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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Националният борд по туризъм предложи издигането на 

кандидатурата на София за European Capital of Smart Tourism 2020 

 

От името на Националния борд по туризъм беше внесено официално писмо до 

г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, с предложение за издигането на 

кандидатурата на град София за European Capital of Smart Tourism 2020 по процедура на 

Европейската комисия. 

Д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ, изрази от името на 

НБТ готовност за съдействие при подготовката на предстоящата кандидатура и 

подпомагане на дейностите на столичната администрация за развитието на София като 

атрактивна и интелигентна туристическа дестинация. Повече информация 

  

 

http://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-predlozhi-izdiganeto-na-kandidaturata-na-sofiya-za-european-capital-of-smart-tourism-2020/
http://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-predlozhi-izdiganeto-na-kandidaturata-na-sofiya-za-european-capital-of-smart-tourism-2020/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Първи мач в Албена от Европейското първенство за девойки до 

17 г. на УЕФА 

 

Европейският курорт на спорта 

Албена открива футболния сезон с мач 

между Англия и Германия на 5 май. 

Европейското първенство за 

девойки до 17 г. на УЕФА е един от петте 

големи форума, акцент в програмата на к.к. 

Албена. Ваканционното селище ще бъде 

домакин на още повече от 100 спортни 

събития през тази година. 

Повече информация 

 

 

 

  

 Регионални новини от България 
 

 

 Копривщица - център на културно-историческия туризъм 

 

Трябва да помним делото на нашите 

предци, на българите, които са оставили 

живота си за свободата на нашата родина. 

Именно за техния дух и дело трябва да 

разказваме, да показваме на нашите деца и 

на гостите на България. Копривщица е 

център на културно-историческите 

дестинации, създадени от Министерството 

на туризма за популяризиране на 

историческите ни места. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова по 

време на честванията посветени на 143 години от обявяването на Априлското въстание 

в Копривщица. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/parvi-mach-v-albena-ot-evropejskoto-parvenstvo-za-devojki-do-17-g-na-uefa/
http://tourismboard.bg/news/parvi-mach-v-albena-ot-evropejskoto-parvenstvo-za-devojki-do-17-g-na-uefa/
http://tourismboard.bg/news/koprivshtitsa-tsentar-na-kulturno-istoricheskiya-turizam/
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 Поморие откри сезона предсрочно и се напълни с немски и 

румънски туристи 

 

Първите туристи пристигнаха в 

Поморие по Великденските празници и така 

морският град откри сезона предсрочно. 

Заради слънчевото пролетно време и 

богатата програма, организирана от 

Общината и хотелите, много хора избраха да 

прекарат четирите почивни дни именно в 

Поморие. 

Сред гостите се забелязват туристи от Германия, Румъния и от други европейски 

страни. 

Повече информация 

  

 

 Почти 6 000 души са посетили обектите на Регионалния 

исторически музей в Шумен за Великденските празници 

 

Най-голям е броят на индивидуалните посетители и семейните посещения, както 

от областта, така и от цялата страна. Чуждестранните туристи са били основно от 

съседните държави Румъния и Турция, имало е гости и от Франция. 

Повече информация 

  

 

 Тематичен пешеходен тур на Варна с eкскурзовод по случай 6-ти 

май 

 

По случай 6 май, Ден на храбростта и 

Българската армия, пешеходният тур ще 

бъде посветен на културното наследство от 

войните за национално обединение 

(паметници, истории и легенди), обявиха от 

Туристически информационен център на 

Варна. 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/pomorie-otri-sezona-predsrochno-i-se-napalni-s-nemski-i-rumanski-turisti/
http://tourismboard.bg/news/pomorie-otri-sezona-predsrochno-i-se-napalni-s-nemski-i-rumanski-turisti/
http://tourismboard.bg/news/pochti-6-000-dushi-sa-posetili-obektite-na-regionalniya-istoricheski-muzej-za-velikdenskite-praznitsi/
http://tourismboard.bg/news/pochti-6-000-dushi-sa-posetili-obektite-na-regionalniya-istoricheski-muzej-za-velikdenskite-praznitsi/
http://tourismboard.bg/news/tematichen-peshehoden-tur-na-varna-s-ekskurzovod-po-sluchaj-6-ti-maj/
http://tourismboard.bg/news/tematichen-peshehoden-tur-na-varna-s-ekskurzovod-po-sluchaj-6-ti-maj/
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 „Двореца“ в Балчик очаква над 200 000 туристи 

 

И през предстоящия туристически сезон ще се опитаме отново да обхванем 

всички видове туристи с техните различни желания и предпочитания, както и да 

предложим събития за специализирана публика, каза директорът на културния 

институт "Двореца" в Балчик Жени Михайлова. 

На откритата сцена Плажа-Двореца ще има опери, мюзикъл, балет, както и джаз- 

и фолклорни концерти. 

Повече информация 

  

 

 

 Стартира принудителна административна мярка - понижаване 

на категорията на Гранд Хотел Рига в Русе 

 

Експертният екип на Министерството на туризма установи, че стаите в 

четиризвездния хотел от 11-ия етаж нагоре не отговарят на нито една от категориите, 

които са определени в Закона за туризма. По тази причина веднага се стартира 

принудителна административна  мярка за понижаване на звездите. 

Законът за туризма предвижда и финансова санкция за хотелиера в размер от 200 

до 1000 лв. и от 1000 до 3000 лв. за юридически лица. 

Повече информация 

  

 

 

 Ремонтират хижа „Божур“ по проект „Красива България“ 

 

Проект на Община Горна Оряховица 

за ремонт на туристическия заслон на хижа 

„Божур“ е одобрен от проект „Красива 

България“. 

Хижа „Божур“ е едно от любимите 

места за отдих на горнооряховчани. 

Районът около туристическия дом ежегодно 

се използва за различни спортно-

туристически и културни мероприятия. 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/dvoretsa-v-balchik-ochakva-nad-200-000-turisti/
http://tourismboard.bg/news/dvoretsa-v-balchik-ochakva-nad-200-000-turisti/
http://tourismboard.bg/news/startira-prinuditelna-administrativna-myarka-ponizhavane-na-kategoriyata-na-grand-hotel-riga-v-ruse/
http://tourismboard.bg/news/startira-prinuditelna-administrativna-myarka-ponizhavane-na-kategoriyata-na-grand-hotel-riga-v-ruse/
http://tourismboard.bg/news/remontirat-hizha-bozhur-po-proekt-krasiva-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/remontirat-hizha-bozhur-po-proekt-krasiva-balgariya/
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Международни новини от България и чужбина 
 

 

 Google Maps пуска навигация с градски транспорт в София 

 

Картовата услуга на Google - Google 

Maps пусна актуализация за потребителите 

си на територията на Република България, с 

която вече прави достъпна и възможността за 

навигация с използване на градския 

транспорт за София. Тази услуга ще улесни 

както столичани, така и гостите на града. 

Ако например искате да стигнете от 

Летище София до НДК, приложението ще посочи няколко удобни превозни средства, 

ще ви навигира как да стигнете пеш до най-близката спирка и допълнителни 

напътствия – например кога идва следващото превозно средство, на какъв интервал 

пътува и през кои спирки ще мине. 

Повече информация 

  

 

 

 

 Македонски информационен портал представи 10-те най-добри 

за посещение градове в България 

 

„Има хора, които използват всяко свободно време за разходка до някои от 

световните туристически дестинации. Някои се наслаждават на море или езеро, други 

обичат естествената красота на планината, а трети са очаровани от уникалната 

архитектура на градове с вековни традиции. Такива интересни места за разходка 

предлага и съседна България“, отбелязва македонската електронна медия 

www.press24.mk в статия, в която представя „Топ 10“ на „най-хубавите градове“ в 

страната ни. 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/google-maps-puska-navigatsiya-s-gradski-transport-v-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/google-maps-puska-navigatsiya-s-gradski-transport-v-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/makedonski-informatsionen-portal-predstavi-10-te-naj-dobri-za-poseshtenie-gradove-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/makedonski-informatsionen-portal-predstavi-10-te-naj-dobri-za-poseshtenie-gradove-v-balgariya/
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 Близо 9% от чуждестранните гости в Турция са българи 

 

Близо 9% или 8.87% от 

чуждестранните туристи в Турция за 

първото тримесечие са българи. Общо 482 

712 са сънародниците, избрали дестинацията 

за своята почивка. Това показват данни на 

турското министерство на културата и 

туризма, цитирани от агенция „Анадолу“. 

Най-търсени дестинации остават 

Истанбул, Одрин и Анталия, а най-предпочитаният начин на транспорт е въздушният. 

Повече информация 

  

 

http://tourismboard.bg/news/blizo-9-ot-chuzhdestrannite-gosti-v-turtsiya-sa-balgari/
http://tourismboard.bg/news/blizo-9-ot-chuzhdestrannite-gosti-v-turtsiya-sa-balgari/

