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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 се проведе на 14 

февруари 2020 г., 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 – VIVACOM и ПОЩЕНСКА БАНКА, корпоративни партньори 

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

и Cushman&Wakefield/Forton. 

 

Отразяване на събитието от медийни партньори: 
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 БТА: Национален борд по туризъм - годишна среща 

 

Седмата годишна среща на 

Националния борд по туризъм се проведе в 

Интер Експо Център. Форумът е в рамките 

на туристическата борса "Ваканция и СПА 

Експо", съобщи агенция БТА, която е 

медиен партньор на събитието. 

Повече информация 

 
 

 

 

 24 часа: Българите пътуват все повече в България, 100 хиляди 

туристи дошли от Америка 

 

Все повече българи избират да 

пътуват в България. Ръстът на родните 

туристи, почивали у нас за 2019 г. е в 

рамките на 5,9%, обяви министърът на 

туризма Николина Ангелкова на 

откриването на Седмата годишна среща на 

Националния борд по туризъм, съобщи "24 

часа", медиен партньор на събитието. 

 

Повече информация 

 
 

 

 Труд: Национално конгресно бюро ще донесе милиони евро на 

София 

 

 

Кметът на София Йорданка 

Фандъкова прие поканата на НБТ да бъде 

лидер в процеса на сформирането на новата 

организация, чиято цел е да привлече 

големи събития и форуми, които да се 

провежда в България. 

http://tourismboard.bg/news/natsionalen-bord-po-turizam-godishna-sreshta/
http://tourismboard.bg/news/natsionalen-bord-po-turizam-godishna-sreshta/
http://tourismboard.bg/news/24-chasa-balgarite-patuvat-vse-poveche-v-balgariya-100-hilyadi-turisti-doshli-ot-amerika/
http://tourismboard.bg/news/24-chasa-balgarite-patuvat-vse-poveche-v-balgariya-100-hilyadi-turisti-doshli-ot-amerika/
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Банките също биха станали партньори на подобна организация, ако се намери 

формата всички да печелят, подчерта изпълнителният директор и член на УС на Fibank 

Чавдар Златев. Сред предимствата на София за развитие на конгресен туризъм е и 

фактът, че столицата ни разполага с летище в центъра на града, подчерта председателят 

на Българската стопанска камара Радосвет Радев. 

Трябва да бъдат подпомогнати и малките общини, така че да привличат повече 

инвестиции, обясни съветникът на компания "Геотехмин" Стоян Сталев, цитиран от 

„Труд“, медиен партньор на 7-мата Годишна среща на НБТ. 

Повече информация 

 
 

 БНР: Започва създаването на продуктов бранд на София 

 

 

Столичната община започва работа 

по създаването на продуктов бранд на 

София, съобщи кметът Йорданка 

Фандъкова в рамките на Седмата годишна 

среща на Националния борд по туризъм, 

цитира БНР, медиен партньор на събитието. 

Повече информация 

 

 

 

 

 Сдружение Национален борд по туризъм проведе годишно Общо 

събрание на 12 февруари 2020 г. 
 

 

Сдружение Национален борд по 

туризъм проведе годишно Общо събрание 

на 12 февруари 2020 г. в гр. София. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/trud-natsionalno-kongresno-byuro-shte-donese-milioni-evro-na-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/trud-natsionalno-kongresno-byuro-shte-donese-milioni-evro-na-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/bnr-zapochva-sazdavaneto-na-produktov-brand-na-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/bnr-zapochva-sazdavaneto-na-produktov-brand-na-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/sdruzhenie-natsionalen-bord-po-turizam-provede-godishno-obshto-sabranie-na-12-fevruari-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/sdruzhenie-natsionalen-bord-po-turizam-provede-godishno-obshto-sabranie-na-12-fevruari-2020-g/
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 Д-р Мартин Захариев: От НБТ първи повдигаме теми от сектор 

Туризъм за публична обсъждане заедно с институциите 

 

Българският туризъм: къде е 

страната ни на световната карта? Д-р 

Мартин Захариев, зам.-предстедател на 

Националния борд по туризъм, в обстойно 

интервю за БНТ на 12 февруари 2020 г. 

 

Вж. интервю 

 

 

 

 Доц. Румен Драганов за състоянието на българския туризъм 

 

 

Доц. Румен Драганов, член на 

Контролния съвет на Националния борд по 

туризъм, разказа какво е общото състояние 

на българския туризъм в детайлно интервю 

за БНТ на 11 февруари 2020 г. 

 

Вж. интервю 

 

 

  

 

Регионални новини от България 
 

 

 Министър Горанов и ръководството на НАП обсъдиха с 

представителите на 22 бизнес организации въпроси от 

правоприлагането на Наредба Н-18 

 

Министърът на финансите Горанов проведе дискусия с представители на малкия 

и среден бизнес, хотелиери, ресторантьори и представители на различни асоциации, 

свързани с информационните технологии на работна среща, състояла се в 

Министерството на финансите на 10 февруари 2020 г. 

http://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-ot-nbt-parvi-povdigame-temi-ot-sektor-turizam-za-publichna-obsazhdane-zaedno-s-institutsiite/
http://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-ot-nbt-parvi-povdigame-temi-ot-sektor-turizam-za-publichna-obsazhdane-zaedno-s-institutsiite/
http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-za-sastoyanieto-na-balgarskiya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-za-sastoyanieto-na-balgarskiya-turizam/
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На срещата присъстваше и д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на 

Националния борд по туризъм. 

Повече информация 

 

 

 

 Чепеларе се включи в инициативата „Денят за вас” на 

Министерството на туризма 

 

Единственият у нас музей на ски спорта, който се намира в Чепеларе, бе с вход 

свободен на 9 февруари 2020 г. като част от инициативата „Денят за вас” на 

Министерството на туризма. 

Повече информация 

 

 

 

  

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 Официално София е на трето място в категория “Европейски 

град на бъдещето 2020/21 по стратегия за привличане на преки 

чуждестранни инвестиции“ 

 

Официално София е на трето място в категория “Европейски град на бъдещето 

2020/21 по стратегия за привличане на преки чуждестранни инвестиции“ заедно с 

Лондон и Дъблин! София печели още 4 места в класацията на fDi Intelligence 

„Европейски градове и региони на бъдещето 2020/2021“. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-goranov-i-rakovodstvoto-na-nap-obsadiha-s-predstavitelite-na-22-biznes-organizatsii-vaprosi-ot-pravoprilaganeto-na-naredba-n-18/
http://tourismboard.bg/news/ministar-goranov-i-rakovodstvoto-na-nap-obsadiha-s-predstavitelite-na-22-biznes-organizatsii-vaprosi-ot-pravoprilaganeto-na-naredba-n-18/
http://tourismboard.bg/news/chepelare-se-vklyuchi-v-initsiativata-denyat-za-vas-na-ministerstvoto-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/chepelare-se-vklyuchi-v-initsiativata-denyat-za-vas-na-ministerstvoto-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ofitsialno-sofiya-e-na-treto-myasto-v-kategoriya-evropejski-grad-na-badeshteto-2020-21-po-strategiya-za-privlichane-na-preki-chuzhdestranni-investitsii/
http://tourismboard.bg/news/ofitsialno-sofiya-e-na-treto-myasto-v-kategoriya-evropejski-grad-na-badeshteto-2020-21-po-strategiya-za-privlichane-na-preki-chuzhdestranni-investitsii/

