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Новини от Национален борд по туризъм

5-та годишна среща на Национален борд по туризъм

На 12 юни 2018 г. в хотел InterContinental – София ще се проведе 5-та годишна 
среща на Национален борд по туризъм.

Целта  на  срещата  е  съвместно  с  българското  правителство,  народни 
представители, кметове, български и международни инвеститори, хотелиери и хотелски 
вериги,  медии,  банки,  туроператори  и  водещи  експерти  да  бъдат  обсъдени 
възможностите и потенциала за устойчиво развитие на туризма в България.

Ще  бъдат  разгледани  най-актуалните  въпроси,  касаещи  актуализирането  на 
критериите  в  категоризацията  на  хотелите,  връзките  на  хотелиерството  и  банковия 
сектор,  ролята  на  медиите  в  рекламата  на  България,  все  по-бързото  настъпване  на 
дигитализацията в сектора и не на последно място развитието на балнео, спа и медикъл 
туризма в България.

Програма (актуална към 1 юни 2018 г.)
Регустрационна форма за участие

http://tourismboard.bg/?event=5-ta-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam&event_date=2018-06-12
http://tourismboard.bg/?event=5-ta-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam&event_date=2018-06-12
https://reg.eventdesignbg.com/nbt/
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/05/Program-5th-Meeting-NBT-04.05.2018-WEB.pdf
http://tourismboard.bg/wp-content/uploads/2018/06/Program-5th-Meeting-NBT-12.06.2018-draft-2June.pdf


Новини от членовете на НБТ

Мартин Захариев: Туризмът е едно от лицата на България пред 
света

Туризмът  е  едно  от  лицата  на  България  пред  света.  Той не  е  само имиджов 
образ, а и голям бизнес. Много е важно да се говори за проблемите на туризма и те 
трябва да се решават. Това обяви в интервю в ефира на Дарик радио г-н Захариев, зам.-
председател на Управителния съвет на сдружение Национален борд по туризъм, на 1 
юни. Повече информация

Поли Карастоянова: Политиката се отразява на туризма

Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, 
определи  Русия  за  специфичен  пазар,  който  се  влияе  много  от  нагласата  на 
управляващите  към дадена  страна.  "Туризмът  е  поле  на  икономическа  дипломация. 
Най-малките  нюанси  на  отношенията  между  страните  имат  своята  проекция  по 
отношение  на  туризма",  обясни  още  г-жа  Карастоянова  в  студиото  на  телевизия 
Bulgaria ON AIR на 28 май 2018 г. Повече информация

Румен Драганов: Персоналът в сектора туризъм е много голям 
проблем

Започва туристическият сезон 2018 у нас. Имаме ли добро обслужване, имаме ли 
кадри?  Доц.  Румен  Драганов,  от  Института  за  анализи  и  оценки  в  туризма  и 
председател на контролния съвет на Националния борд по туризъм, дискутира темата в 
ефира БНТ на 28 май 2018 г. Повече информация

Розариумът в курорта Албена впечатлява туристите

Градина “Розариум” в курорта Албена впечатлява с 
разнообразие от розови насаждения. Тя е един от най-
атрактивните паркови акценти в съвременната визия на 
комплекса  и  в  момента  радва  гостите  му  с 
многобройни разцъфнали и благоуханни рози, предаде 
кореспондентът на БГНЕС в морската столица.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/rumen-draganov-personalat-v-sektora-turizam-e-mnogo-golyam-problem/
http://tourismboard.bg/news/poli-karastoyanova-politikata-se-otrazyava-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/martin-zahariev-turizmat-e-edno-ot-litsata-na-balgariya-pred-sveta/
http://tourismboard.bg/news/rozariumat-v-kurorta-albena-vpechatlyava-turistite/


Регионални новини от България

11% ръст на посещенията на чужденци в България през април 
2018 г.

През април 2018 г. посещенията на чужденци в България са 701.9 хил., или с 
10.8% повече в сравнение с април 2017 година, а пътуванията на български граждани в 
чужбина през този период са 606.4 хил., или с 10.5% над регистрираните през април 
миналата година. Това показват данните на Националния статистически институт.

Повече информация

Международни новини от България и света

Министър  Ангелкова  участва  в  Петербургския  международен 
икономически форум

Министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова 
проведе  работно  посещение  в  Санкт  Петербург. 
Визитата бе в периода 24-26 май 2018 г. Министърът 
участва  в  дискусия  „Туризъм  и  експорт“,  която  се 
проведе  в  рамките  на  Петербургския  международен 
икономически форум в Санкт Петербург на 24 май. Тя 

обсъди също партньорството в туризма с ръководители на Владимирска област.
Повече информация

Министър  Ангелкова:  България  е  в  топ  5  на  предпочитаните 
дестинации за руските туристи

България е в топ 5 на предпочитаните от руснаците туристически дестинации и 
има  голяма  база  за  растеж  в  броя  на  посетителите  от  федерацията  у  нас. 
Министерството  подготвя  обявяването  на  2019-а  за  година  на  туризма  на  Русия  в 
България и на България в Русия.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-balgariya-e-v-top-5-na-predpochitanite-destinatsii-za-ruskite-turisti/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-uchastva-v-peterburgskiya-mezhdunaroden-ikonomicheski-forum/
http://tourismboard.bg/news/11-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-april-2018-g/


Туризмът на Руанда се рекламира с ФК Арсенал

ФК Арсенал ще рекламира Руанда чрез първия 
си договор, свързан със спонсорство на ръкавите.

Надписът "Visit Rwanda" ("Посетете Руанда") 
ще  бъде  поставен  на  ръкавите  на  левите  ръце  на 
всички  играчи  от  първия  отбор,  както  и  на 
младежкия състав и женския отбор от новия сезон.

Споразумението с 11-милионната държава е за 
три години. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/turizmat-na-ruanda-se-reklamira-s-fk-arsenal/

