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Новини от други НПО в сектора на туризма

Работна среща на Министерството на туризма и АИКБ

Работна  среща  на  министерството  на  туризма  и 
ръководството  и  членовете  на  АИКБ  се  проведе  на  26 
ноември 2018 г..

Доц.  Румен  Драганов,  председател  на  Контрония 
съвет на Националния борд по туризъм заяви на срещата, 
че  организацията  на  инвеститорите  в  туризма  работи 

много добре с министерството.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-ministerstvoto-na-turizma-i-aikb/


Работна среща на Министерството на туризма и БХРА

Министерството  на  туризма  проведе  работна  среща  с  ръководството  и 
представители на БХРА на 27 ноември 2018 г.

Председателят на УС на БХРА Атанас Димитров благодари за активния диалог с 
министерството.

Повече информация

Регионални новини от България

Учредиха Съвет по комуникации към министъра на туризма

Целта  на  Съвета  по  комуникации  е  да  подпомага 
работата на министъра, като представителите му обсъждат 
и дават мнение по въпроси в сферата на туризма.

Министърът  на  туризма  и  членовете  на  Съвета  се 
обединиха около тезата, че трябва да се води ползотворен 
диалог,  в  който  да  се  обсъждат  основни  теми  за 

развитието на сектора.
Повече информация

3.8%  ръст  на  посещенията  на  чужденци  в  България  през 
октомври 2018 г.

През октомври 2018 г. посещенията на чужденци в България са 739.3 хил., или с 
3.8% повече в сравнение с октомври 2017 г., като делът на посещенията с цел почивка и 
екскурзия е 34.9%, показват данните на НСИ.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-ministerstvoto-na-turizma-i-bhra/
http://tourismboard.bg/news/3-8-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-oktomvri-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/uchrediha-savet-po-komunikatsii-kam-ministara-na-turizma/


Кметът  на  Банско  бе  домакин  на  среща  по  инициатива  на 
министерството на туризма

Кметът на Банско, Георги Икономов, бе домакин на 
станалата  традиционна  среща  по  инициатива  на 
Министерството  на  туризма  с  представители  на 
държавните  институции  и  местния  туристически  бранш. 
Дискусията  бе  водена  от  заместник-министъра  Ирена 
Георгиева,  като  в  разговора  се  включи  още  заместник-

областния  управител  Антоанета  Янчева  и  съветника  в  браншовото  министерство 
Малин Бистрин. В навечерието на зимен сезон 2018/2019 г. те обсъдиха готовността за 
посрещането на засиления туристически поток и текущите въпроси в тази сфера.

Повече информация

България  затвърждава  имиджа  си  на  една  от  най-търсените 
дестинации за зимен туризъм

България затвърждава имиджа си на една от най-търсените дестинации за зимен 
туризъм. Това заяви зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева на среща в Чепеларе 
за  готовността  на  общините  Смолян и  Чепеларе  за  предстоящия  зимен  сезон  на  26 
ноември 2018 г.

Повече информация

Бургас с нова транспортна карта за граждани и туристи

Картата  включва  голяма  част  от  географските  ориентири  на  досега 
съществуващата бургаска транспортна схема и ги надгражда с добавянето на важни и 
разпознаваеми  обекти  за  улесняване  на  жителите  и  гостите  на  града.  Внесени  са  и 
други промени и подобрения с цел по-ефективното представяне на съдържащата се в 
нея информация, както и постигането на повече достъпност и разбираемост.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/kmetat-na-bansko-be-domakin-na-sreshta-po-initsiativa-na-ministerstvoto-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/burgas-s-nova-transportna-karta-za-grazhdani-i-turisti/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-zatvarzhdava-imidzha-si-na-edna-ot-naj-tarsenite-destinatsii-za-zimen-turizam/


Международни новини от света

Европа става все по-предпочитана туристическа дестинация за 
южноамериканците

За  последните  10  години  туристите  в  Европа  от 
Централна и Южна Америка са се увеличили двойно. За 
2017  г.  най-предпочитаните  дестинации  са  Италия  и 
Испания, следвани от Франция и Великобритания.

България е сред най-рядко посещаваните страни в ЕС 
от южноамериканците, показват данните на Евростат.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/evropa-stava-vse-po-predpochitana-turisticheska-destinatsiya-za-yuzhnoamerikantsite/

