
                                                                                                         

 

 

 

 

П О К А Н А 
за участие в  

 

Китайско-български културно-туристически форум на 

Провинция Ляонин и България 2018г. 
21 октомври от 14:00 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Китайско-български 

културно-туристически форум на Провинция Ляонин (Китай) и България 2018г. 

Събитието е инициатива на Министерството на туризма на Република България, 

Народна община на провинция Ляонин, със съорганизатори Бюро за международни 

връзки при Община Ляонин, Китайски културен център в София и Българо-китайска 

камара за индустриално развитие. 

 

Настоящият форум се провежда в рамката за сътрудничество “16+1” с цел 

популяризиране на туризма, представяне на природните ресурси, практически бизнес 

диалог и възможност за конкретно сътрудничество с представители на бизнеса, 

разкриване на потенциала на дестинацията като богата на забележителни исторически, 

културни и природни ресурси. 

 

На форума ще присъства делегация от 30 човека от Китай, включително 

представители на туристически компании и медии. 

  

            Културно-туристическият форум ще се проведе на 21 октомври 2018 г. от 

14:00-18:30 ч. в сградата на Китайски Културен Център в София на адрес: ул. Г. С. 

Раковски 77, София.         

  

            Моля да потвърдите Вашето участие до четвъртък, 18.10.18 г. като попълните 

регистрационна форма за участие тук: https://goo.gl/forms/lOAdShx492qvc4aH3  

 

Работен език: български и китайски  

 

Такса за участие: 60 лв.  

Заплащане: банков превод 

Данни за превод:       ОББ АД 

                                      IBAN: BG14UBBS88881000650690 

                                      BIC: BUIBBGSF 

                                      Сдружение „Българо-Китайска камара за индустриално развитие“ 

 

Лице за контакт и информация:  

Елица Стоилова, телефон: +359 895 190 022, tourism@bccid.com,  факс: +359 2 832 41 52 

 

За въпроси по плащане: Петя Николова - +359 2 832 41 36 или +359 899 924 646, +359 

878 667 748, office@bccid.com  

 

 

https://goo.gl/forms/lOAdShx492qvc4aH3
mailto:tourism@bccid.com
mailto:office@bccid.com


                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

1. Онлайн формуляр за участие – по този линк: 

https://goo.gl/forms/lOAdShx492qvc4aH3  

2. Програма на Китайско-български културно-туристически форум на 

Провинция Ляонин и България 2018г.  

3. Списък на представители на туристическия бизнес от Китай 
 

 

 

 

10/10/2018    С уважение: 

гр. София          

                                                                                           Десислава Дончева, 

                                                                          Председател на УС „Българо-китайската             

                                                                          камара за индустриално развитие“ 
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Китайско-български културно-туристически форум 

на Провинция Ляонин и България 2018г. 

21 Октомври 2018г, 14:00 

 

Настоящият форум се провежда в рамката за сътрудничество “16+1” с цел 

популяризиране на туризма, представяне на природните ресурси, практически бизнес 

диалог и възможност за конкретно сътрудничество с представители на бизнеса, 

разкриване на потенциала на дестинацията като богата на забележителни исторически, 

културни и природни ресурси.  

С форума се надяваме да стимулираме сътрудничеството в областта на туризма, 

диалога и сътрудничеството при представителите на бизнеса в областта на туризма, да 

привлечем повече туристи и като цяло да предоставим нови възможности пред 

икономическото развитие на туризма, както и в други области. 

 

Място и дата: 21 октомври, 1ви етаж в Китайски културен център в София, от 14:00. 

 

Организатор: 

Министерство на туризма на Република България, Народна община на провинция 

Ляонин 

 

Съорганизатори: 

Бюро за международни връзки при Община Ляонин, Китайски културен център в 

София, Българо-китайска камара за индустриално развитие 

 

Участници: 

Китайска страна (30 души) 

• Провинциален управител на провинция Ляонин, г-н Тан Идзюн 

• Директор на бюро за международни връзки при провинция Ляонин, Ин Дзонюен 

• Директор на Комисия за развитие и реформи, г-н Ли Сюедон 

• Директор на финансовия кабинет при Община на провинция Ляонин, г-н Хуо 

Буган 

• Директор на търговско-икономическо бюро при Община на провинция Ляонин, 

г-н Сон Йенлин 

• Директор на Правителствено изследователско бюро, г-н Сю Йен 

• Директор на клон провинция Ляонин на Банка на Китай, г-н Дзя Тиенбин 

• Заместник кмет на Община Шъннян, г-н Гъ Бинджъ 

• Заместник кмет на Община Далиен, г-н Лю Лин 

• Представители на Посолство на Китай в България 

• Представители на туристическия бизнес от провинция Ляонин 

• Медии от провинция Ляонин 

• Журналисти от Агенция Синхуа и Economy Daily 

 

Участници от българска страна 

• Заместник министър на туризма (в процес на потвърждаване) 

• Представители на туристическите съюзи 

• Представители на туристическия бизнес 

• Представители на хотелския бизнес 

• Медии (БНТ, БНР, 24 часа и други) 



                                                                                                         

 

 

 

21 Октомври 2018 

 

ПРОГРАМА: 

 

14:00 - Регистрация на участниците 

 

14:30 - Начало 

 

Модератор:  

Директор на Бюро за международни връзки при община Ляонин, г-н Ин Дзонюен 

 

• Видео материал представящ Ляонин (5 мин.) 

• Видео материал представящ България (5 мин.) 

 

• Модераторът представя официалните гости от двете страни (около 2 мин.) 

• Слово на Тан Идзюн, провинциален управител на община Ляонин (8 мин.) 

• Слово на Министър или Заместник Министър на туризма на България (5 мин.) 

• Слово на Съветника по икономическите въпроси при Посолство на Китай в 

България (5 мин.) 

• Заместник-кметът на Шъннян, г-н Гъ Бинджъ, представя туризма и културата в 

град Шъннян (10 мин.) 

• Заместник-кметът на Далиен, г-н Лю Лин ,представя туризма и културата в град 

Далиен (10 мин.) 

 

16:15-16:45 -  Кафе-почивка 

 

• Представяне на две туристически компании от град Шъннян (10 мин.) 

• Представяне на две туристически компании от град Далиен (10 мин.) 

• Представяне на два български туристически бизнеса (20 мин.) 

• Представяне на сертификационна програма Welcome Chinese (10 мин.) 

• Разговори между представители на бизнеса на Ляонин и България 

  

18:30 -  Коктейл и нетуъркинг 

 

 

** Моля носете достатъчно количество визитки за нетуъркинг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

 

 

 

 

 

Представители на туристическия бизнес от Китай: 

 

 
 

 
 

 Име на компанията 
Име на 

представителя 
Позиция 

1 
 China Travel Service and Office 

(Dalian) Co.,Ltd 
Chen Zhengyan General Manager 

2 
Dalian North Holiday Int’l  

Travel Service  
Lin Jinwei Vice General Manager 

3   Dalian Tourist Service Center  Ma Wenning General Manager 

4 
  Dalian Gobeen Holiday 

 Int’l Travel Service   
Hu Yulong General Manager 

5 Dalian Holiday Travel Service   Bi Yanling General Manager  

6 
Liaoning Kanghui Int’l Tourist 

Co.Ltd 
Li Xiaochun 

President of the Board of 

directors 

7 
Shenyang Youth Tourism 

Co.Ltd. 
Ni Chenshan 

President of the Board of 

directors 

8 
Liaoning Jinyun Int’l Tourism 

Co.Ltd. 
Lian Shanyi 

President of the Board of 

directors 

9 
Liaoning Int’l Business Tourism 

Co.Ltd. 
Hou Manlin 

President of the Board of 

directors 


