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Опознайте България

Източния блок и в нея е устано-
вен комунистически режим. През 
1990 г. в България е възстанове-
на демокрация, под формата на 
парламентарна република и днес 
страната е член на Европейския 
съюз и НАТО. Особено благопри-
ятно е транспортното положение 
на България. Като част от Източ-
на Европа, България се явява 
кръстопът и транзитна територия 
между Западна Европа, Близкия 
Изток и Средиземноморието.

Развиващата се пазарна икономика в България е привле-
кателна за чуждестранни инвеститори. Страната е домакин 
на традиционни изложения, предназначени за професиона-
листи и широка публика. Те предоставят уникален шанс за 
местния и чуждестранен бизнес да осъществят нови контак-
ти, да предложат своите програми, да сключат сделки.
Участието в изложения или конгреси в тази част на света 
дава възможност да се покаже висока конкурентноспособ-
ност в широка гама от услуги.

България е едновременно европейска, балкан-
ска, черноморска и дунавска страна. Разположе-
на е в източната част на Балканския полуостров 
като граничи с Черно море на изток, с Гърция и 
Турция на юг, с Република Македония и Сърбия 
на запад и с Румъния на север.
Географското местоположение поставя страната 
на пътя между Европа и Азия и определя нейна-
та стратегическа позиция на политическата карта 
на Балканския полуостров и Европа спрямо ра-
йони, богати на суровини и световни пазари. От 
друга страна излазът й на Черно море я свързва с 
всички черноморски държави и спомага за обме-
на помежду им. 

България играе главна роля в разпространени-
ето на християнската култура сред народите в 
Източна Европа. Няколко века по-късно, с упа-
дъка на Втората българска държава (1185–1396 
г.), страната е завладяна от Османската империя 
и остава част от нея в продължение на пет века. 
Руско-турската война от 1877-1878 г. довежда 
до създаването на Третата българска държава.  
След Втората световна война страната става част от 

Стратегическото място на България – 
между Изтока и Запада

Географското разположение на България винаги 
е било определящо за историческото й развитие. 
Още от самото си създаване през 681 г., страната 
се очертава като един от важните центрове в Ев-
ропа. България е транспортен кръстопът между 
Европа, Близкия Изток и Средиземноморието.

Както в големите градове, така и в курортните 
комплекси на България има добър избор от до-
бре оборудвани конферентни бази, които ще ви 
помогнат да стъпите успешно на българския па-
зар и да изградите партньорства. 

В България се провеждат изложения в облас-
тта на промишлеността и услугите, селското 
стопанство и новите технологии, някои от ко-
ито добре познати по света. Традициите в по-
срещането на големи форуми са развили под-
ходяща инфраструктура за провеждането на 
конгреси и изложения в България. Четирите 
международни летища в страната осигуряват 
лесен достъп от всяка точка на света. Бога-
тата история и природното разнообразие 
позволяват включването на кратки културно-
екологични програми към основния план на 
събитието.

Несебър

Драматичен театър, Варна

Национална галерия за 
чуждестранно изкуство, София
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Крепостта Царевец, Велико Търново
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Населението на България е съсредоточено 
предимно в центровете на отделните ре-
гиони, което определя активен социален и 
обществен живот. Около 71% от българите 
живеят в градовете. Население над 100 000 
жители имат: столицата София, Пловдив, 
Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, 
Сливен, Добрич.

Бизнес туризмът в България се развива в 
модерни бази, които ще ви помогнат да 
стъпите успешно и подобаващо на българ-
ския пазар. За това способстват множе-
ството експо и конгресни центрове, кон-
ферентни зали, изложбени инициативи и 
фестивали, пръснати във всички региони 
на страната. 

София събира на едно място па-
метници от различни епохи – от 
Римската империя и Средновеко-
вието до европейската архитек-
тура на XIX и XX в. под девиза си 
„Расте, но не старее“.
Градът получава днешното си име 
през Средновековието от храма 
„Св. София”. Край столицата се на-
мира уникалната Боянска църква, 
включена в списъка на световно 
историческо наследство на ЮНЕ-
СКО, храм-паметникът „Алексан-
дър Невски”, Националният ис-
торически музей, руската църква 
„Св. Николай”, Народният театър 
„Иван Вазов”, Националната худо-
жествена галерия и много други.

София е модерен град с развита ин-
фраструктура, транспорт и кому-
никации и отлични условия за ор-
ганизирането на международни 
конгреси, конференции и изложби.  
За тази цел притежава богат избор от 
зали с различен капацитет в престижни 
четири- и петзвездни хотели, някои от 
които представители на световноизвест-
ни вериги. В зависимост от предстоящото 
събитие, те ще ви осигурят удобни и уют-
ни зали – специално озвучени, с мултиме-
дия, климатици и екрани, с възможности 
за преводи или всичко, от което се нуждае 
всяко перфектно бизнес събитие.

Всяка година се провеждат изложения с 
международно участие, като „Банки, инвес-
тиции, пари”, „Селското стопанство и всичко 
за него”, „Защита и сигурност”, „Енеко” – из-
ложба за енергетика и екология, „Светът на 
мебелите”, Международен технически пана-
ир – Пловдив, „Акватех” – изложба за техно-
логии и управление на водите, „Аутотех” – за 
транспорт и автосервизно обслужване, „Ел-
тех” – за електроника и електротехника, „Ин-
фотех” – за информационни технологии, „Уеб 
Експо” и мн. др. 

Значими изложения, експо 
и конгресни центрове

София е столицата и най-големият град в Бъл-
гария. Тя е основен административен, индустри-
ален, транспортен и културен център. В нея е 
съсредоточено 1/6 от промишленото производ-
ство на страната. 
Международното летище осъществява връзка 
с повечето столици и големи градове по света, 
както и с летищата в страната. 

Градът има 7000-годишна история. През VIII в. 
пр. Хр. на мястото на неолитно селище възник-
ва древният тракийски град Сердика, избран 
заради стратегическото си положение и при-
родни ресурси. 

София

Международен панаир Пловдив

Църква „Света София”, София

Руска църква „Св. Николай“, София

Народно събрание на Р България, СофияСтатуя „Света София“, София
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Интер Експо и Конгресен Център 
притежава едни от най-големите из-
ложбени зали в цяла България. Раз-
положен е в югоизточната част на 
София, на 3 км от международното 
летище и на 6 км от центъра на сто-
лицата. Неговите зали с обща площ 
от 42 000 кв. м приемат редица на-
ционални и международни събития. 
Комплексът разполага с четири из-
ложбени павилиона, конгресни зали 
и открита изложбена площ. Модер-
ното презентационно-техническо 
оборудване позволява едновремен-
но провеждането на няколко съби-
тия, директна връзка с шест излож-
бени павилиона с капацитет за над 

1500 човека във всеки един от тях, 
800 седящи места, разпределени в 
седем зали с капацитет от 50 до 320 
места. 
Интер Експо Център предлага опти-
мални условия за ефективно провеж-
дане на специализирани изложби, 
конгреси, семинари, симпозиуми, фир-
мени тържества, презентации, кок-
тейли, гала вечери, промоции, модни 
ревюта. Посетителите му могат да се 
възползват от удобствата на 700 пар-
коместа, няколко ресторанта, кафене-
та, банки, офиси на застрахователни 
дружества и банки, възможности за хо-
тел и планиране на полети, рент-а-кар 
услуги. Екипът на Конгресния Център 
осигурява цялостна консултация, ком-
плексно обслужване и квалифицирана 
помощ в организацията на планираното 
събитие.
Сред най-попярните изложения тук се на-
реждат „Security”, „Българска строителна 
седмица – интериор”, „Булмедика /Бул-
дентал”, „Авто шоу”, „Арена на красота-
та”, „Техномебел”, „Опто Салон” и др.

Националният дворец на културата /НДК/ в Со-
фия е многофункционален комплекс, съвреме-
нен замък – синтез на модерната архитектура 
с пластичните изкуства. Великолепните прос-
транства са одухотворени от над 100 произве-
дения на монументалната живопис, скулптура-
та, дърворезбата, гоблена, металопластиката 
и други жанрове.

Дворецът е най-представителният комплекс 
в Югоизточна Европа, в който са заложе-
ни богати възможности за осъществяване 
на престижни изяви от целия спектър на 
културния и обществено-икономическия 
живот. НДК е член на две от най-прес-
тижните международни асоциации в  
областта на конгресния бизнес – ICCA и 
AIPC, а през 2005 г. е отличен с наградата 
„Най-добър конгресен център в света”.
Със своите удобства и отлична техническа 
съоръженост НДК продължава да бъде 
най-предпочитаното място за провеждане 
на професионални изложения от различни 
браншове. Намира се в центъра на столица-
та, което осигурява лесен достъп и сигурни 
комуникации. На 11 нива са разположени 
15 000 кв. м фоайета и зали, върху кои-
то могат да се застроят 6 000 кв. м нес-
тандартни изложбени площи – истинско 
предизвикателство за проектантските 
екипи. НДК предлага собствени излож-
бени конструкции тип „Октанорм”, които 
позволяват изграждането на павилиони 
и щандове с различна големина, функ-
ционално предназначение и оформле-
ние. Дворецът разполага с комфортни 
зали за провеждане на съпътстващи 
прояви: демонстрации, пресконферен-
ции, симпозиуми, коктейли и др. НДК 
има утвърдени контакти с всички ме-
дии, което гарантира добра реклама 
на всяко събитие. Той разполага с бо-
гата културна програма, привличаща 
многобройна публика – потенциален 
посетител на изложенията. Налице са 
престижни партньори, с които са из-
градени стабилни взаимоотношения 
в организирането и провеждането 
на изложения. Залите му пазят гас-
троли на световноизвестни имена 
като Хосе Карерас, Андреа Бочели, 
Монсерат Кабайе, Найджъл Кенеди, 
Емир Кустурица и мн. др.

Национален дворец на културата, София6 7



Пловдив е вторият по брой на население град в 
България и един от основните центрове за ор-
ганизиране на бизнес събития.

В града се провеждат множество икономически 
и културни мероприятия, сред които Междуна-
родният панаир, Международният театрален 
фестивал „Сцена на кръстопът”, Телевизион-
ният фестивал „Златната ракла” и други. 
Тук са запазени много антични паметници, 
сред които са Античният театър, Римският 
одеон, Агората (Римският форум), Римският 
стадион, късноантичната сграда „Ейрене” и 
др. Останки от древнотракийския град Ев-
молпия от XII в. пр. Хр., който е един от пър-
вите градски центрове в Югоизточна Европа, 
могат да бъдат видени и днес.

Старият Пловдив е уникален жив градски ор-
ганизъм, изграден от археологически обек-
ти, музеи и галерии с ценни експонати, ста-
ринни сгради, действащи храмове с богата 
живописна и дърворезбена украса, уютни 
кафенета, живописни калдъръмени улици. 
През 1979 г. Старият Пловдив получава 
европейски златен медал за опазване на 
паметниците от миналото.

Пловдив

Панаирът разполага със съвременен Междунаро-
ден конгресен център с общо 5 модерно оборуд-
вани зали с от 20 до 600 места. На разположение 
са и други 10 зали в отделни панаирни палати, с 
които общият брой места нараства до 2 100.
За клиентите на панаира са създадени такива ус-
ловия за делова работа, каквито предлагат най-
добрите европейски панаири.
Международен панаир Пловдив е първата пана-
ирна организация в България, която е член на 
Международната асоциация на изложбената ин-
дустрия UFI /от 1936 г./. Седем от проявите са 
покрили най-високите панаирни критерии и са одо-
брени от UFI – Международен технически панаир; 
Международен панаир на потребителски стоки и 
технологии; международните изложби „Агра”, „Ви-
нария”, „Медикус”, „Денто”, „Галения”, „ПринтКом”, 
„Фудтех”.

най-модерните машини и технологии за тяхното 
производство. Фирмите имат възможност да пред-
ставят и рекламират своята дейност и да улеснят 
връзката със своите потенциални клиенти.
В изложбената програма на Международен па-
наир Пловдив са включени много браншови па-
наири и специализирани изложения, обхващащи 
ключовите отрасли на българската икономика. 
Тук се провеждат най-значимите търговски фо-
руми в страната, на които българските произво-
дители излизат на международния пазар. Пана-
ирите и специализираните изложения очертават 
параметрите на развитие на българската иконо-
мика и интереса на чуждестранния бизнес към 
страната и региона.

Панаирното градче е едно от най-големите в 
Югоизточна Европа – разположено е на 352 
000 кв. м и има 17 многофункционални излож-
бени палати, съоръжени с всичко необходимо 
за експониране на всякакъв вид стоки. 
Общата изложбената площ е 159 100 кв. м, от 
които 64 500 кв. м е покрита. 
 

Пловдив е уникално място за организиране-
то на бизнес събития, професионални пътува-
ния и тийм билдинги. Тук има 15 три-, четири- 
и петзвездни хотела, които ще ви предложат 
голям брой зали за срещи и семинари, уютно 
обзаведени и снабдени с най-модерни тех-
нологии, които да позволят дълги и приятни 
бизнес срещи. 

Началото на панаирното дело в България е по-
ставено именно в този град през 1892 г., кога-
то Пловдив е домакин на Първото българско 
земеделско-промишлено изложение. Междуна-
роден панаир Пловдив е наследник на Първото 
изложение и на неговата мисия да спомага за 
просперитета на страната, стимулирайки разви-
тието на националната промишленост.
Мащабното изложение е най-авторитет-
ното в България. Вече три десетилетия 
Международният пролетен панаир е рено-
мирано и предпочитано пазарно събитие по-
ради съчетанието на многогодишна тради-
ция с новите възможности, които създава.  
На него водещи български и чуждестранни ком-
пании демонстрират последните си новости. Те 
представят пълната гама потребителски стоки, 

Античният театър

Къщи от Стария Пловдив

Етнографски музей, Пловдив
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На 85 км от град Пловдив се нами-
ра известният ски курорт Пампоро-
во, разположен във величествения 
дом на митичния тракийския певец 
Орфей – Родопи планина. Климатът 
в района се отличава с мека зима, 
в която има над 100 слънчеви дни. 
Курортът се нарежда на първо 
място по слънчеви дни сред всич-
ки планински курорти в България, 
като средната годишна температу-
ра е 5.5°С.

Както през лятото, така и през зи-
мата, всяко посещение на Пампо-
рово може да комбинира в себе си 
бизнес активност с пълноценни и 
разнообразни забавления. Повече 
от 10 три- и четиризвездни хотела 
предлагат отлични възможности 
за бизнес събития, конференции, 
семинари, корпоративни събрания 
и тийм билдинги. Зали с различен 
капацитет ще ви предоставят мо-
дерно оборудване и средства за ко-
муникации, аудио и видео системи, 
мултимедия, интернет, микрофони. 
Можете да отдъхнете с първоклас-
но обслужване, кафе паузи, органи-
зирани бизнес обяди и вечери. Мно-
жеството спа и спортни комплекси 
ще допринесат за доброто настрое-
ние на участниците. 

Пампорово

Банско е красив планински град, разположен 
в подножието на Пирин планина на надморска 
височина 925 м. Намира се на 160 км от со-
фийското международно летище. С природните 
дадености и изградената хотелиерска мрежа, 
градът е подходящ за целогодишна почивка. 
Курортът е добил популярността си с прекрас-
ните си условия за ски, комбинирани с местни-
те фолклорни традиции.

Известен е с оригиналната си самобитна архи-
тектура, живописни двукатни каменни къщи и 
цветни дворове, с иконописната и дърворез-
барската школа, с многобройните си хотели и 
механи. В миналото се е славел като голямо 
и богато селище с развити занаяти, търговия 
и изкуство. 

Днес градът е известен с неземните красоти 
на Пирин. С многобройните си хотели, ме-
хани и чудесните условия за летен и зимен 
туризъм. Неповторимото гостоприемство на 
банскалии ще ви накара да се почувствате 
у дома, а експерти ще подходят професио-
нално към всички нужди за вашите бизнес 
семинари, конференции или конгреси. Гра-
дът предразполага и към провеждането на 
пълноценни тийм-билдинги, с които да на-
градите себе си и своите колеги.

Банско

Връх Снежанка, Пампорово

Само на 73 км от столицата София е разполо-
жен най-старият зимен курорт в България – Бо-
ровец, два пъти домакин на състезания за Све-
товната купа по ски – алпийски дисциплини.

Сгушен между многовековни борови гори, на 
повече от 1300 м надморска височина в Рила, 
днес Боровец е перфектното място не само за 
зимни спортове, но и за интензивни разходки, 
тийм билдинги и бизнес активности. Четири- и 
петзвездни хотели ще ви предоставят отлични 
технически ресурси, професионално обслужване 
и модерни конферентни салони. Хотелите пред-
лагат и допълнителни услуги – закрити плувни ба-
сейни, сауни, солариуми, парни бани, фитнес цен-
трове, различни спа и освежаващи процедури.

Боровец

Църква „Св. Троица”, Банско
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Само на 30 км от град Варна е разположен ку-
рортът Албена. Той се намира в закътан мор-
ски залив, скрит от ветровете, с огромна плаж-
на ивица с дължина 6 км и широчина 150 м. 
Албена е уникална дестинация с възможност-
та да организира и проведе събития като тър-
жествени гала-вечери за над 1000 души на 
седящи места, с 5-степенно меню, качествен 
сервиз, празнична украса и богата развлека-
телна програма, международни фестивали, 
спортни сътезания, ралита, рок-концерти, 
плажни партита, изложения и много други. 

Конгресен център Албена предлага възмож-
ности за организация на семинари, конфе-
ренции, бизнес срещи, корпоративни съ-
бития и мотивационни пътувания, както и 
разнообразни програми.

Той развива художествено-творческа и международна 
дейност, конгресна и конферентна дейност, кетъринг 
и съпътстващи услуги. Конгресният център предлага 
1000 кв. м изложбена площ, 12 многофункционални 
зали с капацитет от 50 до 1000 души, оборудвани с 
най-модерна техника, а хранителният му комплекс има 
възможност да обслужва мероприятия до 500 души.

Ежедневно тук се провеждат поне осем прояви, а го-
дишно посетителите само на културните събития на 
центъра са около 250 000. Това е чудесен избор за 
провеждане на семинари, конференции, упражнения, 
презентации, пресконференции.

Фестивален и конгресен център Варна е лицето на 
България в такива престижни международни конгрес-
ни организации като ICCA, EFCT, AIPC и в единствената 
паневропейска верига от киносалони ЕВРОПА СИНЕ-
МАС към Европейския съюз.
Дворецът на културата и спорта във Варна всеки месец 
е домакин на много събития с национално и междуна-
родно участие. Той e многофункционален комплекс за 

Наричат Варна „Морската столица на България”. 
Градът е свързан с четири вида транспорт – на-
земен, въздушен, воден и железопътен. Летище 
Варна обслужва над 65 български и чужди авио-
компании, които изпълняват редовни и чартърни 
полети до над 35 страни. Аерогарата е едно от 
трите международни летища в страната с целого-
дишен режим на работа. През зимата се поддър-
жат 7 редовни линии, като 28% от пътниците от/
до Варна пътуват с цел бизнес. Градът разполага 
с безброй модерни хотели с отлични условия и 
съвременно изградени конферентни и конгресни 
зали. Възможностите за почивка след изморите-
лен ден, са разнообразни и неизброими.

Сред забележителностите на Варна са Римските 
терми, катедралата „Св. Успение Богородично” 
– един от символите на черноморската столица, 
Летният театър, Морската градина, Делфинари-
умът, Аквариумът и други. Градът е домакин на 
значими културни мероприятия с национално 
значение като Международния фестивал „Вар-
ненско лято”, Международния балетен конкурс, 
Международния джаз фестивал, Международ-
ния куклен фестивал „Златният делфин”, „Ав-
густ в изкуствата”, „Видеохолика” и други. В 
градския исторически музей се съхранява най-
старото златно съкровище в света, известно 
като „Култура Варна”.

Разположен на най-атрактивното място в самия 
център, непосредствено пред главния вход на 
Морската градина и на 100 м от плажа, Фести-
вален и конгресен център Варна е един от сим-
волите на града, културно средище и притега-
телен център за културни и светски събития.  

Варна

Албена

конгресни, културни и спортни меропри-
ятия. Разполага с шест зали, възстано-
вителен център, фитнес зала, прес цен-
тър, модерен търговски център.

Зала „Конгресна” може да се преобра-
зува в игрално поле (с размери 50 на 
25 м и височина 15 м) с електронно 
информационно табло за отчитане 
на реално игрово време и резултати. 
Комплекс „Младост” е съставен от 5 
самостоятелни зали, подходящи и за 
тренировки. Разполага с шумоизоли-
ращи и електронно-управляеми завеси. 
Непосредствено до залите за трениров-
ка се намира зала „Палас Прес”, която 
е подходяща за провеждане на прес-
конференции, анализи и разбори на 
спортни срещи и тренировки. Оборуд-
вана е с видеотехника „Барковижън”,  
шрайбпроектор, подвижен екран, Hi-Fi 
уредба, високоскоростен интернет.

Комплексът разполага и с две фитнес 
зали, оборудвани с модерни трениро-
въчни уреди. Спортно-възстановителни-
ят център е обзаведен с необходимата 
техника за пълноценно възстановяване 
(сауни, тангентори) и рехабилитация на 
спортистите, както и с електролечение 
и физиотерапия. 
Дворецът на културата и спорта раз-
полага също така с голям търговски 
център, предлагащ възможности за 
отдих и приятно прекарване на сво-
бодното време.

Катедрален храм „Св. Успение Богородично”, Варна

Делфинариумът, Варна

Дворец на културата и спорта, Варна
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Бургас

Велико Търново е един от най-красиви-
те градове в България и нейна средно-
вековна столица, притежаващ уникална 
атмосфера. Намира се в Централна Бъл-
гария, в подножието на Стара планина. 
Старинната част на града обхваща исто-
рическите хълмове Царевец – домът на 
българските царе на средните векове, 
Трапезица – подслонил над 17 среднове-
ковни църкви, и Света гора.

През многовековното съществуване 
на града, тук са създадени и съхранени 
неповторими паметници на културата, 
свързани със славната история на бъл-
гарския народ. Запазените останки от 
крепостите, дворците и църквите са сви-
детели на разцвета на българската култу-
ра през XII -XIV в. Близостта на античния 
град от римската епоха – Никополис ад 
Иструм, на архитектурно-историческото 
уникално село Арбанаси и на многото 
манастири създават благоприятни усло-
вия за задоволяване на научните и кул-
турните интереси на всички възрасти.
Кварталът „Вароша” сам по себе си е 
архитектурен уникат, съхраняващ причу-
дливи къщи с омайни дворове от XVIII – 
XIX в. и красиви калдъръмени улици. Впе-
чатляващо е и светлинното шоу „Звук и 
светлина”, което с музика и ефекти раз-
казва историята на България на фона на 
величествените исторически свидетели. 
Градът предлага чудесни възможности 
за бизнес и конгресни събития, професи-
онални пътувания и тийм-билдинги.

Велико Търново

Крепостта Царевец

Бургас е вторият по големина черноморски град 
в България и най-голямото пристанище на стра-
ната, свързан със европейските и световни гра-
дове, чрез международното си летище. Бургас 
е също така общински център на най-голямата 
област, както и най-важният икономически, кул-
турен и административен център в цяла Югоиз-
точна България. 

Бургас е културен център с добре развит мор-
ски туризъм. Тук всяка година се представят 
различни фестивали и тържества като Дните 
на класическата немска и австрийска музика, 
Международният фестивал на детските хоро-
ве, Фестивалът на миниатюрните театрални 
форми „Театър в кутия”, Фестивалът на опе-
рата и класическата музика, Международният 
фолклорен фестивал и мн. др. Мултифункцио-
налната зала „Младост” побира провеждания-
та на различни бизнес и спортни събития.
Градът разполага с много хотели, различни и 
богати възможности за конференции, срещи, 
изложби и тийм-билдинги. Всички те гаранти-
рат успешна бизнес активност.
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България предлага изключително богати въз-
можности за допълването на една бизнес про-
грама, които могат да задоволят и най-разно-
образните интереси – както големите градове, 
така и очарователните по-малки селища. 
Богатата и многовековна история на бълга-
рите е оставила своите следи почти из цяла-
та територия на страната. В повечето случаи 
градовете, които са били културни центрове в 
миналото, са останали основни такива и днес. 
Големите градове разполагат с национални, 
регионални и частни музеи, чиито богати ко-
лекции говорят за славното минало по бъл-
гарските земи. 

Галериите в страната предлагат на постоян-
ни експозиции и гостуващи изложби, както и 
различни форми на съвременно изкуство – 
пърформанси, инсталации, модни ревюта.
Градовете в страната са модерни. Културни-
ят им афиш винаги ще ви предложи богат 
избор на концерти, изложби и театрални 
постановки.

През годината се провеждат множество 
фестивали, от които типични български 
фолклорни фестивали, международни 
музикални, филмови и театрални фести-
вали, които привличат почитатели от цял 
свят. Сред големите фолклорни фести-
вали, изпълнени с духа на българските 
обичаи и традиции от векове, са „Фес-

тивалът на розата” в Казанлък, Международният 
фестивал на маскарадните игри „Сурва” – Перник, 
Националният събор „Народно творчество” – Коп-
ривщица, Роженски събор, „Пирин пее”,„Гайдарско 
надсвирване” – с. Гела и др.
„Празниците на изкуствата Аполония” в Созопол 
в края на лятото всяка година събират звезди от 
всички видове изкуства – музиканти, актьори, режи-
сьори, продуценти, художници, поети и писатели. 

„Калиакра Рок Фест”, „Ловеч Парти Фест”, „Спирит 
ъф Бургас” са рок фестивали, в които взимат учас-
тие едни от най-известните световни изпълнители. 
Други музикални фестивали са „Бургас и морето”, 
Международният джаз фест в Банско, Междуна-
родният музикален фестивал на Античния театър 
в Пловдив – един от уникалните световни памет-
ници на културата. Международният фестивал 
„Варненско лято” и филмовите фестивали „Кино-
мания” и „София филм фест” привличат любите-

ли на театралното и филмово изкуство от всички 
краища на света.
По отношение на забавленията София е модерна 
столица, която си заслужава да бъде посетена. По 
разнообразие и качество на дневни и нощни раз-
влечения, на София не отстъпват и другите големи 
български градове – Пловдив, Варна, Бургас, Вели-
ко Търново, Стара Загора и др.

Градовете следват най-съвременните тенденции 
– интегриране на архитектурното наследство с мо-
дерно строителство, увеличаващ се брой големи 
търговски центрове с представителства на извест-
ните марки, кина, магазини, заведения и атракции 
за най-малките ще задоволят потребностите на 
всеки посетител.
В големите градове нощният живот кипи, наситен с 
приятни изненади и удоволствия. Някои от столич-
ните и морски клубове са си спечелили славата на 
едни от най-добрите и впечатляващи в света. Рес-
торантите и заведенията са безброй, а освен тра-
диционната българска кухня, можете да опитате 
ястия от Япония, Индия, Близкия Изток, Европа, 
Русия, Латинска Америка и от почти всяко кътче 
на света. 

Възможностите за настаняване в България са раз-
нообразни – наред с присъствието на повечето 
световни вериги хотели, добре развита е и мрежа-
та от семейни хотели, както и места за настанява-
не сред природата като къмпинги и хижи. 

Предложенията на българските  
градове – галерии, музеи, фестивали,  
шопинг центрове, нощен живот 

Национален исторически музей, София

Тракийско съкровище

Панагюрско златно съкровище

„Ръченица”, худ. Иван Мърквичкаа
„Връщане от пазар”, 
худ. Ярослав Вешин

Национална художествена галерия, София

Нестинарски танц 

Кукери
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В страната се откриват много разнообразни въз-
можности за почивка, спорт и забавления, които 
са едно необходимо допълнение към всяка биз-
нес програма. 

Географското положение на България и високите 
планински върхове на Рила, Пирин, Витоша, Стара 
планина и Родопите предлагат най-добрите условия 
за пълноценна зимна почивка. От друга страна съ-
ществува богат избор на хотели, заведения и част-
ни квартири, които да задоволят потребностите на 
всеки турист, пожелал да опознае планините в Бъл-
гария. И не на последно място – местното население 
се слави със своята кухня и гостоприемство.

Не по-малко са предложенията и за любителите на 
водни спортове. В българските черноморски курорти 
се откриват първокласни условия за практикуване на 
водни ски, уиндсърфинг, подводен риболов, гмуркане 
и яхтинг. През летния сезон там се провеждат голяма 
част от културните събития и фестивали в страната, 
за което спомагат и курортните градчета и селища, 
техните отлични ресурси за истинска морска почивка.

През последните години възникват представители и 
на по-новите средства за забавления. Благоприятни-
ят климат и природните дадености са в основата на 
активното изграждане на голф-игрища по територията 
на страната. Модерни съоръжения, в чието лице позна-
вачите предричат едно от най-успешните начинания за 
бъдещето на туризма в страната. 

Отдих и развлечения сред природата,  
тийм билдинг

В момента на българския пазар има 
широко предлагане на различни видо-
ве тийм-билдинг програми – правилно 
фокусирани, съобразени с фирмената 
политика, общото физическо състоя-
ние на групата, вида на работата, слу-
жебните изисквания към участниците, 
заявката за изследване на групата за 
сплотяване на колектива за реализация 
на фирмената политика.
Използват се различни образователни 
модели и дейности на открито. Изборът 
на подходящ район за реализация на 
събитието е важен елемент от общата 
ефективност на тийм-билдинг програ-
мата. Със своята богата и разнообразна 
природа България предлага отлични ус-
ловия за тийм-билдинг програми от вся-
какъв характер.

Тийм-билдингът е още една възможност 
да се опознаят разнообразните българ-
ски планини, всяка от които със собст-
вена уникална атмосфера – да научите 
повече за ориентирането и оцеляването 
в планината. Заниманията се провеждат 
на открито, като според техния харак-
тер настаняването може да бъде в хотел, 
хижа или на палатки при експедициите.  
Планинските курсове дават възможност 
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TУРИСТИЧЕСКИ  
ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
Адрес: 1040 София, пл. „Св. Неделя” 1
тел.: 02 933 58 26, 02 933 58 21, 02 933 58 11
e-mail: e-docs@mee.government.bg

СОФИЯ
1504 София, подлезa на Софийски университет  
„Св. Климент Охридски”
тел.: 02 491 83 44, 02 491 83 45; e-mail: tourist@info-sofia.bg

СМОЛЯН
4700 Смолян, бул. „България” 5
тел.: 0301 62 530; e-mail: toursmolyan@abv.bg

БАНСКО
2770 Банско, пл. „Никола Вапцаров” 1
тел.: 0749 885 80, 0749 886 33; e-mail: infocenter@bansko.bg

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5000 Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 5
тел.: 062 62 21 48; e-mail: ticvt2@gmail.com

РУСЕ
7000 Русе, ул. „Александровска” 61
тел.: 082 82 47 04; e-mail: tic@tic.rousse.bg

ШУМЕН
9700 Шумен, бул. „Славянски” 17
тел.: 054 85 77 73; e-mail: shumen_opt@abv.bg

ПЛЕВЕН
5800 Плевен, пл. „Възраждане” 1
тел.: 064 82 40 04; e-mail: tourpleven@abv.bg

СТАРА ЗАГОРА
6000 Стара Загора, бул. „Руски” 27
тел.: 042 62 70 98; e-mail: tic@city.starazagora.net

НЕСЕБЪР
8231 Несебър - Стара част, ул. „Месамбрия” 10
тел.: 0554 293 46; e-mail: visitnessebar@abv.bg

САНДАНСКИ
2800 Сандански, пл. „България” 1
тел.: 0746 305 49; e-mail: tour_centre@abv.bg

ПЛОВДИВ
4000 Пловдив, пл. „Централен” 1
тел.: 032 65 67 94, 032 62 02 29
e-mail: tic_plovdiv@abv.bg, tic.plovdiv@gmail.com

БУРГАС
8000 Бургас, ул. „Христо Ботев”
тел.: 056 82 57 72, 056 84 15 42
e-mail: tic_bourgas@bourgas.bg

ВАРНА
9000 Варна, пл. „Св. св. Кирил и Методий”
тел.: 052 60 89 18, 052 60 89 19
e-mail: invarna@abv.bg

ДЕВИН
4800 Девин, пл. „Освобождение” 5
тел.: 0876 53 54 35
e-mail: tic_devin@mail.bg

ВЕЛИНГРАД
4600 Велинград, пл. „Свобода”
тел.: 0359 584 01
e-mail: icvelingrad@b-trust.org

освен практически умения, да научите повече за 
себе си и хората около вас, да изследвате силата 
на своята воля и физическите си възможности, 
да посетите нови места и да срещнете нови 
хора. Реки като Струма, Черни и Бели Искър 
създават прекрасни условия за рафтинг и кая-
кинг, като могат да се съчетаят водни и планин-
ски активности. 

Възможности за интересни занимания пред-
лагат и българските езера и язовири – язовир 
Искър, близо до София, Батак и Доспат, на-
миращи се в Родопите и др. Заниманията се 
провеждат на открито – както на сушата, така 
и във водата, което дава възможност на учас-
тниците да изпитат всички дейности, свърза-
ни с плаването.

Черноморският ландшафт също предоставя 
богати възможности за тийм-билдинг – мек 
климат, широки открити пространства, бист-
ри сини води и безкрайни плажни ивици. 
Активностите се провеждат на открито като 
сал /изработване на сал от различни ма-
териали/, яхтинг, каяк, игри и забавления, 
свързани с плажа и водата.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Местоположение: Република България е държава в Европа, 
разположена в източната част на Балканския полуостров. На 
изток граничи с Черно море, на юг – с Гърция и Турция, на запад – 
с Република Македония и Сърбия, а на север – с Румъния.

Климат: България се намира на границата между умере-

ната и средиземноморската климатична област. В север-

ната част на страната климатът е умереноконтинентален,

докато на юг се чувства осезателно средиземноморско

климатично влияние.

Средна температура през зимата: 0 °С до -2 °С

Средни температури през лятото: около 20-22 °С

Територия: 110,099 км2

Население: 7 679 290 (2001 г.)

Официален език: Български

Столица: гр. София

Средна надморска височина: 470 м

Най-висока точка: връх Мусала (2925 м)

Времева зона: GMT+2 (EST+7)

Основно вероизповедание: източно-православие (82,6% от

населението)

Други вероизповедания: ислям (12,2% от населението), ка-

толицизъм (0,6% от населението), протестантизъм (0,5% от

населението) (2001 г.)

Етнически групи: българи (83,9%), турци (9,4%), роми (4,7%),

други (2%) (2001 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

1000 София, ул. Славянска № 8
тел.: 02 940 7001
факс: 02 987 2190, 02 981 9970, 02 981 5039
e-mail: e-docs@mee.government.bg
www.mee.government.bg

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие

и от държавния бюджет на Република България

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на
туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”, BG161PO001/3.3-01/2008/001-4 „Изработка

и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация”

Този документ e създаден в рамките на проект „Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация”, договор 
№BG161PO001/3.3-01/2008/001-4, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007–2013г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента–Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
22



ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА
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