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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 НБТ с писмо до премиера Борисов относно влизането в действие 

на Наредба Н-18 

 

На 24 януари 2020 г. НБТ написа писмо до министър-председателя на Република 

България Бойко Борисов с копия до финансовия министър Горанов и изпълнителния 

директор на НАП Галя Димитрова относно възникването на сериозни проблеми в 

работата на туристическия сектор при въвеждане в действие от 1 февруари 2020 г. на 

Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални 

устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за 

управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен 

магазин, издадена от министъра на финансите. 

Повече информация 

 
 

http://tourismboard.bg/news/nbt-s-pismo-do-premiera-borisov-otnosno-vlizaneto-v-dejstvie-na-naredba-n-18/
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 Д-р Полина Карастоянова: НБТ подкрепя представения от 

министерството механизъм за насърчаване на организирания туризъм 

чрез маркетингови кампании 

 

Изпълнителният директор на 

Националния борд по туризъм (НБТ) д-р 

Полина Карастоянова заяви, че обявяването 

на този новаторски механизъм е втората по 

важност стратегическа стъпка в развитието 

на туризма ни след създаването на 

самостоятелното Министерство на туризма. 

 

Д-р Карастоянова изказа пълната 

подкрепа на НБТ за успешната реализация на инициативата, която е силен знак на 

българското правителство в подкрепа на сектора. Това според нея е специфично ноу-

хау и за други европейски страни. 

Повече информация 
 

 

 

 

 Доц. Румен Драганов: Очакваме над 300 изложители на 

„Ваканция и СПА Експо“ 

 

„За мен най-важното събитие е седмата годишна национална среща на 

Националния борд по туризъм, която ще се съсредоточи в три важни теми: България 

като инвестиционна дестинация, България като дигитална и споделена икономика и 

България като национален туристически бранд“, заяви доц. Румен Драганов, член на 

КС на НБТ в интервю за "24 часа", публикувано на 21 януари 2020 г. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

  

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-nbt-podkrepya-predstaveniya-ot-ministerstvoto-mehanizam-za-nasarchavane-na-organiziraniya-turizam-chrez-marketingovi-kampanii/
http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-ochakvame-nad-300-izlozhiteli-na-vakantsiya-i-spa-ekspo/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Elements SPA Фламинго Гранд в Албена – с поредно високо 

отличие от Fit Reisen 

 

За поредна година Фламинго Гранд Хотел и СПА 

получи наградата Fit Premium Hotel на един от най-големите 

немски туроператори, специализирани в СПА и Меди- 

почивките, Fit Reisen. Отличието се връчва на хотели и СПА 

центрове, чиито услуги са високо оценени от гостите на Fit 

Reisen. 

 

„Поредното признание означава, че гостите са доволни 

от качеството на услугите, които предоставяме. А това е най-

важно за нас.“ – заявиха от Ръководството на ваканционно 

селище Албена по повод наградата. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

Новини от други НПО от сектор Туризъм 
 

 

 Хотелиери и ресторантьори на протест срещу Наредба Н-18 

 

Обявен е протест срещу Наредба Н-18 от Национален организационен комитет в 

защита на малкия и среден бизнес в България, подкрепен от Българската асоциация на 

заведенията (БАЗ), Сдружение на заведенията в България (СЗБ), Българската 

хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) и др. представители на малкия и 

среден бизнес, информира Българската стопанска камера. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/elements-spa-flamingo-grand-v-albena-s-poredno-visoko-otlichie-ot-fit-reisen/
http://tourismboard.bg/news/elements-spa-flamingo-grand-v-albena-s-poredno-visoko-otlichie-ot-fit-reisen/
http://tourismboard.bg/news/hotelieri-i-restorantori-na-protest-sreshtu-naredba-n-18/
http://tourismboard.bg/news/hotelieri-i-restorantori-na-protest-sreshtu-naredba-n-18/
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Регионални новини от България 
 

 Стотици гости и жители на Смолян разгледаха емблематични 

туристически обекти по време на инициативата „Денят за вас“ 

 

Стотици гости и жители на Смолян 

посетиха емблематични туристически 

забележителности в града, които се 

включиха в инициативата на 

Министерството на туризма „Денят за вас“ 

на 18 януари 2020 г. В проекта взеха 

участие Планетариумът в Смолян, 

Регионалният исторически музей „Стою 

Шишков“ и Художествената галерия и бяха 

с вход свободен. Обектите, които отвориха врати, отчетоха, че този ден туристите са 

значително повече спрямо обичайния брой посетители по това време на годината. 

Повече информация 

 

 Облагане при отдаване на стаи от апартамент на туристи 

 

Много хора отдават апартаментите 

си на туристи чрез различни интернет 

сайтове. Затова „Труд” представя в 

рубриката „Данъчна консултация” 

представяме позицията на НАП за това в 

кои случаи тази дейност се облага с 

патентен данък. 

Повече информация 

 

 ЕСК ще носи дивиденти на Пловдив гражданите поне още 20-30 г 

напред 

 

ЕСК ще носи дивиденти на града ни и на нас, гражданите на Пловдив, поне още 

20-30 г напред в бъдещето, казва Радостина Нейчева в интервю за ТрафикНюз. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/stotitsi-gosti-i-zhiteli-na-smolyan-razgledaha-emblematichni-turisticheski-obekti-po-vreme-na-initsiativata-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/stotitsi-gosti-i-zhiteli-na-smolyan-razgledaha-emblematichni-turisticheski-obekti-po-vreme-na-initsiativata-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/oblagane-pri-otdavane-na-stai-ot-apartament-na-turisti/
http://tourismboard.bg/news/oblagane-pri-otdavane-na-stai-ot-apartament-na-turisti/
http://tourismboard.bg/news/esk-shte-nosi-dividenti-na-plovdiv-grazhdanite-pone-oshte-20-30-g-napred/
http://tourismboard.bg/news/esk-shte-nosi-dividenti-na-plovdiv-grazhdanite-pone-oshte-20-30-g-napred/
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Международни новини от България и чужбина 
 

 

 България и Гърция ще си сътрудничат в областта на туризма 

 

Правителството одобри проект на Програма за съвместни действия между 

Министерството на туризма на България и Министерството на туризма на Гърция в 

областта на туризма за 2020-2022 г., съобщи пресцентърът на кабинета. 

 

Двете страни декларират готовност да засилят приятелските си отношения и да 

допринесат за допълнителното развитието на сътрудничеството в областта на туризма. 

Повече информация 

 

 

 

 Министър Ангелкова на работни срещи на 40-ото международно 

изложение FITUR в Мадрид 

 

България се представя все по-

успешно на пазар Испания, в Европа и по 

света като целогодишна туристическа 

дестинация. Присъствието в Мадрид на 

български туристически фирми и региони 

дава отлична възможност да се разкрие 

потенциалът на страната ни като 

конкурентна целогодишна дестинация за 

летен, зимен и разнообразни форми специализиран туризъм. Това заяви министърът на 

туризма Николина Ангелкова при откриването на българския щанд на 40-ото 

международно туристическо изложение FITUR в Мадрид 

Повече информация 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-gartsiya-shte-si-satrudnichat-v-oblastta-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-gartsiya-shte-si-satrudnichat-v-oblastta-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-rabotni-sreshti-na-40-oto-mezhdunarodno-izlozhenie-fitur-v-madrid/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-rabotni-sreshti-na-40-oto-mezhdunarodno-izlozhenie-fitur-v-madrid/
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 Jet2.com&Jet2Holidays планират сериозно увеличение на 

британски туристи към България 

 

През тази година Jet2.com&Jet2Holidays планират увеличаване на британските 

туристи към България, като към момента се очертава те да са над 172 хил. при 108 хил. 

през миналата година. Предлагат се оферти за Черноморието. Полетите започват от 

месец май и са с прогноза да продължат до средата на октомври. 

Повече информация 

  

 

 

 Международният туризъм продължава да стимулира световната 

икономика 

 

1.5 милиарда международни туристически пътувания са регистрирани през 2019 

г. в световен мащаб. Увеличението е с 4% спрямо предходната година, което също се 

прогнозира за 2020-та, затвърждавайки туризма като водещ и устойчив икономически 

сектор, особено с оглед на текущата несигурност. 

Повече информация 

  

 

 

 Гърция отчита успешна 2019 година 

 

Typизмът - ceĸтopът, ĸoйтo 

дoпpинacя зa oĸoлo eднa чeтвъpт oт бpyтния 

вътpeшeн пpoдyĸт (БBΠ) нa Гъpция, щe 

oтчeтe pъcт пpeз 2020 гoдинa въпpeĸи 

фaлитa нa eдин oт лидepитe в индycтиятa в 

Eвpoпa. 

 

Πo дyмитe нa гpъцĸия pecopeн 

миниcтъp Xapиc Teoxapиc ĸoлaпcът нa бpитaнcĸия гигaнт Тhоmаѕ Сооk нямa дa имa 

нeгaтивнo oтpaжeниe въpxy ceĸтopa пpeз тaзи гoдинa. 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/jet2-com-jet2holidays-planirat-seriozno-uvelichenie-na-britanski-turisti-kam-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/jet2-com-jet2holidays-planirat-seriozno-uvelichenie-na-britanski-turisti-kam-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/mezhdunarodniyat-turizam-prodalzhava-da-stimulira-svetovnata-ikonomika/
http://tourismboard.bg/news/mezhdunarodniyat-turizam-prodalzhava-da-stimulira-svetovnata-ikonomika/
http://tourismboard.bg/news/gartsiya-otchita-uspeshna-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/gartsiya-otchita-uspeshna-2019-g/

