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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 6-тата годишна среща на Националния борд по туризъм се 

проведе под мотото „2019 – година на вътрешния туризъм, 

инвестициите и иновациите“ 

 

1% от приходите от туризма да се инвестират в национална реклама поиска НБТ. 

НБТ ще издигне кандидатурата на София за Европейска столица на интелигентния 

туризъм 2020. 

В срещата взеха участие представители на институциите на най-високо ниво, 

вкл. министърът на туризма Ангелкова, кметът на София Фандъкова, председателят на 

комисията по икономическа политика и туризъм в 44 НС Кънев, както и над 150 лидери 

в туристическия бранш, международни и местни корпорации и организации, сред които 

представители на IT компании, телекоми, банки и финансови институции, 

работодателски и браншови организации. Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/6-tata-godishna-sreshta-na-natsionalniya-bord-po-turizam-se-provede-pod-mototo-2019-godina-na-vatreshniya-turizam-investitsiite-i-inovatsiite/
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 6-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО 

ТУРИЗЪМ: МОНИТОРИНГ В МЕДИИТЕ 

 

Акцентите от проведената 6-та 

годишна среща на НБТ са отразени в: 

 

ПР-центровете на 

2 министерства: на туризма и на 

отбраната 

1 министър: г-жа Ангелкова, Фейсбук 

1 община: Столична 

2 държавни дружества: НДК, Софийска опера и балет 

1 НПО: БТПП 

2 юридически дружества: Пощенска банка, Галакси Инвестмънт Груп 

 

над 60 медии: 

3 обществени медии: БНТ, БНР, БТА 

2 национални телевизии: бТВ, Нова 

1 национално радио: Дарик 

3 телевизии: ПИК ТВ, Bulgaria On Air, ТВ Европа 

3 регионални радио-вериги: Фокус, Витоша, 105.6 Новините сега 

4 агенции: Фокус, БГНЕС, КРОСС, Блиц 

6 национални издания: Труд, 24 часа, Стандарт, Монитор, Марица, Дневник 

над 14 новинарски сайта: ДИР, ДнесБГ, ДарикНюз, НюзБГ, Актуално, Факти, 

НовиниБГ, Офнюз, Днес+, Топновини, 24новини, ФрогНюз, Би Нюз, Флагман и др. 

3 икономически издания: Икономика, Банкер, Мениджър 

5 икономически сайта: Инвестор, Експерт, Профит, Строителство Имоти, 

Строител 

5 специализирани сайта: БГтуризъм, Градът, Столица, ТехНюз, ИнсМаркет 

и още над 12 онлайн издания, сред които Дума, Утро, 7дниБългария, Петел, 

Дебати и др. 

Повече информация 

 

  

 

 
 

http://tourismboard.bg/news/6-ta-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam-v-mediite/
http://tourismboard.bg/news/6-ta-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam-v-mediite/
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 Изпълнителният директор на Националния борд по туризъм д-р 

Полина Карастоянова пред „Труд”: Умният град може да бъде най-

голямото ни предимство 

 

Как би могла да се развива още по-

успешно дестинация София, как новите 

технологии могат да се превърнат в двигател 

за индустрията, какви са възможностите за 

насърчаване на инвестициите в туризма и как 

секторът може да мултиплицира развитието 

на родната икономика. Тези теми и каква е 

целта на форума разказва изпълнителният 

директор на Националния борд по туризъм (НБТ) д-р Полина Карастоянова. 

Прочети интервю 

 

  
 

 Д-р Мартин Захариев: Туристическа София е неузнаваема в 

последните три-четири години 

 

Ние пак ще имаме растеж в туризма, но 

не в този мащаб, в който имахме през 

последните 3 до 5 години, каза в студиото на 

"Денят започва с Георги Любенов" на 21 

април 2019 г. д-р Мартин Захариев, зам-

председател на НБТ. 

Прочети интервю 

 

  
 

 Д-р Полина Карастоянова: Туристическият бранш иска спешно 

пари от държавата за реклама 

 

Предлагаме коренна промяна в модела 

на финансиране на туризма, заяви в ефира на 

Нова телевизия д-р Полина Карастоянова, 

изпълнителен директор на НБТ, на 22 април 

2019 г. Прочети интервю 

http://tourismboard.bg/news/izpalnitelniyat-direktor-na-natsionalniya-bord-po-turizam-d-r-polina-karastoyanova-pred-trud-umniyat-grad-mozhe-da-bade-naj-golyamoto-ni-predimstvo/
http://tourismboard.bg/news/izpalnitelniyat-direktor-na-natsionalniya-bord-po-turizam-d-r-polina-karastoyanova-pred-trud-umniyat-grad-mozhe-da-bade-naj-golyamoto-ni-predimstvo/
http://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-turisticheska-sofiya-e-neuznavaema-v-poslednite-tri-chetiri-godini/
http://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-turisticheska-sofiya-e-neuznavaema-v-poslednite-tri-chetiri-godini/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-turisticheskiyat-bransh-iska-speshno-pari-ot-darzhavata-za-reklama/
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Министър Росен Желязков обсъди възможностите за 

сътрудничество с ръководството на Националния борд по туризъм 

 

Министърът на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията Росен Желязков проведе 

работна среща с изпълнителния директор на 

Националния борд по туризъм д-р Полина 

Карастоянова и заместник-председателя на 

Управителния съвет на борда д-р Мартин 

Захариев на 23 април 2019 г. 

По време на разговора бяха обсъдени конкретни предложения за взаимно 

сътрудничество. Повече информация 

  
 

 Д-р Полина Карастоянова: Задава се спад на туризма, държавата 

трябва бързо да отпусне пари за реклама 

 

За предизвикателствата и шансовете 

пред туристическия бранш у нас OFFNews 

разговаря с изпълнителния директор на 

Националния борд по туризъм д-р Полина 

Карастоянова. 

Прочети интервю 

 

  
 

 Д-р Полина Карастоянова: Добрият туристически продукт днес е 

въпрос на състезание с времето 

 

Какви са възможностите за допълнително финансиране на туризма, какви са 

основните проблеми в сектора и как България може да се пребори в условията на 

изключително агресивна конкурентна среда – с новините в аванс Flashnews потърси д-р 

Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ. 

Прочети интервю 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-rosen-zhelyazkov-obsadi-vazmozhnostite-za-satrudnichestvo-s-rakovodstvoto-na-natsionalniya-bord-po-turizam/
http://tourismboard.bg/news/ministar-rosen-zhelyazkov-obsadi-vazmozhnostite-za-satrudnichestvo-s-rakovodstvoto-na-natsionalniya-bord-po-turizam/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-zadava-se-spad-na-turizma-darzhavata-tryabva-barzo-da-otpusne-pari-za-reklama/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-zadava-se-spad-na-turizma-darzhavata-tryabva-barzo-da-otpusne-pari-za-reklama/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanov-dobriyat-turisticheski-produkt-dnes-e-vapros-na-sastezanie-s-vremeto/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanov-dobriyat-turisticheski-produkt-dnes-e-vapros-na-sastezanie-s-vremeto/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ отбеляза 22 април – 

Международен ден на земята с няколко инициативи по озеленяване 

 

За поредна година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ се присъедини към 

зелените инициативи чрез кампании по озеленяване и облагородяване на зелените 

площи с цветя и дръвчета - в центровете за настаняване от семеен тип „Другарче“ и 

„Изгрев“, в центъра за специална образователна подкрепа „Св. Св. Кирил и Методий“ в 

с. Кривня и в курорта Св. Св. Константин и Елена. 

Повече информация 

 

 

 

  

 
 Регионални новини от България и чужбина 
 

 

 150 хил. българи отиват за празниците в чужбина 

 

Общо 130-150 хил. българи ще 

пътуват за чужбина по празниците, като 

основните предпочитания са за съседните 

балкански държави - Гърция, Турция, 

Северна Македония, Хърватска и Сърбия. 

Великобритания ще е №1 от по-

далечните европейски дестинации, като след 

нея се нареждат Италия, Испания и 

Германия. Това прогнозира за „Монитор” Константин Занков, главен експерт към 

Института за анализи и оценки в туризма. 

Повече информация 

  

  

http://tourismboard.bg/news/fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena-otbelyaza-22-april-mezhdunaroden-den-na-zemyata-s-nyakolko-initsiativi-po-ozelenyavane/
http://tourismboard.bg/news/fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena-otbelyaza-22-april-mezhdunaroden-den-na-zemyata-s-nyakolko-initsiativi-po-ozelenyavane/
http://tourismboard.bg/news/150-hil-balgari-otivat-za-praznitsite-v-chuzhbina/
http://tourismboard.bg/news/150-hil-balgari-otivat-za-praznitsite-v-chuzhbina/

