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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 7-МА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО 

ТУРИЗЪМ 

 

7-мата Годишна среща на Националния борд по туризъм ще се проведе на 14 

февруари, в рамките на „Ваканция & СПА Експо“ в Интерекспо Център, София, със 

съдействието на Министерство на туризма, Министерство на икономиката и Столична 

община, заедно с 1-вия Конгрес на университетите от Югоизточна Европа и Азия 

„Образованието в глобалния свят на новите технологии“, организиран от УНИБИТ, с 

подкрепата на Университет по хранителни технологии – Пловдив, Лесотехнически 

университет, Институт за анализи и оценки на информационната среда в туризма, 

Международно висше бизнес училище, Съюз по автоматика и информатика „Джон 

Атанасов”. 

Вж. Проекто-програма 

 

http://tourismboard.bg/?event=7-ma-godishna-sreshta-na-natsionalen-bord-po-turizam
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 НБТ с благодарствено писмо до премиера Борисов относно 

отлагане на влизането в сила на Наредба № Н-18 

 

На 29 януари 2020 г. Националният борд по туризъм (НБТ) внесе 

благодарствено писмо до министър-председателя на Република България Бойко 

Борисов относно отлагане на влизането в сила 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. 

Писмото е отразено в онлайн изданията 24 часа, ПИК, Блиц и др. 

Вж. писмото 
 

 

 

 Д-р Полина Карастоянова: Политизирането на теми от дневния 

ред на туристическия сектор е абсолютно неприемливо 

 

Политизирането на теми от дневния ред на туристическия сектор е абсолютно 

неприемливо. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ на 29 януари 2020 г. 

изпълнителният директор на Националния борд по туризъм д-р Полина Карастоянова 

във връзка с организирания протест, въпреки отлагането на спорната наредба № Н-18. 

Становището е отразено и в онлайн изданията Труд, Фактор и др. 

Повече информация 
 

 

 

 Д-р Полина Карастоянова: Има нужда от още време за 

прилагане на Наредба № Н-18 

 

Мисля, че бяхме чути, бяха разбрани 

нашите съображения за едно 

псхологическо време и техническо време за 

доработване на детайлите, заяви д-р 

Полина Карастоянова в ефира на БНТ на 28 

януари 2020 г. 

Повече информация 
 

https://www.24chasa.bg/novini/article/8125995
https://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-news901714.html
https://blitz.bg/ikonomika/ot-natsionalniya-bord-po-turizm-s-blagodarstveno-pismo-do-borisov-i-goranov_news723569.html
http://tourismboard.bg/news/nbt-s-blagodarstveno-pismo-do-premiera-borisov-otnosno-otlagane-na-vlizaneto-v-sila-na-naredba-n-18/
https://trud.bg/%D0%B4-%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
https://faktor.bg/bg/articles/natsionalen-bord-po-turizam-osadi-protesta-na-hotelierite-i-politiziraneto-na-stachkata
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-politiziraneto-na-temi-ot-dnevniya-red-na-turisticheskiya-sektor-e-absolyutno-nepriemlivo/
http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-ima-nuzhda-ot-oshte-vreme-za-prilagane-na-naredba-n-18/
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 Д-р Полина Карастоянова: Наредба Н-18 с още по-голяма тежест 

засяга хотелските вериги 

 

 

„4- и 5-звездните хотели работят в 

глобален софтуер и е трудно той да се 

адаптира към промените в Наредба Н-18“, 

обясни д-р Полина Карастоянова, 

изпълнителен директор на НБТ, в студиото 

на Нова телевизия на 30 януари 2020 г. 

Повече информация 

 

 

 "Труд": От НБТ искат отлагане на данъчна наредба Н-18 

 

Отлагане на данъчната наредба за касовите апарати и свързания в реално време с 

Националната агенция по приходите софтуер искат от Националния брод по туризъм. 

Срокът за влизане в сила на наредбата да бъде преместен от 31 януари на 30 септември, 

настояват от бизнеса в писмо до премиера Бойко Борисов, финансовия министър 

Владислав Горанов и изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова, информира 

"Труд" в публикация на 28 януари 2020 г. 

Повече информация 
 

 

 Ръководството на НБТ проведе работна среща с кмета на 

Столична община Фандъкова 

 

На 27 януари 2020 г. се проведе работна среща на ръководството на 

Националния борд по туризъм (НБТ) с кмета на Столична община г-жа Йорданка 

Фандъкова и ресорните заместник-кметове г-жа Ирина Савина, заместник-кмет по 

направление “Европейски политики, международна дейност и туризъм”, и доц. д-р 

Тодор Чобанов, заместник-кмет по направление “Култура, образование, спорт и 

младежки дейности”. 

Повече информация 
 

 

  

http://tourismboard.bg/news/d-r-polina-karastoyanova-naredba-n-18-s-oshte-po-golyama-tezhest-zasyaga-hotelskite-verigi/
http://tourismboard.bg/news/trud-ot-nbt-iskat-otlagane-na-danachna-naredba-n-18/
http://tourismboard.bg/news/rakovodstvoto-na-nbt-provede-rabotna-sreshta-s-kmeta-na-stolichna-obshtina-fandakova/


  

 
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 
 

 

 Благотворителна инициатива Мартеници 2020 на Фондация 

"Св. Св. Константин и Елена" 

 

В навечерието на българския празник 

Баба Марта Фондация „Св. Св. Константин 

и Елена" обявява началото на 

благотворителна инициатива Мартеници 

2020. 

Кампанията се утвърди през 

годините като успешна форма за подкрепа 

на деца, младежи и девойки в 

неравностойно положение, със специални 

потребности и лишени от родителска грижа. 

За първа година мартениците се продават и онлайн в сайта на Фондацията 

Повече информация 

 

 

 

 

Новини от други НПО от сектор Туризъм 
 

 

 Д-р Митко Василев: Насърчаването на организирания туризъм 

ще привлече повече германци в България 

 

Д-р Митко Василев, главен управител на Германо-българската индустриално-

търговска камара, коментира пред "24 часа" на 27 януари 2020 г. представения от 

министър Ангелкова механизъм за насърчаване на организирания туризъм чрез 

маркетингови кампании. 

Вж. интервю 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/blagotvoritelna-initsiativa-martenitsi-2020-na-fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena/
http://tourismboard.bg/news/blagotvoritelna-initsiativa-martenitsi-2020-na-fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena/
http://tourismboard.bg/news/d-r-mitko-vasilev-nasarchavaneto-na-organiziraniya-turizam-shte-privleche-poveche-germantsi-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/d-r-mitko-vasilev-nasarchavaneto-na-organiziraniya-turizam-shte-privleche-poveche-germantsi-v-balgariya/


  

 
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 

 

 

 

 Хотелиери предлагат туристическото лого върху сирене за износ 

 

Туристическото лого да бъде поставяно на всички български продукти и стоки, 

които се изнасят в чужбина. За това настояват от Сдружението на хотелиерите и 

ресторантьорите от Велинград и Западните Родопи. 

По този начин страната ни ще получи безплатна реклама като дестинация и ще 

бъде по-разпознаваема, обясняват от организацията. 

Повече информация 

 

 

 

 

Регионални новини от България 
 

 

 Министър Горанов: Измененията на Наредба Н-18 по отношение 

на специализирания софтуер за управление на продажбите се отлагат с 

шест месеца 

 

“С неудоволствие ще кажа, че заради аргументите им, а и такова е настояването 

на министър-председателя за отлагане на измененията на Наредбата по отношение на 

специализирания софтуер за управление на продажбите, се отлагат с шест месеца“, 

съобщи Горанов пред медиите след среща с организации на хотелиери и ресторантьори. 

Повече информация 

 

 

 8.6% ръст на посещенията на чужденци в България през 

декември 2019 г. 
 

През декември 2019 г. посещенията на чужденци в България са 673.4 хил., или с 

8.6% повече в сравнение с декември 2018 година. През декември 2019 г. преобладава 

делът на посещенията с други цели - 46.9%, следвани от посещенията с цел почивка и 

екскурзия - 34.9%, и със служебна цел - 18.2%. 

Това показват данните на Националния статистически институт. 

Вж. статистика 

 

http://tourismboard.bg/news/hotelieri-predlagat-turisticheskoto-logo-varhu-sirene-za-iznos/
http://tourismboard.bg/news/hotelieri-predlagat-turisticheskoto-logo-varhu-sirene-za-iznos/
http://tourismboard.bg/news/ministar-goranov-izmeneniyata-na-naredba-n-18-po-otnoshenie-na-spetsializiraniya-softuer-za-upravlenie-na-prodazhbite-se-otlagat-s-shest-mesetsa/
http://tourismboard.bg/news/ministar-goranov-izmeneniyata-na-naredba-n-18-po-otnoshenie-na-spetsializiraniya-softuer-za-upravlenie-na-prodazhbite-se-otlagat-s-shest-mesetsa/
http://tourismboard.bg/news/8-6-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-dekemvri-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/8-6-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-dekemvri-2019-g/


  

 
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 

 

 

 

 12 процента спад на руските туристи у нас през 2019 година 

 

„С около 12% е спадът на руските туристи, посетили България през м.г. Те са 

били над 400 000” – каза в Добрич генералният консул на Руската федерация във Варна 

Владимир Климанов, цитиран от "24 часа". 

Повече информация 

 

 

 

 Среща между Община Бургас и представители на туристическия 

бизнес 

 

Атрактивни предложения за обогатяване на туристическия продукт на Бургас и 

целия регион, за развиване на активност извън високия сезон "май- септември", бяха 

основните теми, обсъдени на среща между Община Бургас и представители на 

туристическия бизнес. 

Повече информация 

 

 

 

 Белоградчик чупи рекорди в туризма 

 

Интересът към Белоградчик 

продължава да расте, отчете местният съвет 

по туризъм на последното си заседание на 

27 януари 2020 г. 

През 2019 година градът на скалите е 

бил посетен от 134 743 души, което е 

рекорд за всички времена. По време на 

организирания туризъм с групи от бившите 

соцстрани броят на посетителите е бил около 100 000. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/12-protsenta-spad-na-ruskite-turisti-u-nas-prez-2019-godina/
http://tourismboard.bg/news/12-protsenta-spad-na-ruskite-turisti-u-nas-prez-2019-godina/
http://tourismboard.bg/news/sreshta-mezhdu-obshtina-burgas-i-predstaviteli-na-turisticheskiya-biznes/
http://tourismboard.bg/news/sreshta-mezhdu-obshtina-burgas-i-predstaviteli-na-turisticheskiya-biznes/
http://tourismboard.bg/news/belogradchik-chupi-rekordi-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/belogradchik-chupi-rekordi-v-turizma/
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 За поредна година най-много туристи са посетили НПМ 

“Шипка-Бузлуджа“ в Община Казанлък 

 

За поредна година Община Казанлък 

отчита като най-посещаван туристически 

обект на територията на общината, 

Националният парк-музей „Шипка-

Бузлуджа”. Общият брой посетители за 

изминалата година са 87 292, като се отчита 

растеж спрямо предходните две години. 

На второ място се нарежда 

библиотека „Искра” със 52 572 посетители. 

Повече информация 

 

 

 

 

  

 

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 Туристическите нощувки в ЕС с ръст 2.4% през 2019 г. 
 

Броят на нощувките в местата за туристическо настаняване в Европейския съюз 

е нараснал с 2.4% през 2019 г. до над 3.2 милиарда, сочи първата предварителна оценка 

на Евростат, обявена на 24 януари 2020 г. 

Увеличението на настаняванията в ЕС непрекъснато се увеличава от 2009 г., 

което се обяснява с по-големия брой настанявания на непостоянно пребиваващи в 

съответната страна. 

България е отчела 27.1 милиона туристически нощувки през 2019 година или с 

0.8% повече от предходната година, което е под средното ниво на ръста за ЕС. 

Вж. статистика 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/za-poredna-godina-naj-mnogo-turisti-sa-posetili-npm-shipka-buzludzha-v-obshtina-kazanlak/
http://tourismboard.bg/news/za-poredna-godina-naj-mnogo-turisti-sa-posetili-npm-shipka-buzludzha-v-obshtina-kazanlak/
http://tourismboard.bg/news/turisticheskite-noshtuvki-v-es-s-rast-2-4-prez-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/turisticheskite-noshtuvki-v-es-s-rast-2-4-prez-2019-g/
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 България и Гърция започват работа по съвместно представяне 

като обща туристическа дестинация на далечни пазари 

 

България и Гърция започват работа 

по съвместно представяне като обща 

туристическа дестинация на далечни 

пазари. Първата цел е САЩ. Това стана 

известно на съвместна пресконференция на 

министрите на туризма на двете страни 

Николина Ангелкова и Харис Теохарис, 

които подписаха Програма за съвместни 

действия в областта на туризма на 31 януари 2020 г. 

Повече информация 

 

 

 Министър Ангелкова на работно посещение в Брюксел 

 

Министър Ангелкова проведе работни срещи в Брюксел с еврокомисаря по 

транспорт Адина Вълян, Даниел Кайеха, генерален директор на ГД „Околна среда“, и 

Карлес Мосо, зам. генерален директор на Генерална дирекция „Конкурентоспособност“ 

в ЕК. 

Повече информация 

 

 

 Airbnb подкрепя създаването на европейски дигитален 

регулатор 

 

Компанията за краткосрочно отдаване на жилища под наем Airbnb обяви на 29 

януари 2020 г., че подкрепя призивите за създаване на орган за регулация на 

дигиталните услуги в ЕС. 

Airbnb посочва, че компанията, градовете и използващите платформата, всички 

могат да имат полза от по-добрата регулация в сектора. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-gartsiya-zapochvat-rabota-po-savmestno-predstavyane-kato-obshta-turisticheska-destinatsiya-na-dalechni-pazari/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-i-gartsiya-zapochvat-rabota-po-savmestno-predstavyane-kato-obshta-turisticheska-destinatsiya-na-dalechni-pazari/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-rabotno-poseshtenie-v-bryuksel/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-rabotno-poseshtenie-v-bryuksel/
http://tourismboard.bg/news/airbnb-podkrepya-sazdavaneto-na-evropejski-digitalen-regulator/
http://tourismboard.bg/news/airbnb-podkrepya-sazdavaneto-na-evropejski-digitalen-regulator/
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 Как Европа ще продължи да се съпротивлява срещу 

свръхтуризма през 2020 г. 
 

Ако 2018 г. беше годината на свръх 

туризма, то 2019 г. бе годината, в която 

дестинациите си обещаха да забавят 

темповете. Как се оформя 2020 година? 

CNN публикува анализ, в който 

разглежда мерките, обявени от пет от най-

големите дестинации в Европа - Венеция, 

Амстердам, Санторини, Барселона и 

Дубровник. Дали сработиха плановете им от 

2019 г. за промяна на туризма към по-добро и какво показват картите за 2020 г.? 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/kak-evropa-shte-prodalzhi-da-se-saprotivlyava-sreshtu-svrahturizma-prez-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/kak-evropa-shte-prodalzhi-da-se-saprotivlyava-sreshtu-svrahturizma-prez-2020-g/

