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НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 

 
Бр. 89 / 2019 г. 

 

за периода 6 – 12 април  2019 г. 
 

 

 

Изготвил: Иван Атанасов 

 

 

 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 6-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО 

ТУРИЗЪМ 

 

На 23 Април, 2019 г., в 

хотел Хилтън, София, ще се 

проведе 6-та годишна среща на 

НБТ със съдействието на 

Министерство на туризма и 

Столична община. 

Темата на срещата е "2019 – 

година на вътрешния туризъм, 

инвестициите и иновациите". 

Вж. Програма 

http://tourismboard.bg/?event=6-ta-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam


  

 
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 

 

 
 

 

 

Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Лъчезар Тодоров: Тази година на пазара ще излязат доста 

туристически продукти, което неизбежно в ситуацията на намалено 

търсене ще доведе до натиск и върху цените 

 

Г-н Лъчезар Тодоров, изпълнителен 

директор на „Тера тур сервис" ЕООД и член 

на Управителния съвет на Национален борд 

по туризъм, в интервю за радио „Фокус" на 6 

април 2019 г. 

Прочети интевю 

 

   

 

 

  

 
 Регионални новини от България 
 

 

 Хаос в туризма заради касовите апарати 

 

Част от туристическия бизнес обмисля да “емигрира” в чужбина заради 

промените в Наредба Н-18, която изисква от бранша да регистрира онлайн магазини и 

софтуера си за управление. Десетки хотели вече са се регистрирали, но нито една 

компания, която предлага софтуерни услуги на туроператори не го е направила. 

Хотелите също трябва да регистрират онлайн магазини, ако приемат плащания 

през техен собствен виртуален терминал. 

Повече информация 

  

 

 

http://tourismboard.bg/news/lachezar-todorov-tazi-godina-na-pazara-shte-izlyazat-dosta-turisticheski-produkti-koeto-neizbezhno-v-situatsiyata-na-namaleno-tarsene-shte-dovede-do-natisk-i-varhu-tsenite/
http://tourismboard.bg/news/lachezar-todorov-tazi-godina-na-pazara-shte-izlyazat-dosta-turisticheski-produkti-koeto-neizbezhno-v-situatsiyata-na-namaleno-tarsene-shte-dovede-do-natisk-i-varhu-tsenite/
http://tourismboard.bg/news/haos-v-turizma-zaradi-kasovite-aparati/
http://tourismboard.bg/news/haos-v-turizma-zaradi-kasovite-aparati/
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 Туристическият бизнес може да остане без легален софтуер 

 
След 30 септември 2019 г. целият туроператорски бизнес, който досега е работил 

на светло, може да се окаже незаконен. Това ще стане, ако нито една софтуерна 

компания от около 5-те, които към момента работят с туроператорите, не лицензира в 

НАП предлагания от нея софтуер за управление на продажбите. До момента нито една 

такава фирма не е подала заявление към НАП и според бизнеса е твърде вероятно 

въобще да не се появи такъв играч на пазара. 

Повече информация 

  

 

 

 Спад на нощувките в местата за настаняване в България през 

февруари 2019 г., но ръст в приходите 

 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през февруари 2019 

г. са с 3.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, докато 

приходите нараства с 2.4% повече в сравнение с февруари 2018 г. Това показват 

данните на Националния статистически институт. 

Повече информация 

 

 

 

 Иван Иванов, БРТК: По предварителни данни се очаква скромен 

ръст на туристи в региона от 1.55% 

 
По предварителни данни се очаква скромен ръст на туристи в региона от 1.55%. 

Това каза за радио „Фокус“ – Бургас Иван Иванов, председател на Бургаска регионална 

туристическа камара на 9 април 2019 г. 

По думите му данните носят информация за планираните полети към 31 март 

2019 г. 

Повече информация 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-biznes-mozhe-da-ostane-bez-legalen-softuer/
http://tourismboard.bg/news/turisticheskiyat-biznes-mozhe-da-ostane-bez-legalen-softuer/
http://tourismboard.bg/news/spad-na-noshtuvkite-v-mestata-za-nastanyavane-v-balgariya-prez-fevruari-2019-g-no-rast-v-prihodite/
http://tourismboard.bg/news/spad-na-noshtuvkite-v-mestata-za-nastanyavane-v-balgariya-prez-fevruari-2019-g-no-rast-v-prihodite/
http://tourismboard.bg/news/ivan-ivanov-brtk-po-predvaritelni-danni-se-ochakva-skromen-rast-na-turisti-v-regiona-ot-1-55/
http://tourismboard.bg/news/ivan-ivanov-brtk-po-predvaritelni-danni-se-ochakva-skromen-rast-na-turisti-v-regiona-ot-1-55/
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 Ремонтираха мост и туристически заслон край село Веселиново 

 
Служители на ДГС-Смядово изградиха 

нов мост по туристическата пътека, която води 

към скалния култов комплекс „Софрата“, в 

близост до село Веселиново. 

Горските ремонтираха и заслона, на 

който често през почивните дни се събират 

хора от околните села и Шумен. 

Повече информация 

 

 

 

 Министър Ангелкова проведе работна среща с посланика на 

Италия у нас Н. Пр. Стефано Балди 

 

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с 

посланика на Италия в България Н.Пр. Стефано Балди. Двамата обсъдиха 

партньорството между двете страни в туризма и активното им присъствие в 

инициативи на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН. 

Повече информация 

 

 

 

 

  

Международни новини от България и света 
 

 

 Всеки трети прави резервация за хотел онлайн 

 

Всеки трети по света стига до резервация по дигитален път, а над 80% от 

търсещите настаняване онлайн го правят през телефона, като същият процент запазват 

стаята веднага след това. Едва 45% пък се обаждат в хотела или турагенцията. До две 

години 50 на сто от почивките ще се резервират онлайн. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/remontiraha-most-i-turisticheski-zaslon-kraj-selo-veselinovo/
http://tourismboard.bg/news/remontiraha-most-i-turisticheski-zaslon-kraj-selo-veselinovo/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-italiya-u-nas-n-pr-stefano-baldi/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-italiya-u-nas-n-pr-stefano-baldi/
http://tourismboard.bg/news/vseki-treti-pravi-rezervatsiya-za-hotel-onlajn/
http://tourismboard.bg/news/vseki-treti-pravi-rezervatsiya-za-hotel-onlajn/
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 Най-скъпите страни за туристи 

 

В наскоро публикувания доклад за 

конкурентоспособността на туризма, 

Световният икономически форум 

класира 141 държави на база цената на 

посещението им от туристи. 

Вземат се предвид аспекти като 

средна цена на полетите от и до 

съответната дестинация, средната цена на 

настаняване в хотел, цената на живот, 

цените на горивата и паритетът на покупателната способност (ППС). 

Полезно е да знаете цената на посещаването на дадено място, можете да си 

разпределите бюджета подобаващо, така че да не се налага да отивате на стоп обратно 

до летището. 

Повече информация 

 

 

 Затварят за туристи остров Комодо заради вараните 

 

Индонезийските власти 

възнамеряват временно да затворят за 

посещения остров Комодо, където 

обитават огромните месоядни гущери, 

комодските варани, предаде Франс прес. 

Мярката може да влезе в сила през 

2020 година и трябва да бъде одобрена от 

правителството. Забраната няма да засегне 

съседните на Комодо острови, където 

също могат да се наблюдават гигантските варани. 

Повече информация 

 

  

  

http://tourismboard.bg/news/naj-skapite-strani-za-turisti/
http://tourismboard.bg/news/naj-skapite-strani-za-turisti/
http://tourismboard.bg/news/zatvaryat-za-turisti-ostrov-komodo-zaradi-varanite/
http://tourismboard.bg/news/zatvaryat-za-turisti-ostrov-komodo-zaradi-varanite/

