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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 6-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО 

ТУРИЗЪМ 

 

На 23 Април, 2019 г., Хотел Хилтън, София, ще се проведе 6-та годишна среща 

на НБТ със съдействието на Министерство на туризма и Столична община. 

Темата на срещата е "2019 – година на вътрешния туризъм, инвестициите и 

иновациите". 

Генерален спонсор на събитието е VIVACOM. 

Вж. Програма 

  
 

 

http://tourismboard.bg/?event=6-ta-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam
http://tourismboard.bg/?event=6-ta-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam
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 Национален борд по туризъм стана Пряк член на Българската 

търговско-промишлена палата 

 

НБТ е вече Пряк член на Българската 

търговско-промишлена палата. Това стана с 

решение на Изпълнителен съвет на БТПП, 

отразено в протокол No 134/6-2019 от 

02.04.2019 г. Сертификатът за членството на 

БНТ е подписан от г-н Цветан Симеонов, 

Председател на БТПП. 

Повече информация 

 

  

 

 Среща на ръководството на НБТ с кмета на Столична община 

 

Д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ, и д-р Мартин 

Захариев, зам-председател на НБТ, се срещнаха с кмета на Столична община г-жа 

Йорданка Фандъкова. 

На срещата бяха обсъдени възможностите на взаимодействие между двете 

структури, като бе потвърдено съдействието на Столична община при провеждането на 

предстоящата 6-та годишна среща на туристическия бизнес. 

Повече информация 

  
 

 

 НБТ взе участие на XVI-то Редовно заседание на Националния 

икономически съвет към МС като представител на БТПП 

 

Сдружение Национален борд по туризъм, представлявано от д-р Полина 

Карастоянова и д-р Мартин Захариев, взе участие като представител на БТПП в XVI-то 

Редовно заседание на Националния икономически съвет към МС, което се проведе в 

Министерството на икономиката на 2 април 2019 г. 

На заседанието беше представен на дневен ред за обсъждане ЗИД на Закона на 

българското гражданство и инвестиционната имиграционна програма, която да позволи 

на граждани от трети страни да придобият гражданство в България чрез инвестиции. 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/natsionalen-bord-po-turizam-e-pryak-chlen-na-balgarskata-targovsko-promishlena-palata/
http://tourismboard.bg/news/natsionalen-bord-po-turizam-e-pryak-chlen-na-balgarskata-targovsko-promishlena-palata/
http://tourismboard.bg/news/sreshta-na-rakovodstvoto-na-nbt-s-kmeta-na-stolichna-obshtina/
http://tourismboard.bg/news/sreshta-na-rakovodstvoto-na-nbt-s-kmeta-na-stolichna-obshtina/
http://tourismboard.bg/news/nbt-vze-uchastie-na-xvi-to-redovno-zasedanie-na-natsionalniya-ikonomicheski-savet-kam-ms-kato-predstavitel-btpp/
http://tourismboard.bg/news/nbt-vze-uchastie-na-xvi-to-redovno-zasedanie-na-natsionalniya-ikonomicheski-savet-kam-ms-kato-predstavitel-btpp/


  

 
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 

 

 

 

 

 Д-р Полина Карастоянова: Задължително е да има реципрочност 

при действията на бизнеса и държавата 

 

Задължително е да има реципрочност 

при действията на бизнеса и държавата. Това 

заяви изпълнителният директор на 

Националния борд по туризъм (НБТ) д-р 

Полина Карастоянова по повод инициативата 

"Неочаквана ваканция" 2019 пред в-к Труд. 

Държавата трябва да помисли за 

финансови отстъпки и стимули, за да 

подкрепи един от най-силно работещите 

сектори за износ в страната - туризмът, каза още д-р Карастоянова. 

Повече информация 

  

 

  

 

  

 
 Регионални новини от България 
 

 

 Инициативата „Неочаквана ваканция“ с нова концепция 

 

Концепцията на кампанията, инициирана от Министерството на туризма през 

2019 г., е при заплащане на две нощувки в България туристите да получават трета 

безплатно, предоставена от съответното място за настаняване. Целта е да се удължат 

активните зимен и летен сезон, както и да се разбие стереотипът за уикенд пътуванията 

с до 2 нощувки. 

Всеки хотелиер, присъединил се към идеята, става партньор на националната 

кампания. Тя ще бъде широко популяризирана в български медии и ще е с 

продължителност от два месеца – април и май. 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-zadalzhitelno-e-da-ima-retsiprochnost-pri-dejstviyata-na-biznesa-i-darzhavata/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-zadalzhitelno-e-da-ima-retsiprochnost-pri-dejstviyata-na-biznesa-i-darzhavata/
http://tourismboard.bg/news/initsiativata-neochakvana-vakantsiya-s-nova-kontseptsiya/
http://tourismboard.bg/news/initsiativata-neochakvana-vakantsiya-s-nova-kontseptsiya/
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 Круизите се завръщат 

 
Според началника на морската гара 

във Варна к.д.п. Александър Аврамов 

налице са сигнали, че круизите се 

завръщат. Той припомни, че за цялата 2018 

г. не е имало нито един турист по тази 

линия, но след броени седмици идва 

лайнер. 

Той не скри, че липсата на такъв 

туризъм удря сериозно целия бранш и 

бизнеса в черноморските ни градове, съобщи в-к Черно море. 

Повече информация 

  

 

 Къде ще почиваме през лятото и колко ще ни струва 

ваканцията? 

 
Цените са в много голям диапазон и има значение дали ще почиваме през юни, 

август или септември. Затова говорим за три сезона - нисък, среден и висок, заяви доц. 

Румен Драганов по bTV. 

Повече информация 

 

 

 

  

Международни новини от България и света 
 

 

 Министър Ангелкова взе участие в 19-ата Глобална среща на 

върха на Световния съвет за пътувания и туризъм 

 

Диалогът на лидерите бе посветен на добрите практики за максимално 

привличане на инвестиции към туристическите дестинации чрез подобряване на бизнес 

средата, така че да се осигури дългосрочен устойчив растеж и конкурентоспособност на 

сектора. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/kruizite-se-zavrashtat/
http://tourismboard.bg/news/kruizite-se-zavrashtat/
http://tourismboard.bg/news/kade-shte-pochivame-prez-lyatoto-i-kolko-shte-ni-struva-vakantsiyata/
http://tourismboard.bg/news/kade-shte-pochivame-prez-lyatoto-i-kolko-shte-ni-struva-vakantsiyata/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-vze-uchastie-v-19-ata-globalna-sreshta-na-varha-na-svetovniya-savet-za-patuvaniya-i-turizam/
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 Министър Ангелкова проведе работни срещи в Испания 

 

Министър Ангелкова се срещна в Севиля с египетския министър на туризма 

Рания Ал-Машат, с министъра на туризма на Гърция Елена Кунтура, с г-н Хуайонг Ге, 

председател на борда на Юнион Пей Интернешънъл, с г-н с Гари Кнел, председател на 

National Geographic Partners, и с главния изпълнителен директор на „Томас Кук груп“ 

Петер Фанкхаузер, в рамките на 19-ата Глобална среща на върха на Световния съвет за 

пътувания и туризъм. 

Повече информация 

 

 

 3.2 милиона чуждестранни туристи са посетили Турция през 

първите два месеца на 2019 г. 
 

По данни на турското министерство 

на културата и туризма броят на 

посетителите през януари и февруари 2019 г. 

е със 7.4 процента по-голям спрямо същия 

период на миналата година. 

Най-голям брой чужденци са посетили 

Истанбул, близо 985 хиляди души. 

Повече информация 

 

  

 

 Близо 2 млрд. евро приходи е събрала Албания от туризъм 

 

Икономиката на Албания през 2018 

година в събрала над 1 милиард и 850 

милиона евро брутен доход от туризма – 

рекордни приходи в историята на страната. 

Официалните данни на Централната банка на 

Албания показват, че през последната година 

туризмът е един от най-динамичните и 

печеливши сектори на албанската 

икономика. Повече информация 

                                              

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotni-sreshti-v-ispaniya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotni-sreshti-v-ispaniya/
http://tourismboard.bg/news/3-2-miliona-chuzhdestranni-turisti-sa-posetili-turtsiya-prez-parvite-dva-mesetsa-na-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/3-2-miliona-chuzhdestranni-turisti-sa-posetili-turtsiya-prez-parvite-dva-mesetsa-na-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/blizo-2-mlrd-evro-prihodi-e-sabrala-albaniya-ot-turizam/

