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Новини от Национален борд по туризъм

НБТ с 3 предложения за стимулиране на посещенията на руските
туристи в България
Д-р Полина Карастоянова отправи от името на НБТ три предложения, които да
спомогнат развитието на отношенията с Русия в сектора Туризъм на „Българо-руски
бизнес форум в областта на туризма“, който се проведе на 5 март 2019 г. по повод
визитата на министър-председателя на Руската федерация Димитрий Медведев в
страната и с участието на министър-председателя на Република България Бойко
Борисов.

Повече информация

Доц. Румен Драганов:
Турция

България е конкурентоспособна на

Доц. Драганов обясни пред агенция БГНЕС, че България е конкурентоспособна
на Турция, но заради срива на руската рубла след наложените санкции, страната ни е
по-скъпа за почивка на руснаците спряно южната ни съседка.

Повече информация

Регионални новини от България

В Рила ще бъде ограничено движението на туристи по
нерегламентирани пътеки
Национален парк "Рила" ще възстанови
увредени местообитания с финансиране от
Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Започва втората фаза на проекта за устойчиво
управление, съобщи пред БТА ръководителят на
проекта д-р Стефан Кирилов. Една от мерките
предвижда да бъде ограничено преминаването на
посетители по нерегламентирани пътеки.

Повече информация

Нина Ставрева, кмет на Каварна: Реализираният проект за
насърчаване на младежката заетост ще даде добри резултати в
туризма и за решаване на кадровия проблем в сектора
Каварна се готви за по-добро лято от това през миналата година с почти 300
хиляди нощувки и 60 хиляди туристи. Това каза за радио Фокус кметът Нина Ставрева
на 8 март 2019 г. Тя уточни, че положителната тенденция е налице вече три години
подред.

Повече информация

Международни новини от България и света

Премиерите Борисов и Медведев изразиха готовност за активно
партньорство в туризма между България и Русия
България води миролюбива външна
политика, за да привлича повече туристи. Това
заяви министър-председателят Бойко Борисов
на откриването на българо-руския бизнес
форум в областта на туризма, организиран от
Министерството на туризма.
Премиерът
Борисов
подчерта, че
България разполага с много добри условия,
които да предложи в сферата на историческия, културния и религиозния туризъм.
Дмитрий Медведев акцентира, че туризмът между двете държави е на много
добро ниво и всяка година около половин милион туристи от Русия посещават
България.

Повече информация

България и Русия подписаха двугодишна програма за съвместни
действия в туризма
България и Русия подписаха Програма за
съвместни действия в областта на туризма
между Министерството на туризма на
Република България и Министерството на
икономическото развитие на Руската федерация
за периода 2019-2021 г.
С новата програма двете страни
изразяват желанието си за укрепване на
връзките помежду им, признавайки потенциала на туризма за икономическото им
развитие. Те ще съдействат за увеличаване на взаимния туристопоток, предвижда се
също да бъдат установявани директни контакти между българските и руските
туристически организации и да се обменя информация за законодателството в сферата
на туризма.

Повече информация

Министерството на туризма и над 40 фирми привличат туристи
на международното изложение в Берлин ITB 2019
България участва в авторитетната
берлинска борса с национален щанд от 413 кв.
м, като броят на участниците освен
Министерството на туризма надхвърля 40.
В
най-престижното
събитие
за
туристическата индустрия се представят общо
над
10 000 съизложители, 110 000
професионалисти от над 180 страни и се очакват около 160 000 посетители и публика.
Изложението е водеща B2B платформа за всички туристически изложения в
международен план.

Повече информация

9-та министерска среща за проекта „По пътя на коприната“ в
Берлин
Министърът на туризма Николина Ангелкова участва в деветата министерска
среща по проекта „По пътя на коприната“ на 6 март 2019 г. Дискусията се организира
от Световната организация по туризъм (СОТ) и се провежда в Берлин в рамките на
международното туристическо изложение ITB.

Повече информация

