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Новини   от Национален борд по туризъм  

27 септември е Световен ден на туризма

Честит Световен ден на туризма!
От името на Националния борд по туризъм пожелаваме на всички членове на 

организацията,  партньори и колеги, успешно бизнес развитие в областта на туризма, 
лични и професионални постижения.

Световният ден на туризма се чества ежегодно на 27 септември. През 2018 г. 
мотото на световното честване е „Туризмът и дигиталната трансформация“.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/27-septemvri-e-svetoven-den-na-turizma/


Новини от други НПО в сектора на туризма

5-ти конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм

Мотото на конгреса, който се провежда с подкрепата 
на  Министерството  на  туризма, е  „България  –  лидер  в 
здравния  туризъм  на  Балканите.  Четири  сезона 
медикъл/СПА, таласо, СПА и уелнес туризъм“.

Повече информация

Министерството на туризма със специален приз от  годишните 
награди на БУБСПА

Министерството на туризма получи специалната годишна награда „Най-добър 
партньор“ на БУБСПА. Церемонията се състоя по време на заключителната част на 
петия конгрес на организацията, който се проведе в общините Гоце Делчев и Гърмен на 
26 и 27 септември 2018 г.

Повече информация

Регионални новини от България

Министерството  на  туризма  обяви  нов  конкурс  за  детска 
рисунка „Моята ЕДЕН дестинация в България“

Инициативата  е  в  изпълнение  на  проекта  „Комуникационна  кампания  за 
популяризиране  на  дестинациите  ЕДЕН  в  България  –  III  издание“,  финансиран  по 
програма COSME 2014 -2020 г. на ЕС.

ЕДЕН  дестинациите  в  България  са  17  -  Ямбол,  Драгоман,  Ардино,  Чавдар, 
Мездра,  Силистра,  Луковит,  Сандански,  Кюстендил,  Белоградчик,  Белица,  Сапарева 
баня, Каварна, Враца, Странджа, Казанлък и Кърджали.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-obyavi-nov-konkurs-za-detska-risunka-moyata-eden-destinatsiya-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-sas-spetsialen-priz-ot-godishnite-nagradi-na-bubspa/
http://tourismboard.bg/news/5-ti-kongres-na-balgarskiya-sayuz-po-balneologiya-i-spa-turizam/


Международни новини от България и света

Подготвят версия на китайски език в туристическия портал на 
България

Китай  е  изключително  важен  за  туризма  в 
европейски  мащаб,  работим  целенасочено  за 
популяризиране  на  България  като  туристическа 
дестинация  на  пазар  Китай.  Подготвяме  маркетингова 
кампания  за  привличане  на  гости  от  Китай,  която 
планираме да бъде реализирана през следващата година. 

Официалният туристически портал на България ще бъде достъпен и на китайски език, 
след  обновяването  му  през  2019  г.  Това  каза  министърът  на  туризма  Николина 
Ангелкова на работна среща с китайски бизнесмени и инвеститори, която се проведе на 
21 септември 2018 г. в София.

Повече информация

Министър Ангелкова участва в Световния икономически форум 
в Ню Йорк

Министърът на туризма Николина Ангелкова участва във второто издание на 
Световния икономически форум в Ню Йорк. Той се проведе в периода 24-25 септември 
2018 г., като основни акценти в тазгодишното му издание са възможности и фактори за 
влияние върху устойчивото развитие. Официални гости на събитието бяха проф. Клаус 
Шваб, основател и председател на Световния икономически форум, и Бил Де Блазио, 
кмет на Ню Йорк.

Министър  Ангелкова  е  на  събитието  по  лична  покана  на  г-н  Борге  Бренде, 
президент на форума.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-uchastva-v-svetovniya-ikonomicheski-forum-v-nyu-jork/
http://tourismboard.bg/news/podgotvyat-versiya-na-kitajski-ezik-v-turisticheskiya-portal-na-balgariya/

