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Регионални новини от България

Министър Ангелкова: На Витоша ще се подменят само лифтове, 
друго строителство няма да има

Работната група, която трябва да промени в Плана за управление на „Витоша”, 
цели да подобри достъпа до планината за софиянци. Това заяви в студиото на  Тази 
сутрин на  bTV министърът на туризма Николина Ангелкова на 9 ноември 2018 г. Тя 
беше категорична, че няма да се допусне безконтролно строителство в планината.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-vitosha-shte-se-podmenyat-samo-liftove-drugo-stroitelstvo-nyama-da-ima/


Министър  Ангелкова  пред  National  Geographic:  Българският 
туризъм е в подем

Българският  туризъм  е  в  подем,  ръстът  на 
туристическите  визити  на  чужденци  за  периода  януари-
септември 2018  г. е 31% спрямо същия период три години 
по-рано.

Това  заяви  министърът  на  туризма  Николина 
Ангелкова в интервю за National  Geographic в Лондон в 

рамките на международното туристическо изложение WTM – най-голямото в света за 
професионалисти.  Тя  изрази  удовлетворението  си,  че  резултатите  бележат  устойчив 
тренд на нарастване след създаване на Министерството на туризма като самостоятелна 
институция.

Повече информация

72%  от  българите  използват  туристически  агенции  за 
пътуванията си

72% от българите са използвали услугите на туристическа агенция поне веднъж 
през последните три години, като 38% са използвали както традиционна, така и онлайн 
туристическа агенция.

Като основни предимства  на  агенциите  респондентите  посочват  пестенето  на 
време (53%), удобството (49%) и сигурността (44%), а авикомпания Wizz Аir е с най-
висок процент разпознаваемост.

Повече информация

Приключи  реставрацията  на  храма  “Йоан  Алитургетос“  в 
Несебър

Тържественият  акт  постави  финал  на  тригодишно 
тясно сътрудничество между американското посолство и 
общината, посветено на опазването на една от знаковите 
забележителности  на  града,  паметник  от  национално 
значение със статут на световна ценност.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/priklyuchi-restavratsiyata-na-hrama-joan-aliturgetos-v-nesebar/
http://tourismboard.bg/news/72-ot-balgarite-izpolzvat-turisticheski-agentsii-za-patuvaniyata-si/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-pred-national-geographic-balgarskiyat-turizam-e-v-podem/


Международни новини от България и света

България  се  представи  на  най-голямото  международно 
изложение за професионалисти в туризма WTM 2018 в Лондон

Министърът на туризма Николина Ангелкова откри в 
Лондон българския щанд на най-голямото международно 
туристическо изложение за професионалисти World Travel 
Market  на  5  ноември  2018  г.  Пространството  в 
експозиционния  център  ExCeL,  на  което  се  представя 
страната  ни,  е  с  площ близо  296 кв.  м.  В  щанда  освен 

Министерството на туризма се включиха 23 туроператора, общини и организации.
Повече информация

Министър  Ангелкова  пред  World  Travel  &  Tourism  Council  в 
Лондон: Наш фокус са дигитализацията, иновациите и реализацията 
на младите хора в страната

Сред  водещите  акценти  в  нашата  работа  е  ускореното  въвеждане  на 
дигитализацията и иновациите в туризма,  както и успешната реализация на младите 
хора  в  страната.  Само  така  можем  да  предлагаме  конкурентен  и  висококачествен 
продукт. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова в Лондон, която бе 
панелист на международния форум на World Travel  & Tourism Council,  посветен на 
предизвикателствата пред съвременния туризъм.

Повече информация

Министър  Ангелкова  участва  в  министерската  среща 
„Инвестиции  в  туристически  технологии“  от  програмата  на  WTM-
Лондон

Министърът на туризма Николина Ангелкова участва 
в  традиционната  министерска  среща  в  рамките  на 
международното туристическо изложение WTM в Лондон, 
която  тази  година  бе  под  надслов  „Инвестиции  в 
туристически технологии“.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-uchastva-v-ministerskata-sreshta-investitsii-v-turisticheski-tehnologii-ot-programata-na-wtm-london/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-pred-world-travel-tourism-council-v-london-nash-fokus-sa-digitalizatsiyata-inovatsiite-i-realizatsiyata-na-mladite-hora-v-stranata/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-se-predstavi-na-naj-golyamoto-mezhdunarodno-izlozhenie-za-profesionalisti-v-turizma-wtm-2018-v-london/


Китай ще стане най-посещаваната страна в света след 10 години

Дестинации като Китай със сигурност ще продължат 
да  се  представят  отлично  по  отношение  на  външния 
туризъм.  Китай  ще  задмине  Франция  като  водеща 
дестинация  в  света  до 2030 г,  написа  изследователската 
компания Юромонитор Интърнешънъл.

Повече информация

Втори  Международен  конгрес  на  световните  цивилизации  и 
историческите маршрути 2018

България  ще бъде  домакин на  втория  „Международен  конгрес  на  световните 
цивилизации и историческите маршрути“, организиран от Световната организация по 
туризъм.

Събитието ще се проведе в София на 15-16 ноември 2018 г., като за участие са се 
регистрирали над 500 делегати.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/vtori-mezhdunaroden-kongres-na-svetovnite-tsivilizatsii-i-istoricheskite-marshruti-2018/
http://tourismboard.bg/news/kitaj-shte-stane-naj-poseshtavanata-strana-v-sveta-sled-10-godini/

