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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 30.06.2021 г. 

 

      Извършените разходи  във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на 

COVID – 19  в Министерство на туризма  към 30.06.2021 г. са в размер на  7 390 625 лв. , в т.ч. 

628 886 лв. за сметка на бюджета на МТ и 6 761 739 лв. за сметка на КСФ. 

     Средствата са разходвани за следните дейности: 

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

Министерство на туризма; 

- Закупуване на маски, и други предпазни средства; 

- Закупуване на дезинфектанти; 

- Дезинфекция на помещения; 

- На ред „Субсидии“ /бюджет/ са отразена  компенсираната разлика от (+)601 300 лв., 

които представляват държавна субсидия за туроператори, които използват въздушни 

превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република 

България с цел туризъм в размер на  35 евро за всяка седалка от максималния пътнически 

капацитет на самолета за всеки полет и  (-)1875 лв. възстановена субсидия, представляваща  

държавна помощ по чл.26 а, ал.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредно 

положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на 

последиците от пандемията, отчетени като разход през 2020 г. 

- На ред „Субсидии“ /КСФ/ са отразени 6 762 342 лв., които представляват изплатени 

субсидии през месец януари 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“, с цел преодоляване 

на негативните последици върху туристическия бизнес нанесени от пандемията COVID-19.      

Към 30.06.2021 г. в Министерство на туризма са изплатени и суми в размер на 34 506 413 

лв., представляващи  държавна помощ по чл.26 а, ал.3 от Закона за мерките и действията по 

време на извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

и за преодоляване на последиците от пандемията, отчетени като разход през 2020 г. 

      

 

САШКА ДИЧЕВА 

Директор дирекция „ФУС“  
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Изготвил: 

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

                                                                                                     (подпис)                  (дата) 


