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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Работна среща на членовете на НБТ с кмета на Столична 

община и кандидат-кмет Йорданка Фандъкова 

 

На 9 октомври 2019 г. в София се 

проведе работна среща на членове на 

Националния борд по туризъм (НБТ) с 

кмета на Столична община и кандидат-кмет 

Йорданка Фандъкова, на която бяха 

обсъдени възможностите за взаимодействие 

между бизнеса и Столична община. 

Повече информация 

 

  

 

http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-chlenovete-na-nbt-s-kmeta-na-stolichna-obshtina-i-kandidat-kmet-jordanka-fandakova/
http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-chlenovete-na-nbt-s-kmeta-na-stolichna-obshtina-i-kandidat-kmet-jordanka-fandakova/
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 Д-р Полина Карастоянова: Най-важното за нас е българската 

държава да влезе като инвеститор в туристическата индустрия 

 

В интервю за bTV на 8 октомври 2019 

г. д-р Полина Карастоянова, изпълнителен 

директор на НБТ, подчерта, че е важно да се 

защити и облекчи ситуацията на 

българските хотелиери, които няма да 

получат своите плащания по договорите с 

"Томас Кук". По думите ѝ това включва 

фактури, корпоративен данък и ДДС. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 Д-р Полина Карастоянова: От НБТ настояваме хотелиерите, 

завлечени от фалита на "Томас Кук", да плащат данъците разсрочено 

 

Заради договорите, които са били принудени да подпишат с банкрутиралия 

туроператор "Томас Кук", родните хотелиери няма да получат забавени плащания за 

ваканции, реализирани през последните 60 дни. В същото време те ще платят върху 

вече фактурираните суми ДДС и корпоративен данък, обясни изпълнителният директор 

на НБТ д-р Полина Карастоянова за в-к Труд. Затова от туристическия борд настояват 

данъците на хотелиерите да бъдат разсрочени. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-naj-vazhnoto-za-nas-e-balgarskata-darzhava-da-vleze-kato-investitor-v-turisticheskata-industriya/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-naj-vazhnoto-za-nas-e-balgarskata-darzhava-da-vleze-kato-investitor-v-turisticheskata-industriya/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-ot-nbt-nastoyavame-hotelierite-zavlecheni-ot-falita-na-tomas-kuk-da-plashtat-danatsite-razsrocheno/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-ot-nbt-nastoyavame-hotelierite-zavlecheni-ot-falita-na-tomas-kuk-da-plashtat-danatsite-razsrocheno/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Благотворителна кинопрожекция за децата на Варна от 

Фондация Св. Св. Константин и Елена 

 

Прожекцията на френския игрален 

филм „Без дом“ по мотиви от едноименния 

роман на Ектор Мало  се осъществява по 

инициативата „Изкуството днес – за 

възможностите утре“ на Фондация Св. Св. 

Константин и Елена, с финансовата 

подкрепа на A1 и в партньорство с 

Фестивален и конгресен център – Варна и 

Бета Филм. 

Входът за всички зрители е свободен. 

Повече информация 

 

 

 

 Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм 
 

 

 Дни на Белгия в България 2019 - „Fun,  food  &  history” 

 

14-тото издание на Дните на Белгия 

в България се провежда под надслов Fun, 

food & history в периода 10 – 18 октомври 

2019 г. Те се организират Бизнес клуб 

„Белгия‐България‐Люксембург“ с 

подкрепата и съдействието на Посолството 

на Кралство Белгия в България. 

Повече информация 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/blagotvoritelna-kinoprozhektsiya-za-detsata-na-varna-ot-fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena/
http://tourismboard.bg/news/blagotvoritelna-kinoprozhektsiya-za-detsata-na-varna-ot-fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena/
http://tourismboard.bg/news/dni-na-belgiya-v-balgariya-2019/
http://tourismboard.bg/news/dni-na-belgiya-v-balgariya-2019/
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 Регионални новини от България 
 

 

 Министър Ангелкова се среща с “Астрал Холидейз“ и 

застрахователното дружество „Уника“ по повод прекратяване на 

дейността на туроператора и започване на процедура по 

несъстоятелност 

 

Министърът на туризма Николина 

Ангелкова свиква днес среща с 

ръководството на „Астрал Холидейз“ и 

застрахователното дружество „Уника“ АД. 

Причината е обявеното прекратяване на 

дейността и започването на процедура по 

несъстоятелност на туроператора. 

„Астрал Холидейз Интернешънъл“ 

АД има валидна застраховка със застрахователната компания „Уника“ АД. Лимитът на 

полицата е 700 хил. лв. и е за срок до 14.11.2019 година. 

Повече информация 

 

 

 Министър Ангелкова: Няма застраховка на туроператор, която 

да покрива щетите на бизнеса 

 

„Няма застраховки, които да покриват рисковете нито по отношение на 

доставчиците на услугата към туроператора, нито към чуждестранния такъв. Няма 

такова изискване в нито едно законодателство", каза министър Ангелкова в студиото на 

Нова телевизия на 10 октомври 2019 г. 

Повече информация 

 

 

 8.6% ръст на приходите от нощувки в местата за настаняване 

през август 2019 г. 
 

Най-висока в този период е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 

78.1%, показват данните на НСИ. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-se-sreshta-s-astral-holidejz-i-zastrahovatelnoto-druzhestvo-unika-po-povod-prekratyavane-na-dejnostta-na-turoperatora-i-zapochvane-na-protsedura-po-nesastoyatelnost/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-se-sreshta-s-astral-holidejz-i-zastrahovatelnoto-druzhestvo-unika-po-povod-prekratyavane-na-dejnostta-na-turoperatora-i-zapochvane-na-protsedura-po-nesastoyatelnost/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-nyama-zastrahovka-na-turoperator-koyato-da-pokriva-shtetite-na-biznesa/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-nyama-zastrahovka-na-turoperator-koyato-da-pokriva-shtetite-na-biznesa/
http://tourismboard.bg/news/8-6-rast-na-prihodite-ot-noshtuvki-v-mestata-za-nastanyavane-prez-avgust-2019-g/
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 60 хотела със загуби от фалита на „Астрал Холидейз“ 

 

Около 60 български хотела, сред които и няколко големи играчи, са засегнати и 

последователните фалити на дъщерните дружества на „Томас Кук“ и родната „Астрал 

Холидейз“, която работеше като представител на британския туроператор у нас. 

За последните 8 години фалиралите туроператори са пет "Aлмa тyp" (2011), "Oн 

тpaвeл" (2012), "Baлepи 90" (2013), "Aлфaтyp" (2016) и "Acтpaл Xoлидeйз" (2019). 

Повече информация 

 

 

 

  

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 Министър Ангелкова проведе работни срещи в Германия 

 

На 8 октомври 2019 г. министърът на туризма Министър Ангелкова проведе 

поредица от срещи във връзка с възможностите за договаряне на сезон 2020 г. и 

обстоятелствата след прекратяването на дейността на световния туроператор „Томас 

Кук“. Повече информация 

  

 

Председателят на Асоциацията на китайските туристически 

медии посети Перник 

 

Основателят и председател на 

Асоциацията на китайските туристически 

медии Бай Йен посети Перник. 

С всяка изминала година се засилва и 

интересът от китайска страна към фестивала 

"Сурва" и се очаква в близко време 

китайски туристически агенции да 

предлагат пакети за екскурзии в България с 

него като основна атракция. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/60-hotela-sas-zagubi-ot-falita-na-astral-holidejz/
http://tourismboard.bg/news/60-hotela-sas-zagubi-ot-falita-na-astral-holidejz/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotni-sreshti-v-germaniya/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotni-sreshti-v-germaniya/
http://tourismboard.bg/news/predsedatelyat-na-asotsiatsiyata-na-kitajskite-turisticheski-medii-poseti-pernik/
http://tourismboard.bg/news/predsedatelyat-na-asotsiatsiyata-na-kitajskite-turisticheski-medii-poseti-pernik/

