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Регионални новини от България

Николина Ангелкова: Няма напрежение в кабинета

Министърът на туризма Николина Ангелкова каза в предаването „Лице в лице” 
по bTV, че не вижда напрежение в кабинета. „Всеки от нас си изпълнява задълженията, 
за мен като министър на туризма е изключително важно как свършва летният сезон, 
гледаме на прага на зимния сезон”, посочи тя.

Ангелкова  подчерта,  че  не  е  имало  разговори  да  бъде  оттеглена  от  поста 
министър на туризма.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/nikolina-angelkova-nyama-naprezhenie-v-kabineta/


С  8,1%  се  увеличават  приходите  от  международен  туризъм  в 
България за периода януари-юли 2018 г.

Над 2 млрд. евро са приходите от международен туризъм у нас за първите седем 
месеца от настоящата година. Ръстът е с  8,1% в сравнение със същия период на 2017 г., 
сочат последните данни на Българската народна банка.

Повече информация

5-та кръгла маса по проекта „Сподели България“ в Кърджали

Основен фокус на дебата в Кърджали бяха дестинациите „Сакар“ и „Родопи“. 
Във  форума  участваха  министър  Ангелкова,  Севда  Камбурова,  заместник-областен 
управител  на  област  Кърджали  и  инж.  Красимир  Коев,  изпълнителен  директор  на 
Изпълнителна агенция по лозата и виното.

Повече информация

Чуждите туристи в София са се увеличили с над 6% през 2018 г.

Данните  на  общинското  предприятие  „Туризъм“  за  първите  седем  месеца  на 
2018 година показват увеличение с 6,36%, спрямо същия период на миналата година.

Повече информация

Министерството на туризма започва процедура по заличаване на 
71 туроператора от Националния туристически регистър

Заличените дружества няма да бъдат премахнати от НТР, но ще бъде отразена 
заповедта за заличаването им, като имената им са оцветени в червено.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-zapochva-protsedura-po-zalichavane-na-71-turoperatora-ot-natsionalniya-turisticheski-registar/
http://tourismboard.bg/news/chuzhdite-turisti-v-sofiya-sa-se-uvelichili-s-nad-6-prez-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/5-ta-kragla-masa-po-proekta-spodeli-balgariya-v-kardzhali/
http://tourismboard.bg/news/s-8-1-se-uvelichavat-prihodite-ot-mezhdunaroden-turizam-v-balgariya-za-perioda-yanuari-yuli-2018-g/


Съвместен проект на министерствата на туризма и на труда и 
социалната политика за обучение на кадри за туризма

Пилотният  проект  предвижда  хора,  регистрирани 
като  безработни  в  Агенцията  по  заетостта  да  бъдат 
обучавани  в  Държавно  предприятие  „Българо-германски 
център  за  професионално  обучение“,  в  центровете  в 
Царево  и  Смолян.  Средствата  за  квалификационните 
програми през  тази  година  се  отпускат  от  Националния 

план за действие по заетостта.
Повече информация

Фестивал „Бъдеще с традиции – Кърджали 2018”

Фестивалите  допринасят  за  повишаване  на  интереса  към  пътуванията  във 
вътрешността  на  страната,  извън  активните  месеци  за  почивка.  С  тях  се  обогатява 
качеството  на  предлаганите  услуги  и  страната  ни  затвърждава  имиджа  си  на 
дестинация  предлагаща  много  добър  продукт.  Това  заяви  министърът  на  туризма 
Николина  Ангелкова  по  време на  откриването  на  второто издание  на  фестивала  на 
българския бит и култура „Бъдеще с традиции – Кърджали 2018”.

Повече информация

Втори Фестивал на занаятите и изкуствата в Козлодуй

Козлодуй  има  голям  потенциал  да  стане  притегателен  център  за  културно-
исторически туризъм. По този начин общината ще има възможност да се превърне във 
все  по-търсена  и  атрактивна  туристическа  дестинация  за  четири  сезона.  Това  заяви 
министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  по  време  на  откриването  на  втория 
Фестивал на занаятите и изкуствата в Козлодуй.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/vtori-festival-na-zanayatite-i-izkustvata-v-kozloduj/
http://tourismboard.bg/news/festival-badeshte-s-traditsii-kardzhali-2018/
http://tourismboard.bg/news/savmesten-proekt-na-ministerstvata-na-turizma-i-na-truda-i-sotsialnata-politika-za-obuchenie-na-kadri-za-turizma/


Международни новини от България и света

Министър Ангелкова проведе работни срещи в Брюксел

На 19 септември 2018 г. министърът на туризма Николина Ангелкова запозна 
еврокомисар  Крецу  с  подготовката  на  заключителната  конференция  за  Българското 
председателство  на  Дунавската  стратегия,  обсъди  перспективите  пред  туризма  с 
генералния  директор  на  ГД „Бюджет“  на  ЕК Герт  Ян Коопман,  разговаря  с  Лоури 
Еванс,  генерален  директор  на  ГД "Вътрешен  пазар,  индустрия,  предприемачество  и 
МСП“ в ЕК, и проведе работна среща с генералния директор на ГД „Енергетика“ в ЕК 
Доминик Ристори, в Брюксел.

Повече информация

Създават  работна  група  за  стимулиране  на  двустранните 
инвестиции в областта на туризма между България и Турция

Министърът на туризма Николина Ангелкова разговаря в работен порядък с Н. 
Пр. Хасан Улусой, посланик на Република Турция в България, на 20 септември 2018 г.

Двамата набелязаха напредък по организацията за създаване на работна група с 
експерти  на  двете  държави,  чиято  цел  е  да  набележи  мерки  за  стимулиране  на 
двустранните инвестиции в областта на туризма и сътрудничество  при обучение на 
кадри за туризма. В дейността на работна група ще бъде и съвместното популяризиране 
на двете съседни държави пред далечни пазари.

Повече информация

Андора и Банско обменят опит в туризма

Кметът  на  община  Банско  и  съветникът  към 
министерството  на  туризма  –  Малин  Бистрин,  бяха  на 
работно  посещение  в  една  от  най-малките  и  най-високо 
разположени държави в Европа – Андора.

„Андора разполага  с  три ски зони,  310 км писти и 
най-високото  голф  игрище  в  Европа  –  на  2000  м  н.в. 

Храната и виното са превъзходни, имат прекрасни исторически и културни артефакти, 
красива природа и добре управляват своите ресурси” коментира Икономов.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/andora-i-bansko-obmenyat-opit-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/sazdavat-rabotna-grupa-za-stimulirane-na-dvustrannite-investitsii-v-oblastta-na-turizma-mezhdu-balgariya-i-turtsiya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotni-sreshti-v-bryuksel/


Google пусна услуга за туристи без планове

Технологичният гигант Google пусна пътеводител за 
туристи, които не обичат да правят конкретни планове за 
пътуванията си. Новата услуга  се казва Touring Bird и е 
достъпна  за  мобилни устройства,  като  може да подбира 
турове  и  екскурзии,  взимайки  предвид  интересите  и 
финансовите възможности на туриста.

Повече информация

Над една четвърт от световните туристи избират къде да пътуват 
заради храната

Глобализацията,  засилването  на  културните  и  икономическите  връзки  между 
Изтока и Запада, както и бумът на туризма в световен мащаб превръщат интереса към 
храната и националните кухни във все по-мощен стимул при избора на дестинация за 
пътуване.

Повече информация

Венеция с нови глоби за туристите

Във Венеция забраниха сядането по стълби и тротоари.
Общината  забрани  също  така  ползването  по  тесните  улици  на  велосипеди  и 

особено на популярните напоследък електрически возила на две колела.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/venetsiya-s-novi-globi-za-turistite/
http://tourismboard.bg/news/nad-edna-chetvart-ot-svetovnite-turisti-izbirat-kade-da-patuvat-zaradi-hranata/
http://tourismboard.bg/news/google-pusna-usluga-za-turisti-bez-planove/

