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ОТНОСНО:  МОЛБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРОЧНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА 

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ ЛИКВИДНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, 

Обръщаме се към Вас от името на членовете на Асоциация на българските туроператори 

и туристически агенти, АБТТА с настоятелна молба за провеждане на срочна работна 

среща с Вас и Вашия екип за обсъждане на спешни мерки за запазване ликвидността на  

българските туристически предприятия. 

Както е известно, с разпространението на световната пандемия и обявяване на 

извънредното положение в Република България, всички организирани групови и 

индивидуални пътувания бяха отменени, като в момента голяма част от клиентите вече 

заявяват отмяна на пътувания и за периода след извънредното положение. 

Според резултатите от проведено в периода 3-6 април проучване сред членовете на 

АБТТА, заплатените суми от клиенти към туроператори по Договори за туристически 

пакети по време на извънредното положение и непосредствено след него : 13 март – 31 

май 2020 г.  възлизат - само за членовете на Асоциацията  на 44 млн. лв., и още над 15 

млн. лв.  - допълнително в следващия  едномесечен период,  1-30 юни.  

По наша оценка, горните цифри за цялата страна възлизат съответно на 250 млн. лв. за 

периода 13 март – 31 май и над 80 млн. лв. -  за месец юни. 

Съгласно спецификата на туроператорската дейност, изпълнението на туристически 

услуги се договаря с и се предплаща на  доставчиците предварително,  в период от 12 

до 6 месеца  преди изпълнението на услугите. Наложена практика е всички плащания 

да бъдат гарантирани от туроператорите с депозити от 10 до 30 % в рамките на 6 до 3 

месеца преди заминаване,  като окончателното плащане да се извърши от 

туроператорите най-късно 1 месец преди дата на заминаване. 

Така, българските туроператори вече са предплатили договорените суми към 

изпълнителите на услугите по  туристически пакети за периода на извънредното 

положение до края на месец май – хотели, авиокомпании и други доставчици; за 

периода след 1 юни, голяма част от услугите също са предплатени в различен обем. 

Съгласно чл. 89 (5)  от Закона за туризма, Туроператорът е длъжен да възстанови 

средствата на потребителя в 14 дневен срок.  

В условията на масова отмяна на пътувания, причинена от световната  пандемия обаче, 

доставчиците на услуги категорично отказват възстановяването на каквито и да било 

суми, и предлагат тяхното съхранение под формата на ангажимент за ползване на 

аналогични услуги в бъдещ период – примерно в рамките на 24 месеца. 

 

 

 

 



 

 

С препоръка в този смисъл излезе и Министърът на туризма г-жа Николина Ангелкова, 

както и Председателят на КЗП, г-н Димитър Маргаритов и Асоциация на българските 

застрахователи. 

С приетите изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, срокът по Чл. 89 от ЗТ , в който туроператорите трябва да 

възстановят на потребителите предплатените  от тях суми по нереализирани пътувания 

е удължен от 14 на 30 дни. 

Нашата прогноза, е че изпълнение на това условие ще предизвика масов колапс сред 

българските туроператори, ще доведе до масово обявяване на несъстоятелност и 

последващи щети за потребителите и застрахователните компании. 

По наша оценка, общата стойност на заплатените премии по задължителна застраховка  

Отговорност на туроператорите за българския пазар възлиза на около 100 – 110 млн. 

лв. Това означава, че при масово желание на потребителите да си възстановят сумите, 

съгласно посочените изисквания, те ще понесат загуби в размер на общо над 200 млн. 

лв. 

Същевременно, стотици туроператори ще обявят фалит и най-малко 5 хиляди работни 

места ще бъдат съкратени при самите туроператори и над 5000 работни места при  

туристически агенти и съпътстващи дейности като сухоземен и въздушен транспорт! 

Това означава, че тези хора ще бъдат в тежест на осигурителната система, като тази 

тежест ще надхвърли 100 млн. лв. 

Същевременно при загубата на тези над 300 млн лв., няма да бъде генериран ДДС в 

размер на минимум 35 до 40 млн. лв. 

В същото време, в рамките на застрахования риск, щети ще понесат и български 

застрахователни компании, в размер на близо 100 млн. лв. 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, 

На основание на горното, Управителният съвет на АБТТА отправя  настоятелна молба за 

провеждане на спешна среща с Вас и Вашия екип за обсъждане на спешни мерки за 

запазване на ликвидността  в сектора, съхраняване бизнеса на над 2000 хиляди  

туроператори и туристически агенти, осигуряващи  над 5000 работни места и 

гарантиране интересите на българските граждани чрез пренасочване на  предплатените 

от тях суми по нереализирани пътувания  за ползване в бъдещ период. 

По време на срещата бихме искали също да Ви представим различни схеми и някои 

ефективни решения, прилагани в сектора в други страни  от ЕС -  от директно 

гарантиране на вземанията на потребителите в Дания за първия месец извънредно 

положение в размер на 200 млн.  Евро  до решение на Правителството на Германия за 

удължаване на срока за възстановяване на средствата на потрeбители на туристически 

услуги до края на 20121 г. с паралелни  мостови кредити към туроператорите. 

Като благодарим за Вашето държавническо отношение и изказваме признателност за 

всички усилия, които Правителството на Република България полага за запазване 

здравето на българските граждани и икономика, оставаме в очакваме на Вашата покана 

за провеждане на срещата, колкото е възможно по-скоро,   

С уважение 

Даниела Стоева 

Председател на УС 



 

 

 


