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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 се проведе  5-та годишна 
среща  на  Национален  борд  по  туризъм.  Събитието  беше  отразено  в  над  50 
информационни източници, по-значимите от които:

Министерство на турзма;
агенция БТА;
БНТ;
БНР;
Дарик радио;
в-к 24 часа в 5 тематични публикации: 1, 2, 3 ,4, 5;
в-к Труд;
в-к Стандарт;
в-к Дневник;
в-к Монитор;
ТВ Bloomberg   България  ;
ТВ Евроком;

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
http://eurocom.bg/news/article/nacionalniiat-bord-po-turizum-provejda-petata-si-godishna-sreshta
https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2018-06-12/turizmat-ni-se-nuzhdae-ot-reklama
https://www.monitor.bg/bg/a/view/deljat-kurortite-na-parti-zona-i-relaks-102351
https://www.dnevnik.bg/biznes/turizam/2018/06/12/3198808_nacionalnite_kurorti_da_izliazat_ot_zakona_za_shuma/
http://standartnews.com/biznes-finansi/fibank_podkrepya_razvitieto_na_turizma_v_balgariya-372613.html
https://trud.bg/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://www.24chasa.bg/novini/article/6910150
https://www.24chasa.bg/novini/article/6910363
https://www.24chasa.bg/novini/article/6908085
https://www.24chasa.bg/novini/article/6908071
https://www.24chasa.bg/novini/article/6909611
https://dariknews.bg/novini/biznes/otchitat-spad-ot-5-na-ruskite-zapisvaniia-za-pochivka-v-bylgariia-2102898
http://bnr.bg/post/100982417/nikolina-angelkova-zakonat-za-zashtita-ot-shuma-da-ne-bade-prilagan-v-nacionalnite-kurorti
http://news.bnt.bg/bg/a/peta-godishna-sreshcha-na-natsionalniya-bord-po-turizm
http://www.bta.bg/bg/c/OF/id/1817749
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-angelkova-promenite-v-zakona-za-turizma-davat-vuzmozhnost-za-obedinenie-na


агенция Фокус;
агенция Cross;
сп. Manager;
сп. Градът;
сп. E  conomic  ;
в-к Банкерь;
в-к Дума;
агенция ПИК;
агенция БЛИЦ;
агенция ФАР;
БулПрес;
Actualno.com: новина и видео;
Investor;
M  oreto   и мн. др.

Поли Карастоянова: Обединение на туристическия бранш е най-
важната стъпка

 Обединението  на  неправителствения 
туристически  сектор  в  България  в  единна, 
представителна  организация,  която  да  бъде 
създадена чрез изменение и допълнение на Закона 
за  туризма,  е  най-важното  послание,  обяви  г-жа 
Карастоянова,  изпълнителен  директор  на 
сдружение  Национален  борд  по  туризъм, 

коментира пред в-к "Стандарт" основните предизвикателства и цели на сдружението в 
навечерието на форума на 10 юни 2018 г. Повече информация

Поли  Карастоянова:  Туризмът  е  поле  на  икономическа 
дипломация

„Това, което туристическата индустрия има нужда да види в управлението на 
своето правителство, е една дългосрочна и предвидима политика, един сериозен ресурс 
за национална туристическа реклама”, каза Поли Карастоянова, изпълнителен директор 
на Националния борд по туризъм, в студиото на Нова телевизия.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/poli-karastoyanova-turizmat-e-pole-na-ikonomicheska-diplomatsiya/
http://tourismboard.bg/news/poli-karastoyanova-obedinenie-na-turisticheskiya-bransh-e-naj-vazhnata-stapka/
http://www.moreto.net/novini.php?n=375832
http://faragency.bg/bg/promenite-v-zakona-za-turizma-davat-vazmozhnost-za-opredelyane-statuta-na-natsionalnite-kurorti/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/angelkova-predlaga-nacionalnite-kurorti-da-bydat-izkliucheni-ot-zakona-za-shuma-262769/
https://www.actualno.com/video/5-ta-godishna-sreshta-na-nacionalnija-bord-po-turizym-panel-go-digitall-6196.html
https://www.actualno.com/society/angelkova-turcija-ni-konkurira-v-privlichaneto-na-ruski-turisti-news_679293.htm
http://bulpress.info/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BA%D1%8A%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-5-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5/
https://www.blitz.bg/obshtestvo/svetovni-khotelski-verigi-navlizat-u-nas_news606565.html
http://pik.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8A%D0%BB-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-news757342.html
https://www.economic.bg/bg/news/10/svetovni-hotelski-verigi-planirat-da-stapyat-u-nas.html
https://gradat.bg/news/2018/06/13/3199247_spa_uelnes_i_medicinskiiat_turizum_v_bulgariia_-_vse/
http://www.duma.bg/node/168842
http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/angelkova-turciia-ni-vzima-ruski-turisti
https://www.manager.bg/turizm/ruskite-zapisvaniya-za-pochivka-v-blgariya-namalyavat
http://www.cross.bg/sektora-tyrizum-sofia-1576712.html#.WyJ2nNR940M
http://www.focus-news.net/news/2018/06/12/2532893/ministar-nikolina-angelkova-prez-poslednite-godini-sme-svideteli-na-edin-ustoychiv-rast-po-otnoshenie-na-chuzhdestrannite-turisti.html


Саморегулация при категоризацията на местата за настаняване 
иска Националният борд по туризъм

Важно  е  да  се  синхронизира  методиката  по 
категоризиране  на  местата  за  настаняване,  така  че 
четирите  звезди  в  Пазарджик  да  са  равни  на  четирите 
звезди  в  Дюселдорф,  петте  звезди  в  София  да  са  като 
петте звезди в Мелбърн, Торонто и т.н., Мартин Захариев, 
заместник-председател на Управителния съвет на НБТ, в 

ефира на Дарик радио на 9 юни 2018 г.
Повече информация

Новини от членовете на НБТ

Албена с  впечатляваща кандидатура за Европейски курорт на 
спорта 2019

Ваканционно  селище  Албена  беше  посетено  от 
инспекторите  на  ACES  EUROPA,  които  провериха 
готовността му да бъде Европейски курорт на спорта за 
2019-та.  Ако  бъде  избран  Албена  ще  стане  първият  в 
историята Европейски курорт на спорта. ACES определя 
столици, градове и малки градове на спорта от 2000 г., но 

от идната година вече ще включва и новата титла – Европейски курорт на спорта.
Повече информация

Изложба „Еден – дизайн от стъкло за интериора” на Фондация 
„Св. Св. Константин и Елена”

Изложбата  „Еден  –  светлинна  инсталация  на  форми от 
духано стъкло” на младата художничка Веселина Гекова, 
която  спечелили  финансиране  по  стипендиантска 
програма „Изкуства” на Фондация Св. Св. Константин и 
Елена”,  ще бъде представена  в  Галерия  “Графит“  в  гр. 
Варна. Повече информация.

http://tourismboard.bg/news/samoregulatsiya-pri-kategorizatsiyata-na-mestata-za-nastanyavane-iska-natsionalniyat-bord-po-turizam/
http://tourismboard.bg/news/mezhdunaroden-turnir-po-shahmat-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/izlozhba-eden-dizajn-ot-staklo-za-interiora-na-fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena/


Регионални новини от България

4 и 5-звездните хотели по Черноморието са запълнени на 100 % 
за юли и август 2018

Най-голямо  търсене  има  в  четири  и  петвездните  хотели,  които  за  юни  и 
септември са запълнени на 90 %, а през юли и август на 100 %. Това коментира пред 
журналисти министърът на туризма Николина Ангелкова, цитирана от агенция Фокус.

Повече информация

Сезонът на Слънчев бряг започна със замерване на шума

Оказа се, че и морето е много шумно – цели 62 децибела при позволени 65.
Повече информация

Международни новини от България и света

Черноморските държави ще имат общ туристически бранд

Държавите  от  Черноморското  икономическо 
сътрудничество  (ЧИС)  поемат  ангажимент  за 
изработване на общ туристически бранд, съобщи днес 
във Варна министърът на туризма Николина Ангелкова. 
Тя участва в среща на ресорните министри от страните-
членки на организацията, провеждаща се в рамките на 

Българското председателство. Повече информация

2 ирански авиокомпании ще летят до Варна това лято

За настоящия сезон Лято 2018 г. две ирански авиокомпании са изразили желание 
да  летят  до  нашата  страна  и  по-конкретно  до  морската  ни  столица  Варна.  Това  са 
„Махан Ер“ и „Кешим Ер“, заявява министърът на транспорта Ивайло Московски.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/2-iranski-aviokompanii-shte-letyat-do-varna-tova-lyato/
http://tourismboard.bg/news/chernomorskite-darzhavi-shte-imat-obsht-turisticheski-brand/
http://tourismboard.bg/news/4-i-5-zvezdnite-hoteli-po-chernomorieto-sa-zapalneni-na-100-za-yuli-i-avgust-2018/
http://tourismboard.bg/news/sezonat-na-slanchev-bryag-zapochna-sas-zamervane-na-shuma/

