
1 

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (НСТ), 

ПРОВЕДЕНО НА 18.06.2021 г. – гр. Сливен,  хотелски комплекс „Национал Палас“ 

 

Поканени: 47 члена на НСТ, вкл. председател и заместник-председател и 4 наблюдатели 

Присъствали членове на НСТ, вкл. председател и заместник-председател:  

1. Д-р Стела Балтова, министър на туризма и председател на НСТ;   

2. Д-р Даниела Стоева, заместник-министър на туризма и заместник-председател на НСТ;  

3. Мая Никовска, директор на дирекция „Туристическа политика” и секретар на НСТ; 

4. Доц. д-р Пламен Славов, заместник-министър на културата; 

5. Д-р Александър Златанов, заместник-министър на здравеопазването; 

6. Георги Събев, заместник-министър на земеделието, храните и горите; 

7.  Инспектор Емил Колев, Главна дирекция „Национална полиция“, Министерство на 

вътрешните работи; 

8. Илиана Христова, дирекция „Европейски програми и проекти и международно 

сътрудничество“, Министерство на младежта и спорта; 

9. Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите;  

10. Д-р Мариана Шумова, заместник-изпълнителен директор на Българска агенция по 

безопастност на храните; 

11. Д-р Татяна Николова, началник отдел в дирекция „Контрол на храните“; 

12. Спас Шишков, главен директор на Главна дирекция „Фискален контрол“, Национална 

агенция за приходите; 

13. Георги Пампоров, изпълнителен директор на Организация за управление на 

туристически район „Родопи“; 

14. Соня Георгиева, представител на Организация за управление на Варненски Черноморски 

туристически район; 

15. Иво Маринов, изпълнителен директор на Организация за управление на Софийски 

туристически район; 

16. Любозар Фратев, Организация за управление на Тракийски туристически район;  
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17. Соня Енилова, изпълнителен директор на Организация за управление на Бургаски 

Черноморски туристически район; 

18.  Сашка Въчкова, представител на ОУТР Рило-Пирински туристически район и 

заместник-кмет на община Банско;  

19. Димитрина Горанова, председател на УС на Асоциация на българските туроператори и 

туристически агенти; 

20. Светлана Атанасова, председател на УС на Българска асоциация на туристическите 

агенции;  

21. Бранимир Миланов, заместник-председател на УС на Българската хотелиерска и 

ресторантьорска асоциация; 

22. Вероника Кънева, председател на Асоциация на къщите за гости в България;  

23. Пантелей Мемцов, председател на „Регионална туристическа асоциация Родопи“; 

24. Сийка Кацарова, председател на Български съюз по балнеология и СПА туризъм; 

25. Емил Коларов, председател на Сдружение на заведенията в България; 

Гости: 

1. Минчо Афузов, областен управител на Сливен; 

2. Стефан Радев, кмет на община Сливен;  

3. Стоян Марков, зам.кмет на община Сливен; 

4. Веселин Джелатов, директор на дирекция „Програми и проекти в туризма“, МТ; 

5. Ани Хараламбиева, директор на дирекция „Маркетинг, реклама и информация в 

туризма“, МТ; 

6. Ивета Пешева, директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, МТ; 

7. Любомир Попйорданов, председател на Асоциация на планинските водачи в България 

„Планини и хора“; 

8. Христо Янев, основател на сайта VisitSliven.com; 

9. Даниела Георгиева, началник на политическия кабинет на министъра на туризма; 

Отсъстващи членове и наблюдатели:  

1. Яна Балникова, заместник-министър на икономиката; 

2. Виолета Лорер, заместник-министър на финансите; 

3. Емилия Тончева, заместник-министър на околната среда и водите; 

4. Валентина Върбева, заместник-министър на регионалното развитие и 

благоустройството; 
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5. Зарица Динкова, заместник-министър на външните работи; 

6. Христина Велинова, заместник-министър на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията; 

7. Проф. Генка Петрова-Рашкова, заместник-министър на образованието и науката; 

8. Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика ; 

9. Александър Петков, заместник-министър на отбраната; 

10. Пенчо Милков, председател на Организация за управление на Дунавски туристически 

район  и кмет на община Русе;  

11. Даниел Панов, председател на УС на Организация за управление на Старопланински 

туристически район и кмет на община Велико Търново; 

12. Галина Стоянова, председател на УС на Организация за управление на туристически 

район „Долината на розите“ и кмет на община Казанлък; 

13. Венцислав Кръстев, председател на „Сдружение Туризъм“; 

14. Михаил Абаджиев, председател на Националната асоциация Хотел, Ресторант, 

Кафетерия – ХоРеКа; 

15. Д-р Мартин Захариев, заместник-председател на Националния борд по туризъм; 

16. Станимир Станков, председател на Национална асоциация по СПА и Уелнес туризъм;  

17. Димчо Тодоров, председател на Българска асоциация на експертите в туризма;  

18. Ричард Алибегов, председател на Българска асоциация на заведенията;  

19. Георги Дучев, председател на Българска асоциация на професионалистите в 

мениджмънта на хотели;  

20. Стоян Мемцов, представител на Сдружение за правна помощ на потребителите; 

21. Ивайло Чеварганов, изпълнителен директор на Златни пясъци АД; 

22. Георги Щерев, представител на Национално представените работодателски 

организации в Р България;  

23. Иоана Лалова, представител на Национално сдружение на българските превозвачи;  

24. Николай Ангелов, представител на Националното сдружение на общините в 

Република България и кмет на община Балчик; 

Наблюдатели: 

25. Цвета Тимева, Секретар по регионално развитие, Администрация на президента; 

26.  Александър Николов, заместник-министър на енергетиката; 

27. Иван Демерджиев, заместник-министър на правосъдието; 

28. Проф. д-р Дарина Тодорова, секция „Регионална и секторна икономика“, Българска 

академия на науките; 
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Секретариат на НСТ:  

1. Венелина Червенкова, началник на отдел „Стратегическо планиране и продуктова 

политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“; 

2. Кристиана Лозанова, младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и 

продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“;  

3. Елвира Иванова, младши експерт в отдел „Статистически анализи и прогнози в 

туризма, дирекция“, „Туристическа политика“; 

Заседанието се проведе при следния дневен ред:  

т. 1. Откриване на заседанието - д-р Стела  Балтова, министър на туризма. 

т. 2. „Туризмът в контекста на Covid-19 и потенциалът на България като туристическа 

дестинация“  – маркетингово проучване на Gallup International. 

т. 3. Мерки за възстановяване на туристическия бизнес в условията на COVID-19. 

т. 4. Ролята на Организациите за управление на туристическите райони за развитие на 

туристическите райони. 

т. 5. Разни.  

Поканата, дневния ред и материалите към него са изпратени на всички членове на НСТ 

по електронна поща от секретариата на НСТ в определения срок преди датата на заседанието.  

Откриване на заседанието:  

По т. 1. Откриване на заседанието - д-р Стела  Балтова, министър на туризма: 

Д-р Стела Балтова, благодари на всички членове на Националния съвет за 

присъствието в заседанието и специално на г-н Христо Янев, по чиято покана съветът се 

провежда в гр. Сливен. Увери членовете и гостите на съвета, че градът, в който се провежда 

заседанието не е случаен. Сливен е роден град за много известни личности, намира се в 

подножието на Стара планина, в чиято територия попада и природен парк „Сините камъни“. 

Паркът е известен и с многообразието от птици и е приятно място за практикуване на различни 

видове туризъм, включително скален туризъм и се намира само на 100 км. от Българското 

Черноморие. 

Министър Балтова сподели пред членовете на съвета, че се намираме в един труден, но 

и предизвикателен период за туризма. Като сектор и като икономическа дейност в ЕС, 

туризмът е с много широко въздействие върху икономическия растеж, заетостта и социалното 
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развитие. Допълни, че всички присъстващи в залата вярват, че туризмът е и може да продължи 

да бъде мощен инструмент в борбата с икономическия спад и безработицата. Изрази 

убеденост, че ЕК, работейки чрез политики и действия, които се транслират в държавите 

членки ще допринесе секторът по-бързо да се възстанови и да функционира нормално. 

Министърът информира, че в МТ се прави сериозен анализ на ситуацията в сектор туризъм, 

на обвързаността му с останалите сектори на българската, европейската и световната 

икономика и разглеждането му като част от единната екосистема на социални взаимодействия. 

В министерството се провеждат ежечасни обсъждания на база на постъпилите предложения 

от заинтересованите страни в България и пазарите, на които страната ни се представя, и от 

които очакваме нашите гости. От цялата тази съвкупност са изведени мисията, визията, целите 

и приоритетите на Министерство на туризма по време на управлението на служебния кабинет. 

Ако трябва да бъдат обобщени, те са както следва - да работим за укрепване на държавността 

чрез прозрачност и професионализъм; да надградим всичко това, което е договорено и 

направено до момента, в резултат на диалога с бизнеса, който е един от най-сериозно 

засегнатите от COVID-19. Министър Балтова потвърди, че висшата цел на служебния кабинет 

е да осъществи прехода към 46-тото Народно събрание и да осигури нормално функциониране 

на държавата до следващото редовно правителство. 

Министър Балтова увери присъстващите, че нейната цел като министър на туризма, 

както и на целия екип на Министерството, макар и за краткото време е да се помогне бизнесът, 

да почувства възстановяването след кризата от COVID-19. Министърът сподели виждането, 

че само по този начин могат да се гарантират честни избори, които са основна цел на един 

служебен кабинет. С оглед на това мисията, която е изведена е възстановяването на сектора в 

условията на продължаваща извънредна епидемина обстановка и извеждане на туризма в 

национален приоритет на правителството. Д-р Балтова изрази удовлетворението си от това, че 

за първи път туризмът е припознат като национален приоритет от служебно правителство като 

подчерта, че добрата комуникация с другите ведомства е от ключово значение за 

благоприятното развитие на проблемите на туризма. Като доказателство, че туризмът е 

изведен като приоритет на служебното правителство е, че на институционалната страница на 

правителството стои логото на България и с едно кликване препраща към националния 

туристически портал bulgariatravel.org. Министърът използва случая да информира всички, че 

от миналата седмица регулярно се изпраща до всички мисии извън граница нарочна 

информация, необходима на посетителите на България, заедно с маркетинговите активности 

върху които се работи, за да може, когато се отворят границите, туристите да се чувстват 

спокойни като гости на нашата държава. Министър Балтова сподели, че основната цел, 
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свързана със заболеваемостта е достигане на ниски нива и България да стане зелена територия. 

Министърът информира, че на заседанието на Националния съвет по туризъм ще бъдат 

разгледани мерките, които бяха предприети до сега и начините за справяне с последиците от 

кризата от COVID-19, както и концепцията за маркетирането на държавата като туристически 

райони със спецификата на туристическите им продукти.  

Министър Балтова отново приветства всички, като им благодари за присъствието и 

пожела успешна работа на Съвета. 

Д-р Стоева даде думата на г-н Минчо Афузов, областен управител на област Сливен. 

Той изрази благодарност, че за първи път толкова важно заседание свързано с туризма се 

провежда в гр. Сливен и информира министър Балтова за възможностите, с които областта 

разполага за развиване на културно-исторически туризъм. Към  казаното от г-н Афузов 

министърът добави, че Сливен и областта имат потенциал, защото именно в Сливен са родени 

не малко изтъкнати художници, писатели и революционери, и с удоволствие прие отговорната 

задача. Г-н Афузов отправи предизвикателство към министъра на туризма „да се превърне в 

посланик на богатствата на региона“.  

Д-р Стоева даде думата на г-н Стефан Радев, кмет на община Сливен, който изрази 

радостта си от възможността Националният съвет по туризъм да се проведе именно в Сливен. 

Информира участниците, че са в процес на реализация на два проекта за реновиране на някои 

къщи-музей на известни българи от Сливен, първата фабрика за килими на Балканския 

полуостров, както и подновяване на въжената линия на местност „Карандила“. Г-н Радев 

изрази надежда, че и бизнесът и местната власт е добре да се възползват от всички мерки, 

които държавата предлага, за да може в максимално кратък срок да се върнем към нормалния 

начин на живот. Кметът сподели на присъстващите в залата за инициативата на община 

Сливен - Карандила да се превърне в център за средищно образование, но към момента 

инвестициите не могат да продължат, защото територията е изцяло горска и е част от Природен 

парк „Карандила“. Г-н Радев благодари на участниците в заседанието и им пожела успех. 

Министър Балтова изрази мнение, че това е една добра инициатива с дълъг хоризонт 

на действие. 

Д-р Стоева запозна членовете на Съвета с утвърдения от министъра на туризма дневен 

ред. След като нямаше бележки и предложения по него даде думата на г-жа Яница Петкова да 

представи резултатите от направеното маркетингово проучване от Gallup International на тема 
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„Туризмът в контекста на COVID-19 и потенциалът на България като туристическа 

дестинация“. Проучването е по поръчка на Министерство на туризма. 

По т. 2. „Туризмът в контекста на Covid-19 и потенциала на България като туристическа 

дестинация“  – маркетингово проучване на Gallup International – представена презентация.  

Министърът информира, че от представените резултати от маркетинговото проучване 

са изведени и тенденции, които можем да очакваме в условията на изключително динамична 

ситуация. Факторите, които имат най-голяма тежест са броя на заразени с COVID-19 на 

100 000 души и броя на ваксинираните. Като постижение, министърът отчете отпадане на 

изискванията за влизане на територията на България на граждани от потенциални 

туристически пазари като Румъния и Чехия. Също така децата до 5 години да могат да влизат 

в България свободно, без никакви изисквания. Министър Балтова увери участниците, че се 

работи много активно възрастта на децата, които да влизат в България без изисквания да бъде 

увеличена на 12 години. Министърът посочи, че ситуацията е трудна и че местата за 

настаняване, които приемат предимно чужди туристи са в изключително тежко положение. 

Някои от тях дори няма да отворят през настоящия летен сезон. Затова е от изключително 

значение да се действа своевременно в координация със заинтересованите институции. 

Министър Балтова даде информация за маркетинговите активности, които МТ 

реализира на приоритетните за България пазари, а именно: Русия, Чехия, Германия, Полша, 

Украйна и Балканските страни. Тя припомни, че страната от една година е с печат за 

безопасност и хигиена, издаден от „Световния съвет по пътувания и туризъм“, който според 

министър Балтова е гаранция за безопасност. 

Министърът запозна членовете на Съвета с идеята на Министерство на 

здравеопазването в местата за настаняване, където целият персонал е ваксиниран да се поставя 

стикер „100% ваксиниран персонал“, по примера на к.к. Албена. Тя обърна внимание, че 

процентът ваксинирано население в съответната държава е показателят, който се следи от 

всички институции, които дават разрешение за отваряне на пазарите и е изключително важен 

и за туристите. За България към момента този процент не е задоволителен. 

Министър Балтова заключи, че ваксинацията е изключително важен процес и в 

момента трябва да бъде приоритет за туристическия сектор. Тя информира присъстващите, че 

е почти на финален етап единния здравен протокол, който ще съдържа информация как се 

влиза на територията на страната, какво очаква туристът когато напусне България, както и 

действията, които е необходимо да се предприемат в случай, че човекът е контактен или 
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положителен за COVID-19. Министър Балтова информира, че вариантът върху който се 

насочват усилията е хибриден. Едната възможност е да се определят места за настаняване за 

„карантинни“, другата възможност е в самото място за настаняване да бъдат определени 

помещения за изолация. Министърът увери, че протоколът е много добре разписан и ще бъде 

общо достъпен, като подчерта, че той е полезен за бизнеса, но и е много важен за 

потенциалните ни туристи. 

По т. 3 Мерки за възстановяване на туристическия бизнес в условията на COVID-19 – 

представена презентация – представена презентация от д-р Стела Балтова, министър на 

туризма. 

По отношение на Националния план за възстановяване и устойчивост и мястото на 

туризма в него, министър Балтова увери, че макар и планът на България да не е внесен за 

разглеждане и одобрение в ЕК към 30 април това не означава, че страната ни ще загуби 

договорените 5,3 млрд. евро. Министърът припомни, че веднага е създадена Работна група, за 

да могат да бъдат включени потенциални проекти в канавата от лятото на 2020 г. Министър 

Балтова потвърди, че се търсят възможности всички дейности в областта на туризма да 

намерят място в плана. Тя призова представителите на туристическия сектор да бъдат готови 

с конкретни проекти, за да имаме по-зелена, по-цифрова, по-устойчива Европа и съответно по-

устойчив туризъм. Министър Балтова информира, че предстои нов програмен период и е добре 

да се мисли в посока туризмът да стане част от новите оперативни програми. Тя увери, че МТ 

полага усилия за това. Министър Балтова сподели, че МТ вече е подало искане към МРРБ за 

отпускане на 240 млн. лв. за енергийна ефективност, която да е насочена към местата за 

настаняване. Отправи апел към туристическия бранш за активност и припомни, че Планът за 

възстановяване не е единствената възможност за туристическия бизнес. Добави и 

възможностите, които дава механизмът ReactEU.  

Министър Балтова даде думата на заместник-министър Стоева за начало на дискусията. 

Г-жа Кацарова поздрави министър Балтова за темпото на работа и важните срещи, 

които е успяла да проведе като информира, че очакват здравният протокол да влезе в сила 

съвсем скоро и изрази задоволство от постигнатото на пазар Германия от страна на МТ. Г-жа 

Кацарова информира, че благодарение на общите усилия през 2019 г. вече по нашето 

Черноморие има немски туристи, които почиват благодарение на немските здравни каси и си 

използват застраховките. Г-жа Кацарова сподели мнението, че Планът за възстановяване и 

устойчивост е този, на който цялата туристическа индустрия разчита. Тя беше категорична, че 

във времена на COVID-19 е подходящият момент за здравен туризъм – климатолечение и 

справяне с COVID-19 последствията за здравето. Очерта като много важен момент 
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възможността и българите да могат да се възползват, чрез здравните си осигуровки от почивки 

с цел възстановяване в българските курорти, които разполагат с ценни ресурси. Г-жа Кацарова 

изрази желанието си в един от стълбовете да бъде включено специално финансиране за пост 

COVID-19  рехабилитация и да могат да се използват и сертифицираните места за настаняване 

по ЗТ, а не само държавните бази. Г-жа Кацарова информира, че в ЕК е внесено предложение, 

чрез евродепутата Петър Витанов, член на комисията по Транспорт и Туризъм, за ваучери за 

здравна превенция, които да важат за цяла Европа. Предложението е тези ваучери да бъдат 

давани на европейски граждани във възрастовата група 65+ за държави, които развиват 

здравен туризъм. Г-жа Кацарова сподели, че Чехия вече е получила одобрение от ЕК затова. 

Чрез Плана за възстановяване и устойчивост на всеки чешки и европейски гражданин се 

отпуска супсидия от чешката държава за 6 нощувки с 5 дни процедури на стойност 220 евро. 

Тя беше категорична, че ако ние успеем да постигнем това чрез Плана за възстановяване и 

устойчивост, всяка една община ще има интерес и възможност да привлича повече туристи. 

По отношение на енергийната ефективност за местата за настаняване, г-жа Кацарова изрази 

одобрение и сподели, че това е шанс за бизнеса, който не бива да бъде пропуснат. Информира 

за предложението на БУБСПА за Национална дигитална платформа за здравен туризъм, чрез 

която всеки турист да може лесно да намира мястото си за почивка според нуждите и 

здравословното си състояние. 

Министър Балтова припомни, че е важно бизнесът да бъде активен, а в момента в 

който станат ясни критериите за кандидатстване веднага да се подадат проектите. 

Заместник-министър Стоева изрази задоволство, че на заседанието на Националния 

съвет присъства и д-р Златанов, заместник-министър на здравеопазването  - важен партньор 

на МТ през последната година.  

Д-р Златанов изрази мнение, че по време на пандемия комуникацията със здравните 

власти трябва да бъде постоянна, навременна и ясна. Д-р Златанов информира, че от вече 

проведените няколко срещи с МТ има положителни резултати като облекчаването на мерките 

с Чехия и Румъния. Разбира се, едновременно с това е необходимо да се контролира и рискът 

от заразяване.  

Той отправи молба към представителите на бизнеса за повече активност, креативност и 

отговорност, когато се решават конкретни казуси. По отношение на определянето на места за 

настаняване за заразени с или COVID-19 контактни, заместник-министърът помоли бизнеса 

да се организира и сам да определи тези места, за да може риска да се минимизира и да се даде 

добър знак на чуждестранните ни гости, че България е безопасна дестинация. Д-р Златанов 

потвърди, че към момента развитието с пандемията е благоприятно, защото заразените са под 
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30 човека на 100 000 души, което ще допринесе страната ни да попадне в зелената зона. Но 

подчерта, че е необходимо всички да са много внимателни, за да се запази това ниво на 

заболеваемост. Той информира присъстващите, че от миналата седмица и в България е доказан 

подщама на индийския вариант на COVID-19. Въпреки това заместник-министърът припомни, 

че в случай на ескалация трябва да сме подготвени, за да бъде предсказуемо и безопасно 

пребиваването на туристите. Д-р Златанов потвърди, че Министерство на здравеопазването не 

разполага с бази, където да се изолират болни и/или контактни лица. Затова очаква подкрепа 

от туристическия бизнес, като изрази мнението, че не е добре във всеки хотел да има отделен 

такъв сектор, а по-скоро да се определят отделени места за настаняване за тези цели. Призова 

туристическият бизнес заедно с институциите да намерят бързо и работещо решение по този 

въпрос, предвид вече започналия летен туристически сезон, като увери, че здравните власти 

ще оказват пълно съдействие. 

По отношение на ваксинацията заместник-министърът предложи да се проведе 

комуникационна кампания за заетите в сектор туризъм, за да се повиши броят на 

имунизираните, като посочи, че това е задължително условие за успешното завършване на 

летния туристически сезон. Д-р Златанов увери, че идеята на здравните власти е мерките да се 

разхлабват, но на фона на благоприятна ситуация с разпространението на вируса. На този етап 

има всички условия, при синхрон в действията на институциите и информационната кампания 

за повишаване на имунизираните върви добре, ще имаме един безопасен и успешен летен 

сезон. 

Заместник-министър Стоева информира, че към момента се работи по хибриден 

вариант за определяне на карантинни хотели - един на Северно Черноморие и един на Южно 

Черноморие, като покана ще бъде отправена към целия туристически бизнес да прецени къде 

във вътрешността на страната да бъдат локализирани тези места за настаняване. 

По отношение на единния протокол, който се разработва тя изрази желание да се направи 

диференциация на различните контактни групи, защото все повече хора вече са ваксинирани, 

което ще улесни до голяма степен това карантинно настаняване. 

Г-н Миланов сподели, че това, което се коментира по време на съвета и бъдещите 

действия, които ще се предприемат са доста закъснели. По негово мнение това е трябвало да 

се случи през януари или февруари месец. Сподели също, че БХРА са писали много писма до 

президента, до ресорните министерства, включително и до Министерство на туризма с 

конкретни предложения за летния сезон, като почти не са получили отговори. Г-н Миланов 

сподели, че по отношение на немските туристи - искат абсолютна гаранция за здравето им по 

време на почивката си в България. Подкрепи предложението да бъдат определени Ковид 
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хотели за контактните хора без да се смесват с болните, защото това ще доведе до нулеви 

записвания. Отново припомни, че много сме закъснели с тези решения, и че Гърция, Кипър, 

Хърватия  и Италия отдавна са решили този въпрос. Относно новия дизайн на мярката 60/40 

г-н Миланов изрази мнението, че за сектор хотелиерство мярката е жизнено важна и е 

необходимо периода за сравняване да е по-дълъг, за да може мярката да работи в услуга на 

тази индустрия, а не да ѝ пречи. Той сподели и за проблема с кредитирането на фирми от 

сектор туризъм и помоли за организиране на работна среща с министъра на финансите и 

министъра на икономиката. Припомни, че през 2020 г. хотелите не са били затворени, но на 

практика не са работели, защото хората спазваха карантината. 

Заместник-министър Стоева благодари на г-н Миланов като го информира, че е 

запозната с писмата и подчерта, че невинаги е възможно да се отговори на въпросите веднага, 

защото често те са от компетенциите на други институции и Министерство на туризма се явява 

само медиатор. Тя го увери, че повдигнатите от тях въпроси са поставени и МТ е дало 

препоръките си. По отношение но новия дизайн на мярката 60/40, заместник-министър Стоева 

информира, че отговорното министерство е МТСП, като потвърди, че МТ е дало препоръки, 

които се надяваме да бъдат взетиа предвид. Заместник-министър Стоева изрази мнение, че е 

добре механизмите за подпомагане на засегнатите от кризата бизнеси да се основават на 

различен подход, спрямо спецификите. 

По отношение на кредитирането, г-жа Стоева информира, че има ново предложение на 

министъра на икономиката, във връзка с предоставянето на държавни гаранции, което би 

следвало да облекчи условията. 

Г-н Коларов изрази несъгласие с мнението на заместник-министър Стоева като 

посочи, че ако човек от туристическия сектор отиде в банката, тя го изпраща без дори да 

преговарят за условия. Сподели също, че от страна на банките не е налице разбиране и по 

отношение на старите кредити. Отправи въпрос към заместник-министъра по отношение на 

причината за смяна на дизайна на мярката 60/40, защото на ресторантьорския сектор е 

необходима финансова помощ за периода, в който те не работиха (нощните заведения от април 

до октомври 2020 г.). В заключение г-н Коларов изрази мнението, че вместо да се работи в 

посока по-добри мерки в момента се отричат досега действащите и резултатът не е по-добър. 

Г-н Шишков потвърди, че към момента НАП работи по третата схема за държавна 

помощ, която агенцията администрира, като се разработват условията, по които ще се 

изплащат средствата и увери, че ще направят всичко възможно в по-кратки срокове да се 

случат нещата, както и  че никой няма да бъде ощетен.  
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Г-н Атанас Чайнев, организатор на „Монбат Рали-Сливен“ връчи благодарствен 

плакет на министър Балтова във връзка с подкрепата, която МТ оказа на събитието. 

Министър Балтова благодари за признанието и уважението. 

Г-н Попйорданов изрази мнение по отношение на мярката за подпомагане на 

чартърните полети и отправи запитване защо няма такава мярка за редовните авиолинии. 

Добави също, че по време на COVID-19 кризата е пропуснат шансът България да се превърне 

в различна дестинация от all inclusive, което като отговорност лежи както на туроператорите, 

така и на хотелиерите. По негово мнение туризмът не е само в курортите и в този смисъл 

трябва да се насочат усилия и върху специализираните видове туризъм, в това число и 

приключенски туризъм. Г-н Попйорданов информира присъстващите, че тази година е излязла 

много хубава брошура на четири езика с логото на Министерството. 

По отношение на мярката за подпомагане на екскурзоводите изрази мнение, че към 

18.06.2021 г. проектът за подпомагане на екскурзоводите още не е финализиран. От 

изключителна важност е за гилдията това да се случи и МТ да го анонсира. По отношение на 

маркетинга, г-н Попйорданов се обърна с апел към МТ активно да подкрепи Седмицата на 

Мавруда, която е през месец октомври. 

Заместник-министър Стоева благодари на г-н Попйорданов за поставените въпроси 

и потвърди за ангажимента към екскурзоводите. Тя информира, че има забавяне, но се прави 

всичко възможно по въпроса, след което даде думата на г-н Джелатов, който е пряко 

ангажиран с проекта. 

По въпроса за помощта за чартърните полети, заместник-министър Стоева изрази 

мнението, че тя се отнася и за редовните такива, но по някаква причина това не е комуникирано 

добре. Обясни, че в третата фаза това е възможно и заинтересованите лица биха могли да 

кандидатстват. 

Г-жа Никовска поясни, че единственото изискване е капацитетът на самолета да е над 

100 места, което е залегнало и в Закона, като обърна внимание, че е достатъчно да е налице 

продаден туристически пакет от туроператор и авиокомпанията да има валиден оперативен 

лиценз. 

Заместник-министър Стоева предложи преди да стартира държавната помощ да се 

направи разясняване на организациите. 

По отношение на обществената поръчка за екскурзоводите г-н Джелатов от своя страна 

информира, че след договарянето с четирите организации за планински водачи и екскурзоводи 

е необходимо време, за да се спазят сроковете по Закона за обществените поръчки, като 

следващата стъпка е да бъде изпратена покана и участниците да предоставят окончателните 
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оферти. След това са необходими около три дни на комисията да  изготви доклад и излезе с 

решение. 

На въпроса за Седмицата на Мавруда, г-жа Хараламбиева информира, че МТ е в 

контакт с организаторите на събитието, като поясни, че от тяхна страна е получена една 

презентация. В следствие, на което МТ е поискало повече детайли и параметри, за да се 

прецени как би било възможно сътрудничество, но все още такава информация не е получена. 

Думата беше дадена на г-н Фратев, който информира, че от последното заседание на 

съвета преди 11 месеца са поети ангажименти, които, за съжаление към този момент, не са се 

случили. 

Постави въпроса за ваучерите за вътрешен туризъм и допълни, че на тези срещи 

обикновено се говори за големите курорти, за летния туризъм, но не и за вътрешния туризъм. 

Г-н Фратев изрази мнението, че това е много важна социална мярка, която би могла да „спаси 

туризма“, а в същото време няма да натовари фиска. Той изрази желание този въпрос да бъде 

поставен на дневен ред. 

Г-н Фратев изрази мнение, че е необходимо МТ да подкрепи събитийния и уикенд 

туризъм. 

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост, г-н Фратев посочи, че сумата 

от 240 млн. е крайно недостатъчна. Изрази желание да бъде получена помощ, както от МТ, 

така и от други министерства за летище Пловдив, защото според него е много важно това 

летище да функционира. Информира също, че преди дни концесията на това летище е била 

отменена. 

По темата за вътрешния туризъм г-н Фратев информира, че имат специални искания 

към МК и по-конкретно проблемът, че „Концертна зала“ Пловдив е затворена от три години. 

Пловдив е „Културна столица на Европа“, а няма работещи сцени. Има проблем също и с 

„Дома на армията“. 

Заместник-министър Стоева потвърди, че за екипа на министерството е 

изключително важно развитието и на другите форми на туризъм, което е видно и от града, в 

който се провежда редовно заседание на НСТ. 

Г-н  Мемцов насочи вниманието към настоящия летен сезон в к.к. Пампорово и по-

конкретно решаването на въпроса с карантинните хотели. Той отправи предложение базата на 

Министерския съвет „Орлица“ да бъде използвана за контактните лица. По негово мнение това 

е възможно само със заповед на премиера. По отношение на Националната програма „Отново 

заедно“, г-н Мемцов изрази мнение, че тази програма ще подпомогне бизнеса, като ще има и 

социален ефект.   
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т. 4. Ролята на Организациите за управление на туристическите райони за развитие на 

туристическите райони – представена презентация от г-н Веселин Джелатов. 

 

Г-н Джелатов информира, че след около две седмици ще се проведат агресивни 

работни срещи с представителите на Организациите за управление на туристическите райони 

(ОУТР). След срещите с отделните ОУТР ще се проведе една обща среща с всички. 

Заместник-министър Стоева още веднъж потвърди, че за служебния кабинет и за 

министъра на туризма е от изключителна важност да бъде поставен фокус върху вътрешния 

туризъм и туристическите райони. Тя използва случая да информира членовете на съвета за 

сектор туризъм как и с какви финансови средства е подпомогнат от държавата, по всички 

мерки и програми заради кризата от COVID-19. Те са както следва: 

- За сектор хотелиерство и ресторантьорство общата сума възлиза на 277 549 905 лв. 

- За сектор туроператорска и туристическа агентска дейност сумата е 109 368 217 лв. 

Г-н Пампоров изрази мнение, че са минали малко повече от четири години откакто 

процедурата по вписване на ОУТР е стартирана от министър Балтова, като поясни, че реалният 

резултат от изпълнението на първия проект са няколко стола, компютри и бюра, разпределени 

по места. Категорично заяви, че чрез такова изпълнение на проекти е невъзможно да се 

осъществи Концепцията за туристическо райониране на България. Отбеляза също, че според 

него четири години тази концепция е саботирана от МТ. Г-н Пампоров отправи запитване защо 

толкова време не се приема методика за финансиране на организациите, което би постигнало 

основната цел на туристическото райониране, като сподели, че само от членски внос и дарения 

тези организации няма да могат да се съживят. 

Министър Балтова потвърди казаното от г-н Пампоров и сподели, че преди да се 

създаде туристическото райониране г-н Фратев и г-н Пампоров са били от първите му 

противници, но министъра изрази убеждението си, че като идея тази концепция може да се 

превърне в работеща. Информира също, че ще се работи по концептуална промяна, която да 

се предаде на следващия министър. По отношение на маркетинговите стратегии министър 

Балтова сподели, че според нея са направени много разумно на базата на ресурса и на 

дейностите. Призова представителите на организациите за период от две седмици да ги 

разгледат и да бъдат очертани дефицитите и предимствата им.  

Г-н Попйорданов сподели мнението, че ОУТР без туроператорите нямат никакъв 

капацитет да развиват дестинациите, а към момента, съгласно закона те не се допускат. 

Необходимо е да бъдат по-самостоятелни и да се развиват и надграждат. 
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Г-жа Стоева поясни, че туроператорите, чрез туристическите сдружения могат да 

участват в ОУТР, като посочи за пример, че АБТТА участва в Организацията за управление 

на Софийски туристически район, но не може да участва в друг район, защото факторът е 

седалището. 

Г-жа Въчкова изрази благодарност към министър Балтова за чудесния диалог и 

повдигнатите теми по време на заседанието. По отношение на ОУТР, г-жа Въчкова споделя 

всички мнения по темата и счита, че отговорността и работата по тях е обща. Що се отнася до 

участието на общините в тях, тя посочи, че общинският съвет в Банско е поискал отчет от 

ОУТР, а на практика то няма какво да отчете. Постави фокус и върху липсата на представители 

от други министерства, които имат пряко отношение към туризма. По темата за събитийния 

туризъм, г-жа Въчкова изрази недоволство от комуникацията и сътрудничеството между 

общината и МК. По темата за визите сподели, че на работни срещи от страна на МВнР се 

поемат ангажименти в тази област, но на практика нищо не се случва. Открои проблема, че на 

границата с Гърция работи само един пункт, което се явява пречка за развитието на туризма в 

Банско. 

Изрази мнението, че е необходимо да се постави акцент върху алтернативните видове 

туризъм, предвид Ковид кризата. 

Г-жа Енилова изрази благодарност към министър Балтова за включването на ОУТР в 

дневния ред на заседанието и сподели, че до момента за регионалното развитие на туризма 

нищо не е направено. Добави също, че откакто е създадена Организацията за управление на 

Бургаски туристически район резултатът е нулев. Г-жа Енилова сподели, че областният 

управител на Бургас е осигурил помещение за ползване срещу наем, което според нея не е 

уредено в ЗТ, а е необходимо затова да се отделя финансов ресурс. Постави се въпросът с 

какъв документ областния управител членува в организацията. По отношение на първия 

проект, който е имал за цел да подпомогне организациите, г-жа Енилова отправи въпрос за 

задълженията на външните експерти, които се наемат за това. По мнение на членовете 

експертът подпомага МТ със събиране на протоколи и документи, а не организацията. Идеята 

е експертите да могат да извършват част от дейностите на ОУТР. По мнение на г-жа Енилова 

е редно всички организации да могат да участват в програми и за териториално 

сътрудничество, защото статутът на тези организации не е регламентиран на ниво ЕС. 

Подкрепи идеята на г-н Попйорданов и туроператорите да бъдат включени към организациите. 

Министър Балтова даде думата на г-н Джелатов да отговори на поставените въпроси. 

По отношение на външните експерти той поясни, че експертът е външен за МТ и задачите му 

са свързани със събиране на информация и за МТ. Обърна внимание, че бюджетът на проекта 
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все още не е усвоен, защото има забавяне заради COVID-19 кризата. Допълни също, че не 

могат да стартират обществените поръчки без да са готови маркетинговите стратегии. Г-н 

Джелатов поясни, че предстои да започне изграждането на самата административна структура. 

Обърна внимание и на това, че няма как към момента да получат финансиране, при положение, 

че дейностите по проекта на този етап не са приключили. Допълни също, че ОУТР като 

структури без да са административно изградени няма как да получат подкрепа по линия на 

оперативните програми, защото няма да могат да ги защитят. 

По отношение на членството на областния управител в организацията, г-н Джелатов 

информира, че в закона е регламентирано само, че областният управител не дължи такса за 

членство. По мнение на г-н Джелатов е възможно да се помисли ОУТР да бъдат освободени 

от такса само за периода, докато заработят организациите. 

Заместник-министър Стоева заяви, че се поставя началото на действие, с цел 

постигане на работещ модел за тези организации. 

Г-н Фратев благодари на министър Балтова за включването на ОУТР в дневния ред на 

заседанието. По негово мнение този проект, на който идеята му е била да направи така, че 

дейността на организациите да започне се оказва неуспешен, защото за организациите няма 

никаква полза от тези външни експерти. Във връзка с маркетинговите стратегии той сподели, 

че никой не се е консултирал с тях, нито е влизал в района и се правят от неподходящи хора. 

Г-н Фратев не се съгласи с мнението, че всички ОУТР не работят. Тракийски 

туристически район работи-има лого, сайт, работи по стратегия, но се чувстват неподкрепени.  

Заместник-министър Събев благодари за възможността за първи път за вземе участие 

в НСТ и изрази мнение, че в ОУТР не се показва потенциалът, който има винено-кулинарния 

туризъм в България и е неустойностен. Сподели, също, че по негови наблюдения тези 

продукти не са добре застъпени и прави впечатление, че в дестинация Южно Черноморие, 

например липсва мановия мед, който е продукт с най-високо ниво на защита. По негово 

мнение липсват и българските вина със защитено наименование за произход и защитено 

географско указание. Заместник-министър Събев сподели, че ще се радва на активна 

комуникация между ОУТР, заместник-министър Стоева и министерство на земеделието, 

храните и горите с цел съвместна работа. Отправи призив съм представителите на ОУТР 

винено-кулинарният туризъм да бъде широко застъпен в техните дейности. 

Заместник-председателят на НСТ благодари на всички за участието и закри 

заседанието. 

 

 


