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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 7-МА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО 

ТУРИЗЪМ 

 

7-мата Годишна среща на Националния борд по туризъм ще се проведе на 14 

февруари, в рамките на „Ваканция & СПА Експо“ в Интерекспо Център, София, със 

съдействието на Министерство на туризма и Столична община, заедно с 1-вия Конгрес 

на университетите от Югоизточна Европа и Азия „Образованието в глобалния свят на 

новите технологии“, организиран от УНИБИТ, с подкрепата на НБТ. Генерални 

спонсори на събитието саVIVACOM и ПОЩЕНСКА БАНКА, корпоративни партньори 

– „Първа инвестиционна банка“ АД, „Геотехним“ ООД, „Philip Morris България“ ЕООД 

и Cushman&Wakefield/Forton. 

Вж. Програма 

 

 

  

http://tourismboard.bg/?event=7-ma-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam
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Регионални новини от България 
 

 

 Черноморските летища в България обслужиха над 4,9 милиона 

пътници през 2019 г. 
 

През 2019 година аерогарите във 

Варна и Бургас посрещнаха 4,9 милиона 

пътници и повече от 35 000 полета на 97 

български и чуждестранни авиокомпании. 

Въпреки изключително високият 

ръст на трафика от 2015 г. до 2018 г. от 

почти 50% и рекордната 2018 г., „Фрапорт 

Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД 

приключи годината със 10,7% спад на пътникопотока на двете летища.  

Над 12 милиона лева са планираните от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт 

Мениджмънт“ инвестиции в двете черноморски летища през 2020 г. 

Повече информация 

 

 

 

 Общините Батак и Велинград се присъединяват към 

инициативата на Министерството на туризма „Денят за вас“ 

 

Общините Батак и Велинград стават част от инициативата на Министерството на 

туризма - „Деня за вас“ . 

Повече информация 

 

 

 

 Ново изискване за имотите, предлагани през онлайн платформи 

 

Ново изискване за апартаментите, които се предлагат чрез онлайн платформи 

като Airbnb, Booking, Facebook и други интернет сайтове, предлагат депутати. Към 

законодателните промени, които предвиждат регистрация на имотите за краткосрочен 

наем, сега се добавя и задължението да се събере съгласието на поне 50% от етажната 

собственост. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/chernomorskite-letishta-v-balgariya-obsluzhiha-nad-4-9-miliona-patnitsi-prez-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/chernomorskite-letishta-v-balgariya-obsluzhiha-nad-4-9-miliona-patnitsi-prez-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/obshtinite-batak-i-velingrad-se-prisaedinyavat-kam-initsiativata-na-ministerstvoto-na-turizma-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/obshtinite-batak-i-velingrad-se-prisaedinyavat-kam-initsiativata-na-ministerstvoto-na-turizma-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/novo-iziskvane-za-imotite-predlagani-prez-onlajn-platformi/
http://tourismboard.bg/news/novo-iziskvane-za-imotite-predlagani-prez-onlajn-platformi/
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 Регистрират апартаментите за туристи 

 

Апартаментите, които се отдават 

кратковременно на туристи, включително и 

с посредничеството на онлайн платформи, 

ще се регистрират. Онези, които не го 

направят, ще плащат глоби. Това решиха 

народните депутати, които приеха 

промените в нормативни акт на второ 

четене в икономическа комисия. 

Веднага след като законът бъде приет ще бъде сформирана работна група, която 

да прецизира текстовете, които се отнасят до отдаването под наем на апартаменти с 

туристическа цел, обясни ресорният министър Николина Ангелкова. Прекрояването се 

налага заради решение на Съда на ЕС в Люксембург, според което дейността на 

отдаване на апартаменти под наем през платформата Airbnb не бива да подлежи на 

регистриране. 

Повече информация 

 

 

 

 Общините Батак и Велинград привлякоха млади хора в музеите 

и архитектурните си паметници с инициативата „Денят за вас“ 

 

Ученически групи, студенти и 

български туристи се включиха в 

инициативата на Министерството на 

туризма „Денят за вас“ в Батак. С вход 

свободен бяха Исторически музей - Батак, 

Балинова и Шарова къща. 

Община Велинград пък се 

присъедини към инициативата с вход 

свободен в Историческия музей. 

Повече информация 

 

 

 

 

  

http://tourismboard.bg/news/registrirat-apartamentite-za-turisti/
http://tourismboard.bg/news/registrirat-apartamentite-za-turisti/
http://tourismboard.bg/news/obshtinite-batak-i-velingrad-privlyakoha-mladi-hora-v-muzeite-i-arhitekturnite-si-pametnitsi-s-initsiativata-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/obshtinite-batak-i-velingrad-privlyakoha-mladi-hora-v-muzeite-i-arhitekturnite-si-pametnitsi-s-initsiativata-denyat-za-vas/
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Международни новини от чужбина 
 

 

 От какво пестят туристите при пътуване? 

 

 

Анкетирани в проучване разказаха за 

какво са готови да платят по-малко. 

Оказва се, че голяма част от 

анкетираните – 63% не са готови да пестят 

от разходите за храна и развлечения. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ot-kakvo-pestyat-turistite-pri-patuvane/
http://tourismboard.bg/news/ot-kakvo-pestyat-turistite-pri-patuvane/

