
 
 

Изх. № 12/ 19.03.2020      До:    Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

Копие: Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА  

 МИНИСТЪР на ТУРИЗМА  

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Законопроекта за мерките по време на извънредно 

положение  № 054-01-24 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖА КАРАЯНЧЕВА,  

 

Ha основание Чл. 83, ал 1 от Правилника за работа на Нодното събрание  Асоциация на 

българските туроператори и туристимески агенти, АБТТА внася  следните предложения за 

изменение и допълнение на Законопроекта за мерките по време на извънредно положение  № 

054-01-24, приет на първо гласуване на 18 март т.г.: 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1: 

Отмяна на внесеното между първо и второ четене предложение за изменение реда на внасяне 

на авансови вноски за корпоративен данък на база на данъчната печалба, декларирана за 2018 

г.  и  възстановяване на стария режим на плащане на данъка на база прогнозна 

основа.  

МОТИВИ: 

Предложеният нов режим не отразява реалната икономическа ситуация и очакваните резултати 

за текущата година в условия на рецесия на българската икономика. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2:  

Отмяна на Чл. 2 т. 7, Забраняващ обучения и командировки в страната и чужбина по време 

на извънледно положение 

МОТИВ:  

Предвид дейността на бизнеса (не само туризъм), следва да се остави възможност за служебни 

пътувания в границите на страната, свързани с фирми с голяма офисна структура, такива 

свързани с разносна дейност и нужда от пренос на стоки и суровини. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3 

Редакция на Чл.2, т.9, задължаващ българските граждани, планиращи пътуване извън 

страната задължително да сключват медицински застраховки 

МОТИВ: 

Застрахователните дружества отказват покриване на събития, които са свързани с COVID-19 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4 

Промяна на Чл.120б, Преходни и заключителни разпоредби, Кодекс на труда 

 „Работодателят може да възлага на работника или служителя без негово съгласие за извършва 

временно надомна работа и/ или работа от разстояние” , както следва: 

 Допълване на (1)  с „ както и да договори със служителя и ползване на лична техника и 

имущество и при извънредно положение да,  

 Отмяна задължителния характер на разпоредбите в чл.107, (2) по време на извънредно 

положение. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.      

Допълване на Чл.173а, Преходни и заключителни разпоредби. Промени в Кодекс на труда да 

със следния текст: 

„ броят дни на предоставеният платен годишен отпуск е пропорционален на трудовия му стаж 

през календарната година.” 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6 

Промяна на Чл.218а от Преходни и заключителни разпоредби. Промени в Кодекс на труда , 

както следва:  

„За времето на преустановяване на работа на предприятието или на част от него със заповед 

на държавен орган поради обявено извънредно положение, работникът или служителят, който 

не ползва полагем платен или неплатен отпуск, има право на обезщетение в размер 50 на сто 

от брутното му възнаграждение, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата, 

установена за страната. Обезщетението се изплаща от държавата. 

 

МОТИВИ: След като работата се преустановява от държавен орган, НЕ СЛЕДВА работодателя да 

изплаща възнаграждението на служителя. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 7 

Промяна на Чл.267а, Преходни и заключителни разпоредби. Промени в Кодекс на труда а, 

както следва:  

„За времето на преустановяване на работата в случаите по чл.120в, ал.1 работникът или 

служителят, в случай, че не е в неплатен отпуск по. Чл.173а, има право на брутното си трудово 

възнаграждение” 

 

В допълнение и в потвърждение на предложените вече на изпълнителната власт 

спасителни мерки, с  

 

МОТИВ 

Повишаване ликвидността на туристическите предприятия, съхраняване работни места в сектор 

от стратегическо значение и  предотвратяване на фалити в цялата  верига на туристически 

доставки внасяме също предложение за създаване на нови текстове в Законопроекта за 

мерките по време на извънредно положение, както следва : 

 

 Поемане от държавата на разходите за социални осигуровки, дължими от 

работодател и работник по изплащаните от работодателите трудови възнаграждения за 

срок от 12 месеца, считано от 01.04.2020 г.; 

 

 Безлихвено отсрочено плащане на ДДС за период от 12 месеца, считано от 

01.04.2020 г.; 

 

 Безлихвено отсрочено плащане на местен данък и такса смет за период от 12 

месеца, считано от 01.04.2020 г.; 

 

 Осигуряване на целеви финансов ресурс не по-малък от 200 млн. лева чрез 

Българска банка за развитие за рефинансиране на кредити на туристическия сектор 

към търговски банки; 

 

 Мораториум върху влизане сила на промените в Наредба Н 18  от 2018 г. за  12 

месеца, считано от 01.08.2020 г.; 

 

 

 

С уважение 

 

 

ДАНИЕЛА СТОЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ УС  

 

 

 

 

 


