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Новини от Национален борд по туризъм

Конференция  ДИГИТАЛНАТА  ТРАНСФОРМАЦИЯ  В 
ТУРИЗМА

Събитието ще се проведе на 1 ноември 2018 г. в х-л ИнтерКонтинентал, София, 
и със съдействието на Министерството на туризма.

Конференцията  включва два панела  на теми:  „Дигитални и облачни услуги  в 
туризма.  Новата  бизнес  средата.  Информационната  система  ЕСТИ“,  както  и 
„Интелигентни решения и хотелски иновации“.

Вж. програма

http://tourismboard.bg/?event=konferentsiya-digitalnata-transformatsiya-v-turizma


ГОДИШНИ  НАГРАДИ  НА  НАЦИОНАЛЕН  БОРД  ПО 
ТУРИЗЪМ 2018

На 1 ноември 2018 г. в х-л  ИнтерКонтинентал,  София, Национален борд по 
туризъм връчва своите първи годишни награди „РОЗАТА“ в 15 категории.

Вж. категории

Бизнесът иска повече пари за национална туристическа реклама

Представители  на  туристическия  бизнес  предлагат  средствата  за  национална 
туристическа за 2019 г. да бъдат около 32 млн. лева спрямо сегашните 14 млн. лева с 
промяна на начина на формиране на бюджета за такава дейност.

Изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Поли Карастоянова 
съобщи,  че  организацията,  подкрепена  от  ръководствата  на  КРИБ,  АИКБ,  БСК, 
Българския  съюз  по  балнеология  и  СПА  туризъм,  Сдружение  "Произведено  в 
България"  депозираха на 15 октомври 2018 г.  писма до премиера,  вицепремиера  по 
икономическа  политика,  министрите  на  туризма  и  на  финансите,  както  и 
председателите  на  двете  ресорни  парламентарни  комисии,  в  което  се  предлага 
приходите в сектора, които за 2017 г. по официалната статистика са 6,9 млрд. лева, да 
се вземат като основна база, на която 0,5 на сто /32 млн. лева/ да бъдат отделени за 
реклама през следваща година с възможност този процент постепенно да нарасне до 1 
процент. Повече информация.

Красимир Гергов: Туризмът е спасение за малкия бизнес у нас

Трябва да се заделят поне 0,5 % от приходите от бранша за реклама, за да не сме 
на опашката  в Европа, каза Красимир Гергов,  председател  на Националния борд по 
туризъм, в интервю за в-к Стандарт. Като тези пари за реклама на българския туризъм 
не трябва да се харчат единствено и само в чужбина, но също и в България, за да можем 
да  привлечем  и  част  от  българските  туристи  към  нашите  курорти.  Защото  всички 
виждаме, че българинът е загърбил своите курорти и предпочита да ходи на почивка 
основно в Гърция, Турция и в други държави, поясни той.. Повече информация.

http://tourismboard.bg/news/krasimir-gergov-turizmat-e-spasenie-za-malkiya-biznes-u-nas/
http://tourismboard.bg/news/biznesat-iska-poveche-pari-za-natsionalna-turisticheska-reklama/
http://tourismboard.bg/?event=godishni-nagradi-na-natsionalen-bord-po-turizam-2018


Новини от членовете на НБТ

10-та благотворителна кампания  „Изкуството за деца в нужда” 
на Фондация „Св. Св. Константин и Елена”

Фондация  „Св.  Св.  Константин  и  Елена”  обявява  началото  на  10-тата 
благотворителна  инициатива  „Изкуството  за  деца  в  нужда”,  в  подкрепа  на  деца, 
младежи и девойки в неравностойно положение.

10-тата благотворителна кампания е в името на повече от 120 деца от ЦНСТ 
„Изгрев”,  ЦНСТ  „Другарче”,  ДДЛРГ  „Княгиня  Надежда”  и  Центъра  за  специална 
образователна  подкрепа  „Св.  Св.  Кирил  и  Методий”  в  с.  Кривня.  Ще  бъде 
подпомогнато  и  висшето  образование  на  студенти-отличници  по  стипендиантските 
програми „Туризъм”, „Здраве чрез СПА” и „Изкуства”. Благотворителният каталог на 
Фондацията  предлага  повече  от  200  творби  на  наши  и  чужди  автори  -  живопис, 
графика, рисунка, малка пластика, фотография.

Повече информация.

Регионални новини от България

Министър  Ангелкова:  Над  2  млрд.  евро  са  приходите  от 
международен туризъм за 7 месеца

Есента е времето за равносметка на летния сезон - като цяло вървим с 3,6% ръст 
за  юни,  юли и август,  тоест  за  трите  активни месеца,  над  4 милиона и  480 хиляди 
чуждестранни  туристи  са  посетили  нашата  страна  за  тези  три  месеца,  отчете 
министърът на туризма Николина Ангелкова в предаването "Денят започва с Георги 
Любенов" по БНТ на 14 октомври 2018 г.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/10-ta-blagotvoritelna-kampaniya-izkustvoto-za-detsa-v-nuzhda-na-fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-nad-2-mlrd-evro-sa-prihodite-ot-mezhdunaroden-turizam-za-7-mesetsa/


Над 2% ръст на нощувките в местата за настаняване в България 
през юли 2018 г.

Най-голямо  увеличение  на  нощувките  през  август  2018  г.   се  наблюдава  в 
местата за настаняване с 3 звезди - с 5%. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 
4 и 5 звезди – 74.7%, показват данните на НСИ.

Повече информация

ЕСТИ стартира през януари 2019

Единната  система  за  туристическа  информация  (ЕСТИ)  ще  започне  да 
функционира до няколко месеца.

Чрез  лицева  идентификация  потребителите  ще  могат  да  заявяват  услуга, 
например молба за категоризация на място за настаняване. Представителите на бранша 
ще могат да ползват както електронен подпис, така и лицево разпознаване за достъп до 
регистрационните режими на Министерството на туризма.

Повече информация

Международни новини от България и света

7-и годишен форум на стратегията на ЕС за Дунавския регион

Министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  се 
срещна  с  министрите  с  ресор  туризъм,  участващите  в 
Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Водени  от  разбирането,  че  страните  от  Дунавския 
регион трябва да се възползват пълноценно от потенциала 
си,  българското  председателство  има  за  цел  да  повиши 

видимостта на Дунавския регион и постави сред основните си приоритети „Устойчив и 
интегриран подход за Дунавския регион“, посочи министър Ангелкова.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/7-i-godishen-forum-na-strategiyata-na-es-za-dunavskiya-region/
http://tourismboard.bg/news/esti-startira-prez-yanuari-2019/
http://tourismboard.bg/news/nad-2-rast-na-noshtuvkite-v-mestata-za-nastanyavane-v-balgariya-prez-avgust-2018-g/


Най-посещаваните градове в света през 2018 г.

Mastercard пусна своя годишен Световен индекс на 
посетените градове, който измерва покачването и спада на 
пътуванията до и в рамките на 162 града по целия свят.

Класацията  измерва  обема  на  пренощувалите 
посетители, изразходваните средства от тях и прогнозира 
ръста на посещенията в тези градове през 2018 г.

И тази година Банкок запазва първо място от миналата година с 21.98 милиона 
пренощували  чуждестранни  туристи,  което  едва  ли  ще  се  промени  поради  силен 
прогнозен ръст от 9,6% през 2018 година.

Вж. класацията

Гърция забрани на туристи над 100 килограма да яздат магаре 
на Санторини

Гръцкото  министерство  на  селското  стопанство  съобщи,  че  е  издало  забрана 
туристи с тегло над 100 килограма да яздят магарета на остров Санторини, след като 
имаше много оплаквания, че изкривяват гръбнаците на животните.

Повече информация

Амстердам  обмисля  забрана  за  даване  на  туристи  на 
апартаменти в центъра

Кметството  на  Амстердам  планира  да  забрани  на 
собствениците  на  жилища  в  три  централни  района  на 
града да ги дават под наем чрез платформата Airbnb.

Забраната може да обхване и квартала на Червените 
фенери,  както  и  района  Йордан,  известен  с  тесните  си 
улички  и  художествени  галерии.  За  останалите  райони 

могат да бъдат въведени нови правила.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/amsterdam-obmislya-zabrana-za-davane-na-turisti-na-apartamenti-v-tsentara/
http://tourismboard.bg/news/gartsiya-zabrani-na-turisti-nad-100-kilograma-da-yazdat-magare-na-santorini/
http://tourismboard.bg/news/naj-poseshtavanite-gradove-v-sveta-prez-2018-g/

