
 

Изх. № 48 / 11.12.2018 г.   ДО: Г- Н ВЛАДИМИР САВОВ 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

и РЪКОВОДИТЕЛ  

УПРАВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН 

НАДЗОР   

  

 

ОТНОСНО: МОЛБА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪДЕЙСТВИЕ И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САВОВ, 

 

Обръщаме се към Вас  молба за информационно съдействие по повод инициатива на  

Асоциацията на Българските Туроператори и Туристически Агенти, АБТТА за 

подобряване защитата на българските потребители на туристически услуги и 

осигуряване на благоприятна среда за осъществяване на икономическата дейност на 

коректно работещия бизнес.  

 

За адекватна преценка на нивото на защитеност на българския потребител, любезно 

молим да ни предоставите следната статистическа информация, свързана със 

задължителна застраховка „Отговорност на туроператора: 
 

- брой сключени през последния  5 годишен период 2013 – 2018 г. застрахователни 

договори,  покриващи отговорността на туроператора за причинени вреди по Чл. 97 от 

ЗТ, по години,  по нива лимити  на отговорност и по Застрахователи; 
 

- привлечена обща застрахователна премия от опериращите на българския пазар 

туроператори за последния  5 годишен период 2013 – 2018 г., по години; 
 

- обща сума на изплатени застрахователни обезщетения вследствие на настъпили през 

последния  5 годишен период 2013 – 2018 г. застрахователни събития от 

неразплащане, вкл. при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора,  по 

години. 

 

С цел гарантиране на обществения интерес, както и ориентиране в експертните и 

финансови аспекти на казуса, бихме искали да Ви помолим  също да ни предоставите 

списък на застрахователите, предлагащи застраховка „Отговорност на туроператора“ 

на българския пазар. 

 

 

Като Ви благодарим предварително и Ви уверяваме, че ще използваме получената 

информация единствено за  аналитични цели,   

 

 С уважение 

 

Байко Байков 

Председател УС 

                                                                 *** 
 
Създадена през 1996 г, днес Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, 
АБТТА е основна професионална организация  на агенции, акредитирани от Международната 
асоциация за въздушен транспорт, ИАТА и туристически фирми, регистрирани съгласно 

българското туристическо законодателство.   
 

АБТТА изпълнява своята мисия  – осигуряване на условия за конкурентно и перспективно 
развитие на  българския туризъм като осъществява мониторинг върху всички провеждани 
политики в сектора и подпомага процеса на непрекъснато  повишаване качеството на 
националния туристически продукт чрез повишаване степента на защитеност на българските 
потребители и  осигуряване благоприятни условия за осъществяване на дейността на членовете . 

 

 

 


