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Новини от България

Работодатели,  хотелиери,  представители  на  туристическия 
бранш  и  кметове  на  черноморски  общини  се  обявиха  против 
премахване на преместваемите обекти 

Преобладаващата част от бизнеса е на мнение, че преместваемите обекти не бива 
да се премахват, а да се регулират. Повече информация

0.5% ръст на нощувките през септември 2017 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 
септември 2017 г., е 3,0893 млн., като най-голямо увеличение на нощувките (с 3.9%) се 
наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Приходите през периода достигат 
152.6 млн. лв. Вж. още данни

http://tourismboard.bg/news/0-5-rast-na-noshtuvkite-prez-septemvri-2017/
http://tourismboard.bg/news/rabotodateli-hotelieri-predstaviteli-na-turisticheskiya-bransh-i-kmetove-na-chernomorski-obshtini-se-obyaviha-protiv-premahvane-na-premestvaemite-obekti/


Стартира  обществена  поръчка  за  Единна  система  за 
туристическа информация (ЕСТИ) 

Целта  на  ЕСТИ  е  да  свърже  в  реално  време  регистрите  на  хотелите  с 
Министерството на туризма,  с  МВР, НАП и общините,  като  всички институции ще 
имат  съответното  ниво  на  достъп,  което  е  необходимо  за  събиране  и  обработка  на 
данни. Повече информация

Министър Ангелкова проведе работни срещи в Москва 

Министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  проведе  работни  срещи  с 
представители на руската туристическа индустрия в Москва на 13 ноември 2017 г., сред 
които  Олег  Сафонов,  ръководител  на  Федералната  агенция  по  туризъм  на  Руската 
федерация,  и  изпълнителният  директор  на  Уралската  асоциация  по  туризъм  (УАТ) 
Михаил  Малцев,  с  когото  се  подписа  меморандум  за  сътрудничество  в  сферата  на 
туризма, гостоприемството и инвестициите в отрасъла. Повече информация

Работна среща на министър Ангелкова с еврокомисар Габриел 

На  срещата  инистър  Ангелкова  поясни,  че  използването  на  съвременни  ИТ 
технологии в маркетирането на страната ни е сред основните приоритети в работата на 
министерството. Повече информация

Министър Ангелкова: Втора кабинка в Банско няма да има и 
следващата зима 

„Отново сме в съдебна процедура, обжалва се управлението на „Природен парк 
Пирин”,  после  трябва  да  има  заявено  инвестиционно  намерение  –  не  мога  да  се 
ангажирам със срок кога ще има втора кабинка”, каза министър Ангелкова в студиото 
на „Тази сутрин” по bTV на 16 ноември 2017 г.
            Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-vtora-kabinka-v-bansko-nyama-da-ima-i-sledvashtata-zima/
http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-ministar-angelkova-s-evrokomisar-gabriel/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotni-sreshti-v-moskva/
http://tourismboard.bg/news/startira-obshtestvena-porachka-za-edinna-sistema-za-turisticheska-informatsiya/


Чрез  стриктен  контрол  и  превантивна  дейност  на  КЗП 
нарушенията в зимните курорти ще бъдат сведени до минимум 

Председателят  на  Комисията  за  защита  на  потребителите  (КЗП)  Димитър 
Маргаритов отговаря на въпроси в ефира на радио Фокус за какви нарушения КЗП ще 
бъде  безкомпромисна  и  кои  обекти  ще  бъдат  с  акцент  на  по-сериозно  внимание  в 
зимните курорти. Вж. интервю

Министър  Ангелкова:  Туризмът  е  с  над  12  %  дял  в  БВП  на 
страната 

“България  се  разпознава  все  повече  като  дестинация  с  по-качествен 
туристически  продукт.  За  повишения  професионализъм  в  сектора  свидетелства  и 
фактът, че над 70% от чуждестранните туристи се връщат в страната ни.“ Това заяви 
министър Николина Ангелкова в интервю за предаването „Неделя 150” по БНР на 13 
ноември 2017 г. и подвигна темата за липсата на достатъчно квалифицирани кадри в 
туризма Вж. интервю

Новини от света

Представиха  римските  мозайки  от  Епископската  базилика  на 
Филипопол в ЮНЕСКО

Представянето  на  римските  мозайки  от 
Епископската  базилика  на  Филипопол  е 
прекрасен  повод  да  се  говори  не  само  за 
богатото  културно  наследство  на  неговия 
наследник Пловдив - най-стария жив град в 
Европа. Те свидетелстват и за предимствата 
на  България  като  земя  на  безценни 
исторически  паметници,  които  привличат 
милиони чуждестранни туристи – повече от 

собственото й население. Това заяви зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева на 
церемония в централата  на ЮНЕСКО в Париж за представяне  на  кандидатурата  на 
археологическия обект за вписване в индикативната листа на световната организация за 
паметниците на световното културно наследство. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/chrez-strikten-kontrol-i-prevantivna-dejnost-na-kzp-narusheniyata-v-zimnite-kurorti-shte-badat-svedeni-do-minimum/
http://tourismboard.bg/news/predstaviha-rimskite-mozajki-ot-episkopskata-bazilika-na-filipopol-v-yunesko/
http://tourismboard.bg/news/chrez-strikten-kontrol-i-prevantivna-dejnost-na-kzp-narusheniyata-v-zimnite-kurorti-shte-badat-svedeni-do-minimum/


Голям интерес към зимните ни курорти на панаира в Солун 

Очаквано интересът на изложители и посетители е към зимните курорти Банско, 
Пампорово и Боровец. Както гърците, така и европейските участници, проявяват силен 
интерес към спа-  дестинациите  в България,  религиозен туризъм и възможностите за 
почивка с активно спортуване. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/golyam-interes-kam-zimnite-ni-kurorti-na-panaira-v-solun/

