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ОТНОСНО: ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА АБТТА ОТНОСНО ОГРАНИЧАВАНЕ 

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПЪТУВАНИЯ ПО ПРИЧИНА НЕИЗПЛАТЕНИ САНКЦИИ ПО ЗДвП 

 

 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 
Във връзка с обявена мярка за ограничаване на пътуванията по причина  неизплатени 

санкции за нарушения на ЗДвП представяме на Вашето внимание протестна Декларация на 

Асоциацията на българските туроператори и турстически агенти, АБТТА. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

Даниела Стоева  

Председател Управителен Съвет АБТТА 

         

         

 

 

 
 



 

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ 
НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И 

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ, АБТТА 
 

 
Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, АБТТА, в 

качеството си на Браншовo сдружение от сектор "Туроператорска и туристическа 
агентска дейност", регистрирано под № 1 в Националния туристически регистър 

на туристически сдружения на Република България, член на Европейския комитет 
на туристическите асоциации - ЕКТАА, обявява категорично несъгласие с 
предприетата мярка за  ограничаване на пътуванията на българите, преминаващи 

гранично-пропусквателни пунктове към Гърция заради неплатени санкции по 
фишове и наказателни постановления за нарушения на ЗДвП.  

 
 
Пандемията COVID 19 предизвика огромно икономическо сътресение във всички 

сектори на националната икономика. Сред най-сериозно засегнатите от световната 
здравна криза бизнеси е българския туризъм, но вместо  държавна помощ за  

неговото постепенно нормализиране, в момента се планират мерки, които 
блокират възстановяването на  туристическите дейности и създават условия за 
допълнителен икономически срив на сектора.   

 
Понастоящем Гърция е една от малкото туристически дестинации, по която 

българите могат да пътуват. Прилагането на ограничителни мерки  към това 
направление на практика блокира изходящия туризъм на България и 
възпрепятства всяка инициатива на българския туристически  бизнес в един 

изключително критичен момент.  
 

Въвеждането  на  гранични рестрикции заради неизплатени задължения към Пътна 
полиция само по отношение на сухопътните граници на България е крайно 
нелогично и поради  значително по-ниския риск по отношение на опасността от 

разпространение на заразата при ползване на автомобилни транспортни средства 
в сравнение с другите видове транспорт. 

 
Сама по себе си, процедурата по връчване на фишове и постановления на пътници 
в туристически автобуси на КПП-та е необоснована, и създавайки допълнителни 

затруднения и забавяния от допълнителните проверки, предизвика образуването 
на километрични опашки от превозни средства и  автобуси в рамките на деня.  

 
 
АБТТА оценява намерението да се ограничат пътуванията на българите в момент, 

когато Европейският съюз препоръчва отваряне на вътрешните граници на Европа 
след масовото им затваряне като  нарушение на членските задължения на 

България да гарантира свободното движение на хора, независимо от причината на 
предприето придвижване и запазва правото си за по-нататъшни действия за 

защита бизнес интересите на българските туроператори и правата на българските 
туристи  в случай, че обявената мярка за напускане на страната бъде въведена. 
 

 
  

15 юни 2020     УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ АБТТА 
 



 


