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ДО:  Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ 

   ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

Г-ЖА    НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА 

  МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА 

ОТНОСНО: РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ТУРОПЕРАТОРИ И 

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ В УСЛОВИЯТА НА COVID19  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖА АНГЕЛКОВА 

Обръщаме се към Вас  във връзка с предстояща среща в Европейския парламент на 

министрите, отговарящи за европейските фондове с настоятелна молба за внасяне на 

официално искане за подпомагане на  българския туроператорски и агентски сектор  с 

Европейски безвъзмездни средства.  

 

За осигуряване ликвидността на българския туроператорски и агентски сектор и 

спасяване на българския туризъм, отправяме настоящия апел за  незабавна  и реална  

подкрепа, и  разработване на обособена грантова схема за туроператорите и 

туристическите агенции, извън всички други  анонсирани програми, която да осигури 

безвъзмездни Европейски средства в размер на 10% от оборота за последната 

отчетена година за всяка фирма от сектор Туроператорска и Турагентска дейност,  

КИД 7912 и 7911. 

 

 Туризмът е единствената икономическа дейност, невъзможна за осъществяване в  

условията на световна пандемия. 

От м. март насам на практика туризмът е блокиран от последствията на извънредното 

положение, периодично продължаваната извънредна епидемична обстановка и непрекъснато 

налаганите различни  ограничения за пътуване. Всеки ден българските туроператори и 

туристически агенти се  сблъскват с непредвидими и нови рестрикции, анулирани полети и 

откази по предплатени резервации. Политиката на отваряне и затваряне на определени 

държави в рамките на 15 дни прави невъзможно планиране на туроператорската дейност и не 

позволява генериране на каквито и да било приходи, които да компенсират проваления 

пролетен и летен сезон.  

В момента, когато  тази дейност  формално не е забранена, нейното осъществяване е рисково,   

периода на принудителен престой продължава прекалено дълго и неговият край засега не се 

вижда. 

Продължителната несигурна ситуация, липсата на протоколи за работа в сложната 

епидемиологична обстановка  и множеството  непредвидими рискови фактори, свързани с 

туристическите пътувания предпоставят изключително комплицирана бизнес среда и 

невъзможност за осъществяване на туроператорска  и агентска дейност.  

 

 България е единствената страна в ЕС, в която до момента  туроператорите, не са  

подпомогнати с никаква специална финансова програма, която би компенсирала предплатените 

от тях средства за осигуряване  пътуванията и почивките на техните клиенти през текущия 

сезон.  

       

По данни на НСИ: 

Общо  декларираните приходи за 2018 г. за отдел „Туризъм“ са  6 896 033 620 лв., които са    

разпределени както следва: 

- 59,6%  по код 7912, Туроператорска дейност (изходящ, входящ и вътрешен туризъм, 

продажба на самолетни билети и пр.); 

 

 
 

 



 

 

 

 

- 31,7% по код 5510, Хотели и подобни места за настаняване; 

- 4,7%  по код 9320, Дейности, свързани с развлечения и отдих; 

- 2,4% по код 7911, Туристическа агентска дейност. 

      

 

По наша преценка, за спасяване на туроператорския и агентски сектор   ще бъде достатъчна 

финансова помощ  в размер на 155 млн. лв., разпределени в зависимост от оборота за 

предходната година между:  1397 туроператора с КИД 7912 и 1509 туристически агента с КИД 

7911. 

 

Настоятелно молим да вземете предвид горните аргументи и  предприемете без отлагане 

необходимите действия за входиране на официално искане от българска страна в 

предстоящата среща в Европейския парламент на министрите, отговарящи за европейските 

фондове за спасяване на българския туризъм. 

 

 

Като Ви благодарим предварителни за Вашето държавническо отношение и ангажираност, 

 

С уважение 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ АБТТА 

 

 

 

 

 

 

 


