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Регионални новини от България 
 

 

 Започва електронното гласуване за четвъртите Годишни 

награди в туризма 2019 

 

От 7 ноември започва електронното 

гласуване за четвъртите Годишни награди в 

туризма 2019. Онлайн вотът ще определи 

носителите на призове в 16-те категории в 

конкурса на Министерството на туризма. 

Всеки може да гласува онлайн за един 

участник в рамките на една категория като 

се отчита по едно гласуване от всеки IP 

адрес, като може да се подкрепи кандидат от всяка една категория. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/zapochva-elektronnoto-glasuvane-za-chetvartite-godishni-nagradi-v-turizma-2019/


  

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Седалище: гр. София 1504 

ул. “Оборище” 19 

Офис: гр. София 1113 

ул. “Николай Хайтов” 2, вх.Д, ет. 2 

e-mail: office@nationaltourismboard.bg 

T +359 2 9714461 M +359 888 515325 

www.tourismboard.bg 

 

 

 София е на път да се сдобие с още една атракция 

 

Неолитното селище в община 

„Слатина“ в София се превръща в 

археологически парк и обещава интересно 

пътуване назад в историята – до седмо 

хилядолетие преди Христа. 

То вече има свой устройствен план 

за създаване на археологически парк. 

Изработен е и проект за защитно покритие 

и малък посетителски център. Предстои те да бъдат реализирани. 

Повече информация 

 

 

 Повечето хижи имат готовност за приемане на туристи за зимния 

сезон 

Повечето хижи имат готовност за приемане на туристи за зимния сезон, заяви 

пред БНР Йордан Йорданов – експерт в Българския туристически съюз (БТС). По 

думите му на местата, където са се правили ремонти, те вече са приключени. 

Повече информация 

  

  

 

 

  

 

Международни новини от чужбина 
 

 

 Министър Ангелкова поздрави участниците на българския щанд 

на изложението World Travel Market (WTM) в Лондон 

 

Министърът на туризма Николина Ангелкова поздрави всички участници на 

българския щанд на туристическото изложение World Travel Market (WTM) в Лондон, 

което започна на 4 ноември и продължава до 6 ноември. 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/sofiya-e-na-pat-da-se-sdobie-s-oshte-edna-atraktsiya/
http://tourismboard.bg/news/sofiya-e-na-pat-da-se-sdobie-s-oshte-edna-atraktsiya/
http://tourismboard.bg/news/povecheto-hizhi-imat-gotovnost-za-priemane-na-turisti-za-zimniya-sezon/
http://tourismboard.bg/news/povecheto-hizhi-imat-gotovnost-za-priemane-na-turisti-za-zimniya-sezon/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-pozdravi-uchastnitsite-na-balgarskiya-shtand-na-izlozhenieto-world-travel-market-wtm-v-london/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-pozdravi-uchastnitsite-na-balgarskiya-shtand-na-izlozhenieto-world-travel-market-wtm-v-london/
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Министър Ангелкова проведе работни срещи в Лондон 

 

В рамките на  World Travel Market българският министър на туризма разговаря с 

министъра на туризма на Египет д-р Рания Ал-Машат, с гръцкия си колега Хари 

Теохарис, с Талеб Рифай,  генерален секретар на СОТ до 2017 г., с председателя на 

борда на директорите на Саудитската комисия по туризъм и национално наследство 

Ахмед Ал-Хатииб и с ръководители на туроператора Corendon и на компанията 

Beautiful Destinations. 

Повече информация 
 

 

 

 

Проект на Регионалния исторически музей в Бургас със 

специална награда за културен туризъм 

 

България взе специална награда в 

международен конкурс за устойчив 

културен туризъм в категорията „Иновации 

и дигитализация“, стана ясно от съобщение 

на Европейската комисия по пътуванията. 

Страната ни кандидатства с 

дигитализирана версия на „Акве Калиде – 

любимите бани на императори, царе и 

султани“ - проект на Регионалния исторически музей в Бургас 

Повече информация 
 

 

 

 

2 млн. българи посетили Турция до октомври 2019 г. 
 

Два милиона българи са посетили Турция и по-конкретно курортите на страната 

през първите девет месеца на годината, става ясно от данни на турското министерство 

на туризма. 

Повече информация 
 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotni-sreshti-v-london/
http://tourismboard.bg/news/proekt-na-regionalniya-istoricheski-muzej-v-burgas-sas-spetsialna-nagrada-za-kulturen-turizam/
http://tourismboard.bg/news/2-mln-balgari-posetili-turtsiya-do-oktomvri-2019-g/
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Български туристи харчат хиляди евро за сръбска сушеница 

 

Само една-единствена туристическа 

проява – Царибродската сушеница, носи на 

този град приходи от 100 000 евро, което е 

равно на една пета от градския бюджет. 

Българите идват чрез туристически 

агенции, но повечето от тях просто палят 

колата и тръгват за Сърбия. Идват не само 

от София, но и от Перник, Благоевград, 

Драгоман, пише македонският „Вечерне новости“. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/balgarski-turisti-harchat-hilyadi-evro-za-srabska-sushenitsa/

