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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, 2020 г., в рамките на Ваканция & СПА Експо в град София, със съдействието 

на Министерство на туризма, Министерство на икономиката и Столична община. 

 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/?event=7-ma-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam
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 Д-р Полина Карастоянова: Интересът на българските туристи 

към страната ни е безусловен 

 

2019 г. е трудна, но завърши с добри 

резултати, обяви изпълнителният директор 

на НБТ д-р Карастоянова в интервю за 

телевизия "Bulgaria ON AIR" на 14 януари 

2020 г. 

"Има стабилна основа, върху която 

туризмът се развива. Има устойчивост и 

дори фактори, независещи от нас, все още 

дават възможност българският туризъм да бележи положителен тренд на развитие и да 

регистрира малък ръст", посочи д-р Карастоянова. 

Повече информация 

 

 

 

 

Регионални новини от България 
 

 

 Първите резултати от внедряването на ЕСТИ сочат устойчивост 

в българския туризъм 

 

Министърът на туризма 

Николина Ангелкова проведе работна 

среща с местната власт и бизнеса в 

Разлог. В нея участва и кметът на 

общината инж. Красимир Герчев. 

Откакто ЕСТИ действа, нощувките в 

общината също бележат ръст. За 

миналата година тук те са били над 376 

хил. в хотели и места за настаняване и се 

отбелязват значителни увеличения 

спрямо предходните две години. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-interesat-na-balgarskite-turisti-kam-stranata-ni-e-bezusloven/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-interesat-na-balgarskite-turisti-kam-stranata-ni-e-bezusloven/
http://tourismboard.bg/news/parvite-rezultati-ot-vnedryavaneto-na-esti-sochat-ustojchivost-v-balgarskiya-turizam/

