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Регионални новини от България 
 

 

 Кметовете на Казанлък, Поморие и Девин с приз за кмет на 

годината в категория „Туризъм, култура, фестивали и традиции” 

 

Порталът на българските общини 

Kmeta.bg за седми пореден път организира 

конкурса “Кмет на годината”. 

Приз за кмет на годината в категория 

„Туризъм, култура, фестивали и традиции” 

получиха кметът на община Поморие Иван 

Алексиев, кметът на община Казанлък 

Галина Стоянова и кметът на община Девин 

Красимир Даскалов. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/kmetovete-na-kazanlak-pomorie-i-devin-s-priz-za-kmet-na-godinata-v-kategoriya-turizam-kultura-festivali-i-traditsii/
http://tourismboard.bg/news/kmetovete-na-kazanlak-pomorie-i-devin-s-priz-za-kmet-na-godinata-v-kategoriya-turizam-kultura-festivali-i-traditsii/
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 Стартира подаването на кандидатури за участие в четвъртите 

Годишни награди в туризма - 2019 година 

 

Министърът на туризма Николина 

Ангелкова обяви начало на Годишните 

награди в туризма за 2019 г. 

Наградените ще бъдат обявени на 

официална церемония в София на 16 

декември 2019 г. в 15 категории. 

Повече информация 

 

 

 

 

 Димитър Маргаритов: Българският туристически продукт 

следва възходяща тенденция на развитие 

 

През отминаващия летен сезон Комисията за защита на потребителите (КЗП) 

извършваше активни проверки в курортните комплекси по Черноморието. Екипи на 

контролния орган присъстваха и в планинските курорти, тъй като този тип туризъм 

става все по-популярен и то с основание. Това отбелязва председателят на КЗП 

Димитър Маргаритов за списание "Дестинация България". 

Повече информация 

 

 

 

 Министър Ангелкова обсъди здравия туризъм с министър 

Ананиев 

 

Министър Ангелкова проведе работна среща с министъра на здравеопазването 

Кирил Ананиев и водещи лекари. Двамата министри подчертаха, че здравният туризъм 

трябва да стане национален приоритет. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/startira-podavaneto-na-kandidaturi-za-uchastie-v-chetvartite-godishni-nagradi-v-turizma-2019-godina/
http://tourismboard.bg/news/startira-podavaneto-na-kandidaturi-za-uchastie-v-chetvartite-godishni-nagradi-v-turizma-2019-godina/
http://tourismboard.bg/news/dimitar-margaritov-balgarskiyat-turisticheski-produkt-sledva-vazhodyashta-tendentsiya-na-razvitie/
http://tourismboard.bg/news/dimitar-margaritov-balgarskiyat-turisticheski-produkt-sledva-vazhodyashta-tendentsiya-na-razvitie/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-obsadi-zdraviya-turizam-s-ministar-ananiev/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-obsadi-zdraviya-turizam-s-ministar-ananiev/
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 София е сред градовете на Балканите с най-висока запълняемост 

на имотите за краткосрочен наем 

 

По 500-650 евро на месец може да бъдат изкарани от жилище в центъра на 

София при отдаване под наем за краткосрочно настаняване чрез платформи като 

Airbnb.com и Booking.com. В същото време наемът за същия имот при дългосрочно 

отдаване е 350-400 евро на месец, пише в-к Труд. 

Повече информация 

 

 

  

 

  

 

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 Министър Ангелкова пред глобална конференция в София: 

Създаването и популяризирането на различни туристически продукти 

в регионите е тласък за развитието им 

 

Туризмът е секторна политика и 

зависи от всички нас - бизнес, държава и 

местна власт. Показвайки пред света 

богатствата на страната ни и чрез тях 

създадените разнообразни възможности за 

туризъм у нас- културно-исторически, 

балнео и спа, спортен, познавателен, 

кулинарен и др., ние създаваме условия за 

икономическо развитие на местните общности и поминък на хората там. Това заяви 

министърът на туризма Николина Ангелкова на конференция на тема „Ролята на 

устойчивия иновативен туризъм в насърчаването на приобщаващия растеж, търговията 

и икономическото сътрудничество“, организирана от посолствата на Република 

Индонезия, Република Корея и Република Турция в България, като инициатива на 

МИКТА. Форумът се провежда в Софийския университет „Св. Св. Климент Охридски“. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/sofiya-e-sred-gradovete-na-balkanite-s-naj-visoka-zapalnyaemost-na-imotite-za-kratkosrochen-naem/
http://tourismboard.bg/news/sofiya-e-sred-gradovete-na-balkanite-s-naj-visoka-zapalnyaemost-na-imotite-za-kratkosrochen-naem/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-pred-globalna-konferentsiya-v-sofiya-sazdavaneto-i-populyariziraneto-na-razlichni-turisticheski-produkti-v-regionite-e-tlasak-za-razvitieto-im/
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 Министър Ангелкова откри българо-руски бизнес форум в 

Силистра 

 

Искаме да покажем по-малко познатите прекрасни места в България, които 

имаме за пътувания, особено в сферата на културно-историческия туризъм. Това е 

целта на този форум, организиран със съдействието на община Силистра. Това заяви 

министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на българо-руски бизнес 

форум в крайдунавския град на 19 септември 2019 г. 

Повече информация 

 

 

 

 Мегапроект преобразява туризма в Гърция 

 

Гръцкото правителство ще даде 

старт за изграждане на един от най-

големите, направо гигантски проекти за 

средиземноморски туризъм в Европа, който 

ще осигурява 2,5% от гръцкия БВП (брутен 

вътрешен продукт) всяка година. Става 

дума за парка Елинико, където бе старото 

летище на Атина. Ще бъде създаден 

огромен парк за отдих, туризъм, забавления, култура, наука, търговия и жилища. 

Очаква се, че този амбициозен проект да утвърди Атина като туристическа дестинация 

от световна класа. 

Общата инвестиция в проекта е 8 милиарда евро. Ще се наемат 70 000 души на 

работа, между които сигурно и доста българи, ще привлича над 1 000 000 туристи 

годишно. 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-otkri-balgaro-ruski-biznes-forum-v-silistra/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-otkri-balgaro-ruski-biznes-forum-v-silistra/
http://tourismboard.bg/news/megaproekt-preobrazyava-turizma-v-gartsiya/
http://tourismboard.bg/news/megaproekt-preobrazyava-turizma-v-gartsiya/

