
  

 
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 

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 
Брой 103 / 2019 г. 

 

за периода 13  – 19 юли   2019 г. 
 

 

 

Изготвил: Иван Атанасов 

 

 

 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Работна среща на членове на УС на НБТ с министър Ангелкова 

 

На 16 юли 2019 г. в Министерството 

на туризма се проведе работна среща на 

членове на Управителния съвет (УС) на 

Националния борд по туризъм с министъра 

на туризма Николина Ангелкова. 

Представителите на големите 

курорти и хотелски вериги у нас, обединени 

в НБТ, потвърдиха становището си, че сега 

е моментът да се отделят повече средства за популяризиране на бранд България. Така 

дестинацията ще стане по-разпознаваема и търсена за четири сезона в предлагането на 

конкурентен продукт с много добро съотношение между цена и качество. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-chlenove-na-us-na-nbt-s-ministar-angelkova/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Лагуна Бийч в Албена отбеляза празника на Франция с 

Айфелова кула от лед 

 

Френският клубен хотел на TUI 

Франция от веригата Club Lookéa Лагуна 

Бийч в Албена за поредна година отбеляза 

тържествено националния празник на 

Франция. 

Ледена скулптура на Айфеловата 

кула, повече от 1000 хапки, пъстри 

коктейли и много музика имаше за гостите, 

които, развълнувани от почивката си, дори за малко да забравят, че имат повод за 

празнуване. 

Повече информация 

 

 

  

Регионални новини от България 
 

 

 Министър Ангелкова проведе работна среща в Златни пясъци с 

водещи туроператори 

 

Министърът на туризма Николина 

Ангелкова проведе в курорта Златни пясъци 

работна среща с представители на водещи 

туроператори на 15 юли 2019 г. Освен да се 

направи актуална снимка на ситуацията по 

различните туристически пазари и да се 

очертаят мерки за привличане на 

организирани туристи в сегмента късни 

записвания и „ласт минит“ за лято 2019 г., 

на срещата бе обсъдена и подготовката на предстоящия летен сезон 2020. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/laguna-bijch-v-albena-otbelyaza-praznika-na-frantsiya-s-ajfelova-kula-ot-led/
http://tourismboard.bg/news/laguna-bijch-v-albena-otbelyaza-praznika-na-frantsiya-s-ajfelova-kula-ot-led/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-v-zlatni-pyasatsi-s-vodeshti-turoperatori/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-v-zlatni-pyasatsi-s-vodeshti-turoperatori/
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 Позиция на НАП за данъчн облагане при настаняване чрез 

платформата Airbnb 

 

Много фирми купуват имоти за да ги 

отдават под наем чрез онлайн платформата 

Airbnb. Затова в рубриката на “Труд” 

“Данъчна консултация” беше предстена 

позицията на НАП за това какви са 

правилата за данъчно облагане и 

необходимите документи в този случай. 

 Повече информация 

 

  

 

Васил Велев: Българските плажове не може да се каже, че са 

пусти 

 

Плажовете не може да се каже, че са пусти, защото има отлив, сезонът още не е 

свършил, август месец всъщност е пикът на сезона. Това каза председателят на АИКБ 

Васил Велев е ефира на БНТ на 19 юли 2019 г. 

 Повече информация 

 

  

 

http://tourismboard.bg/news/pozitsiya-na-nap-za-danachn-oblagane-pri-nastanyavane-chrez-platformata-airbnb/
http://tourismboard.bg/news/pozitsiya-na-nap-za-danachn-oblagane-pri-nastanyavane-chrez-platformata-airbnb/
http://tourismboard.bg/news/vasil-velev-balgarskite-plazhove-ne-mozhe-da-se-kazhe-che-sa-pusti/
http://tourismboard.bg/news/vasil-velev-balgarskite-plazhove-ne-mozhe-da-se-kazhe-che-sa-pusti/

