
  

 
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 
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Брой 124 / 2019 г. 

 

за периода 14 – 20 декември   2019 г. 
 

 

 

 

Изготвил: Иван Атанасов 

 

 

 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Заседание на УС и КС на НБТ на 18 декември 2019 г. 
 

 

На 18 декември 2019 г. в гр. София 

се проведе заседание на Управителния 

Съвет и Контролния Съвет на Националния 

борд по туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

http://tourismboard.bg/news/zasedanie-na-us-i-ks-na-nbt-na-18-dekemvri-2019-g/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Албена остава Европейски курорт на спорта и през 2020 

 

За втора поредна година 

ваканционно селище Албена е избрано за 

Европейски курорт на спорта. Престижното 

отличие се дължи на многобройните 

възможности за упражняване на различни 

спортове, както от професионалисти, така и 

от любители на активния начин на живот. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

Регионални новини от България 
 

 

 Раздадоха Годишните награди в туризма-2019 

 

 

Четвъртите Годишни награди в 

туризма–2019 бяха връчени на официална 

церемония на 16 декември 2019 г. в София 

от 18:30 часа в Централния военен клуб. 

Над 217 хил. гласа онлайн 

определиха победителите. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/albena-ostava-evropejski-kurort-na-sporta-i-prez-2020/
http://tourismboard.bg/news/albena-ostava-evropejski-kurort-na-sporta-i-prez-2020/
http://tourismboard.bg/news/razdadoha-godishnite-nagradi-v-turizma-2019/
http://tourismboard.bg/news/razdadoha-godishnite-nagradi-v-turizma-2019/
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 Министерството на туризма отличи новите 5 български ЕДЕН 

дестинации за здравен и балнеотуризъм 

 

На тържествена церемония в София с 

участието на министъра на туризма 

Николина Ангелкова бяха наградени 5 нови 

български ЕДЕН дестинации по проекта на 

Европейската комисия „Здравен и балнео 

туризъм GRO/SME/18/C/065 – Bulgaria 

Sanus per Aquam”. Той е финансиран по 

Програмата за конкурентоспособност на 

малките и средните предприятия (2014–2020 г.) COSME и стартира през април 2019 г. 

Община победител в конкурса стана Костенец с подгласници общините Самоков 

(дестинация с. Белчин), Баните, Сапарева баня и Ардино. 

Повече информация 

 

 

 Здравко Петров: София е уникална плетеница от епохи и 

стилове 

 

Урбанистът Здравко Петров се опитва чрез серия от беседи да разкаже на 

туристите за улиците на древна Сердика с картички. 

„Оказва се, че пътуваме по цял свят, познаваме световните столици, но не 

познаваме нашата със сгради като Народния театър „Иван Вазов“ или пък Военното 

министерство и техните истории зад фасадите“, посочи Здравко, който е урбанист по 

професия и разказвач по призвание. 

Повече информация 

 

 

 Министър Ангелкова проведе работна среща с Н. Пр. Джънг 

Джингю, посланик на Република Корея в България 

 

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща Н. Пр. 

Джънг Джингю, посланик на Република Корея в България, като основен акцент в 

разговора бяха конкретни инициативи за задълбочаване на сътрудничеството между 

двете държави в областта на туризма. Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-otlichi-novite-5-balgarski-eden-destinatsii-za-zdraven-i-balneoturizam/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-otlichi-novite-5-balgarski-eden-destinatsii-za-zdraven-i-balneoturizam/
http://tourismboard.bg/news/zdravko-petrov-sofiya-e-unikalna-pletenitsa-ot-epohi-i-stilove/
http://tourismboard.bg/news/zdravko-petrov-sofiya-e-unikalna-pletenitsa-ot-epohi-i-stilove/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-n-pr-dzhang-dzhingyu-poslanik-na-republika-koreya-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-n-pr-dzhang-dzhingyu-poslanik-na-republika-koreya-v-balgariya/
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 Спортната легенда Йордан Йовчев във видео за българския 

туризъм 

 

Легендата на спортната гимнастика 

Йордан Йовчев популяризира българския 

туризъм. „Елате в моята Родина, тя има много 

какво да Ви разкаже“, призовава шампионът в 

специално видео. 

В клипа той разказва за богатствата на 

България, за прекрасната природа, дългата 

история, културата, фолклора и занаятите. 

Повече информация 

 

 

 

  

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 Растежът на туризма засилва потенциала на сектора за 

устойчиво развитие 

 

Международните туристи са 

нарастнали с 4% в периода от януари до 

септември 2019 г., сочи статистиката на 

Световния барометър за туризъм на 

UNWTO. 

Прирастът на туризма продължава да 

изпреварва глобалния икономически 

растеж, което свидетелства както за 

огромния му потенциал за възможности за 

развитие в целия свят, така и за неговата устойчивост. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/sportnata-legenda-jordan-jovchev-vav-video-za-balgarskiya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/sportnata-legenda-jordan-jovchev-vav-video-za-balgarskiya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/rastezhat-na-turizma-zasilva-potentsiala-na-sektora-za-ustojchivo-razvitie/
http://tourismboard.bg/news/rastezhat-na-turizma-zasilva-potentsiala-na-sektora-za-ustojchivo-razvitie/

