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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Още медийното отразяване на 7-ма Годишна среща на Национален 

борд по туризъм: 

 

 Министерство на туризма: Важен акцент е дигитализацията, 

обяви министър Ангелкова на седмата годишна среща на НБТ 

 

Важен акцент в дейността ни е 

дигитализацията, това е настоящето за 

туризма -  в света потребителите на 

мобилни телефони са над 5,19 млрд, а 

активно използващите социалните медии - 

3,8 млрд, заяви министърът на туризма 

Николина Ангелкова, която откри седмата 

годишна среща на НБТ. 
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През следващия програмен период по програма програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ бизнесът, със съдействието на Министерството на туризма, ще 

може да се възползва от европейското финансиране за проекти свързани с 

дигитализацията. Ще има възможност за създаване на различни електронни паспорти 

на местата за настаняване и хранене, посочи още министър Ангелкова. 

Повече информация 

 

 
 

 Флагман: Бургаският депутат Петър Кънев откри туристически 

форум с Ангелкова и Фандъкова - отчете положителни резултати 

 

По вече заформяща се традиция 

мероприятието бе открито с приветствени 

слова на г-н Кънев, който е председател на 

парламентарната Комисия по икономическа 

политика и туризъм, на министъра на 

туризма Николина Ангелкова и на кмета на 

София Йорданка Фандъкова, пиши 

„Флагман“. 

 

Повече информация 

 
 

 

 Econimic: Започва работата по създаване на туристически бранд 

„София“ 

 

През последните години София се 

превръща във все по-разпознаваема 

туристическа дестинация. Развитието на 

столицата се оцени и тя бе поставена 

начело на редица престижни класации. 

Това заяви столичният кмет Йорданка 

Фандъкова, която взе участие в седмата 

годишна конференция на НБТ, предаде 

Economic. 

Повече информация 

 

  

http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-vazhen-aktsent-e-digitalizatsiyata-obyavi-ministar-angelkova-na-sedmata-godishna-sreshta-na-nbt/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvo-na-turizma-vazhen-aktsent-e-digitalizatsiyata-obyavi-ministar-angelkova-na-sedmata-godishna-sreshta-na-nbt/
http://tourismboard.bg/news/flagman-burgaskiyat-deputat-petar-kanev-otkri-turisticheski-forum-s-angelkova-i-fandakova-otchete-polozhitelni-rezultati/
http://tourismboard.bg/news/flagman-burgaskiyat-deputat-petar-kanev-otkri-turisticheski-forum-s-angelkova-i-fandakova-otchete-polozhitelni-rezultati/
http://tourismboard.bg/news/econimic-zapochva-rabotata-po-sazdavane-na-turisticheski-brand-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/econimic-zapochva-rabotata-po-sazdavane-na-turisticheski-brand-sofiya/
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Регионални новини от България 
 

 

 3,7 млрд. евро са приходите от международен туризъм в 

България през 2019 г. 
 

3,7 млрд. евро са приходите от международен туризъм за 2019 година у нас, 

сочат данните на БНБ. Резултатите показват ръст от 0,4% спрямо 2018 г. 

Повече информация 

 

 

 

 Над 8% ръст на приходите от нощувки в местата за настаняване 

през декември 2019 г. 
 

7.2% повече нощувки в местата за настаяване през декември 2019 г. в сравнение 

със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 

11.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, сочат данните на НСИ. 

Повече информация 

 

 

 

 Бургас e изключително атрактивен за събитиен туризъм 

 

Топ експерти от цял свят, 

ангажирани в сферата на събитийния 

туризъм, посетиха Бургас, за да проучат 

потенциала на града за провеждане на 

конференции, изложения, конгреси и 

тематични международни форуми. Те 

останаха очаровани от новото бижу - 

Конгресен център Бургас, който е подходящ 

за провеждането както на големи, така и на по-малък формат събития. 

Повече информация 

 
 

 

 

http://tourismboard.bg/news/3-7-mlrd-evro-sa-prihodite-ot-mezhdunaroden-turizam-v-balgariya-prez-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/3-7-mlrd-evro-sa-prihodite-ot-mezhdunaroden-turizam-v-balgariya-prez-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/nad-8-rast-na-prihodite-ot-noshtuvki-v-mestata-za-nastanyavane-prez-dekemvri-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/nad-8-rast-na-prihodite-ot-noshtuvki-v-mestata-za-nastanyavane-prez-dekemvri-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/burgas-e-izklyuchitelno-atraktiven-za-sabitien-turizam/
http://tourismboard.bg/news/burgas-e-izklyuchitelno-atraktiven-za-sabitien-turizam/
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 Труд: 97,80 лева, за да докараме турист от Германия 

 

Поради големия обществен интерес в-к "Труд" представя какви са условията на 

обществената поръчка за разпределяне на 15 милиона лева от Министерството на 

туризма за привличане на чуждестранни туристи у нас. Поръчката е отворена до 26 

февруари 2020 г. 

Повече информация 

 

 
 

 Гости и жители на Ловеч разгледаха емблематични обекти в 

инициативата на Министерството на туризма „Денят за вас“ 

 

Ученици, туристи и жители на 

община Ловеч разгледаха емблематични за 

града туристически обекти в деня на 

отворените врати. Забележителностите 

„Къкринското ханче“ и „Музей на Левски“ 

посрещаха туристи без входна такса като 

част от инициативата „Денят за вас“ на 19 

февруари 2020 г., когато се отбелязват 147 

години от гибелта на Апостола на свободата 

Васил Левски. 

Повече информация 

 

 

 

  

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 Министър Ангелкова на двудневна визита в Полша 

 

Министърът на туризма Николина Ангелкова направи работно посещение във 

Варшава, придружавана от българска делегация, в която влизат кметове на няколко 

общини и представители на туристическия бизнес. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/trud-97-80-leva-za-da-dokarame-turist-ot-germaniya/
http://tourismboard.bg/news/trud-97-80-leva-za-da-dokarame-turist-ot-germaniya/
http://tourismboard.bg/news/gosti-i-zhiteli-na-lovech-razgledaha-emblematichni-obekti-v-initsiativata-na-ministerstvoto-na-turizma-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/gosti-i-zhiteli-na-lovech-razgledaha-emblematichni-obekti-v-initsiativata-na-ministerstvoto-na-turizma-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-dvudnevna-vizita-v-polsha/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-dvudnevna-vizita-v-polsha/
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 Софийска област може да развива успешен туризъм с регион 

Рабат, Мароко 

 

Областният управител на Софийска 

област Илиан Тодоров се срещна с 

генералния директор на департамента по 

туризъм  на регион Рабат-Сале-Кенитра 

Надя Бенслина, съобщи пресцентърът на 

Областна администрация Софийска област 

на 21 февруари 2020 г. 

По време на срещата бяха направени 

презентации на Софийска област и регион Рабат-Сале-Кенитра. 

Повече информация 

 

 

 

 ДДС регистрация при оборот над 85 хил. евро 

 

Прагът за задължителна регистрация по ДДС може да бъде увеличен от 

сегашните 50 хил. лв. годишен оборот на 85 хил. евро. Това става благодарение на 

приетите на заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси 

(ЕКОФИН) промени в Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС, 

съобщава в-к "Труд". 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/sofijska-oblast-mozhe-da-razviva-uspeshen-turizam-s-region-rabat-maroko/
http://tourismboard.bg/news/sofijska-oblast-mozhe-da-razviva-uspeshen-turizam-s-region-rabat-maroko/
http://tourismboard.bg/news/dds-registratsiya-pri-oborot-nad-85-hil-evro/
http://tourismboard.bg/news/dds-registratsiya-pri-oborot-nad-85-hil-evro/

