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МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 
 

 

 

 

О Б Я С Н И Т Е Л Н А    З А П И С К А 

 

 

Към отчет за извършените разходи  

във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID - 19 

                                            в  Министерство на туризма към 31.12.2020 г. 

 

 

      Извършените разходи  във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на 

COVID – 19  в Министерство на туризма  към 31.12.2020 г. са в размер на  6 843 766 лв. , в т.ч. 

3 823 453 лв. за сметка на бюджета на МТ и 3 020 313 за сметка на КСФ. 

     Средствата са разходвани за следните дейности: 

1. С характер на „Издръжка“ са следните разходи: 

1.1. За осигуряване на дезинфекция и предпазни мерки са изразходвани 112 261 лв., в 

т.ч. за: 

- Поставяне на предпазни витрини; 

- Дезинфекция на помещения; 

- Закупуване на маски, ръкавици и други предпазни средства; 

- Закупуване на предпазни шлемове; 

- Закупуване на дезинфектанти; 

- Разходи за медицински изследвания във връзка със заразени с COVID – 19 служители на 

Министерство на туризма; 

- Закупуване на ултравиолетови лампи 

- Закупуване на въздушни филтри 

- Закупуване на стелки за дезинфекция 

1.2. За оценка на проектни предложения по проект на ОПИК BG16RFOP002-2.080-0003-C01 

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или 

туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“. За целта са изразходвани 79 879,20 лв. от бюджета на МТ. 



 2 

1.3.  Изплатени хонорари на самоосигуряващи се лица – 19 500 лв. 

2. По показател „Персонал“ са включени следните суми: 

2.1.  За подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по 

предотвратяване на разпространението на COVID-19, с ПМС № 191/2020 г. на МТ бяха 

предоставени, а в последствие и изразходвани 49 400 лв. за увеличение на 

възнагражденията на 16 служители. Сумата е разпределена по параграфи както следва: 

37 000 лв. – за заплати и 12 400 лв. – за осигурителни вноски. 

2.2. Изплатени суми по ПМС № 336/3.12.2020 г. по граждански договори във връзка с 

дейности по преодоляване на последиците от пандемията COVID-19 в размер на 88 301 

лв; Сумата включва хонорари, осигурителни вноски и плащания на хонорари на 

самоосигуряващи се лица. 

3. На ред 5 от справката „Субсидии“ като администрирани разходи са отразени 

3 474 111,48 лв., представляващи държавна помощ в размер на 35 евро за всяка седалка 

на туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за 

изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм.  

4. На ред „Субсидии“ са отразени и 2 000 000 лв., които представляват аванс по Проект 

BG16RFOP002-2.080-0003-C01 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за 

туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“. Авансът е в размер на 20% от общата стойност 

на проекта и е използван за изплащане на субсидии на ТО и ТА, с цел преодоляване на 

негативните последици върху туристическия бизнес нанесени от пандемията COVID-19 

.Към сумата от 2 000 000 лв. са прибавени и 1 020 313 лв., изплатени субсидии по същия 

проект, но със средства от бюджета на министерството на туризма, предоставени на 

проекта под формата на заем. 

 

      

      

 

      

 

САШКА ДИЧЕВА 

Директор дирекция „ФУС“  

 



 3 

 

Изготвил: 

Силвия Василева    гл.експерт    дирекция „ФУС“        …………………      …………….. 

                                                                                                     (подпис)                  (дата) 

 

      

 

 


