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I.Кратко представяне на Сдружение Национален Борд по Туризъм
Мисия и цели
Сдружение Национален Борд по Туризъм е учредeно на 03.05.2006 г. като юридическо
лице с нестопанска цел. То представлява интересите на туристическата индустрия и
свързаните с нея стопански дейности при формирането и осъществяването на държавната
политика за развитие на туризма. Към настоящия момент сдружението има репутацията
на една от най-влиятелните неправителствени организации в сектора.
НБТ е конструктивен партньор и взаимодейства с всички публични институции и
неправителствени организации в страната, европейски неправителствени организации и
международната общност, които имат отношение към развитието на туризма.
Насърчава партньорството между българските стопански предприятия, висшите учебни
заведения, научните институти и неправителствените организации в областта на туризма,
както и участието им в съвместни проекти с държавата и общините за развитие на
туризма и инфраструктурата.
Разработва становища по проекти на закони и други нормативни актове, които имат
отношение към развитието на туризма в България.
Подпомага и съдейства на членовете си за установяване на полезни делови контакти,
популяризира постиженията им и защитава обединените им интереси, свързани с
осигуряване на инвестиции, подходяща нормативна среда за разрастването им и
информация за бизнеспартньори в страната и чужбина.
Организира годишни конференции и национални срещи за постигане и популяризиране
на целите си.
Участва в международни форуми и събития в областта на туризма и популяризира
дейността на сдружението и България като туристическа дестинация.
Участва в разработването и управлението на проекти, финансирани от фондовете на ЕС
или от международни организации в областта на туризма, съвместно с други партньори.
Поддържа електронен сайт и предоставя специализирана информация.
Основните цели на НБТ са да популяризира България като предпочитана туристическа
дестинация в Европа и света и да издига престижа на българската туристическа индустрия
като привлекателен обект за инвестиции и търговско сътрудничество; да представлява
обединения интерес на туристическата индустрия и свързаните с нея стопански дейности
пред публичните органи и институции в Република България, както и пред международни
и други сродни организации в страната и чужбина; да създава условия, координира и
поощрява развитието на туристическата индустрия и свързаните с нея стопански дейности
в Република България.
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Управление
Органите на Сдружение Национален Борд по Туризъм са:
Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет
Управителен съвет: 23 члена
Председател – Красимир Гергов, Сдружение „Българска Голф Асоциация“
Заместник-председател - Мартин Захариев, „Ей Си Ен Уърлдуайд България“ООД
Изпълнителен директор - Полина Карастоянова, "Българска организация за конгресен
туризъм"
Членове на УС:
Г-н Константин Бояджиев, „Галакси Инвестмънт Груп“ ООД
Г-н Георги Велчев, „Дабълтрий Варна“ ЕАД
Г-н Цоло Вутов, „Геотехмин“ ООД
Г-н Николай Вълканов, „Минстрой Холдинг“ АД
Г-н Марио Захариев, „ФеърПлей Интернешънъл“ АД
Г-н Марин Митев, „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД
Г-н Георги Крумов, „Хастингс“ ЕООД
Г-н Йордан Куванджиев, „Грийнлайф Резортс“ ЕАД
Г-жа Радка Минева, „Балкан Холидейз Сървисис“ ЕООД
Г-н Калин Пешов, „ГБС Турс“ ЕАД
Г-н Михаил Попов, „ДИТ хотели“ ООД
Г-н Радосвет Радев, „Албена“ АД
Г-н Максим Солаков, „Булимпекс“ АД
Г-н Людмил Стойков, „Дюни“ АД
Г-н Кънчо Стойчев, „Блексирама“ АД
Г-н Лъчезар Тодоров, „Тера Тур Сервиз“ ЕООД
Г-н Славчо Христов, „Златни пясъци“ АД
Г-жа Веселина Цоцоркова, „Тракийски Хотелиери“ ЕООД
Г-н Георги Чопев, „БЛВД“ ООД
Г-н Георги Чуклев, Сдружение „Лайтхаус Голф енд Спа Хотел“ АД
Г-н Вълчо Арабаджиев, „ВГ“ АД
Контролен съвет:
Румен Иванов Драганов - „Институт за анализи и оценки в туризма“ ООД
Янита Тончева - „Модус Консулт“
Мария Иванова Арсова - „Ивент Дизайн“ ООД
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Пазарен дял на компаниите членове на НБТ в сектор туризъм
В сектора на туризма НБТ е разпозната като една от най-влиятелните неправителствени
организации, желан партньор на институционално ниво пред изпълнителната и
законодателна власт в България. Ние сме активен участник във формирането на
националната туристическа политика, националната стратегия за развитието на туризма,
дигиталната трансформация на сектора, както и в законодателната рамка, която определя
развитието на туристическата индустрия в България. Към момента участваме активно и
лидираме процеса по консолидиране на бранша, със съответни продложения за промяна
в действащия Закон за туризма. Тази година сдружението беше прието и за пълноправен
член на КРИБ. НБТ е член също така на двете най-важни международни организации в
сектора – IHRA (International Hotels and Restaurants Association), със седалище в Женева и
World Tourism Organization към ООН, със седалище в Мадрид.
Броят на леглата в местата за настаняване на членовете на Национален борд по туризъм
през 2018 година възлиза на 59 140, като увеличението е с 7 288 легла или увеличение от
12.32 % представлява 18.4% от легловата база за м.август в национален мащаб, която е 320.7
хил.легла по данни на НСИ. Общият брой на обслужени туристи през изминалата година от
дружествата, членове на НБТ е 2 162 000, с общ приход само от нощувки от 302 млн.лева за
изминалата година. Общият дял, реализиран от членовете на НБТ през 2018 г. представлява
27.7% от приходите на в туристическата индустрия като цяло. Освен хотелите и комплексите
в най-престижните ни туристически дестинации за летен и зимен туризъм, част от
членовете на НБТ са собственици на най-добрите 4 и 5 звездни хотели на територията на
София и други големи областни градове. Основната цел през изминалия период генерално
е била само една - Определяне на влиянието и авторитета на Националния борд по
туризъм, като обединяваща и обществено значима неправителствена организация, фактор
за определане на политиките в туризма в България. Това, на фона на мъглата от общият
брой на туристическите сдружения към края на 2018 година са 196 организации, вписани в
Национален туристически регистър към МТ. Сред останалите неправителствени
организации НБТ има най-авторитетния профил именно благодарение на членовете на
организацията, с най-активен модел на публично поведение и участие в събития.
Отчитайки тези предимства е необходимо осигуряването на финансов и медиен ресурс, за
да се постигне необходимата степен тежест на НБТ, като механизъм за влияние, лобизъм и
комуникация.
II. Заседания на Управителния съвет и на Контролния съвет на Сдружение Национален
Борд по Туризъм
1. Заседание на УС на Сдружение Национален Борд по Туризъм на 29 Януари 2018 г.
На 29 Януари УС на сдружение Национален Борд по Туризъм единодушно реши да
освободи Мартин Захариев от поста Изпълнителен директор на Сдружение Национален
Борд по Туризъм, по негова молба, като на основание чл. 35, ал. 6 т. 3.2 във връзка с член
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39а от Устава на Сдружението го избра за заместник-председател на сдружението, с
ресори финанси и международна дейност.
На основание чл. 40 ал. 1 за Изпълнителен директор на сдружението е избрана Полина
Карастоянова.
2. Общо събрание на Сдружение Национален Борд по Туризъм
На Общото събрание на Сдружение Национален Борд по Туризъм на 29 Януари 2018 г.
бяха взети следните решение:
От на УС като членове бяха освободените следните членове, по тяхна молба:






Георги Гергов
Спас Русев
Николай Пехливанов
Цветелина Бориславова Карагьозова
Тихомир Трендафилов

За нови членове на Сдружението бяха избрани:





Веселина Цоцоркова, като представител на „Тракийски Хотелиери“ ЕООД
Михаил Йорданов Попов, като представител на „ДИТ Хотели“ ООД
Николай Вълканов, като представител на „Боровец Хилс“ ЕООД
Йордан Куванджиев, като представител на "Грийнлайф Резортс" ЕАД

3. Заседание на УС И КС на Сдружение Национален Борд по Туризъм на 3 Октомври
2018 г.
На 3 октомври 2018 г. в централния офис на НБТ се проведе заседание на УС и КС.
Непосредствено преди заседанието бе проведена работна среща с Министъра на туризма
Николина Ангелкова, на която бяха обсъдени належащи въпроси в сектора. Бе отправено
предложение да се създаде директна пряка връзка за комуникация между
представителите на хотелиерския бизнес и Министерството, както и да се увеличат
средствата в бюджета.
III. Събития и инициативи, организирани от Националния Борд по Туризъм
5-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНИЯ БОРД ПО ТУРИЗЪМ
На 12 юни 2018 г. съвместно с Министерството на туризма се проведе в 5-та годишна
среща на НБТ. Домакин на събитието бе хотел „ИнтерКонтинентал“.
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Срещата даде възможност на над 250 участници от българското правителство, народни
представители, кметове, български и международни инвеститори, хотелиери и хотелски
вериги, медии, банки, туроператори и водещи експерти да обсъдят възможностите и
потенциала за устойчиво развитие на туризма в България. Конференцията беше много
добре отразена от нашите медийни партньори и получи широк отзвук в професионалния
сектор.
2. КОНФЕРЕНЦИЯ „ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ТУРИЗМА“
На 1 ноември 2018 г. се проведе конференцията „Дигитална трансформация в туризма.
Бъдещето сега.“ Тя бе организирана съвместно с Министерството на туризма и държавна
агенция „Електронно управление“. Отново домакин на събитието беше хотел
„ИнтерКонтинантал“.
Срещата даде възможност на над 300 представители на изпълнителната и
законодателната власт, български и международни инвеститори, хотелиери и хотелски
вериги, медии, туроператори и водещи експерти да обсъдим как навлизането на
технологиите и дигиталната трансформация променят развитието на туризма в България
и по света.
3. ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕТО НА ПЪРВИТЕ ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НБТ „РОЗАТА“
В рамките на конференцията „Дигитална трансформация в туризма“ бяха връчени
първите годишни награди на НБТ.
Националният Борд по Туризъм учреди годишните награди на името на "РОЗАТА", които
се присъждат в 15 категории. Този специален приз е израз на уважението на НБТ за
институционалното партньорство с държавни структури, за взаимодействието ни с
академичните среди и неправителствените организации, общини, корпоративния сектор и
медии, с принос за устойчивото развитие на българския туризъм.
Изборът на "РОЗАТА", като символ е аргументиран от множество интересни
исторически факти. България налага непрекъснато и последователно името си като страна
на розите. Всички рекламни материали с туристическа тематика от 20в. са със символа на
розата и това е разпознаваемият бранд на България на международните туристически
изложения.
Националният Борд по Туризъм официално предлага на Министерството на
Туризма, на представителните туристически организации и медиите, да обединят усилията
си и с широк обществен консенсус да определим розата, като национален туристически
символ в международната комуникация на България. Туристическата общност днес повече
от всякога има готовност да прояви зрялост, за да бъдат преустановени непрофесионалните
опити периодично да се лансират абстрактни и повърхностни предложения и да подкрепи
символ и послания, които са национално богатство.
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Наградата на НБТ „РОЗАТА“ бе връчена в следните 15 категории:
1. Награда за институционално партньорство в сектор Туризъм
Наградата бе връчена на: Г-жа Николина Ангелкова – Министър на туризма
2. Награда за принос в европейската интеграция и развитие на туризма
Наградата бе връчена на: Г-жа
Лиляна Павлова – Министър за българското
председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.
3. Награда за сътрудничество с неправителствена организация с принос към туризма
Наградата бе връчена на: Г-жа Силвия Георгиева, Изпълнителен Директор на НСОРБ
Национално Сдружение на Общините на Република България
4. Награда за академична институция за принос в изследователската дейност в туризма
Наградата бе връчена на: Проф. д-р Стоян Денчев, Ректор на УниБИТ
5. Награда за община със значителен принос за развитието на туризма
Наградата бе връчена на: г-н Иван Алексиев, кмет на Община Поморие
6. Награда за фестивално събитие с традиционен туристически продукт
Наградата бе връчена на: Г-жа Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък
7. Награда за технологична иновация в представянето на българския туризъм
Наградата бе връчена на: Г-н Димитър Игнатов - Управител на iwalk.bg, Блек Брос Саунд
ЕООД
8. Награда за електронна медия с принос за развитието на туризма
Наградата бе връчена на: Г-н Константин Каменаров – Генерален Директор на БНТ
9. Награда за медия с принос за развитието на туризма в Европейския съюз
Наградата бе връчена на: Г-жа Венелина Гочева, Управител на медийна група „България“
10. Награда за медия с принос за развитието на икономически политики в туризма
Наградата бе връчена на: Г-н Петьо Блъсков, издател и главен редактор на Вестник „Труд“
11. Награда за медия с принос за развитието на туризма в регионите в България
Наградата бе връчена на: Г-жа Славка Бозукова – Главен редактор и изпълнителен
директор на Вестник „Стандарт“
12. Награда за най-успешна инвестиция в хотелския бизнес
Наградата бе връчена на: Г-н Константин Бояджиев, Член на Управителния съвет на
Националния борд по туризъм и Управител на Галакси Инвестмънт Груп
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13. Награда за хотел с най-добри икономически резултати
Наградата бе връчена на: Г-н Георги Чопев – Член на Управителния съвет на НБТ ,
собственик Хотел „Sensе“
14. Награда за най-високо международно признание в хотелския бизнес
Наградата бе връчена на: Г-н Кънчо Стойчев - Член на Управителния съвет на НБТ ,
президент на Галъп Интернешанъл, собственик на „Зорница Фемили Естейт“
15. Награда за технологично въведение в хотелския бизнес
Наградата бе връчена на: Виваком – Г-н Мирослав Петров член на Управителния съвет на
Виваком, Главен директор Продажби
IV. Институционални партньорства на Националния Борд по Туризъм.


БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018.
-

Меморандум между Националния Борд по Туризъм и Министерството за
българското председателство на Съвета на Европейския Съюз 2018.

В началото на 2018 г. бе сключен меморандум между Националния Борд по
Туризъм и Министерството за българското председателство на Съвета на
Европейския Съюз 2018 – единствен такъв сред останалите неправителствени
организации в сектор туризъм. Целта на меморандума е хотелиерите да обединят
действията си за осигуряването на условия за организаране на подготовката на
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и
представянето на България сред гостите и участниците като устойчиво развиваща се
туристическа дестинация. НБТ практически организира работна среща в МС, заедно
с екипа на министър Павлова, с оглед осигуряването на необходимото количество
стаи на преференциални цени и поемането на ангажимент за тяхното запазване в
периода на председателството, 1 януари - 30 юни 2018 г.
-

Участие на Мартин Захариев в рамките на Bulgarian Presidency of the Council of the
EU 2018, High-level Meeting of the Ministers of Tourism of the EU member states on
Tourism and Economic Growth.
Panel Discussion 3: Europe and China 2018 – new dimensions, challenges and
opportunities , National Palace of Culture, Hall 3 February 13th, 2018,
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Изказване на тема: The significance of regional and cross-border cooperation for the
development and implementation of joint tourism products and packages designed for
long distance markets as China.


Обществен съвет по туризъм към министъра на туризма

Общественият съвет по туризъм е консултативен орган, който подпомага работата на
министъра на туризма с оглед специалната му компетентност по Закона за туризма. Той
обсъжда и дава мнение по въпроси, свързани с туризма, с оглед необходимостта от
постигане на широко обществено съгласие. Създаден е със заповед на Министъра от 8
Януари 2018 г. , в който като членове са посочени 57 организации. Представители на НБТ
са Мартин Захариев, като титуляр и Полина Карастоянова, като заместник. В заседанието,
проведено на 27 Март 2018 г. бяха обсъдени следните теми:
предстоящите промени в Наредбата за изискванията към местата за настаняване и
заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория,
отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във
връзка с промените в Закона за Туризма.
- Предложение за включване на текстове в предстоящия за разработване Закон за
изменение и допълнение на Закона за туризма през 2018 г., в т.ч и туристически
инспектора
Представителите на НБТ взеха отношение по промените в Наредбата, промените в статута
на националните курорти и моделът за обединение на туристическия сектор, респективно
контролните функции в Министерство на туризма. Изразено бе нашето мнение е, че
трябва да станем членове на HOTREC, чрез Министерството на туризма, на тази влиятелна
организация, да ползваме техния опит, описан в платформата за категоризация Hotelstars,
така че петте, четирите, трите звезди в различните градове в Европа и България, да са
едни и същи. Нито една неправителствена организация в сектора не е в състояние да
плати таксата от 30 000 евро/ годишно на Hotelstars, защото годишната такса е твърде
висока. Дори и бъдещо хипотетично обедините на туризма не е способно да погаси тази
вноска, за да ползва методиката на Hotelstars. Предложено бе да бъде поканен
представител на Hotelstars в рамките на работната група по категоризацията, която
разработва Наредбата, който да се включи с опита на тази паневропейска организация,
направила категоризацията в 17 държави в ЕО.
По време на това заседание за пореден път стана ясно, че обединение на туристическия
бранш към този момент е мисия невъзможна, поради изключително разнородните
мнения и интереси на участниците в процеса.
 Национален съвет по туризъм към министъра на туризма
-

Националният съвет по туризъм е консултативен орган към министъра на туризма.
Министърът определя със своя заповед поименния състав на Националния съвет по
туризъм. В състава на съвета освен представители на държавата, се включват и
представители на: туристически сдружения, на националните курорти, на сдружения на
въздушни, сухопътни и водни превозвачи, на национално представените сдружения на
потребителите в Република България, на национално представителните работодателски
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организации в страната, както и на Националното сдружение на общините в Република
България. В състава му има общо 35 члена.
Националният съвет по туризъм подпомага министъра туризма при формирането и
провеждането на държавната политика в туризма; подпомага координацията на
националната политика в областта на туризма. Съветът изразява становища и дава
предложения по въпроси, свързани с маркетинга и рекламата на България като
туристическа дестинация.
Със заповед на Министъра от 27.06.2018 г. за представител на сдружението в Националния
съвет по туризъм е определен Мартин Захариев.
НСТ проведе заседоние на20 юли 2017 г., к.к. „Св. Св. Константин и Елена със следния
дневен ред:
1. Представяне на Годишната програма за Национална туристическа реклама за 2019 г.
2. Представяне на резултатите от дейността на Министерството на туризма по
време на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
3. Оценка на сезон Зима 2017/2018 г. и очаквания за сезон Лято 2018г.
По предложение на НБТ беше инициирана, написана и подписана Декларация от
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ, БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА ТУРИЗЪМ,
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ, БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ, БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И
РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ, АСОЦИАЦИЯ НА КЪЩИТЕ ЗА ГОСТИ В БЪЛГАРИЯ,
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО СПА И УЕЛНЕС ТУРИЗЪМ, адресирана до Министърпредседателя, министъра на финансите и министъра на туризма със следните искания:
1. Значително повишаване на бюджета за националната туристическа реклама,
отпускан на Министерство на туризма.
2. Да бъде допълнена Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и
отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна
и осъществяване дейност като оператор, с възможност за предоставяне на „ваучери
за здравна превенция от страна на работодателите към служителите.
3. Туризмът да бъде заложен като основен приоритет в Многогодишна финансова
рамка на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г.
В отговор от 16 Август 2018 г. на министъра на финансите на поставените в декларацията
искания беше получен отрицателен отговор, със съответни аргументи, като по отношение
на финансирането бяхме любезно посъветвани да търсим такова на европейско ниво.
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Междуведомствена работна група за изменение и допълнение на Закона за
туризма и Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията
за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ,
понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията към
Министерството на туризма

През отчетния период НБТ взе участие във Междуведомствена работна група за
изменение и допълнение на Закона за туризма и Наредбата за изискванията към местата
за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на
категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията към
Министерството на туризма работейки съвместно с Асоциацията на българските
туроператори и туристически агенти, Асоциация на екскурзоводите в България,
Асоциацията на специализираните експерти в туристическата индустрия, Българската
асоциация на туристическите агенции, Българска ресторантьорска и хотелиерска
асоциация, Български съюз по балнеология и СПА туризъм и др.членове на НСТ към
министъра на туризма. Работната група е конституирана на първото си заседание на 24
ноември 2018 г. Няма последващи резултати.


Група за разработване на текстове, регламентиращи обединението на
туристическия бранш

В края на 2017 г. със заповед на Министъра на туризма Николина Ангелкова от 13
Декември бе създадена група за разработване на тестове, регламентиращи обединението
на туристическия бранш. Ето защо НБТ предложи да бъде положена законовата основа на
създаването на единна представителна организация на българския туристически бизнес. В
същото време, протеклите до момента обсъждания сред множество съществуващи
туристически сдружения и техните обединения от различни области, дадоха като следствие
единното становище, че е необходимо подобно обединение и неговото
институционализиране в законодателен акт е най-удачният подход. В резултат, в
изготвения от нас проект за изменение на Закона за туризма, в новия чл. 56а е предвидена
именно регламентация на обединението на българския туристически бизнес чрез закон.
Наред с горното, установяването на статута, структурата и правомощията на обединението
чрез нормирането им в закон, гарантира, че делегираните правомощия ще бъдат устойчиви
и с тях няма да бъдат необосновано и необмислено засегнати интересите било на
потребителите, било на туристическата индустрия като цяло, а на основата на един
последващ открит диалог, по законодателен път би бил постигнат справедлив баланс
между тях. Пример за делегиране на правомощия от страна на Министъра на туризма към
13

Национален Борд по Туризъм

Годишен Отчет 2018

предвижданото с настоящото обединение изменение на закона е категоризацията на
туристическите обекти, както и тяхната регистрация, които дейности считаме, че не е
необходимо да бъдат администрирани от Министерство на туризма, а именно от хората,
които ежедневно се сблъскват със специфичната проблематика на работата си в лицето на
една единна структура, изградена от самите тях.
С меморандума, подписан съвместно с Асоциацията на българските туроператори и
туристически агенти, Асоциация на екскурзоводите в България, Асоциацията на
специализираните експерти в туристическата индустрия, Българската асоциация на
туристическите агенции, Българска ресторантьорска и хотелиерска асоциация, Български
съюз по балнеология и СПА туризъм и др.членове на НСТ към министъра на туризма.
Съвместно с тях беше изработен Меморандум за необходимите стъпки за трайното и
устойчиво развитие на туристическия бранш в България и представен на Министъра на
туризма на 28 ноември 2017 г. НБТ и другите съсловни организации в туризма приемат да
работят заедно, водени от нуждата за реализирането на обединение на усилията на
отделните неправителствени организации, работещи за защитата на интересите на
туристическата индустрия в България. Да се въведат ясни правила и етични норми за
поведение на всички участващи в този процес. Да се изгради възможност за формира на
правилна държавна политика касаеща сектора. Да се създаде единна национална
структура на бранша, която да защитава интересите му пред държавните институцииместна и държавна власт. Да се създаде възможност за провеждане на единна
демографска и кадрова политика и чрез обединението на туристическия бранш, да се чуе
и наложи ясно мнението на бранша, по отношение на този основен, жизнено важен за
оцеляването и конкурентността на туристическата индустрия проблем. Да се предприемат
действия за справяне с нелоялната конкуренция и с един от основните проблеми на бранша
- сивият сектор. Да се даде възможност на максимален брой, водещи реален
организационен живот обществени сдружения да вземат участие във вземането на
решения касаещи индустрията.
НБТ съвместно с другите съсловни организации в туризма участва в разработването и
обсъждането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма,
изготвен в отговор на възникналата необходимост да бъде имплементирана в
националното законодателство Директива (ЕС) 2015/2303 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните
пътнически услуги за изменение на Регламент (ЕО) 2006/2004 и на Директива 2011/83/ЕС
на Европейския парламент и съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО (Директивата),
която е транспортирана в Закона за туризма.
В процеса на работа по Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма по
транспортиране в националното законодателство на Директивата, за да се отговори на
необходимостта от усъвършенстване на уредбата по отношение на изискванията за повисока защита на потребителите на туристически услуги, както и за унифициране на
14

Национален Борд по Туризъм

Годишен Отчет 2018

правилата при предоставянето им от страна на туристическия бранш в целия Европейски
съюз, предложихме законова възможност за разтоварване на Министъра на туризма от
някои негови съществуващи правомощия, упражняването на които би било по-ефективно
от специалисти в съответната област, а именно специализираните организации в туризма.
От друга страна тяхното многообразие и липса на единни правила за представителност, от
години поражда проблеми при формулирането на общи изисквания и правила към
съответния бранш. В резултат нерядко се създават поводи за съмнения в легитимността на
организациите, които представляват туристическия бизнес в България и съответно бива
влошен, както професионалния климат в тази сфера така и ефикасната комуникация и
координация между публичните власти и туристическия бизнес.
Ето защо НБТ съвместно с другите съсловни организации предложи да бъде
положена законовата основа на създаването на единна представителна организация на
българския туристически бизнес, който след толкова години на динамично развитие и в
условията на свирепа конкурираща се среда на европейско ниво, е заслужил да получи своя
официален и единен глас при обсъждането и решаването на собствените си проблеми.
В същото време, протеклите обсъждания сред множество съществуващи
туристически сдружения и техните обединения от различни области, дадоха като следствие
единното становище, че е необходимо подобно обединение и неговото
институционализиране в законодателен акт е най-удачният подход.
В резултат, в изготвения от нас проект за изменение на Закона за туризма, в новия
чл. 56а е предвидена именно регламентация на обединението на българския туристически
бизнес чрез закон. Наред с горното, установяването на статута, структурата и правомощията
на обединението чрез нормирането им в закон, гарантира, че делегираните правомощия
ще бъдат устойчиви и с тях няма да бъдат необосновано и необмислено засегнати
интересите било на потребителите, било на туристическата индустрия като цяло, а на
основата на един последващ открит диалог, по законодателен път би бил постигнат
справедлив баланс между тях.
Пример за делегиране на правомощия от страна на Министъра на туризма към
предвижданото с настоящото обединение изменение на закона е категоризацията на
туристическите обекти, както и тяхната регистрация, които дейности считаме, че не е
необходимо да бъдат администрирани от Министерство на туризма, а именно от хората,
които ежедневно се сблъскват със специфичната проблематика на работата си в лицето на
една единна структура, изградена от самите тях.
Друг пример би могъл да бъде администрацията и контрола върху вече
съществуващите Организации за управление на туристическите райони (ОУТР), чието
ефективно развитие зависи най-вече от навременната и адекватна координация на техните
дейности. Безспорно най-запознати с тях са именно хората, които ги извършват и
посредством възможността да го правят чрез единна структура, в която гласът им да се
чува, неминуемо резултатът би бил положителен, както от гледна точка разтоварването от
административна тежест на претоварената администрация на Министерство на туризма,
така и по отношение на самите ОУТР.
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Не на последно място НБТ съвместно с другите съсловни организации прие, че
следва да се изтъкне и доказаната във времето ефективност на браншовите организации и
европейските тенденции за децентрализиране на административни правомощия от
национални органи към отраслови образувания на гражданското общество. Обединение
на туристическия бранш като предвиденото в настоящия законопроект има като пряк
резултат от една страна насърчаване на гражданското участие в решаването на проблемите
в туризма, и от друга страна, ефективно управление и контрол, които да доведат до
осезаемо повишаване на качеството на туристическия продукт и имидж на България като
цяло и балансирана защита на интересите на участниците в него.
Ето защо НБТ съвместно с другите съсловни организации прие, че следва да бъде
положената законодателната рамка на посоченото обединение, а неговите конкретни
параметри и правомощия да станат предмет на последващ отговорен и широкоспектърен
обществен дебат. Друга причина за приемане на проекта на Закон за изменение и
допълнение на Закона за туризма (ЗИДЗТ) е свързана с необходимостта от засилване на
контролните функции на министъра на туризма и създаване на специализирано звено за
контрол което беше обсъдено на съвместна среюа в КРИБ. Мотивите бяха, че
съществуващата правна уредба на контролните правомощия по спазването на
изискванията на ЗТ е създадена по времето, когато държавната политика и функциите в
областта на туризма се осъществяваха от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма и от неговата администрация. Предвидено беше последващият контрол да се
осъществява основно от Комисията за защита на потребителите (КЗП) като орган за
потребителска защита и второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма. Промените в ЗТ след създаването на
Министерството на туризма, ръководено от министър на туризма като специален орган с
компетентност в областта на туризма, не засегнаха по същество контролните дейности и
последващият контрол в почти пълен обем остана прерогатив на КЗП.
През периода на функционирането на Министерството на туризма се установи
необходимост от допълнителни гаранции за качеството на туристическия продукт чрез
разширяване на възможностите за осъществяване на регулярен контрол от страна на
министъра на туризма. Качеството на туристическите услуги влияе върху имиджа на
страната ни като туристическа дестинация. Поради това е от съществено значение текущо
да се контролират условията, при които те се предоставят от регистрираните по ЗТ лица,
както и в категоризираните и сертифицираните туристически обекти. Наложително е в
допълнение към съществуващите контролни функции да се създаде нормативна основа
служители на МТ да извършват регулярни проверки на туристическите дейности и обекти,
включени в годишна програма, както и по постъпили сигнали.
Действащият ЗТ в началото на 2018 г. предвиждаше значителна част от нарушенията
да се установяват от КЗП и да се уведомява Министъра на туризма, тъй като той е
компетентният орган да приложи законовите последици при определени нарушения:
понижаване и спиране на категория, заличаване от Националния туристически регистър и
др. С оглед на това се посочи необходимст да се оптимизира процеса на установяване на
нарушения и предприемане на необходимите санкционни действия, което може да се
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постигне с преминаването на допълнителни правомощия към МТ във връзка с
последващия контрол по ЗТ.


Членство на НБТ в Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците в
България (КРИБ)

На 09 февруари 2018 г. Сдружение Национален Борд по Туризъм беше прието за
пълноправен член на КРИБ, след единодушно гласуване на членовете на УС.


Среща на върха във формат 16+1 - Седма среща на ръководителите на
правителствата на страните от Централна и Източна Европа и Китай , БИЗНЕС
ФОРУМ, София, НДК

В рамките на срещата на върха 16+1, която се проведе на 6 юли 2018 г., където Мартин
Захариев представи своя проект The Balkan Jewels за туристическо пътуване на Балканите,
разработен специално за китайския пазар. “THE BALKAN JEWELS “– 12 Days Transnational
round FAM trip in Greece Bulgaria & Romania Developed for TA and OTA.
-

Четвърта среща на местните лидери във формат 16+1 – България - Китай “Глобално мислене, действия на местно ниво”,
20 Октомври 2018 г. , гр. София, НДК

Изказване от: Мартин Захариев, зам.-председател, НБТ на тема:
Как да направим по-разпознаваеми България и региона като туристическа дестинация
за китайските туристи.


Работна среща за резултатите от сезон „Лято“ 2018

В рамките на работната среща за резултатите от Лято 2018 г. Министър Ангелкова отчете
следните резултати:
За периода юни-юли 2018 г. чужденците са над 2,8 млн. и това е ръст от 3,6 на сто въпреки
дъждовете в началото на юли. Отлични са и показателите за приходите - над 1,3 млрд. евро
от международен туризъм за първото шестмесечие на годината, което е 9,7% ръст спрямо
същия интервал на 2017-а.
Трета поредна година България отчита рекордни статистики в туризма, което говори, че
България се утвърждава като дестинация с устойчив напредък. Отличните резултати се
потвърждават и от международните туроператори, с които министерството поддържа
активен диалог и вече разработва лято 2019.


Оперативна програма „Добро управление“

От името на Сдружение Национален Борд по Туризъм екипът на адв. Янита Тончева
подготви и внесе проектно предложение с наименование „Повишаване участието на
бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики и
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законодателство в сектор „Туризъм“. На 14.12.2018 г. от администрацията на
Министерски съвет получихме официалното уведомление за одобрението на съвместния
проект на Националния борд по туризъм и Министерство на туризма № BG05SFOP0012.009-0150, с наименование „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество
при формиране и мониторинг на политики и законодателство в сектор „Туризъм“ по
процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна
програма „Добро управление“. Това предложение е първото проектно партньорство
между НБТ представляваща големите инвеститори в туризма и ресорното Министерство.
Бюджетът, определен за това е на стойност 89 000 лева.
V. Международни отношения на Сдружение Национален Борд по Туризъм

1. Членство в IHRA
През 2018 г. Сдружение Национален Борд по Туризъм стана член на IHRA. International Hotel
& Restaurant Organization е създадена в Германия през 1859 г. и е единствената бизнес
организация, представляваща хотелиерския и ресторантьорски бизнес по целия свят.
Призната е официално от ООН и членовете й наброяват повече от 300 000 хотела, 8 млн.
ресторанта, 60 млн. заети и добринася с 950 млр. долара за световната икономика.
Членството ни е застрашено от прекратяване поради неплащането на членския ни внос за
2018 г. в размер на 2000 евро, поради липса на достатъчно средства в банковото салдо на
сдружението!!!!

2. Членство на Сдружение Нацонален Борд по Туризъм в UNWTO
World Tourism Organization (UNWTO) е агенцията на Обединените Нации, отговорна за
развитието на устойчив и универсално достъпен туризъм. Като водеща международна
организация в областта на туризма, UNWTO промотира туризма като основен отрасъл за
икономически растеж, развитие и устойчивост на околната среда, като предлага програми
и подкрепя нови практики и политики.
Членове на UNWTO са 158 страни / правителства/ и повече от 500 асоциирани членове от
частния. Сдружението Национален Борд по Туризъм бе прието по принцип за асоцииран
член на UNWTO през 2018 г. с неоценимата помощ на Министерството на туризма и лично
на министър Ангелкова. Официалното приемане на сдружението в UNWTO ще стане след
гласуване в рамките на общото годишно събрание на органзацията, което ще се проведе
през Май 2019 г. в Санкт Петербург, Русия.
Изрично условие това да се случи е заплащането на годишния членски внос от 2500 евро
до края на Януари 2018 г.
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3. 40-та пленарна сесия на асоциираните чланове на UNWTO
40th UNWTO Affiliate Members Plenary Session: International Seminar on Harnessing Cultural
Tourism through Innovation and Technology, Hamedan, Iran, 12-14 November 2018.
Objectives:
• To recognize the opportunities of integrating innovative governance into the management
of cultural tourism destinations;
• To share and exchange knowledge, views, experiences and best practices;
• To build public-private partnerships to develop synergy and boost cooperation among
involved stakeholders aiming at advancing and implementing innovative cultural tourism
practices and deploy appropriate technologies;
• To provide recommendations on strengthening governance and management mechanisms
to ensure the sustainable development of cultural tourism;
• To develop strategic and innovative tourism products by understanding the current social
trends and customer needs in the area of cultural tourism;
• To identify potential areas or projects requiring capacity building and financial support.
Keynote Panel: How Cultural Tourism Potentials can be Triggered by Innovation and
Technology. На 12-14 Ноември 2018 г. в Хамдан, Иран се проведе международен семинар
на UNWTO. Темата бе „Културният туризъм, през призмата на иновациите и
технологиите“. На срещата присъстваха освен генералният секретар на UNWTO Зураб
Пололикашвили, вице-президентът на Ислямска република Иран Али Ашгар Мунесан,
висшестоящи служители на страните членки.
Сдружението Национален Борд по Туризъм бе представено от Мартин Захариев. С
програмата на събитието можете да се запознаете в приложенията.

4. Контакти с Борд по туризъм на Хърватия
През 2018 г. беше осъществена обмяна на информация за опита на Хърватския борд по
туризъм, който може да бъде приложен и в България.
В приложението можете да се запознаете с подробностите на хърватския опит.
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VI. Медийно представяне на Националния Борд по Туризъм
1. Предаване за туризъм по Българската Национална Телевизия.
По инициатива и с авторството на Мартин Захариев, Българската Национална Телевизия
започна излъчването на предаването Туризъм БГ, като вътрешна продукция, считано от
29 Септември 2018 г.. Предаването се излъчва на запис всяка събота по Канал 1 от 11,00
часа. До края на 2018 г. бяха продуцирани и излъчени 13 епизода. Като цяло 2018 година
беше белязана с липса на устойчива маркетингова комуникационна стратегия насочена
към българския пазар, както на Българската черноморска ривиера, така и на българските
СПА и зимни ски дестинации, също така и към културни и природни забележителности,
чудеса на природата и на нематериалното културно наследство. Телвизията е мощен
комуникационен канал в промотирането и генерирането на устойчив ръст на вътрешния
туризъм в България. Целта на едно такова специализирано предаване, позиционирано в
обществената телевизия е утвърждаването на България, като целогодишна туристическа
дестинация с качествен туристически продукт, развиваща всички видове туризъм и
влизането ни в топ 5 на Югоизточна Европа. В рамките на предаването има предвидена и
публицистична част, около 12-15 минути, в която с гост в студиото се дискутират
проблемни теми от туристическия бизнес. НБТ е активен участник в селекцията на теми и
гости в предаването, в качеството си на консултант, по сключен договор с БНТ от 22
Октомври 2018 г.
2. Седмичен бюлетин на Сдружението
През изтеклата година нашият уеб редактор Иван Атанасов е редактирал и публикувал 50
бр. седмични бюлетини с най-актуалните новини в сектора на национално и
международно ниво. Седмичният бюлетин беше създаден още през 2017 г. с идеята да
информира членовете на сдружението в синтезиран вид за най-интересното случило се в
сектора. По правило бюлетинът се разпраща по имейл всеки петък до края на работния
ден до всички членове и се качва на нашия уеб сайт www.tourismboard.bg
VII. Документи, становища, предложения, изготвени от Националния борд по Туризъм
1. ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НБТ ОТ 11 ЯНУАРИ 2018 Г.
НАЦИОНАЛНИЯТ БОРД ПО ТУРИЗЪМ ПРЕДЛАГА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И СЕКТОРА ЗАЕДНО ДА БЪДЕ
ИЗРАБОТЕНА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗИМНИЯ ТУРИЗЪМ, ОБЕЗПЕЧЕНА С
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА.
2. Писмо, относно управление на мрежата Натура 2000
През март 2018 г. Националният Борд по Туризъм внесе писмо относно управление на
мрежата Натура 2000 в България. С копие до Министър председателя на България Бойко
Борисов, писмото бе изпратено до: Кармено Вела, Европейски комисар по околна среда,
морско дело и рибарство; Фил Хоган, Европейски комисар по земеделие и развитие на
20

Национален Борд по Туризъм

Годишен Отчет 2018

селските районе; Карл-Хайнц Ламберц, Председател на Европейския комитет на
регионите; Лука Жайе, Председател на Европейския икономически и социален комитет,
Даниел Креспо, Генерален директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК; Жоао
Машадо, Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“;
Умберто Делгадо Роса, Директор на дирекция „Природен на природата“ към генерална
дирекция „Околна среда на ЕК.
3. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ
ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА

През месец юни НБТ изготви становище относно ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА. ТО БЕ ВНЕСЕНО В КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В
44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РБ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА, КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД, С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ, КАКТО И В КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ, С ПРАДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР КЪНЕВ. ОСНОВНАТА ПОЗИЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО Е, ЧЕ ТО
ПОДКРЕПЯ ДИФЕРЕНЦИРАНИТЕ НОРМИ ЗА ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ В НАЦИОНАЛНИТЕ КУРОРТИ КАТО ЧАСТ ОТ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТУТА ИМ.

СТАНОВИЩЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ БОРД ПО ТУРИЗЪМ БЕ ИЗПРАТЕНО И ДО МЕДИИТЕ. ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ НА
СТАНОВИЩЕТО Е ПРИЛОЖЕН НА КРАЯ НА ОТЧЕТА.

4. Становище на НБТ относно Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона
за туризма
В началото на юли 2018 г. Националният Борд по Туризъм внесе в Министерството на
туризма становище относно проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за
туризма , като принципно подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Закона
за туризма, който бе предложен от Министерството на туризма, като също така се обявява
за увеличаване на отговорностите и участието на представителите на брашовите,
продуктови и професионални сдружения, както и за по-доброто управление на
туристическите забележителности с цел постигането на конкурентноспособности
устойчиво развитие на националния туристически продукт. Текстът бе предоставен и на
медиите.
5. Открито писмо от Националния Борд по Туризъм до Столичен общински съвет
относно Глава четвърта, Раздел II.2 от НАРЕДБА за организация на движението на
територията на Столична община
През юли 2018 г. НБТ внесе Открито писмо да Столичен общински съвет с предложение
времевият диапазон за ползване на наетите паркоместа в режим „служебен абонамент“
да бъде увеличен. Целия текст на писмото можете да намерите в приложения.
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6. Писмо, относно Увеличение на размера на средствата на сектор „Туризъм“ в
проекта на Закона за държавния бюджет за 2019 г.
През месец октомври Националният Борд по Туризъм, съвместно с Асоциация на
Индустриалния Капитал в България, Българска Стопанска Камара, Конфедерация на
Работодателите и Индустриалците в България, Съюз Произведено в България и БУБСПА,
подготви писмо-предложение за увеличаване на средствата в сектор Туризъм за 2019 г.
Писмото бе адресирано до министър-председателя на РБ г-н Бойко Борисов, зам. минисър
председателя г-н Валери Симеонов, министъра на финансите г-н Владислав Горанов,
министъра на туризма – г-жа Николина Ангелкова, председателя на Комисията по бюджет
и финанси – г-жа Менда Стоянова и председателя на Комисията по икономическа политика
и туризъм – г-н Петър Кънев.
Шестте организации се обединиха под предложението, че досега действащия бюджет на
Министерството на туризма трябва да се обвърже с приходите, които секторът генерира
годишно в националната икономика. В сътоветствие с утвърдена практика, предложението
е бюджетът да се формира на база 0.5% от приходите за предходната година, което
представлява 34.5 млн.лв за 2019 (по официални данни приходите за 2017 г. са 6.9 млр. лв.).
Текстът на писмото, както и отговорът на министър Горанов ще намерите в приложението.
7. Сдружение Национален Борд по Туризъм кандидатства по оперативна програма
„Добро управление“ – Допълнително приложение.
Сдружение Национален Борд по Туризъм внесе проектно предложение с наименование
„Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и
мониторинг на политики и законодателство в сектор „Туризъм“ в ИСУН с вх.
№ BG05ЯОДЗ001-2л009-0150.
ПРИЛОЖЕНИЯ - ОПИС:
(Приложенията на разположение на хартиено копие в централата на сдружението, като
предварително бяха изпратени в електронен вариант до всички членове на НБТ)









Устав на Сдружение Национален Борд по Туризъм
Протокол от Заседание на ОС на Сдружение Национален Борд по Туризъм на 29
Януари 2018 г.
Протокол от Заседание на УС И КС на Сдружение Национален Борд по Туризъм от 03
октомври 2018 г.
Програма на 5-та годишна среща на НБТ
Програма на конференцията дигитална трансформация в туризма
Меморандум между Националния Борд по Туризъм и Министерството за
българското председателство на Съвета на Европейския Съюз 2018.
Удостоверение на Сдружение Национален Борд по Туризъм от Министерството за
българското председателство на Съвета на Европейския Съюз 2018.
Становище на НБТ относно Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона
за туризма
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Писмо, относно Увеличаване на размера на средствата на сектор „Туризъм“ в
проекта на Закона за държавния бюджет за 2019 г.
Открито писмо от Националния Борд по Туризъм до Столичен общински съвет
относно Глава четвърта, Раздел II.2 от НАРЕДБА за организация на движението на
територията на Столична община
Заповед на министър Николина Ангелкова за създаване на Обществен съвет по
туризъм към министъра на туризма
Заповед на министър Николина Ангелкова за създаване на Национален съвет по
туризъм към министъра на туризма
Заповед на министър Николина Ангелкова за създаване на група за разработване
на текстове, регламентиращи обединението на туристическия бранш
Покана за членство на НБТ в Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците
в България (КРИБ)
Становище относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
защита от шума в околната среда
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Ясна регламентация на статута на туристическите зони, места и точки (vista point), намиращи се в
границите на общините и националните курорти. Законопроектът трябва да даде ясна дефиниция
за туристическите зони, места и точки (vista point) и туристическите забележителности – публична,
държавна и общинска собственост, представляващи културни, исторически и чудеса на природата,
като терминът „туристическа атракция” следва да отпадне в целия текст, поради несходство на
дефиницията и смисъла на закона. Дефиниция за „национален курорт“ в ЗТ не отговаря на
съществуващото правно и фактическо пространство и следва да отпадне, като бъде заменена с
туристически зони, места и точки. По-конкретна уредба на изискванията, на които трябва да
отговарят туристическите зони, места и точки (vista point) и туристическите забележителности –
публична държавна и общинска собственост, представляващи културни, исторически и чудеса на
природата ще избегнат недоразуменията с понятието „национален курорт”, което отдавна е
загубило своето съдържание и смисъл. Това ще създаде възможност за по-рационално
осъществяване на държавната и общинска политика за развитие на туристическите зони, места и
точки (vista point) и туристическите забележителности. Те следва да се обявяват за такива с
решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. В Законопроекта
трябва да бъдат по-ясно регламентирани условията за изграждането на ски зони или разширение
на съществуващите ски зони, което трябва да не бъде разглеждано като отделна част от
регламента на туристическата зона. Планините са за целогодишен туризъм и сегментирането не
отделя част от времевия период за една единствена употреба на зоната. В Проектозакона трябва
да бъде предвидено изграждане или разширение на туристическите зони, места и точки (vista
point), което да се извършва въз основа на устройствен план по Закона за устройство на
територията и съобразяване с екологичните изисквания. Относно изграждането или
разширението на туристическата зона в горски територии или земеделски земи - държавна или
общинска собственост, компетентните органи следва да учредяват възмездно право на строеж
23

Национален Борд по Туризъм

Годишен Отчет 2018

и/или съответните ограничени вещни права (сервитути) при спазване на разпоредбите на Закона
за горите, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.
По отношение на организациите за управление на туристическите райони (ОУТР), ще бъде
целесъобразно да бъдат трансформирани в Туристически бизнес паркове, като при осъществяване
на дейността си опосредстват връзката на местното производство на селскостопанска и друга
продукция и туризма, и взаимодействат с националното туристическо сдружение за сигурността
на екосистемите и предоставяните от тях услуги, включително чрез доброволно заплащане на
екосистемни услуги за изграждане на инфраструктура за връзка между местните производства и
туристическия бизнес.
Регламентиране на вписванията в Национален регистър на туристическите забележителности,
включващи туристическите зони, места и точки (vista point) и туристическите забележителности –
публична държавна и общинска собственост, представляващи културни и исторически
забележителности и чудеса на природата, включващ и регистъра на туристическите фестивали и
събития в законопроекта е в положителна посока и ще помогне на бизнеса в изграждане на
неговите маршрути и програми.
Подкрепяме идеята да се оптимизират процедурите по категоризиране на туристически обекти. В
тази връзка ще бъде целесъобразно да бъде направена класификация на туристическите обекти,
като бъдат разделени на средни, малки и микро, по смисъла на ЗМПС, като се предложи
изменение, с което съществуващата към момента Експертна комисия по категоризация и
сертификация на туристически обекти да издава удостоверение за съответствие за туристически
обекти, представляващи средни предприятия, когато са изградени по стандарти в страни-членки
на ЕС или утвърдени международни хотелски вериги по силата на франчайзингов договор или
договор за използване на марка. В дългосрочен план категоризацията на МСП в туризма трябва да
съответства на утвърдена европейска система за категоризация, която да се прилага от обединено
национално представено сдружение. До създаването на Националната туристическа организация
и прехвърляне на дейността по категоризацията на туристическите обекти към нея, ще приемем
предложената от Министерството на туризма оптимизация на работата и съкращаване на
сроковете за предоставянето на услуги по категоризация на туристически обекти и предвидените
процедурни изменения, без забележки

VII. Финансов отчет на Сдружение Национален Борд по Туризъм – отделно приложение!
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10 тенденции, които ще променят хотелския бизнес
през 2019-та година. Препоръки.
Хотелската индустрия преживява радикални промени през последните десетилетия.
Кои ключови тенденции стабилно трансформират бизнеса и накъде ще се развива той
в близко бъдеще? Проучване, направено в престижното швейцарско висше училище
École hôtelière de Lausanne в края на 2018 г. и цитирано от Hospitality Net разкрива, кои
са миналите и новите предизвикателства пред хотелиерите, с които те трябва да се
съобразят през следващите няколко години.
10 тенденции, които променят и ще продължат да променят индустрията:
1. Виртуалните общности
Социалните мрежи и особено TripAdvisor и Facebook оказват силно въздействие върху
туристите. Това води до по-голяма прозрачност и по-високо качество на услугите
предоставяни от страна на хотелските компании.
2. Споделената икономика
Airbnb преобърна представата за краткосрочното настаняване с главата надолу.
Платформата изостри до краен предел и без това свирепата конкуренция между хотелите,
като успехът й до голяма степен се дължи на факта, че имотите, публикувани в нея, до
голяма степен не се съобразяват с правилата и регулациите, задължителни за
традиционните места за настаняване.
3. Онлайн туристическите агенции (ОТА)
Онлайн туристическите агенции въздействаха върху хотелиерския бизнес по най-малко
три начина:


Те промениха каналите за дистрибуция, като успяха да „отхапят“ солиден къс от
печалбата на хотелите.



Популярността на брандовете в портфолиото на Booking.com и Expedia е такава, че
тези компании почти успяха да засенчат утвърдените хотелски брандове.
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ОТА изградиха солидна репутация в очите на потребителите и днес хотелиерите
трябва да плащат, за да достигнат до тези потребители, което ги принуждава да
работят с намалена печалба.

4. Дигитализацията и клиентското преживяване
Нараства значението на различните програми и мобилни приложения, които се използват
в бизнеса. Чрез тях, хотелиерите вече управляват пълния цикъл услуги, които предоставят
на клиентие си.
5. Разрастващият се глобален туризъм
Днес, благодарение на нискотарифните превозвачи все повече хора могат да си позволят
да пътуват по света на достъпни цени. Освен това, няколко нововъзникващи икономики
постигнаха значителен ръст на БВП, което доведе то това, техните граждани да се включат
в потока международни туристи. Туристите от Китай, Индия, Южна Корея и други
нарастват непрекъснато и въздействат значително върху цените и предлагането в
различни дестинации.
6. Икономиката на преживяванията
Днешните туристи разчитат на персонализирани услуги и уникални преживявания, което е
възможно да доведе до постепенното изчезване на класическата туристическа агенция и
ръст на самостоятелно организираните пътувания.
7. Управлението на хотелските активи
Разграничаването на собствеността върху хотелските активи от оперативното им
управление е трайна тенденция, която позволява на хотелските компании да се
съсредоточат върху основния си бизнес и да подобрят ефективността.
Това от друга страна води до допълнително усложняване на процесите и дори до появата
на нови длъжности, като мениджър по управление на активите.
8. Тясна професионална специализация
Както споменахме по-нагоре, хотелската индустрия се превръща в изключително
комплексен бизнес, а този бизнес ще изисква все по-профилирани професионални
познания, като например такива по прогнозиране, бюджетиране и др.
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9. Поколенията Y и Z
Делът на туристите от поколенията Y и Z нараства стабилно, а този тип туристи имат доста
по-различни очаквания от тези на своите бащи или дядовци. „По-старото поколение
мисли за хотели и автомобили под наем. По-младото поколение мисли за Airbnb и
Uber“.
10. Устойчивост
Хората стават все по-чувствителни към отношението на бизнеса към околната страна и
обществото. В същото време, тази чувствителност води до по-бързото разграничаване на
компаниите, които залагат на истинско устойчиво развитие и т.нар. green-washers –
бизнеси, които имитират загриженост за природата.
Днес: хотелска индустрия 2.0 - няколко препоръки:
Стандартизацията не е вече норма
Става критично важно, хотелиерите да се стремят да постигнат някакво ниво на
персонализация на услугите, които предлагат, за да отговорят на нуждите и
предпочитанията на пътуващите.
За да създадете стойност, фокусирайте се върху нишовите пазари
Кои са специфичните достойнства и предимства на вашия хотел? Хотелиерите трябва да
се научат да ги използват така, че чрез тях да изпъкнат пред конкуренцията. От ключово
значение тук е да бъдат открити реални източници на принадена стойност, а не просто да
се брандира и ребрандира.
Използвайте технологиите като ускорител на бизнеса
Технологиите ще навлизат все по-бързо в хотелите – независимо дали става дума за
„умна“ хотелска стая, персонализирано обслужване на гостите или управление на
приходите. Роботи, изкуствен интелект, блокчейн технологии – очаквайте скоро още
вълнуващи инициативи и компании, които ще облекчат работата на хотелиера и ще
допринесат за по-ефективно обслужване на клиента.
Социалната отговорност е морал и икономическо задължение
И отново за отговорността към околната среда – влиянието на глобалното затопляне днес
се счита за един от най-сериозните рискове, както за компаниите, така и за обществото
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като цяло. От правителствата и бизнеса се очаква да станат по-отговорни при употребата
на ресурси – не просто „зелени“, а наистина устойчиви.
Развивайте по-гъвкави бизнес модели
Парадоксално, но нарастващият брой туристи излага хотелския бизнес пред нови
предизвикателства и рискове, защото с нарастването на туристическия поток нарастват и
притесненията, свързани със сигурността и засилващите се регулации в дестинации, като
Барселона и Венеция.
Активно управлявайте талантите
Времената на дългогодишните служители и пасивния, йерархичен мениджърски подход
отминаха. Днес ключово предизвикателство за хотелиерите е да открият, привлекат,
обучат и задържат точните служители за точните позиции.
Утре: хотелска индустрия 3.0
Според прогнозите, хотелските стаи, във вида, в който ги познаваме, скоро ще станат
„част от миналото“. Тенденциите днес се определят от споделената икономика, като се
наблюдава нагласа у потребителите да избягват традиционните хотели. В тази връзка,
препоръките по-горе са вече закъснели и хотелската индустрия трябва наистина да
„преоткрие себе си“. Тази гледна точка се подкрепя от нарастващото значение на
технологиите в хотелите и мощта, която технологичните фирми набират покрай тях.
Участници в проучването прогнозират, че технологичните фирми ще изместят големите
хотелски брандове, защото те просто създават нови пазари там, където до момента не ги
е имало. Традиционното хотелиерство ще еволюира така, че да обслужва нишови пазари
и специфични типове клиенти или като ултра-луксозен сектор, който ще може да си
позволи да плаща на персонала конкурентни заплати. Някои големи брандове ще
оцелеят, но техният бизнес ще става все по-труден. Авторите на проучването стигат до
извода, че всички участници в него говорят за нуждата от трансформация на
хотелиерската индустрия. Единственият отворен въпрос е, колко дълбока трябва да бъде
тази трансформация.
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