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Новини от Национален борд по туризъм

ГОДИШНИ  НАГРАДИ  НА  НАЦИОНАЛЕН  БОРД  ПО 
ТУРИЗЪМ 2018

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

Вж. отличените

http://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-vrachi-svoite-parvi-godishni-nagradi/


ПУБЛИКАЦИИ ЗА СЪБИТИЕТО – годишните награди „Розата“ на НБТ и 
конференцията „Дигитална трансформация“:

Министерство на туризма:
Министерството  на  туризма  с  награда  за  институционално  партньорство  от 

Националния борд по туризъм
Министър Ангелкова: Създаваме постоянен съвет за дигитализация в туризма

Министър  Ангелкова  във  Facebook:  Присъствах  на  откриването  на 
конференцията  „Дигитална  трансформация  в  туризма“,  организирана  от  Национален 
борд по туризъм със съдействието на Министерство на туризма... 

Община Поморие:  Община Поморие получи  награда за  значителен принос за 
развитието на туризма

Община Казанлък:  Казанлък бе отличен с награда  за  принос в развитието на 
туризма

БНТ: БНТ е носител на годишната награда на Националния борд по туризъм

БНР Бургас: Община Поморие с награда за принос в туризма

в-к „24 часа":
Лиляна  Павлова  получи  награда  "Розата"  за  принос  към  европейската 

интеграция и развитие на туризма
Ангелкова ще прави туризма дигитален
Соломон Паси връчи награда "Розата" на в. "24 часа": Това е вестник, списван от 

и за будители

в-к „Труд“: Министър Ангелкова: Създаваме постоянен съвет за дигитализация в 
туризма

в-к  „Стандарт“:  Ангелкова  предлага  да  има  консултативен  съвет  за 
дигитализация в туризма

Дарик Стара Загора: Казанлък с награда "Роза"
Дарик  Бургас:  Община  Поморие  получи  награда  за  значителен  принос  за 

развитието на туризма

https://www.kazanlak.bg/page-8459.html
https://www.kazanlak.bg/page-8459.html
https://www.pomorie.bg/45093/obshtina-pomorie-polutchi-nagrada-za-znatchitelen-prinos-za-razvitieto-na-turizma/
https://www.pomorie.bg/45093/obshtina-pomorie-polutchi-nagrada-za-znatchitelen-prinos-za-razvitieto-na-turizma/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1626540920965731&story_fbid=2309900215963128
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1626540920965731&story_fbid=2309900215963128
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1626540920965731&story_fbid=2309900215963128
https://trud.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F/
https://trud.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F/
http://www.standartnews.com/biznes-turizum/angelkova_predlaga_da_ima_konsultativen_savet_za_digitalizatsiya_v_turizma-377318.html
http://www.standartnews.com/biznes-turizum/angelkova_predlaga_da_ima_konsultativen_savet_za_digitalizatsiya_v_turizma-377318.html
http://bnr.bg/burgas/post/101040046/obshtina-pomorie-s-nagrada-za-prinos-v-turizma
http://news.bnt.bg/bg/a/bnt-e-nositel-na-godishnata-nagrada-na-natsionalniya-bord-po-turizm
https://dariknews.bg/regioni/burgas/obshtina-pomorie-poluchi-nagrada-za-znachitelen-prinos-za-razvitieto-na-turizma-2129413
https://dariknews.bg/regioni/burgas/obshtina-pomorie-poluchi-nagrada-za-znachitelen-prinos-za-razvitieto-na-turizma-2129413
https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/kazanlyk-s-nagrada-roza-2129207
https://www.24chasa.bg/novini/article/7132068
https://www.24chasa.bg/novini/article/7132068
https://www.24chasa.bg/novini/article/7132829
https://www.24chasa.bg/novini/article/7132296
https://www.24chasa.bg/novini/article/7132296
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-angelkova-suzdavame-postoyanen-suvet-za-digitalizaciya-v-turizma
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-s-nagrada-za-institucionalno-partnorstvo-ot-nacionalniya
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-s-nagrada-za-institucionalno-partnorstvo-ot-nacionalniya


Агенция „Фокус“:
Министерството  на  туризма  с  награда  за  институционално  партньорство  от 

Националния борд по туризъм
Бургас: Община Поморие получи награда за значителен принос за развитието на 

туризма

Агенция  "КРОСС":  Галакси  Инвестмънт  Груп  с  награда  за  инвестицията  в 
InterContinental Sofia

Investor.bg: "Галакси Инвестмънт Груп" с награда за най-успешна инвестиция в 
хотелския бизнес

Actualno.com: Създават постоянен съвет за дигитализация в туризма

Economic.bg: Отличиха "Галакси Инвестмънт Груп" за най-успешна инвестиция 
в хотелския бизнес

Econ.bg:  Министър Ангелкова: Създаваме постоянен съвет за дигитализация в 
туризма

Novinite.bg: Дигитализираме напълно администрацията в туризма

Travelnews.bg:
Министерството  на  туризма  с  награда  за  институционално  партньорство  от 

Националния борд по туризъм
Обявиха  "Галакси  Инвестмънт  Груп"  за  най-добър  инвеститор  в  хотелския 

бизнес

Черноморски фар:  Община Поморие получи  награда  за  значителен принос за 
развитието на туризма

Flashnews.bg:  Министерството  на  туризма  с  награда  за  институционално 
партньорство от Националния борд по туризъм

Agro.bg:  Министър Ангелкова: Създаваме постоянен съвет за дигитализация в 
туризма

Ynews.bg: Ангелкова ще прави туризма дигитален

http://ynews.bg/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://www.focus-news.net/news/2018/11/02/2585781/burgas-obshtina-pomorie-poluchi-nagrada-za-znachitelen-prinos-za-razvitieto-na-turizma.html
http://www.focus-news.net/news/2018/11/02/2585781/burgas-obshtina-pomorie-poluchi-nagrada-za-znachitelen-prinos-za-razvitieto-na-turizma.html
http://faragency.bg/bg/obshtina-pomorie-poluchi-nagrada-za-znachitelen-prinos-za-razvitieto-na-turizma
http://faragency.bg/bg/obshtina-pomorie-poluchi-nagrada-za-znachitelen-prinos-za-razvitieto-na-turizma
http://agro.bg/news1/article69225.html
http://agro.bg/news1/article69225.html
https://www.investor.bg/bylgariia/451/a/galaksi-investmynt-grup-s-nagrada-za-nai-uspeshna-investiciia-v-hotelskiia-biznes-271113/
https://www.investor.bg/bylgariia/451/a/galaksi-investmynt-grup-s-nagrada-za-nai-uspeshna-investiciia-v-hotelskiia-biznes-271113/
http://www.cross.bg/intercontinental-bulgariya-tyrizma-1587869.html
http://www.cross.bg/intercontinental-bulgariya-tyrizma-1587869.html
https://www.flashnews.bg/ministerstvoto-na-turizma-s-nagrada-za-institutsionalno-partnorstvo-ot-natsionalniya-bord-po-turizam/
https://www.flashnews.bg/ministerstvoto-na-turizma-s-nagrada-za-institutsionalno-partnorstvo-ot-natsionalniya-bord-po-turizam/
http://travelnews.bg/bg/ministerstvoto-na-turizma-s-nagrada-za-institutsionalno-partnorstvo-ot-natsionalniya-bord-po-turizam
http://travelnews.bg/bg/ministerstvoto-na-turizma-s-nagrada-za-institutsionalno-partnorstvo-ot-natsionalniya-bord-po-turizam
http://travelnews.bg/bg/obyaviha-galaksi-investmant-grup-za-nay-dobar-investitor-v-hotelskiya-biznes
http://travelnews.bg/bg/obyaviha-galaksi-investmant-grup-za-nay-dobar-investitor-v-hotelskiya-biznes
https://www.novinite.bg/articles/166738/Digitalizirame-napalno-administraciyata-v-turizma
http://econ.bg/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_l.a_i.766392.html
http://econ.bg/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_l.a_i.766392.html
https://www.economic.bg/bg/news/10/otlichiha-galaksi-investmant-grup-za-naj-uspeshna-investitsiya-v-hotelskiya-biznes.html
https://www.economic.bg/bg/news/10/otlichiha-galaksi-investmant-grup-za-naj-uspeshna-investitsiya-v-hotelskiya-biznes.html
https://www.actualno.com/business/syzdavat-postojanen-syvet-za-digitalizacija-v-turizma-news_703645.html
http://www.focus-news.net/news/2018/11/01/2585522/ministerstvoto-na-turizma-s-nagrada-za-institutsionalno-partnyorstvo-ot-natsionalniya-bord-po-turizam.html
http://www.focus-news.net/news/2018/11/01/2585522/ministerstvoto-na-turizma-s-nagrada-za-institutsionalno-partnyorstvo-ot-natsionalniya-bord-po-turizam.html


Новини от членовете на НБТ

Хотел & Спа Парадайс Блу в Албена вече е част от престижната 
хотелска група Maritim

5-звездното бижу на курорта Албена – Хотел & Спа 
Парадайс Блу, вече е част от престижната немска верига 
Maritim.

Това  е  първи  хотел  от  групата  в  Източна  Европа, 
гарантиран чрез дългосрочен договор за франчайз.

Повече информация.

Регионални новини от България

Министър  Ангелкова:  Създаваме  постоянен  съвет  за 
дигитализация в туризма

Дигитализацията  не  е  просто  промяна,  а 
задължителната  трансформация,  през  която  туризмът 
трябва да премине, за да е ефективен и конкурентен. Това 
заяви  министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  при 
откриването  на  конференцията  „Дигитална 
трансформация в туризма“, организирана от Националния 

борд  по  туризъм  (НБТ)  със  съдействието  на  Министерството  на  туризма  в  х-л 
ИнтерКонтинентал, София, на 1 ноември 2018 г.

Повече информация

Министър  Ангелкова:  Фокусирано  ще  работим  за 
популяризиране на 12-те винено-кулинарни дестинации

На дебат с местната власт, с туристическия и земеделския бизнес бе проведена 
финалната дискусия по проекта „Сподели България“ във Враца на 30 октомври 2018 г.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-fokusirano-shte-rabotim-za-populyarizirane-na-12-te-vineno-kulinarni-destinatsii/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-sazdavame-postoyanen-savet-za-digitalizatsiya-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/hotel-spa-paradajs-blu-v-albena-veche-e-chast-ot-prestizhnata-hotelska-grupa-maritim/


Над  4%  ръст  на  посещенията  на  чужденци  в  България  през 
септември 2018 г.

През септември 2018 г. посещенията на чужденци в България са 1 324.2 хил., 
или с  4.2% повече  в  сравнение  със  септември  2017 г.,  а  пътуванията  на  български 
граждани  в  чужбина  през  септември  2018  г.  са  633.4  хил.,  или  с  11.0%  над 
регистрираните през предходната година.

През  септември 2018 г.  преобладава  делът на  посещенията  в  България с  цел 
почивка и екскурзия -  46.6%, следвани от посещенията с други цели - 39.2%, и със 
служебна цел - 14.2%.

Повече информация

Кои туристи идват у нас? Тези с невисоки доходи, резервиращи 
ол инклузив

В България доминират туристите с невисоки доходи, резервиращи ол инклузив, 
каза за БТА проф.Стоян Маринов от Икономическия университет във Варна. По думите 
му темата за премахването на тази система периодично изплува на дневен ред, но все 
още е рано да се мисли, че това ще стане факт.

Повече информация

Международни новини от България и света

С  Балкански  маршрут  ще  привличаме  туристи  от  далечни 
дестинации

Туристи, които пътуват от Азия, не искат да дойдат за два дни в Европа. А това 
изисква  разнообразие  на  туристическите  предложения.  Това  заяви  във  Варна  зам.-
министърът на туризма Любен Кънчев по повод намерението за създаване на Балкански 
туристически  маршрут.  Според Кънчев  това  е  изключително  важно,  особено когато 
искаме да привлечем туристи от далечни дестинации.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/s-balkanski-marshrut-shte-privlichame-turisti-ot-dalechni-destinatsii/
http://tourismboard.bg/news/koi-turisti-idvat-u-nas-tezi-s-nevisoki-dohodi-rezervirashti-ol-inkluziv/
http://tourismboard.bg/news/nad-4-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-septemvri-2018-g/


Сърбия  става  една  от  любимите  дестинации  на  българските 
туристи

Сърбия гледа към българските туристи като към все 
по-перспективни  и  с  увеличаващ  се  брой.  Това  каза 
Пламен  Матеев,  бивш  търговски  представител  на 
България  в  Сърбия,  в  предаването  "Светът  е  бизнес"  с 
водещ Николай Кръстев по Bloomberg TV България на 23 
октомври 2018 г.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/sarbiya-stava-edna-ot-lyubimite-destinatsii-na-balgarskite-turisti/

