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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЩАНД НА БЪЛГАРИЯ  

НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ „ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО“,  

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР /15.02-17.02.2023/ 

Министерство на туризма има удоволствието да отправи покана за участие на националния щанд 
на България на 39-то издание на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа 
Експо“, което ще се проведе в Интер Експо център в периода 15-17 февруари 2023 г.  

В изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002-C03/23.05.2018 г. „Повишаване на капацитета 
на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на 
Организациите за Управление на Туристическите Райони, Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“, Министерство на туризма предвижда участие на малки и средни 
предприятия от деветте туристически района в международни борси, туристически събития и 
изложения, B2B срещи, форуми и др.  

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на малките и средни 
предприятия (МСП)за устойчиво развитие на туризма посредством институционална подкрепа за 
създаване и функциониране на ОУТР в отделните туристически райони. МСП в сектор туризъм се 
нуждаят от подкрепа за засилване на капацитета им за излизане и налагане в рамките на 
регионалните, националния и международния пазари. 

Целевите групи по проекта са МСП в областта на туризма, асоциации и обединения на бизнеса, 
които са свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги за подкрепа на 
бизнеса и подобряване на бизнес-средата в сферата на туризма. 

„Ваканция и Спа Експо“ е най-мащабният туристически форум в България, предназначен за 
професионалисти и широка публика. Предстоящото 39-то издание през 2023 година ще се 
проведе под мотото „Динамика и доверие!“.  

На изложението МСП в сектор туризъм ще имат възможност да покажат своите туристически 
продукти, да срещнат партньори, да обменят идеи и да се запознаят с постиженията на 
туристическия бизнес в страната и чужбина. 

При проявен интерес, може да заявите писмено своето участие, като изпратите попълнено 
заявление на адрес: exhibition@tourism.government.bg в срок до 30.11.2022 г. 

Разходите за настаняване, квартирни и дневни на допуснатите до участие организации, ще бъдат 
за сметка на Проект BG16RFOP002-2.010-0002-C03/23.05.2018 г. „Повишаване на капацитета на 
МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на 
Организациите за Управление на Туристическите Райони, Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Иновации и 
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конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. 

Пълна информация за международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо“, можете 
да получите на интернет страницата на борсата http://www.holidayfair-sofia.com/. 

 


