
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Бр. 46 / 2018 г.

за периода 19 – 25 май 2018

Изготвил: Иван Атанасов

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 25 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


Фондация  „Право  и  Интернет“  сключи  споразумение  със 
Сдружение Национален борд по туризъм

На  23.05.2018  г.  Сдружение  „Национален  борд  по  туризъм“  (НБТ)  подписа 
споразумение за сътрудничество с Фондация „Право и Интернет” (ФПИ) за създаване 
на Консултантски център по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 
Съвета  от  27  април  2016  година  (Общ  регламент  за  защита  на  данни  (GDPR))  за 
нуждите на членовете и партньорската мрежа на НБТ.

Като  организация,  активна  в  сферата  на  правото  на  информационните  и 
комуникационни  технологии,  в  последните  години  Фондация  „Право  и  Интернет“ 
осъществява научни изследвания и реализира проекти с фокус върху правото на защита 
на лични данни.

Повече информация

Регионални новини от България

Законът  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  туризма  е 
публикуван за обществено обсъждане

С промените се прецизира и усъвършенства нормативната база в туризма с цел 
оптимизиране  на  процедурите  по  предоставяне  на  административни  услуги, 
гарантиране  на  качеството  на  туристическите  дейности  и  осигуряване  на  по-добра 
защита на правата и интересите на потребителите.

Повече информация

400  млн.  евро  приходи  от  международен  туризъм  в  първото 
тримесечие на 2018 г.

Ръстът, който се отчита е 10,7% спрямо периода януари-март година по-рано.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/fondatsiya-pravo-i-internet-sklyuchi-sporazumenie-sas-sdruzhenie-natsionalen-bord-po-turizam/
http://tourismboard.bg/news/400-mln-evro-prihodi-ot-mezhdunaroden-turizam-v-parvoto-trimesechie-na-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/zakonat-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-zakona-za-turizma-e-publikuvan-za-obshtestveno-obsazhdane/


Министър  Ангелкова:  Свободно  къмпингуващите  не  са  над 
закона

„И това лято ще има проверки, не смятам, че едни хора трябва да имат права над 
други хора. Тези хора, които къмпингуват „свободно” по плажовете, не искат да има 
регулация”, заяви министър Ангелкова в интервю за bTV на 22 май 2018 г.

Повече информация

Близо 90 неохраняеми плажа по Черноморието в навечерието на 
лято 2018

„Важен фактор за успешния сезон е стопанисването 
на морските плажове, а тази година успяхме да намалим 
броят  на  неохраняемите  плажове  със  17”,  съобщи 
министър Ангелкова.

Повече информация

Министър Ангелкова: Българските услуги в СПА туризма са на 
много високо ниво

Българските услуги в сферата на СПА туризма са на много високо ниво, балнео- 
и СПА дестинациите имат потенциал да подпомогнат и доразвият сектора. Така ще се 
привличат все повече посетители през всички сезони. Това каза министърът на туризма 
Николина Ангелкова по време на кръгла маса по проекта за балнео- и СПА дестинации, 
която се проведе в Стара Загора на 22 май 2018 г.

Повече информация

Проблемът с кадрите в туризма тази година е още по-изострен

Основно  се  търсят  сервитьори,  готвачи,  бармани,  аниматори,  но  най-вече 
готвачи. На пазара се търсят и рецепционисти, не достигат и екскурзоводи, защото при 
тях не е достатъчно да си грамотен по история и география, а трябва да знаеш и чужд 
език, коментира членът на УС на Варненската туристическа камара проф. д-р Стоян 
Маринов. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/problemat-s-kadrite-v-turizma-tazi-godina-e-oshte-po-izostren/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-balgarskite-uslugi-v-spa-turizma-sa-na-mnogo-visoko-nivo/
http://tourismboard.bg/news/blizo-90-neohranyaemi-plazha-po-chernomorieto-v-navecherieto-na-lyato-2018/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-svobodno-kampinguvashtite-ne-sa-nad-zakona/


25 % ръст на туризма отчита Елена за 2017 г.

След  кампанията  на  общината  в  началото  на 
годината около 40 % от местата за настаняване, за които е 
имало  информация,  че  извършват  такава  дейност,  са 
излезли на светло.

Туристическият  информационен  център  на  града  е 
един от трите в страната,  който вече е сертифициран от 

Министерството на туризма.
Повече информация

Международни новини от България и света

Международна  конференция  за  макрорегионално 
сътрудничество в областта на туризма и енергетиката в София

„Ще предложим създаването на единна стратегия за енергийна ефективност в 
туризма. Темата е изключително важна за сектора, който е на трето място според дял 
при  формирането  на  икономиката  на  ЕС.  Туристическите  дестинации  в  Общността 
посрещат 538 милиона международни посетители през 2017 г., което представлява 40% 
от всички международни туристи“, каза министърът на туризма Николина Ангелкова 
на  Международна  конференция  за  макрорегионално  сътрудничество  в  областта  на 
туризма и енергетиката, провел асе в София на 23 май 2018 г.

Повече информация

Средиземноморието с нова европейска врата за круизен туризъм

Кипър се стреми да увеличи своето присъствие в средиземноморския круизен 
пазар, като използва максимално потенциала на сектора и на региона. Продължаването 
на  инвестициите  от  опитни  оператори  на  круизни  терминали  и  появата  на 
международни  оператори  на  нови  круизни  терминали,  като  DP  World  в  Кипър,  са 
положителни  признаци  за  пазар,  който  има  всички  възможности  да  се  върне  към 
растеж, се казва в доклада на регионалната организация.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/sredizemnomorieto-s-nova-evropejska-vrata-za-kruizen-turizam/
http://tourismboard.bg/news/mezhdunarodna-konferentsiya-za-makroregionalno-satrudnichestvo-v-oblastta-na-turizma-i-energetikata-v-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/25-rast-na-turizma-otchita-elena-za-2017-g/


Лисабон: Как един град страда от туристите

Лисабон  страда  от  популярността  си.  Градът  с 
население от половин милион души посреща ежегодно 
по шест милиона туристи. Цените на имотите са станали 
астрономически, все повече лисабонци са принудени да 
се изнасят.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/lisabon-kak-edin-grad-strada-ot-turistite/

