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Новини от Национален борд по туризъм

5-та годишна среща на Национален борд по туризъм

На 12 юни 2018 г. 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.

Програма (актуална към 11 май 2018 г.)
Покана за участие за членове на НБТ
Покана за участие за не-членове на НБТ

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
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/05/Invitation-NONMembers-5th-National-Meeting-June-12th-2018.pdf
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/05/Program-5th-Meeting-NBT-04.05.2018-WEB.pdf
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/05/Invitation-Members-5th-National-Meeting-June-12th-2018.pdf
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/05/Program-5th-Meeting-NBT-04.05.2018-WEB.pdf
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/05/Program-5th-Meeting-NBT-11.05.2018-WEB.pdf


Новини от членовете на НБТ

Световният тенис елит се събира в Албена

Известни са вече имената на участниците в турнира 
„Албена къп" от календара на Тенис Европа до 14 години 
от  най-високата  Категория  1,  на  който  страната  ни  за 
първи път ще има привилегията да домакинства.

Организаторите съобщават, че заявка са подали топ 
тенисисти от 37 държави от три контитента. Желание да 

играят на кортовете в черноморския ни курорт са заявили 164 момичета и 145 момчета.
Повече информация

Регионални новини от България

Законът  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  туризма  е 
обнародван в Държавен вестник

С измененията в Закона за туризма се улеснява браншът, като отпадат 19 вида 
документи,  които  досега  трябваше  да  се  предоставят  на  хартиен  носител  и  бяха 
свързани с основните дейности на министерството. Тези промени са в изпълнение на 
мерките  и  приоритетите  на  българското  правителство  за  намаляване  на 
административната тежест за бизнеса.

Повече информация

Туризмът осигурява заетост на 12% от работещите в България

Над  27  000  предприятия  са  само  в  хотелиерство  и  ресторантьорството,  но 
квалифицирани кадри не достигат.

„Търсим  възможности  за  удължаване  на  валидността  на  визите  за  сезонни 
работници.  Надяваме  се  в  срок  от  две  седмици  да  има  готови  предложения  за 
законодателни промени и тази мярка да е в сила за предстоящия летен сезон“, каза 
министър  Ангелкова  пред  участниците  в  Междуведомствения  съвет  за  кадрите  в 
туризма, който се проведе на 10 май в Русе.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/turizmat-osiguryava-zaetost-na-12-ot-raboteshtite-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/zakonat-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-zakona-za-turizma-e-obnarodvan-v-darzhaven-vestnik/
http://tourismboard.bg/news/svetovniyat-tenis-elit-se-sabira-v-albena/


България била най-евтината туристическа дестинация в Европа

„България вече е най-евтината дестинация в Европа! Не работим за качествен, 
устойчив и скъп туризъм“, заяви бившият заместник-министър на туризма Бранимир 
Ботев пред телевизия Bulgaria ON AIR.

Повече информация

Повече безплатни туристически обиколки във Варна

Повече  безплатни  туристически  обиколки  ще  има  през  този  летен  сезон  във 
Варна.  Професионални екскурзоводи ще показват  на гостите  забележителностите  на 
морския  град  в  общо  50  тура.  Инициативата  се  провежда  пети  сезон,  като  досега 
обиколките из Варна са били по 30 на година.

Повече информация

Спешно  вдигат  нов  туристически  информационен  център  в 
Бургас

Новият  информационен  център  ще  бъде  позициониран  на  възможно  най-
достъпното  място  –  на  ъгъла  на  "Александровска“  и  "Богориди“,  в  района  на 
Часовника, където минава най-големият поток от туристи.

Повече информация

Община Рила обучава лични асистенти и гидове  за  туристи с 
увреждания

Община  Рила  стартира  изпълнението  на  проект  „Достъпен  туризъм  в  Рила 
планина“ - адаптиране на социална иновация и изграждане на капацитет за въвеждане 
услугата достъпен туризъм”.

За първи път българска община въвежда модерната концепция за създаване на 
достъпен  туризъм,  като  специализиран  туристически  продукт  и  възможност  за 
създаване на допълнителна заетост.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/obshtina-rila-obuchava-lichni-asistenti-i-gidove-za-turisti-s-uvrezhdaniya/
http://tourismboard.bg/news/speshno-vdigat-nov-turisticheski-informatsionen-tsentar-v-burgas/
http://tourismboard.bg/news/poveche-bezplatni-turisticheski-obikolki-vav-varna/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-bila-naj-evtinata-turisticheska-destinatsiya-v-evropa/


ВИП туристи кацат с хеликоптер на Бузлуджа

Хеликоптер с ВИП туристи ще кацне на 13 май на 
площадката на паметника Бузлуджа. Подобно разрешение 
се  дава  за  първи  път,  като  в  него  е  уточнено,  че 
паметникът е под възбрана, няма достъп до вътрешността 
му и  гостите  могат  само  да  го  разгледат  отвън  и  да  се 
снимат пред него.

Повече информация

Министерство  на  туризма  заличи  8  туроператора  от 
Националния туристически регистър

Заличените дружества няма да бъдат премахнати от НТР, но ще бъде отразена 
заповедта  за  заличаването  им,  като  имената  им  са  оцветени  в  червено.  Така 
потребителите, при справка в регистъра, ще получават информация дали туроператорът 
е коректен и извършва дейност, спазвайки закона.

Повече информация

Международни новини от България и света

Лисабон  се  възползва  от  Евровизия,  за  да  привлече  повече 
туристи

Португалският  обществен  тв  канал  RTP,  който 
организира конкурса тази година, помоли всеки от 43-та 
участници да се представи пред публиката с видео от 40 
секунди, заснето на туристически обект в страната.

Тези "пощенски картички" са за двата полуфинала и 
на  финала,  като  по  този  начин  ще  привлекат  очаквана 

публика от близо 200 милиона зрители.
Кметството на португалската столица очаква финалът на конкурса, който е на 12 

май, да привлече допълнително 30 000 чуждестранни туристи.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/lisabon-se-vazpolzva-ot-evroviziya-za-da-privleche-poveche-turisti/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-zalichi-8-turoperatora-ot-natsionalniya-turisticheski-registar/
http://tourismboard.bg/news/vip-turisti-katsat-s-helikopter-na-buzludzha/


Нова Зеландия готви такса за чуждестранните туристи

Чуждестранните посетители в Нова Зеландия скоро 
ще  трябва  да  плащат  такса,  за  да  подпомогнат 
финансирането  на  местния  туризъм  и  запазването  на 
инфраструктурата, заяви на 10 май 2018 г. министърът на 
туризма Келвин Дейвис.

Страната  с  население  4.8  милиона  жители  очаква 
броят на туристите да се увеличи с 37 на сто, достигайки 5,1 милиона до 2024 година. 

Повече информация

ЕС  обяви  конкурс  „Европейска  столица  за  интелигентен 
туризъм 2019“

Награждавайки  образцовите  практики  на  интелигентния  туризъм,  развиващи 
този  потенциал,  Европейският  съюз  иска  да  насърчи  иновативните  и  приобщаващи 
решения в устойчивия и достъпен туризъм, да популяризира интелигентния дигитален 
туризъм  и да  засили  ролята  на  историческото  наследство,  както  и  на  културните  и 
творчески индустрии като активи на туризма. Конкурсът е отворен за градовете в ЕС с 
население над 100 хил. жители.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/es-obyavi-konkurs-evropejska-stolitsa-za-inteligenten-turizam-2019/
http://tourismboard.bg/news/nova-zelandiya-gotvi-taksa-za-chuzhdestrannite-turisti/

