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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Становище на Националния борд по туризъм към Проект за 

изменение на Наредба за изискванията към местата за настаняване и 

заведенията за хранене и развлечения 

 

НБТ внесе общо становище в МТ с предложения и допълнения по Наредба за 

изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда 

за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на 

категорията. Пълен текст на писмото 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/stanovishte-na-natsionalniya-bord-po-turizam-kam-proekt-za-izmenenie-na-naredba-za-iziskvaniyata-kam-mestata-za-nastanyavane-i-zavedeniyata-za-hranene-i-razvlecheniya/
http://tourismboard.bg/news/stanovishte-na-natsionalniya-bord-po-turizam-kam-proekt-za-izmenenie-na-naredba-za-iziskvaniyata-kam-mestata-za-nastanyavane-i-zavedeniyata-za-hranene-i-razvlecheniya/
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 Ще има ли консенсус между институциите и туристическия 

бизнес 

 

Къде отиват туристите? За 

трудностите, пред които е изправен 

туристическия бизнес у нас, разказва д-р 

Полина Карастоянова, изпълнителен 

директор на Националния борд по туризъм, 

и коментира предстоящите промени в 

Закона за българското Черноморие в 

интервю за предаването "Още от деня" по 

БНТ. 

Повече информация 

 
 

 

Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Албена получи награда от Националната конференция за дуално 

образование 

 

Албена АД получи наградата за 

фирма, участвала най-активно със свои 

представители в изработването на нови 

учебни планове и програми за дуално 

обучение по време на гала вечеря на 12 

юни 2019 г. Това беше финалът на втората 

конференция на финансирания от 

Швейцария проект „Домино“, който 

стимулира дуалното образование като форма на съвместна работа между училищата и 

бизнеса. 

Посланикът на Швейцария Мюриел Коен връчи отличието на Атанаска Белякова 

– зам.директор „Експлоатация“. 

Повече информация 

 
 

http://tourismboard.bg/news/shte-ima-li-konsensus-mezhdu-institutsiite-i-turisticheskiya-biznes/
http://tourismboard.bg/news/shte-ima-li-konsensus-mezhdu-institutsiite-i-turisticheskiya-biznes/
http://tourismboard.bg/news/albena-poluchi-nagrada-ot-natsionalnata-konferentsiya-za-dualno-obrazovanie/
http://tourismboard.bg/news/albena-poluchi-nagrada-ot-natsionalnata-konferentsiya-za-dualno-obrazovanie/


  

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Седалище: гр. София 1504 

ул. “Оборище” 19 

Офис: гр. София 1113 

ул. “Николай Хайтов” 2, вх.Д, ет. 2 

e-mail: office@nationaltourismboard.bg 

T +359 2 9714461 M +359 888 515325 

www.tourismboard.bg 

 

 

 Самостоятелна изложба на Connor Brothers в галерия "Оборище 

5" 

 

Connor Brothers са водещо име в 

британското съвременно изкуство. 

Селекцията е направена специално за 

представянето на Connor Brothers в София и 

ще бъде водещата изложба в галерия 

"Оборище 5" през пролетно-летния сезон. 

Повече информация 

 
 

  

 

  

Регионални новини от България 
 

 

 Без палатки и чадъри върху дюните на морето 

 

Депутатите одобриха промените в Закона за устройство на Черноморското 

крайбрежие, с които окончателно забраниха разполагането на палатки, чадъри, 

шезлонги всякакви други плажни принадлежности върху пясъчните дюни, предаде 

репортер на БГНЕС. 

С новите текстове се забраняват още преминаването, паркирането и престоя на 

автомобили върху подвижни, неподвижни и облесени дюни, освен в случаите на 

разрешено строителство.. 

Повече информация 

  

 

 Какъв летен сезон ни очаква? 
 

Прогнозните оценки показват, че очакваният брой туристи за това лято е над 7,3 

млн. души. Това коментира в ефира на bTV Румен Драганов от Института за оценка и 

анализ на туризма на 10 юни 2019 г. Според техни оценки от началото на годината има 

над 140 хил. туристи повече, влезли в страната, отколкото миналата година. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/samostoyatelna-izlozhba-na-connor-brothers-v-galeriya-oborishte-5/
http://tourismboard.bg/news/samostoyatelna-izlozhba-na-connor-brothers-v-galeriya-oborishte-5/
http://tourismboard.bg/news/bez-palatki-i-chadari-varhu-dyunite-na-moreto/
http://tourismboard.bg/news/bez-palatki-i-chadari-varhu-dyunite-na-moreto/
http://tourismboard.bg/news/kakav-leten-sezon-ni-ochakva/
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 Министър Ангелкова за 60-годишнината на Слънчев бряг: 49% e 

ръстът на приходите в курорта спрямо 2014 г. 
 

Най-големият курортен комплекс на 

България Слънчев бряг е предпочитано 

място за отдих на милиони български и 

чуждестранни туристи. През 2018 г. тук е 

отчетен 21% ръст на нощувките в 

сравнение с 2014 г. в местата за настаняване 

с 10 и повече легла, като абсолютният им 

брой през миналата година е 5,3 млн. Това 

заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на честването за 60-годишнината на 

курорта. Пренощувалите гости само на територията на курорта през миналата година са 

били 841 хил., което е 33% повече спрямо 2014. Приходите от нощувки в Слънчев бряг 

пък отчитат 49% ръст в сравнение с 2014 г. 

Повече информация 

 

 

 

 Работна среща на кмета на Пловдив Иван Тотев и китайския 

посланик Дун Сяодзюн 

 

По време на разговорите кметът на 

Пловдив Иван Тотев подчерта, че градът 

под тепетата се радва на много голям 

интерес и посещение от страна на 

китайски делегации, а подписаното през 

2014 година побратимяване с град 

Шънджън е предпоставка за още по-

добрата комуникация с Китайската 

народна република. 

Сигурен съм, че китайските туристи ще разказват много добри думи и ще дойдат 

още повече от тях да го посетят, защото градът е прекрасен, каза посланик Сяодзюн. 

Повече информация 

  

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-za-60-godishninata-na-slanchev-bryag-49-e-rastat-na-prihodite-v-kurorta-spryamo-2014-g/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-za-60-godishninata-na-slanchev-bryag-49-e-rastat-na-prihodite-v-kurorta-spryamo-2014-g/
http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-kmeta-na-plovdiv-ivan-totev-i-kitajskiya-poslanik-dun-syaodzyun/
http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-kmeta-na-plovdiv-ivan-totev-i-kitajskiya-poslanik-dun-syaodzyun/
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 Над 70 000 датски туристи са посетили българското Черноморие 

 

Над 70 000 датски туристи посещават българското Черноморие всяка година, 

наслаждавайки се на красивото море и благоприятния климат. Това съобщи посланикът 

на Кралство Дания у нас Н. Пр. Сьорен Якобсен, който се срещна с зам.-кмета на 

Община Варна Пламена Маринова. 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/nad-70-000-datski-turisti-sa-posetili-balgarskoto-chernomorie/
http://tourismboard.bg/news/nad-70-000-datski-turisti-sa-posetili-balgarskoto-chernomorie/

