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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 8 юни 2018 г.)
Регистрационна форма за участие

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/2018/06/Program-5th-Meeting-NBT-12.06.2018-Draft-04Jun2018.pdf
https://reg.eventdesignbg.com/nbt/
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/05/Program-5th-Meeting-NBT-04.05.2018-WEB.pdf


Регионални новини от България

42 полицейски служители вече подпомагат работата на ОД на 
МВР – Варна във връзка с Лято 2018

42 полицейски служители от вътрешността на страната са вече командировани в 
курортните комплекси на Варна, за да подпомогнат работата на служителите на ОД на 
МВР – Варна по осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността 
по време на летния туристически сезон 2018 година. През месеците юли и август се 
очака да пристигнат румънските полицай, които вече традиционно оказват съдействие 
на своите български колеги.

Повече информация

300  камери  са  поставени  в  Слънчев  бряг,  за  да  подпомагат 
охраната на курорта

Само в Слънчев бряг са поставени близо 300 камери, 
които  ще  подпомагат  охраната  на  курорта.  Общо  над 
1000  полицаи  ще  бъдат  командировани  поетапно  на 
морето  през  лято.  Ще има  униформени  и  от  Румъния, 
Чехия и Германия, ще патрулира конна и велополиция. 
Това  стана  ясно  на  среща  на  министъра  на  туризма 

Николина  Ангелкова,  министъра  на  вътрешните  работи  Валентин  Радев,  главния 
комисар  Младен  Маринов  и  представители  на  областните  контролни  институции  и 
местната власт в Бургас на 8 юни 2018 г.

Повече информация

Вицепремиер Симеонов събаря пет заведения в Слънчев бряг

Предстои премахването на пет заведения на Южния плаж в Слънчев бряг, които 
са абсолютно незаконни. Това каза пред журналисти на 4 юни 2018 г. вицепремиерът 
Валери Симеонов.  Според г-н Симеонов в курортния комплекс  има построени цели 
сгради, които не са категоризирани.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/vitsepremier-simeonov-sabarya-pet-zavedeniya-v-slanchev-bryag/
http://tourismboard.bg/news/300-kameri-sa-postaveni-v-slanchev-bryag-za-da-podpomagat-ohranata-na-kurorta/
http://tourismboard.bg/news/42-politsejski-sluzhiteli-veche-podpomagat-rabotata-na-od-na-mvr-varna-vav-vrazka-s-lyato-2018/


Министър Ангелкова: Няма нередности при заведенията, които 
Симеонов иска да събори

Абсолютно  всички  обекти,  които  са  разположени на  южния плаж в Слънчев 
бряг, са в одобрената от мен схема и те са там от повече от 10 години. Предстои да 
направим  инспекция  на  квадратурата,  но  всички  обекти  и  заведения  отговарят  на 
изисквания по Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Това заяви 
министърът  на  туризма  Никоина  Ангелкова  на  6  юни  2018  г.,  която  с  тези  думи 
опонира на вицепремиера Валери Симеонов.

Повече информация

Министерство на туризма само стопанисва плажовете

Министерството на туризма увери, че няма право да продава плажовете, а само 
да  ги  управлява,  като  ги  отдава  под  наем  или  на  концесия  съгласно  закона. 
Министерството  на туризма  е  оправомощено да изиска  изменение на  кадастралните 
карти на плажовете. Това задължение е вменено със закон на министъра.

Повече информация

На плаж „Слънчев бряг –  централен“ има осигурен достъп за 
хора с увреждания

На  плаж  „Слънчев  бряг-  централен“  има  осигурен  специален  достъп  за 
инвалиди, коeто е много важно, защото така ивицата предлага равни условия за всички 
туристи. Това констатира министърът на туризма Николина Ангелкова при инспекция 
на място.

Повече информация

Нов плаж Свети Влас има достъп до морето за хора с физически 
увреждания

На  „Нов  плаж  Свети  Влас“  е  обособена  свободна  зона  за  посетители  и  са 
осигурени допълнителни удобства за туристите. Това констатира проверка с участие на 
министъра  на  туризма  Николина  Ангелкова  по  сигнал,  че  цялото  пространство  на 
ивицата е заето от чадъри и шезлонги.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/nov-plazh-sveti-vlas-ima-dostap-do-moreto-za-hora-s-fizicheski-uvrezhdaniya/
http://tourismboard.bg/news/na-plazh-slanchev-bryag-tsentralen-ima-osiguren-dostap-za-hora-s-uvrezhdaniya/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-samo-stopanisva-plazhovete/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-nyama-nerednosti-pri-zavedeniyata-koito-simeonov-iska-da-sabori/


Ще има ли достатъчно спасители по морето в сезона Лято 2018?

Над 4500 спасители за море и открити водни площи и около 10 000 спасители за 
басейни са обучени през последните десет години, заяви Антон Налбантов, директор на 
Водноспасителната  служба  на  Българския  червен  кръст  при  откриването  на 
традиционната Седмица на водното спасяване. Той добави, че за морските плажове у 
нас са необходими 1300 спасители.

Повече информация

Стотици туристи от цял свят бяха гости на Карлово по време на 
цъфтежа на маслодайната роза

Японци, китайци, холандци, французи, италианци и 
испанци  започнаха  да  пристигат  в  Карлово  още  от 
средата на месец май и продължиха до края на розобера 
през юни. Това стана възможно благодарение на Община 
Карлово, туристически комплекс „Старинно Карлово“ и 
читалищата в с. Войнягово и с. Каравелово.

Повече информация

Министър  Ангелкова  прогнозира  5%  увеличение  на 
чуждестранните туристи за активния летен туристически сезон

5%  увеличение  на  чуждестранните  туристи  за  активния  летен  туристически 
сезон в сравнение с  миналата  година,  прогнозира министърът на туризма Николина 
Ангелкова пред депутатите от ресорната парламентарна комисия.

Повече информация

Очакваме повече руски туристи в България през 2019 г.

Очакваме да имаме много засилен интерес от страна на руските туристи към 
България. Затова се радвам, че имаме подкрепата и на премиера Бойко Борисов и на 
президента на руската федерация Владимир Путин. Това зави министърът на туризма 
Николина Ангелкова в Бургас на 8 юни 2018 г.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ochakvame-poveche-ruski-turisti-v-balgariya-prez-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-prognozira-5-uvelichenie-na-chuzhdestrannite-turisti-za-aktivniya-leten-turisticheski-sezon/
http://tourismboard.bg/news/stotitsi-turisti-ot-tsyal-svyat-byaha-gosti-na-karlovo-po-vreme-na-tsaftezha-na-maslodajnata-roza/
http://tourismboard.bg/news/shte-ima-li-dostatachno-spasiteli-po-moreto-v-sezona-lyato-2018/


Министерството  на  туризма  получи  награда  като  държавна 
институция, подкрепяща малкия и средния бизнес

Министерството на туризма беше отличено с приз в 
категория „Държавни институции в подкрепа на малкия 
и  средния  бизнес“  от  конкурса  на  Сдружението  за 
подпомагане  на  малкия  и  средния  бизнес  „Обединени 
бизнес клубове“. Церемонията се състоя на 7 юни 2018 г. 
в рамките на втората Балканска конференция на малките 

и средните предприятия.
Повече информация

Международни новини от България и света

Министър  Ангелкова  откри  третия  международен  Hotel  & 
Tourism Investment Forum в София

Министър Ангелкова съобщи, че леглата в 4- и 5-звездните места за настаняване 
са се увеличили за периода 2014-2017 г. от близо 121 хил. на около 150 хил., което е 
около 24% ръст. Луксозните хотели през 2014-а са били 369, а през 2017 са вече 418.

Повече информация

Руснаци  развиват  квартирен  туризъм  у  нас,  хотелиери 
недоволстват

Руски  собственици  на  ваканционни  имоти  по  българското  Черноморие  ги 
отдават под наем, като това става нелегално и без да се плащат данъци и такси. Това 
разкри пред Дарик радио председателят на Варненската хотелиерска и ресторантьорска 
асоциация Павлин Косев.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/rusnatsi-razvivat-kvartiren-turizam-u-nas-hotelieri-nedovolstvat/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-otkri-tretiya-mezhdunaroden-hotel-tourism-investment-forum-v-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-poluchi-nagrada-kato-darzhavna-institutsiya-podkrepyashta-malkiya-i-sredniya-biznes/


В България се пазете от обир в хотела, агресивни таксиджии и 
неосветени места, съветват от Лондон британските туристи

Зачестиха  кражбите  от  хотелски  стаи  в  Слънчев  бряг,  внимавайте  с 
проститутките  около Бургас  и  Слънчев  бряг,  има редовни съобщения  за  обири или 
застрашително поведение на шофьорите в Слънчев бряг.

Това са част от предупрежденията  на британското външно министерство към 
желаещите да почиват в България, цитирани от в-к Дневник. Те основно повтарят вече 
известни  проблеми  за  британците  и  в  обновената  версия  се  казва,  че  "нивото  на 
престъпност е ниско и рядко има престъпления с употреба насилие, но трябва да се 
грижите  за  себе  си  и  вещите  си  по  същия  начин,  по  който  го  правите  във 
Великобритания".

Повече информация

Круизите се връщат по българските пристанища

Големите  круизни  компании  проявяват  интерес 
отново  да  включат  в  маршрутите  си  черноморските 
пристанища, след като през последните години избягват 
региона, заради геополитическата обстановка. Това стана 
ясно  след  среща  на  кмета  на  Варна  Иван  Портних  с 
президента  на  Асоциацията  на  Средиземноморските 

пристанища за круизи (Medcruise) Айрам Диаз Пастор, съобщава в-к Стандарт.
Пристанищата  в  Черно  море  –  Бургас,  Варна,  Констанца,  Одеса,  Трабзон  и 

Истанбул  имат  необходимата  инфраструктура  да  посрещат  пасажерски  кораби,  каза 
още президентът на асоциацията.

Повече информация

Заради  наплива  от  китайски  туристи  броят  на  местата  в 
хотелите в Гърция може да се окаже недостатъчен

През  2018 г.  властите  в  Гърция  очакват  50-процентен  ръст  на  туристическия 
поток  от  Китай,  което  може  да  доведе  до  недостиг  на  места  в  хотелите,  предаде 
„Телеканал Греция 1“, първият рускоезичен телевизионен канал в южната ни съседка, 
съобщи агенция Фокус.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/zaradi-napliva-ot-kitajski-turisti-broyat-na-mestata-v-hotelite-v-gartsiya-mozhe-da-se-okazhe-nedostatachen/
http://tourismboard.bg/news/kruizite-se-vrashtat-po-balgarskite-pristanishta/
http://tourismboard.bg/news/v-balgariya-se-pazete-ot-obir-v-hotela-agresivni-taksidzhii-i-neosveteni-mesta-savetvat-ot-london-britanskite-turisti/


Почивка у нас или при съседите - къде ще е по-евтино през лято 
2018?

Къде морето ще ни излезе по-евтино? Очакванията са около 650 000 българи да 
окупират  плажовете  в  южната  ни  съседка,  а  около  310  000  да  почиват  в  турските 
курорти.

Повече информация

Най-евтините дестинации за почивка през сезон Лято 2018

Традиционно  всяко  лято  стотици  хиляди  българи 
стягат  куфарите  за  пътуване  в  чужбина.  Но къде ще ни 
излезе  по-евтино?  Ето  най-евтините  дестинации  за 
почивка през 2018 г., сред които са Черна гора, Намибия и 
Нова Зеландия.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/naj-evtinite-destinatsii-za-pochivka-prez-sezon-lyato-2018/
http://tourismboard.bg/news/pochivka-u-nas-ili-pri-sasedite-kade-shte-e-po-evtino-prez-lyato-2018/

