
 
 
 

Изх. № 11/19.02.2021    ДО: Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА 

И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И 
МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА 

 
 
 

 
ОТНОСНО: Трето заседание на Консултативния съвет към Министъра на Туризма 

 
 
УВАЖАЕМА Г-ЖА НИКОЛОВА, 

 
Преди всичко, бихме искали да благодарим за получената покана за участие в третото 

заседание на Консултативния съвет към Министъра на туризма. 

 

От името на членовете на АБТТА, като изразява мнение, че изключително краткият срок за  

подготовка на това участие не благоприятства обществените консултации, АБТТА предлага  

да бъде предприета ревизия на правилника за организация работата на консултативния 

орган с цел   осигуряване на възможност  за   качествена професионална реакция от 

всички заинтересовани страни. 

 

Във връзка с темите от обявения дневен ред на днешното заседание, по повечето  от тях 

АБТТА има внесени подробни становища, затова по-долу  представяме на Вашето внимание   

само тези предложения, които са насочени за решаване на проблеми, идентифицирани от 

членовете на Асоциацията като най-значими за тяхната дейност: 

 

ПО Т. 1, ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДГОТОВКА ЛЕТЕН СЕЗОН 2021 

- Апел за институционална подкрепа на МТ за отпадане на ограничението за 

провеждане на организирани пътувания от 1 март  или най-късно от 1 април. 

Съгласно проучване на немския Роберт Кох институт, организираните пътувания са с 

нищожен дял в разпространението на Корона вирус. Резултатите от това изследване ще 

станат база за взимане на решения от страна на немското правителство за разхлабване 

на мерките по отношение на пътуванията. 

 

- Искане за отваряне на зелени коридори за организирани автобусни пътувания, 

пристигащи от  Европейски страни по примера на Централна Европа 

 

- Искане за предприемане на спешна законодателна инициатива за елиминиране на 

проблема, свързан със случайните превози -  с гласуваните  м.г. промени в Наказателния 

кодекс се инкриминира предоставянето на класическа туристическа услуга – транспорт с 

леки автомобили и микробуси до 8+1 места, която в условията на продължаващата ковид 

пандемия е още по-необходима; 

  

- Предложение за отпадане на изискването за ПСР тестове на пристигащите в България с 

цел туризъм. 

В случай на невъзможност отпадане на изискването -  поемане на разходите за тяхното 

извършване от държавния бюджет. 

Също,  създаване на организация за извършване на бързи антигенни тестове не само на 

летищата, но и на сухопътни гранични пунктове, през които – предвид  новите тенденции 

в търсеното и предлагането на туристически услуги, др. може да се очакват не по-малки  

входящи туристически потоци 



- Предоставяне възможност и създаване на организация за приоритетна ваксинация на 

заетите в туризма, особено на „първа линия“ – екскурзоводи, шофьори на туристически 

автобуси, хотелски персонал и т.н.  

 

ПО Т.2, 2. МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТУРИЗМА И РЕСТАРТ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС. ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА 

ТУРИЗМА 

 

АБТТА изразява позиция, че липсата на диференциран подход и анализ на засегнатостта 

и специфичните нужди на различните сегменти от туристическия сектор доведе до 

неефективни икономически мерки и нерационално разпределен финансов ресурс, със 

съмнителен резултат. Допълнително негативен ефект оказаха също забавата в 

стартирането на мерките и отсъствието на дългосрочен план за мярка  60/40. 

 

По отношение, разработването на бъдещи мерки за подпомагане на бизнеса, АБТТА 

предлага следните генерални препоръки:  

- Създаване на условия за постигане по-добра съгласуваност между националните 

правоприлагащите, управляващите и изпълнителни органи при разработване на 

условията по процедурите за държавна помощ 

- Отчитане спецификата на работа на туроператорския и агентски сегменти, недопускане 

припокриване на периоди и съобразяване на допустимите разходи с всички аспекти на 

икономическата дейност на туроператорския и агентски сектор  

- Предвид съществуващите нормативно обосновани различия в начина на счетоводното 

отчитане на туроператори и туристически агенти на икономическите субекти със 

счетоводно отчитане  на марж да бъде  гарантирана възможността  да бъдат финансирани 

в съответствие с оборот от осъществяваната от тяхдейност. 

 

По отношение на действащите  икономически мерки: 

1. Мерки за запазване заетостта: 

- Резизия на ПМС 151,  която да позволи на работодатели от ТО сектор да наемат  нови 

работници за даден сезон, без задължението да ги задържат след това, както това беше 

разрешено  за сезонните хотели м.г.  

В случай на невъзможност за осигуряване на равнопоставеност между всички 

икономически субекти в различните сегменти на туристическия сектор в рамките на 

ПМС 151, АБТТА предлага създаване на нова програма за подпомагане заетостта чрез  

стимулиране наемането на нови служители. 

- Издаване на ясни указания на управляващи орган относно РМС 429 във връзка с 

некоректни тълкувания от страна  изпълнителното  звено Агенция по заетостта на някои 

от  условията на помощта, конкретно – финансово обвързване на работодателя със 

задължения извън неговия контрол и невъзможност за спазване изискването за не 

прекратяване на трудов договор при напускане на служител  по негово собствено 

желание  

 

2. Мярка 35€/ седалка за чартърни полети към България да бъде разширена и за 

организирани туристи, пътуващи  с редовни въздушни линии и с автобусен транспорт  

 

ПО Т. РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 2021-

2031 Г. С ХОРИЗОНТ ДО 2040 Г. 

 

- Включване на експерти с практически и академичен опит от всеки сегмент на 

туристически икономически сектор от най- началния етап на нейната   разработка; 

 

- Като член на ЕКТАА, европейската чадърна професионална организация на 

туроператорите, АБТТА участва в разработването  на хармонизиран за всички държави-

членки на ЕС и съгласуван със съответните европейски туристически структури и 

институции  консолидиран документ, т.н. „EXIT PLAN - PREPARING FOR REOPENING TRAVEL 

AND TOURISM“, който имаме готовност да предоставим на МТ за подпомагане тази експерта 

дейност 

 

 
С уважение,  

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на АБТТА 


