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Ползи от ефективното управление на цени и наличност

По-добра видимост в

резултатите от търсене и

привличане на ранни

резервации чрез

задаване на цени и

наличност до 16 месеца

предварително.

Повече време за

разрастване на бизнеса

ви и по-малко

оперативна работа.

Привличане на

различни типове

резервиращи чрез

адаптиране на офертите

ви към различните им

нужди.
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Първи стъпки

Отидете във вашия 

Екстранет.

Кликнете върху раздел 

„Цени и наличност“ в 

горната част на 

страницата, след това 

кликнете върху 

„Календар“.

Стр. 4

Цени и наличност

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


Раздел 1: Актуализиране на
цени
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За да актуализирате 

цената за конкретна 

дата, задръжте 

курсора върху цената 

и кликнете върху 

полето, което се появи. 

Въведете новата цена и 

натиснете Enter или 

кликнете извън 

клетката.

Актуализиране на цени 
за конкретни дати

Кликнете

За да отидете на 

следващата клетка, 

натиснете бутона TAB 

на клавиатурата или 

повторете същата 

стъпка с мишката.  
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За да промените 

цената за няколко дати 

наведнъж, кликнете 

върху първата дата, за 

която искате да 

промените цената, и

плъзнете мишката до 

последната дата, за 

която искате да 

промените цената.

Актуализиране на 
цената за няколко дати 
наведнъж (1)

Кликнете и 
плъзнете

Ще се появи изскачащ 

прозорец – въведете в 

бялото поле цената, 

която искате да 

зададете за избрания 

период.

Кликнете върху 

„Запазване“, за да 

запазите новата цена. 

Въведете 
цена

Запазете 
промените

Стр. 7



Можете също да 

правите групови 

промени, като 

кликнете върху

„Групово 

редактиране“ в 

дясната част на екрана, 

под полето с датата.

Ще се появи изскачащ 

прозорец – изберете в 

него датите и дните от 

седмицата, които искате 

да редактирате.

Можете да редактирате 

„Стаи за продажба“, 

„Цени“, „Статус на 

стаята“ и

„Ограничения“

наведнъж или да 

изберете една или две 

опции. Кликнете 

„Запазете  

промените“ след като 

редактирате всяка 

секция.

Актуализиране на 
цената за няколко дати 
наведнъж (2)

Стаи за 
продажба

Цени

Статус на 
стаята

Ограничения
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За да прегледате

цените за различни 

заетости, изберете 

филтър до полето за 

избор на дати.

За да редактирате

цени за различни 

заетости, кликнете 

върху „Редактиране 

на цена според 

броя на гостите“ 

под даден ценови 

план. 

Актуализиране на цени на база 
заетост 

Ще се появи изскачащ 

прозорец – в него 

натиснете 

„Препоръчано“ или 

„Персонализиране“.

Можете да зададете 

Промяна на цената при 

заетост, която е по-

висока/по-ниска от 

основната ви заетост.

Кликнете върху 

„Запазете промените“, 

за да финализирате 

настройките на цени на 

база заетост.

Активиране/
Деактивиране

Кликнете за 
редакция

Кликнете 
върху филтър

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако тази функция не е активирана за вашия ценови план (планове), молим да се свържете с Booking.com, за да 

бъде активирана.

СЪВЕТ: Ако имате промоции, ще се появи филтър „Промоции“   до полето за избор на дати. Можете да кликнете върху него, за 

да прегледате промоциите си.
Стр. 9 



Раздел 2: Актуализиране на
наличността
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За да направите 

промени за 

конкретни стаи или 

помещения, просто 

задръжте курсора

върху стаите и 

кликнете върху 

полето, което се 

появи.

Въведете броя на 

стаите или 

помещенията, които 

искате да зададете за 

продажба и натиснете 

Enter или кликнете 

извън клетката.

Актуализиране на конкретни 
стаи

Кликнете

За да отидете на 

следващата клетка, 

натиснете бутона TAB 

на клавиатурата или 

повторете същата 

стъпка с мишката.  
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За да направите 

промени за няколко 

стаи за продажба 

наведнъж, кликнете 

върху първата дата, за 

която искате да 

направите промени, и

плъзнете мишката до 

последната дата, за 

която искате да 

направите промени.

Актуализиране на няколко стаи 
наведнъж (1)

Кликнете и 
плъзнете

Ще се появи изскачащ 

прозорец – въведете в 

него броя стаи или 

помещения, които бихте 

искали да зададете за 

продажба за избрания 

период в бялото поле.

Кликнете върху 

„Запазване“, за да 

запазите новата 

наличност. 

Въведете 
стойност

Запазете 
промените
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Можете също да 

правите групови 

промени, като 

кликнете върху

„Групово 

редактиране“ в

дясната част на 

екрана, под полето с 

датата.

Ще се появи изскачащ 

прозорец – изберете в 

него датите и дните от 

седмицата, които искате 

да редактирате.

Можете да редактирате 

„Стаи за продажба“, 

„Цени“, „Статус на 

стаята“ и

„Ограничения“

наведнъж или да 

изберете една или две 

опции. Кликнете върху 

„Запазете 

промените“, след като 

редактирате всяка 

секция.

Актуализиране на няколко 
стаи наведнъж (2)

Групово 
редактиране

Стаи за 
продажба

Цени

Статус на 
стаята

Ограничения
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Раздел 3: Отваряне и
затваряне на стаи
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Можете да отворите 

или затворите стая или 

помещение, като 

кликнете върху 

зелената или 

червената клетка. 

Клетката става 

червена, ако затворите 

наличността за тази 

стая или помещение за 

този ден. Зеленият 

цвят означава, че 

стаята е отворена за 

резервации.

Отваряне или затваряне на 
стая за конкретна дата

Червен

о

Стаята не е отворена 

за резервации от 

гости

Стаята е отворена 

за резервации от 

гости

Стаята е отворена 

за резервации от 

гости, но са зададени 

ограничения.

Кликнете тук
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Можете също да 

правите групови 

промени, като 

кликнете върху

„Групово 

редактиране“ под 

името на стаята.

Ще се появи изскачащ 

прозорец – изберете в него 

датите и дните от 

седмицата, които искате да 

редактирате.

Можете да редактирате 

„Стаи за продажба“, 

„Цени“, „Статус на стаята“ 

и „Ограничения“

наведнъж или да изберете 

една или две опции. 

Кликнете върху „Запазете 

промените“, след като 

редактирате всяка секция.

Отваряне или затваряне на 
стая за няколко дати 

Групово 
редактиране

Стаи за 
продажба

Цени

Статус на 
стаята

Ограничения
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Затворено:

Вие сте затворили стаята

Няма наличност:

Не сте задали наличност или сте задали „0“

Няма цена

Не сте добавили цена към вашия ценови план 

(планове)

Затворен ценови план

Затворен е вашият ценови план (планове) за 

тази дата

Продадени са всички стаи

Продадени са всички стаи, които сте задали за 

продажба в Booking.com.

Комбинация от причини

Ако е налице комбинация от причините по-

горе, стаята е затворена за резервации.

Причини за това стаята да е затворена за 
резервации

Може стаята да не е отворена за резервации дори ако не сте я затворили. Има няколко възможни 
причини за това. Причините са посочени в червения етикет на ред „Статус на стаята“ във вашия 
календар.
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Раздел 4: Отваряне и
затваряне на ценови планове
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Можете да отворите 

или затворите ценови 

план, като кликнете в 

горната половина на 

клетката „Цена“. 

Ще се появи изскачащ 

прозорец – в него 

изберете „Отваряне“ 

или „Затваряне“.

Кликнете върху 

„Запазване“, за да 

финализирате.

Отваряне или затваряне на 
ценови план

Червено

Бяло

Ценовият план не е 

отворен за 

резервации от гости

Ценовият план е 

отворен за 

резервации от гости

Ценовият план е 

отворен за 

резервации от 

гости, но са 

зададени 

ограничения.

Отваряне/затваряне

Кликнете тук

Запазете 
промените
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За да отворите/затворите 

ценови план за няколко 

дати наведнъж, кликнете 

върху първата дата, за 

която искате да 

промените цената, и

плъзнете мишката до 

последната дата, за която 

искате да промените 

цената.

Ще се появи изскачащ 

прозорец – в него 

изберете „Отваряне“ или

„Затваряне“.

Кликнете върху 

„Запазване“, за да 

финализирате.

Отваряне или затваряне на 
ценови план за няколко дати 
наведнъж

Кликнете и 
плъзнете

Отваряне/затваряне
Червено

Бяло

Ценовият план не е 

отворен за 

резервации от гости

Ценовият план е 

отворен за 

резервации от гости

Ценовият план е 

отворен за 

резервации от 

гости, но са 

зададени 

ограничения.

Запазете 
промените
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Раздел 5: Актуализиране на
ограничения
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Определения

Стр. 22

• Минимална, максимална или точно определена продължителност на престой

Можете да зададете престои с различна продължителност, които гостите да могат да резервират.

• Ограничение за минимална и максимална продължителност на престой в случай на 

резервиране на датата на пристигане

Можете да зададете минимален и максимален брой нощувки, за които гостите да могат да резервират 

мястото за настаняване или стаята, в случай че резервират на датата на пристигане.

• Без пристигания или заминавания на определени дати

Ако на определени дати нямате възможност за настаняване или напускане на гости, можете да затворите 

тези дати за пристигания или заминавания. Така гостите няма да могат да резервират престой, който 

започва или приключва на тези дати (но ще могат да резервират тези дати, ако са част от по-голям 

диапазон от дати).

• Минимален и максимален период за предварително резервиране

Колко време най-малко или най-много преди пристигането трябва да бъде направена резервацията.

Забележка: Ако прилагате ограничения за определени дати, стаи и/или ценови планове, гостите могат да резервират 

вашето място за настаняване само когато техните критерии отговарят на условията, които сте задали. Например, ако 

зададете ограничение от три дни за минимална продължителност на престой, то тогава гостите, които търсят по-кратки 

престои, няма да виждат вашето място за настаняване в резултатите от търсене. Можете да промените тези ограничения по 

всяко време.



За да прегледате

ограниченията, които 

сте заложили, изберете 

филтър до полето за 

избор на дати.

Актуализиране на конкретни 
ограничения 

Кликнете върху датата, 

за която искате да 

направите промени. 

Въведете стойност, 

която искате да 

зададете за конкретно 

ограничение, или 

изтрийте настоящата 

стойност, ако искате да 

премахнете 

ограничението.

Натиснете Enter или 

кликнете извън 

клетката.

Налични опции:

Мин. Продължителност на престоя 

Макс. Продължителност на престоя

Мин. Продължителност на престоя 

от пристигането

Макс. Продължителност на престоя 

от пристигането

Точно определена 

продължителност на престоя 

Без заминавания

Без пристигания

Мин. Предварителна резервация

Макс. Предварителна резервация

Кликнете

Кликнете 
върху филтър

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои ограничения може да не се появят за вашето място за настаняване. Ако искате да 

зададете други типове ограничения, моля, свържете се с Booking.com, за да бъдат зададени.
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За да промените 

ограниченията за 

няколко дати 

наведнъж, кликнете 

върху първата дата, за 

която искате да 

направите промени, и

плъзнете мишката до 

последната дата, за 

която искате да 

направите промени.

. 

Актуализиране на ограничения 
за няколко дати наведнъж (1)

Ще се появи изскачащ 

прозорец – въведете 

стойност, която искате 

да заложите за 

конкретното 

ограничение, в бялото 

поле.

Кликнете върху

„Запазване“ , за да 

запазите новото 

ограничение. 

За да премахнете 

ограничение, изтрийте 

цифрата в бялото поле 

или поставете отметка 

на „Премахване“, след 

което кликнете върху 

„Запазване“.

Кликнете и 
плъзнете

Кликнете 
върху 

филтър

Запазете 
промените
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Въведете 
стойност



Можете също да правите 

групови промени, като 

кликнете върху „Групово 

редактиране“ в дясната 

част на екрана, под 

полето с датата.

Ще се появи изскачащ 

прозорец – изберете в 

него датите и дните от 

седмицата, които искате 

да редактирате.

Можете да редактирате 

„Стаи за продажба“, 

„Цени“, „Статус на 

стаята“ и

„Ограничения“

наведнъж или да 

изберете една или две 

опции. Кликнете 

„Запазете 

промените“, след като 

редактирате всяка 

секция.

Актуализиране на ограничения за няколко 
дати наведнъж (2)

Групови промени

Стаи за 
продажба

Цени

Статус на 
стаята

Ограничения
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Съвети от Booking.com
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Съвети
• За да може да бъде резервирана дадена стая

или помещение, трябва да има наличност и

ценови план с цена. 

• Гостите могат да резервират до 16 месеца

предварително, затова използвайте всяка

възможност да си осигурите видимост – и

резервации. 

• Проверете дългосрочната наличност, като в

календара превключите на „Годишен

изглед“. Или превключете на „Месечен

изглед“, за да управлявате цените и

наличността на месечна база. 

• Привлечете различни типове гости, като

зададете различни ценови планове (напр. с

невъзвръщаема стойност).

• Свалете приложението Pulse, за да

управлявате вашите цени и наличност

отвсякъде и по всяко време.

• Спестете време и копирайте цените за

следващата година или сезон с няколко

клика чрез инструмента „Копиране на

годишни цени“.

Годишен/месечен 
изглед

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?lang=en
https://www.booking.com/propertyapp.en-gb.html
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=en

