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Новини   от Национален борд по туризъм  

Министър Ангелкова проведе работна дискусия с Управителния 
съвет и Контролния съвет на Националния борд по туризъм

Министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова 
проведе работна среща с ръководството на Националния 
борд по туризъм.  Дискусията  се проведе на 3 октомври 
2018 г., а поводът й беше обсъждане на актуални въпроси 
от устойчивото развитие на сектора.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-diskusiya-s-upravitelniya-savet-i-kontrolniya-savet-na-natsionalniya-bord-po-turizam/


Новини от членове на Национален Борд по Турзизъм

МЦ „Медика – Албена” за втора поредна година с приз за Най-
добър медикъл СПА комплекс

МЦ „Медика – Албена” за втора поредна година бе 
награден с приз "Най-добър медикъл СПА комплекс".

Отличието  получи  изпълнителният  директор  на 
лечебното  заведение  д-р  Ивайло  Христов,  по  време  на 
Петия  годишен  конгрес  на  Българския  съюз  по 
балнеология и СПА туризъм. Повече информация

Над 70 участници в спортна обиколка 110 години курорт Св. Св. 
Константин и Елена

Лекоатлетическа  обиколка,  посветена  на  110-
годишнината на курорта Св. Св. Константин и Елена, се 
проведе  в  най-стария  български  черноморски 
туристически  комплекс  на  29  септември  2018  г.  В 
спортното  състезание  се  включиха над  70  участници от 
лекоатлетически школи във Варна, спортното училище и 

индивидуални участници. Повече информация

Регионални новини от България

Над  5%  ръст  на  посещенията  на  чужденци  в  България  през 
август 2018 г.

През август 2018 г. посещенията на чужденци в България са 2 240.2 хил., или с 
5.4% повече  в  сравнение  с  август  2017  г.,  а  пътуванията  на  български  граждани  в 
чужбина през август 2018 г. са 736.7 хил., или с 8.3% над регистрираните през същия 
месец предходната година.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/nad-5-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-avgust-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/nad-70-uchastnitsi-v-sportna-obikolka-110-godini-kurort-sv-sv-konstantin-i-elena/
http://tourismboard.bg/news/mts-medika-albena-za-vtora-poredna-godina-s-priz-za-naj-dobar-medikal-spa-kompleks/


Министър  Ангелкова:  Седемте  балнео-  и  СПА  дестинации  на 
интерактивна карта,  ще  влязат  в  каталозите  за  събитията,  с  които 
популяризираме България

Новите 7 балнео- и СПА дестинации ще бъдат включени във всички събития, с 
които  популяризираме  България,  и  ще  насърчат  допълнително  притока  на  повече 
туристи от страната и чужбина към вътрешността на страната. Това заяви министърът 
на туризма Николина Ангелкова  на финалната  дискусия в София за представяне на 
дестинациите „Старопланинска“ и „Софийска“ на 4 октомври 2018 г

Повече информация

Министър Ангелкова: Собствениците на фирми с отнет лиценз 
няма да могат да работят в туризма

Собствениците и управителите на туристически компании, чийто лиценз е бил 
отнет, няма да имат право да създават или управляват нова компания с такава дейност в 
период от три години. Това съобщи в студиото на „Здравей, България” на 5 октомври 
2018  г.  министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  в  отговор  на  въпрос  как  се 
получава така, че туроператори с отнет лиценз заради измамени клиенти продължават 
да работят.

Повече информация

Международни новини от България и света

България  се  възприема  като  привлекателна  туристическа 
дестинация сред чужденците

България  се  възприема  като  привлекателна  туристическа  дестинация  и  има 
добри позиции в нашия наситен с туризъм регион. Това показва изследване на Галъп 
Интернешънъл сред представителна извадка в пет ключови за развитието на туризма у 
нас  държави – три големи пазара:  Германия,  Великобритания,  Русия  и  два  съседни 
пазара: Румъния и Сърбия. Резултатите представляват добра отправна точка преди края 
на летния сезон и преди началото на подготовката за зимния сезон.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/balgariya-se-vazpriema-kato-privlekatelna-turisticheska-destinatsiya-sred-chuzhdentsite/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-sobstvenitsite-na-firmi-s-otnet-litsenz-nyama-da-mogat-da-rabotyat-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-sedemte-balneo-i-spa-destinatsii-na-interaktivna-karta-shte-vlyazat-v-katalozite-za-sabitiyata-s-koito-populyarizirame-balgariya/


Министър Ангелкова участва в 17-ия Европейски туристически 
форум във Виена

Министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  участва  в  17-ия  Европейски 
туристически  форум  във  Виена.  Европейският  туристически  форум  традиционно  се 
провежда през октомври в държавата, която председателства Съвета на ЕС.

Министър Ангелкова проведе и работна среща във Виена с генералния секретар 
на Световната организация по туризъм към ООН Зураб Пололикашвили.

Повече информация

Министър Ангелкова: Туризмът е сериозен стимул за растеж за 
по-слаборазвити региони

Туризмът  е  сериозен  стимул  за  растеж  на  по- 
слаборазвитите  региони.  Министерството  на  туризма 
работи  целенасочено  за  популяризиране  на  местните 
богатства и провежда редица кампании за привличане на 
повече посетители във вътрешността на страната. Имаме и 
инициативи,  които  са  насочени  към  насърчаване  на 

пътуванията  на  българите  в  България,  което  води  до  стимулиране  на  вътрешния 
туризъм. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова при участието си в 
14-тата Конференция на европейските региони и градове, част от форум „Залцбургска 
среща на върха“ на 2 октомври 2018 г.

Повече информация

Работна  среща  на  министритите  на  туризма  на  България  и 
Австрия

Министър Ангелкова и г-жа Кьостингер, министър на устойчивото развитие и 
туризма на Австрия, подчертаха неразделната връзка между устойчивостта и туризма, 
която  допринася  за  запазване  на  статута  на  Европа  като  водеща  туристическа 
дестинация в света и популяризиране на културните и историческите ценности на ЕС. 
Двете се обединиха и около тезата,  че има голям потенциал за развитие на туризма 
между двете страни.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-ministritite-na-turizma-na-balgariya-i-avstriya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-turizmat-e-seriozen-stimul-za-rastezh-za-po-slaborazviti-regioni/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-uchastva-v-17-iya-evropejski-turisticheski-forum-vav-viena/


Българските туристи в топ 5 по посещения в Турция

Българите  са  сред  първите  десет  нации,  които 
посещават  най-често  Турция  с  туристическа  цел.  Това 
съобщава  министерството  на  културата  и  туризма  на 
нашата югоизточна съседка.

За първите 8 месеца на 2018 г. 1,4 милиона българи 
са  пътували  до Турция.  Това ни нарежда  на  5-то  място 

заедно с Грузия.
Повече информация

70% от туристите в Одрин са българи

Близо 70% от туристите,  посещаващи Одрин в последно време, са  български 
граждани. Заедно с това през последните два месеца в хотелите в града са отсядали 
предимно  туристи  от  България,  съобщи  Ахмет  Хаджъоглу,  директор  на  Дирекция 
"Култура и туризъм" към областната администрация пред български журналисти.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/70-ot-turistite-v-odrin-sa-balgari/
http://tourismboard.bg/news/balgarskite-turisti-v-top-5-po-poseshteniya-v-turtsiya/

