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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Националните български приоритети обсъждаха участниците в 

Петнадесетата световна среща на българските медии в Тирана 

 

Според д-р Мартин Захариев 

технологичната трансформация в България 

ще може да се осъществи от 5G технологията 

и у нас има екосистема, в която може да се 

развиват информационните и технологични 

индустрии, а това заедно с туризма и 

земеделието могат да бъдат големите 

приоритети, върху които да се работи през 

следващите години. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/natsionalnite-balgarski-prioriteti-obsazhdaha-uchastnitsite-v-petnadesetata-svetovna-sreshta-na-balgarskite-medii/
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 Стратегиите в туризма и различните форми за подобряване на 

инфраструктурата обсъждат участниците в Петнадесетата световна 

среща на българските медии 

 

Стратегиите в туризма и различните форми за подобряване на инфраструктурата 

обсъждат участниците в Петнадесетата световна среща на българските медии, 

организирана в албанската столица Тирана от БТА и АБМС. 

Д-р Мартин Захариев, зам.-председател на УС на НБТ, смята, че е необходимо 

чрез широка дискусия да бъде създаден нов слоган на българския туризъм. 

Повече информация 

 

 

 Д-р Полина Карастоянова: Всички предлагания от електронните 

платформи трябва да бъдат интегрирани към ЕСТИ 

 

Глоби за стаите под наем в онлайн 

платформите - какво ще се промени за 

туристите, попита експертите Нова 

телевизия на 27 ноември 2019 г. 

„Защо е важно да говорим за 

регистрация на местата за настаняване? 

Защото е важно, когато една бизнес групо 

от предприемачи, каквито са хотелиерите, 

прави своите инвестиции, биват 

контролирани от голяма група компетентни органи и изпълняват определени 

разпоредби на закона, да бъдат в равнопоснавено положение към друг агрупа 

предприемачи, които са инвестирали в недвижими имоти”, разясни изпълнителния 

директор на НБТ д-р Полина Карастоянов. 

Повече информация 

 

 

 Доц. Драганов: Промените в Закона за туризма трябва да се 

прецизират 

 

Промените в Закона за туризма са необходими, но трябва да се прецизират. Това 

посочи пред БНР Бургас доц. Румен Драганов във връзка с измененията за 

категоризация на имотите, предлагани чрез електронните платформи като Airbnb и 

Booking на 27 ноември 2019 г. Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/strategiite-v-turizma-i-razlichnite-formi-za-podobryavane-na-infrastrukturata-obsazhdat-uchastnitsite-v-petnadesetata-svetovna-sreshta-na-balgarskite-medii/
http://tourismboard.bg/news/strategiite-v-turizma-i-razlichnite-formi-za-podobryavane-na-infrastrukturata-obsazhdat-uchastnitsite-v-petnadesetata-svetovna-sreshta-na-balgarskite-medii/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-vsichki-predlaganiya-ot-elektronnite-platformi-tryabva-da-badat-integrirani-kam-esti/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-vsichki-predlaganiya-ot-elektronnite-platformi-tryabva-da-badat-integrirani-kam-esti/
http://tourismboard.bg/news/dots-draganov-promenite-v-zakona-za-turizma-tryabva-da-se-pretsizirat/
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 Доц. Драганов: Дигиталната трансформация води до ръст в 

туризма у нас 

 

Годината за туристическия сектор у 

нас ще приключи със 150 000 души повече, 

влезли в страната спрямо миналата година. 

Туризмът е стабилен и функционира добре 

въпреки слабото лято на морето. Ръстът 

идва от дигиталната трансформация, 

коментира доц. Румен Драганов, член на 

Контролния съвет на Националния борд по 

туризма, по Bloomberg TV България на 29 

ноември 2019 г. Повече информация 

 

 

 Доц. Драганов: У нас се предлага качествена услуга, която би 

била много по-скъпа в чужбина 

 

Законодателните предложения предвиждат местата, които могат да бъдат наети 

чрез платформи като Airbnb да подлежат на категоризация, от което следва да бъдат 

сертифицирани като места за настаняване, заяви доц. Драганов в студиото на Bulgaria 

ON AIR. 

Повече информация 

 

 

 

 

Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Български хотелиери привличат турски туристи 

 

Хотелиери от Албена и Пампорово работят по привличането на нов 

международен пазар – гости от Турция. Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/dots-draganov-digitalnata-transformatsiya-vodi-do-rast-v-turizma-u-nas/
http://tourismboard.bg/news/dots-draganov-digitalnata-transformatsiya-vodi-do-rast-v-turizma-u-nas/
http://tourismboard.bg/news/dots-draganov-u-nas-se-predlaga-kachestvena-usluga-koyato-bi-bila-mnogo-po-skapa-v-chuzhbina/
http://tourismboard.bg/news/dots-draganov-u-nas-se-predlaga-kachestvena-usluga-koyato-bi-bila-mnogo-po-skapa-v-chuzhbina/
http://tourismboard.bg/news/balgarski-hotelieri-privlichat-turski-turisti/
http://tourismboard.bg/news/balgarski-hotelieri-privlichat-turski-turisti/
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Регионални новини от България 
 

 

 3.7% ръст на посещенията на чужденци в България през 

октомври 2019 

 

През октомври 2019 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 45.4%, 

следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.8%, и със служебна цел - 

18.8%., сочат данните на НСИ. 

Повече информация 

 

 

 Министър Ангелкова проведе среща с български блогъри 

 

Министърът на туризма Николина 

Ангелкова проведе работна среща с 

български блогъри с интереси в туризма, с 

които обсъди възможности за 

популяризирането на дестинация България. 

Основната цел е Министерството на 

туризма и блогърите да имат целогодишно 

сътрудничество, фокусирано върху летния, 

зимния, балнео, спа, винения и културно-историческия туризъм. 

Повече информация 

 

 

 Затягат контрола над жилищата за туристи 

 

Всички апартаменти, стаи и къщи за гости, които се предлагат на туристи 

онлайн, ще трябва да бъдат категоризирани. Това предлагат депутатите Менда 

Стоянова от ГЕРБ и Валери Симеонов от Обединени патриоти с внесени от тях 

промени в Закона за туризма между първо и второ четене на закона за държавния 

бюджет за 2020 г. 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/3-7-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-oktomvri-2019/
http://tourismboard.bg/news/3-7-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-oktomvri-2019/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-sreshta-s-balgarski-blogari/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-sreshta-s-balgarski-blogari/
http://tourismboard.bg/news/zatyagat-kontrola-nad-zhilishtata-za-turisti/
http://tourismboard.bg/news/zatyagat-kontrola-nad-zhilishtata-za-turisti/
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 Премахва се дигата на Централния плаж в старата част на 

Созопол 

 

Инспекцията показа, че при 

изграждане на дигата в Созопол е изземван 

пясък от заливаемата площ. Затова 

министърът разпореди възстановяване на 

съществуващото положение на плажа и 

неустойка по договора от 6900 лв. 

Повече информация 

 

 

 

 Среща на ръководството на Община Банско с отговорните 

институции преди зимния сезон 

 

Кметът на Община Банско Иван 

Кадев и неговият екип проведоха среща с 

институциите, които имат отношение към 

подготовката на общината за предстоящия 

зимен сезон. В нея участваха представители 

на ЧЕЗ, ВиК, НП"Пирин", РУ на МВР и РС 

ПБЗН. Те докладваха проблемите от тяхната 

компетентност и мерките, които ще бъдат 

взети от съответните ведомства. 

Повече информация 

 

 

 Х-тата eсенна историческо-планинарска експедиция 

 

104 туристи от Казанлък, Стара Загора, Стамболийски, Габрово и София взеха 

участие в Х-тата eсенна историческо-планинарска експедиция, организирана от ТД 

"Орлово гнездо". 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/premahva-se-digata-na-tsentralniya-plazh-v-starata-chast-na-sozopol/
http://tourismboard.bg/news/premahva-se-digata-na-tsentralniya-plazh-v-starata-chast-na-sozopol/
http://tourismboard.bg/news/sreshta-na-rakovodstvoto-na-obshtina-bansko-s-otgovornite-institutsii-predi-zimniya-sezon/
http://tourismboard.bg/news/sreshta-na-rakovodstvoto-na-obshtina-bansko-s-otgovornite-institutsii-predi-zimniya-sezon/
http://tourismboard.bg/news/h-tata-esenna-istorichesko-planinarska-ekspeditsiya/
http://tourismboard.bg/news/h-tata-esenna-istorichesko-planinarska-ekspeditsiya/
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Международни новини от България и чужбина 
 

 

 7. издание на международното изложение Rakia & Spirits Fest 

2019 в НДК 

 

Седмото издание на 

международното изложение Rakia & Spirits 

Fest 2019 събира на 29 и 30 ноември в НДК 

производители и гости от страната и 

чужбина. 

На най-голямото меджународно 

изложение на спиртни напитки на 

Балканите ще участват над 20 български 

производители, както и такива от Северна 

Македония, Гърция, Турция и Сърбия. 

Повече информация 

 

 

 

 Общините Монтана и Медиана правят втори проект за културен 

туризъм 

 

Община Монтана започва нов 

проект в сферата на културния туризъм със 

сръбската община Медиана, Ниш. 

Кметовете на двата града Златко Живков и 

Небойша Костич представиха на 25 

ноември 2019 г. какво ще бъде направено 

през следващите 12 месеца. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/7-izdanie-na-mezhdunarodnoto-izlozhenie-rakia-spirits-fest-2019-v-ndk/
http://tourismboard.bg/news/7-izdanie-na-mezhdunarodnoto-izlozhenie-rakia-spirits-fest-2019-v-ndk/
http://tourismboard.bg/news/obshtinite-montana-i-mediana-pravyat-vtori-proekt-za-kulturen-turizam/
http://tourismboard.bg/news/obshtinite-montana-i-mediana-pravyat-vtori-proekt-za-kulturen-turizam/

