
26.05.2020       

До:  Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

 

ОТНОСНО:  Предложение промени в Закон за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2020 г 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖА КАРАЯНЧЕВА, 

 

 

Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, АБТТА и Българска 

асоциация на туристическите агенции, БАТА изразяват сериозно безпокойство във връзка 

с  предложението за промени в Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване 

за 2020 г. , гласувани на първо четене в пленарна зала на 22 май в рамките на ЗИД на 

ЗДДС, &3 от Заключителните разпоредби. 

 

Като заявяват, че необоснованото увеличение на минималните осигурителни прагове ще 

има изключително  неблагоприятни последствия и върху работници и върху работодатели, 

долуподписаните организации внасят следното 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

- Обособяване на самостоятелен икономически код (60А ) „Туристическа агентска 

и операторска дейност, други дейности, свързани с пътувания и резервации„,  в 

отделен ред 60А на Приложение 1 към Чл. 9 от ЗБДОУ ; 

- Отпадане на ново обособения икономически код  от проекторегулацията за 

увеличение на минималните осигурителни кодове. 

 

 

МОТИВИ: 

- В голямата си  част,  заплатите в икономически сектор туроператорска и 

агентска дейност, особено в предприятия  извън столицата  в момента са  под 

нивото на минималните осигурителни прагове  и няма как да бъдат 

„осъвременени“ в условията на глобален колапс на туроператорската дейност в 

световен мащаб.  

Изкуственото увеличението на минималните осигурителни прагове на практика 

ще доведе до намаление на реално получаваното от работещите в тези 

предприятия  възнаграждение за сметка на увеличаване на абсолютния размер 

на сумата за лични осигуровки; 

- Административното нарастване на разходите за труд, непридружено с реален 

ръст на производителността, освен че ще направи неконкурентоспособен 

българския туризъм, неминуемо ще доведе до закриване на работни места, най-

вероятно в  най-уязвимата група на нискоквалифицирания персонал;  

- Предложението за увеличение на минималните осигурителни прагове е в 

противоречие и с препоръката на Европейската Комисия за  определяне на 

такова ниво на МОД, което да  осигури „баланс между необходимостта 

недекларираният труд да намалее и необходимостта да се гарантира, че 

наемането на нискоквалифицирани работници не е прекалено скъпо” . 

 

С уважение, 

 

Даниела Стоева 

Председател УС на АБТТА 
 

 

 


