
 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 
 

СЛЕД ТУРИСТИТЕ, ЩЕ СИ ТРЪГНАТ ЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ? 

АБСУРДИТЕ НА НАРЕДБА Н-18 

 

 

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции, АБТТА изразява 

решително несъгласие с  концепцията на  Наредба Н-18 и предупреждава, че новият 

нормативен акт  може да има катастрофални последствия за българския туризъм и 

сериозно негативно въздействие върху българската икономика като цяло. 

 

Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в 

търговските обекти: 

 Не изпълнява заложените цели 

Основен мотив за инициираните промени е проследяване на  регистрираните плащания и  

генерирани обороти с цел по-лесно идентифициране на  търговци със съмнителни 

операции.  

В действителност, поради невъзможни за изпълнение изисквания по причина 

концептуални несъответствия на Наредба 18-Н със спецификата на работа в сектор 

туризъм съществува голяма вероятност, туристическите агенции в България да са 

принудени да се върнат години назад в начина на администриране на продажбите и да 

преминат към ръчно отчитане и  хартиени фактури.  

 

Отказването от използването на софтуерни системи  ще постави тези фирми  в 

неконкурентна позиция и по този начин  – ще създаде предпоставки за преминаването им 

в сивия сектор, а деформираната конкурентна среда ще доведе до влошаване качеството 

на предлаганите на българския пазар туристически  услуги.  
 

 Не отчита основни специфики на туроператорската и туристическата 

агентска дейност   

- По същество,  Наредба Н-18 се отнася за регистрирането и документирането на 

плащанията, но законовата рамка въвежда понятието софтуер за управление на 

„продажбите“. 

В резултат, изискванията и ограниченията на подзаконовия акт правят използването на 

всички външни продукти и системи, като резервационни системи за самолетни билети, 

хотелско настаняване и други необходими за осъществяването на туристическата дейност 

платформи  практически невъзможно,  независимо, че тези  системи нямат пряка връзка с 

целите на Наредба Н-18. 

 

- Туристическите фирми използват нишов за бранша софтуер, разработен от световни 

лидери в софтуерните продукти в индустрията. 

Тези специализирани системи като цяло отговарят на основните критерии за коректна  

фискализация на продажбите, но  Наредба Н-18 поставя и редица допълнителни 

изисквания, които  не могат да бъдат спазени или биха представляват съществен разход 

за разработка, който не е оправдан, предвид малкия размер на българския пазар, за 

който системата би била единствено приложима. 

 

- Услугите, предлагани от туристическите агенти  и туроператорите са на сравнително 

висока стойност за крайните потребители и стандартна практика в туризма е тяхното 

заплащане да бъде осъществявано на части. 

Специфични изисквания на Наредбата не позволяват предоставянето на тази възможност 

и не регулират друга  обичайна практика, свързана с възстановяване на плащане по 

отказана услуга. 

 

 

 

 



 

 

 Не кореспондира с европейските практики в сферата на туризма  

Реализация на туристическите услуги е географски обусловена, но процесите  на 

предлагане и продажба на тези услуги  са гео-независими.  

Еднаквите условия на реализация и различните схеми на продажба в контекста на 

рестрикциите на Наредба 18 поставят българските туристически агенции  в изключително 

неблагоприятна позиция спрямо европейските им конкуренти, които не са обект на 

подобни регулации. 

Така, когато един клиент от България поиска  да закупи туристическа услуга в България, 

той  може да получи тази услуга несравнимо по-лесно от европейски туроператор, 

отколкото от български такъв, т.к. рестрикциите се отнасят само до базираните в 

България системи, но  не засягат останалите, които функционират на българския пазар.  

 

В резултат и освен ограничаване на конкуренцията на междуфирмено ниво, правната 

норма създава предпоставки за влошаване конкурентоспособността на българския 

туризъм в световен мащаб.  

 

 Ще доведе до поскъпване на туристическата услуга за крайния 

потребител 

За да отговори на рестриктивните изискванията на Наредбата, българските туристически 

агенти и туроператори трябва да инвестират значителни финансови средства  - за 

доразработване и регистрация на използвания до момента  софтуер или за закупуване на 

лицензиран такъв, за нови касови апарати, за допълнителен персонал за предварително 

въвеждане на огромен брой цени във всеки касов апарат и ежемесечно регистриране на 

всеки предлаган продукт като отделен артикул във фирмените фискални устройства... 

 

Нормалната бизнес логика предполага всяка инвестиция да бъде изплатена в обозрим 

срок и без сътресения за нормалния режим на работа на фирмата, като обичайните 

инструменти за недопускане финансова дестабилизация е увеличение на цената на 

предлаганата услуга или продукт. 

 

 

 Ще доведе  до закриване на бизнеси,  преместването им извън територията 

на България или преминаването им в сивия сектор 

Новият подзаконов акт съдържа регулации, които без да  защитават националния фиск,  

представляват излишна административна и финансова тежест за осъществяване на 

стопанската инициатива в структуриращ за националната икономика сектор. 

 

Крайната степен на регулация  ще има неблагоприятен ефект върху икономическото 

развитие на туроператорския и тур агентски сектор и  ще принуди част от туристическите 

агенти и туроператори да преместят част или дори цялата си дейност извън България. 

Индиректно, това означава редукция не само на работни места в самите туристически 

фирми, а и съкращения на дейността на български софтуерни компании и всички други 

услуги, които съпътстват туристическата дейност – финансови, счетоводни, дейности 

свързани с персонала, др., с всички последващи намаления и на свързани приходи в 

държавния бюджет -  данъчни постъпления, осигурителни вноски и т.н. 

 

 

На основание на горното, като подчертава, че  допълнителната финансова 

тежест, която генерира  въвеждането на Наредба Н-18 за българските 

туристически фирми - предимно микро и малки предприятия  ще има критични 

последствия за българския туризъм и качеството на националния туристически 

продукт,  няма да подобри контрола или защитеността на националния фиск и  

може  да доведе до разрастване на сивата икономика в сектора,  Асоциация на 

българските туроператори и туристически агенти, АБТТА отправя настоятелен 

апел към българското правителство за изваждане на туроператорската и 

туристическата и агентска дейност от обхвата на правната норма. 

 

 


