малта,  обсъдиха възможностите за общи инициативи в сектора.  Двамата 
коментираха  и  възможността  за  откриване  на  директна  авиолиния  между  Малта  и 
България. Министрите се обединиха около мнението, че директната транспортна връзка 
ще  подпомогне  туризма  в  двете  държави  и  ще  допринесе  за  повече  пътувания  на 
българи в Малта и на малтийци у нас.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-ministrite-na-turizma-na-balgariya-i-malta/
http://tourismboard.bg/news/ministrite-na-turizma-na-balgariya-i-harvatiya-provedoha-rabotna-sreshta/
http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-ministrite-na-turizma-na-balgariya-i-sarbiya/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-turtsiya-s-obshta-turisticheska-reklama-na-folklora-i-hranata/


Създават  работна  група  за  сътрудничество  в  туризма  между 
България и Черна гора

Следвайки двустранното споразумение от юни 2016 г. между България и Черна 
гора,  министър  Ангелкова  предложи на  своя  колега  Павле Радулович,  министър  на 
устойчивото развитие и туризъм на Черна гора, да се създаде съвместна работна група 
между  министерствата  на  двете  държави,  която  да  начертае  мерки  за  развитие  и 
сътрудничество  в  туризма.  Ще  се  обсъдят  действия  за  по-добро  представяне  на 
културно-историческите традиции, както и за улесняване на процедурите за обмен на 
туристи между България и Черна гора.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/sazdavat-rabotna-grupa-za-satrudnichestvo-v-turizma-mezhdu-balgariya-i-cherna-gora/

