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Новини от Национален борд по туризъм

5-та годишна среща на Национален борд по туризъм

Имаме  удоволствието  да  ви  уведомим,  че  на  12  юни  2018г.  в  хотел 
InterContinental  – София ще се проведе  5-та годишна среща на Национален борд по 
туризъм.

Целта  на  срещата  е  съвместно  с  българското  правителство,  народни 
представители, кметове, български и международни инвеститори, хотелиери и хотелски 
вериги,  медии,  банки,  туроператори  и  водещи  експерти  да  бъдат  обсъдени 
възможностите и потенциала за устойчиво развитие на туризма в България.

Ще  бъдат  разгледани  най-актуалните  въпроси,  касаещи  актуализирането  на 
критериите  в  категоризацията  на  хотелите,  връзките  на  хотелиерството  и  банковия 
сектор,  ролята  на  медиите  в  рекламата  на  България,  все  по-бързото  настъпване  на 
дигитализацията в сектора и не на последно място развитието на балнео, спа и медикъл 
туризма в България.

Повече информация
Програма

http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/04/5th-Meeting-NBT-2018-Program.pdf
http://tourismboard.bg/news/5-ta-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam/
http://tourismboard.bg/?event=5-ta-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam&event_date=2018-06-12
http://tourismboard.bg/?event=5-ta-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam&event_date=2018-06-12


Новини от членовете на НБТ

„Син флаг“ нарежда плажа в Албена сред най-добрите в света

За юбилеен 20-и път плажът на ваканционно селище 
Албена е сред най-добрите в света и ще бъде отличен с 
наградата  „Син флаг“  за  2018 г.  Решението е  взето  от 
международното жури на Програма „Син флаг” по време 
на своето годишно заседание за Северното полукълбо в 
Копенхаген, Дания. Повече информация

В  Албена  ще  се  проведат  първите  държавни  първенства  по 
класически шахмат за ученици

В курорта  Албена  предстои  да  се  проведат  първите  държавни индивидуални 
първенства  по  класически  шахмат  за  момичета  и  момчета  до  7,  9,  11,  13,  15  и  17 
години. Състезанията ще се състоят от 19 до 22 май 2018 г.

Повече информация

Европейският елит по петанк избра Албена за континенталния 
си шампионат през 2019 г.

„Европейските  първенства  по  петанк  в  курорт 
Албена ще бъдат най-големият мъжки форум по петанк, 
организиран  на  едно  място  в  Европа  -  за  ветерани  и 
мъже.  Официалното  откриване  е  насрочено  за  16 
септември 2019 г., с което започва и турнира за ветерани 
и завършва на националния празник 22 септември 2019 г. 

с финалите за мъже“, заяви организаторът на турнири по петанк Емил Макаров.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/sin-flag-narezhda-plazha-v-albena-sred-naj-dobrite-v-sveta/
http://tourismboard.bg/news/evropejskiyat-elit-po-petank-izbra-albena-za-kontinentalniya-si-shampionat-prez-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/v-albena-shte-se-provedat-parvite-darzhavni-parvenstva-po-klasicheski-shahmat-za-uchenitsi/


Новини от други НПО в сектора туризъм

БХРА подписа споразумение за партньорство с министерството 
на туризма

Министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  и 
ръководството  на  Българската  хотелиерска  и 
ресторантьорска  асоциация  (БХРА)  подписаха 
споразумение за партньорство. По силата на подписания 
документ  Министерството  на  туризма  ще  предоставя 
свои  рекламни  материали,  които  да  бъдат 

разпространявани в търговски обекти на членуващите на БХРА.
Повече информация

Българските  туроператори са  против отмяната на  пушенето  в 
заведения

Асоциацията  на  българските  туроператори  и  туристически  агенти  (АБТТА) 
изразява решително несъгласие със законодателна инициатива за отпадане на режима, 
забраняващ тютюнопушенето в заведенията за хранене и развлечение. Това съобщава 
до медиите  организацията,  след като на 13 април 2018 г.  се  разбра,  че партията  на 
Валери  Симеонов  "Национален  фронт  за  спасение  на  България"  ще  предложи 
законопроект  за  промяна  в  Закона  за  здравето,  с  който  да  се  разреши  пушенето  в 
обособени помещения.

Повече информация

Регионални новини от България

Депутатите  включиха  туристическите  пакети  в 
законодателството

Народното  събрание  прие  на  второ  четене  промени  в  Закона  за  туризма, 
свързани  с  европейска  директива  за  организираните  пакетни  пътувания.  След 
сключването на договор за туристически пакет цената на туристическия пакет може да 
се  увеличи  само  ако  в  договора  изрично  е  предвидена  такава  възможност  и  ако  е 
посочено, че пътуващият има право и на намаление на цената, записаха депутатите.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/deputatite-vklyuchiha-turisticheskite-paketi-v-zakonodatelstvoto/
http://tourismboard.bg/news/balgarskite-turoperatori-sa-protiv-otmyanata-na-pusheneto-v-zavedeniya/
http://tourismboard.bg/news/bhra-podpisa-sporazumenie-za-partnorstvo-s-ministerstvoto-na-turizma/


В Банско отбелязват ръст на туристите,  малкият бизнес обаче 
замира

Собственици на хотели в Банско отчитат успешен зимен сезон. Легловата база е 
била пълна на 85%, а туристите, които са избрали курорта, са били българи, руснаци, 
молдовци, гърци и турци.  Но представители на малкия и среден бизнес казват пред 
БНТ, че всяка година работата намалява.

Повече информация

Лифтът на Банско ще работи без почивка през лятото

В разгара на лятото отново кабинката ще действа на пълни обороти, тъй като 
тогава е бумът на планинския туризъм в региона.

Повече информация

Международни новини от България и света

Слънчев бряг оглави световна класация за изгодна почивка

Слънчев бряг излезе начело в световна класация за 
туристически  дестинации,  които  съчетават  ниски 
цени с добро качество в проучването "Барометър за 
ваканционни разходи", което се прави от  Post Office 
Travel Money. Преки конкуренти на Слънчев бряг по 
евтиния  са  средиземноморските  курорти  Алгарве  и 

Коста дел Сол. Повече информация

Министър Ангелкова на среща на министрите с ресор туризъм 
от Г20 в Буенос Айрес

На срещата на върха министър Ангелкова разговаря и с принца на Саудитска 
Арабия  Султан  бин  Салман  бин  Абдулазиз  Ал  Сауд,  министъра  на  туризма  на 
Аржентина  Густаво  Сантос,  министъра  на  туризма  на  Индия  Алфонс  Канантханам, 
зам.-председателя на Националната администрация по туризъм на Китай Уей Хонгтао, 
главния изпълнителния директор на групата TUI Фридрих Юсен, зам.- министъра на 
туризма на Япония Казуо Яна и главния ръководител по корпоративни  дела в Хилтън 
Кейти Фалън.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-sreshta-na-ministrite-s-resor-turizam-ot-g20-v-buenos-ajres/
http://tourismboard.bg/news/slanchev-bryag-oglavi-svetovna-klasatsiya-za-izgodna-pochivka/
http://tourismboard.bg/news/liftat-na-bansko-shte-raboti-bez-pochivka-prez-lyatoto/
http://tourismboard.bg/news/v-bansko-otbelyazvat-rast-na-turistite-malkiyat-biznes-obache-zamira/


Гърция се цели в богатите туристи

Гърция  е  една  от  четирите  най-посещавани 
туристически дестинации в Средиземноморието – след 
Испания, Италия и в битка с Турция за третата позиция. 
Страната  се  опитва  да  привлече  колкото  се  може 
туристи, основно – платежоспособни.

Данните показват, че през 2016 г. платежоспособните 
туристи  са  били  402  хил,  или  едва  1,4%  от  всички 

пристигащи в страната туристи. Въпреки това те отговарят за 13,7% от всички приходи 
от туризъм в страната – 1,8 млрд. евро.

Повече информация

5 от най-старите градове в света, които може да посетите и днес

Любителите на историята и пътешествията могат да 
посетят  най-старите  градове  в  света,  които  и  днес  са 
обитавани, сред които е и Пловдив.

Вижте кои са останалите предложения.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/5-ot-naj-starite-gradove-v-sveta-koito-mozhe-da-posetite-i-dnes/
http://tourismboard.bg/news/gartsiya-se-tseli-v-bogatite-turisti/

