REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF TOURISM

ОБЩА ПРОГРАМА
Среща на високо ниво на министрите на туризма на страните-членки
на ЕС „Туризъм и икономически растеж“
13 февруари 2018
Национален дворец на културата, София
Неформална среща на министрите на туризма
8.00 - 9.00 Пристигане на ръководителите на делегации – Национален дворец на
културата, Вход A6
9.00 - 10.15 Неформална среща на министрите на туризма – Зала 10
Срещата ще се фокусира върху туристическата индустрия като устойчив фактор за
икономически растеж, регионална интеграция и мир. Участниците ще разгледат
развитието на споделената икономика и развитието на регулаторните политики на
ЕС, свързани с туризма. Специално внимание ще бъде обърнато на свързаността като
фактор, позволяващ разширяването на отношенията между хората и нейното
положително въздействие върху балканския регион. Ще бъдат обсъдени политиките на
ЕС за интеграция със специален акцент върху сближаването. Участниците ще имат
възможност да споделят кратки истории за успеха по отношение на туристически
проекти в съответните си страни.
10.15 - 10.30 Семейна снимка
Формат:
Участници в Неформална среща на министрите с ресор туризъм
10.30 - 11.15 Пресконференция – Зала 6
Формат:
Г-жа Николина Ангелкова, министър на туризма на Република България;
Г-жа Елжбета Биенковска, еврокомисар с ресор вътрешен пазар, индустрия,
предприемачество и малки и средни предприятия;
Г-н Зураб Пололикашвили, генерален секретар на Световната организация по туризъм
към ООН;
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09.30 - 11:15 Регистрация за конференцията и кафе пауза
Регистрацията ще се проведе при вход А4 на Националния дворец на културата
11.30 - 12.00 Официално откриване – Зала 3
Приветствия:
Г-жа Цвета Караянчева, председател на Народно събрание на Република България
Г-жа Елжбета Биенковска, еврокомисар по вътрешен пазар, индустрия,
предприемачество и малки и средни предприятия
Г-н Зураб Пололикашвили, Генерален секретар на Световната организация по туризъм
към ООН
Г-н Валери Симеонов, заместник министър-председател на Република България
Г-жа Николина Ангелкова, министър на туризма на Република България

12.00 - 13.00 Панелна дискусия 1:
Туризъм и икономически растеж – фактори за развитие на туристическия
сектор
Национален дворец на културата, Зала 3
Модератор: Едуардо Сантандер, изпълнителен директор на Европейската
туристическа комисия
Панелът ще се съсредоточи върху туристическата индустрия като устойчив фактор
за икономически растеж в регионален и европейски аспект. Резюме на сутрешната
неофициална среща на министрите на туризма ще бъде представена от г-жа Николина
Ангелкова, министър на туризма на Република България. Специално внимание ще бъде
обърнато на туризма като фактор за интегриране на хора, стоки и услуги в Балканския
регион. Ще бъдат разгледани политиките на ЕС като катализатори за развитието на
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туристическия отрасъл по отношение на конкуренцията, защитата на потребителите
и общите инициативи.
В панела ще участват представители на министерствата на туризма на странитечленки от ЕС, министри с ресор туризъм от Балканския регион, Генералният секретар
на Световната организация по туризъм към ООН г-н Зураб Пололикашвили,
генералният секретар на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество
г-н Майкъл Христидес, вицепредседателят на Комитета по транспорт и туризъм към
Европейския парламент г-н Ищван Южели, президентът на Атлантическия клуб на
България г-н Соломон Паси, кметът на Брайтенванг в Тирол, Австрия и отговарящ за
туризма в Комитета на регионите г-н Ханспетер Вагнер и изпълнителният директор
на Фрапорт България г-н Улрих Хепе.

13:15-14:30 Обяд

14.30 - 15.30 Панелна дискусия 2: Туризъм и сигурност
модератор: д-р Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб на България
По време на панел 2 ще бъдат обсъдени мерки и решения за подобряване на сигурността
и привлекателността на туристическата дестинация. Сесията ще включва
последните разработени политики в туризма в тясно сътрудничество между всички
участници, за да се разгледа сигурността като основен фактор за развитието на
сектора.

Ще

бъдат

оценени

положителните

събития,

както

и

някои

предизвикателства, свързани с новия образ на Западните Балкани като регион на
просперитет и мир.
Участници в панела:
Г-н Майкъл Христидес, генерален секретар на Организацията за черноморско
икономическо сътрудничество
Г-н Йордан Божилов, председател на Софийски Форум за Сигурност
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Г-жа Венелина Чакърова, Австрийски институт за европейски политики за сигурност

15.30 - 16.00 Кафе пауза

16.00 - 17.00 Панелна дискусия 3: Европа и Китай през 2018 – нови измерения,
предизвикателства и възможности
Модератор: г-жа Ана Атанасополу, Главна дирекция „Вътрешен пазар, индустрия,
предприемачество и малки и средни предприятия“, Европейска Комисия

В контекста на „ЕС-Китай 2018 – година посветена на туризма“ дискусията ще се
съсредоточи върху последните важни събития, проекти и инициативи, свързани със
сътрудничеството в туризма между Европа и Китай. Ще бъде разгледана ролята на
Пътя на коприната, свързващ две от най-големите световни икономически сили и
древни култури в Европа и Китай. Дискусията ще подчертае значението на
регионалното и трансграничното сътрудничество за разработването и прилагането
на съвместни туристически продукти и пакети, предназначени за далечни пазари, като
Китай. Дискусията ще се съсредоточи и върху възможностите за привличане на повече
китайски посетители в Европа и по-специално в региона на Балканите.

Участници в панела:
Н.Пр. Джан Хайджоу, извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна
република в България
Г-н Том Дженкинс, изпълнителен директор на Европейската туристическа асоциация
Г-н Оливер Фодор, заместник-директор на генерална дирекция за туристически
международни отношения в Министерството на външните работи и търговията на
Унгария
Г-н Мартин Захариев, изпълнителен директор на сдружение „Национален борд по
туризъм“
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Г-н Иван Тодоров, председател на Българския център за развитие, инвестиции и
туризъм в Китай
Г-жа Клаудия Верноти – „ЕС-Китай 2018 – година посветена на туризма“
Г-н Васил Гелев, директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта
на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
към Министерството на земеделието и храните на Република България
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