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КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ТРЕТО  ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА 

ТУРИЗМА, 

ПРОВЕДЕНО НА 19.02.2021 г. – онлайн 

 

 

Присъствали членове на Консултативния съвет към министъра на туризма, вкл. 

Председател, заместник-председатели и директори на специализирани администрации:  

1. Марияна Николова, заместник министър-председател, министър на туризма и 

председател на  Консултативния съвет към министъра на туризма;   

2. Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма 

3. Любен Кънчев, заместник-министър на туризма 

4. Цветелина Лазарова, началник на политическия кабинет 

5. Лияна Панделиева, съветник на министъра на туризма 

6. Славейко Стайков, съветник на министъра на туризма 

7. Мая Никовска, директор на дирекция „Туристическа политика“ 

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

туризма“ 

9. Веселин Джелатов, директор на дирекция „Програми и проекти в туризма“ 

10. Николай Костов, директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции 

в областта на туризма“ 

11. д-р Мартин Захариев, зам. председател на Национален борд по туризъм 

12.  Георги Щерев, председател на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация 

13. Димитър Попов, председател на Асоциация на българските туроператори и 

туристически агенти 

14. проф. Георги Рачев, зам. председател на УС, Българска асоциация на туристическите 

агенции 

15. Сийка Кацарова, председател на УС на Български съюз по балнеология и СПА туризъм 

16. Павлина Илиева, представител на Обединение Бъдеще за Туризма 
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17. Радослава Белеганска, представител на Българска асоциация изходящ туризъм 

18. Павлин Петров, съпредседател на Българска асоциация на заведенията 

19. Венцислав Кръстев, Сдружение „Туризъм“ 

20. Нели Сарафова, Национална асоциация за детски и младежки туризъм 

21. Евелина Пулева, Член на Бургаска регионална туристическа камара 

22. Аспарух Мачирски, Българско ски училище 

23. Златина Караджова, Югоизточен съюз на екскурзоводите „Ваня Райкова" 

24. Елеонора Йосифова, председател на Българска асоциация за алтернативен туризъм 

25. Димчо Тодоров, председател на Българска асоциация на експертите в туризма 

26. Десислава Алексова, експерт туризъм, Коалиция „За да остане природата в България“ 

27. Дотко Дотков, представител на  „Златни пясъци“ АД 

28. Елена Косева, изпълнителен директор на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД 

29. Василия Константинова, изпълнителен директор на „Бороспорт“ АД 

- Благовестка Томова, Съюз на хотелиерите и собствениците в к.к. Боровец 

30. Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД 

31. Иво Маринов, директор на Общинско предприятие „Туризъм“, Столична община, 

представител на Национално сдружение на общините в Република България 

32. Елена Косева, Асоциация на индустриалния капитал в България 

33. Христина Неделчева, Съюз на екскурзоводите в България 

- Петър Вълков, Съюз на екскурзоводите в България 

34. Николай Миндов, председател на Асоциация на екскурзоводите в България 

35. Тихомир Стратиев, Съюз на собствениците за развитие на к.к. „Златни пясъци“ 

36. Мая Христоскова, изпълнителен директор на Юлен АД и Алианс за популяризиране на 

туризма в регион Банско 

37. Красимир Станев, изпълнителен директор на Албена АД и „Приморско клуб" ЕАД 

38. Пламен Копчев, председател на Съюз на собствениците - к.к. Слънчев бряг 

39. Георги Щерев, председател на Съюз на хотелиерите - к.к. Златни пясъци 

40. Любомир Попйорданов, председател на „Планини и хора“ - асоциация на планинските 

водачи в България 

41. Рая Вълкова, представител на Съюз на туристическия бизнес – Банско 

42. Румяна Георгиева, парламентарен секретар на Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България 

43. Венцислав Кръстев, Българска транспортна камара 
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44. Доц. Кръстьо Згуровски, ръководител катедра Национална спортна академия „Васил 

Левски“ 

45. Доц. д-р Иван Килимперов, Аграрен университет – Пловдив 

46. Проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – 

Свищов 

47. Доц. д-р Марияна Янева, Университет за национално и световно стопанство 

48. Ирена Емилова, Нов български университет 

49. Доц. д-р Меглена Златкова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

50. Илин Димитров, Съюз за стопанска инициатива, Варненска туристическа камара 

51. Малинка Маринова, Асоциация на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в 

България 

52. Доц. д-р Стела Балтова, Международно висше бизнес училище 

53. Милен Балтов, Бургаски свободен университет 

Секретариат на Консултативен съвет към министъра на туризма:  

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

политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“; 

2. Ваня Пеевска, държавен експерт в отдел „Статистически анализи и прогнози в 

туризма“, дирекция „Туристическа политика“; 

Отсъстващи членове: 

1. Българска стопанска камара 

2. Национална асоциация Хотел, Ресторант, Кафетерия – ХоРеКа 

3. Асоциация на концесионерите на морски плажове 

4. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

5. ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 

6. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“  

7. Икономически университет Варна 

8. Великотърновския университет „Св. СВ. Кирил и Методий“ 

9. Национална асоциация по СПА и Уелнес туризъм 

10. Българска туристическа камара 

11. Българска круизна асоциация 

12. Български туристически съюз 

13. „Пампорово“ АД 
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14. Университет по хранителни технологии 

15. Българската търговско-промишлена палата 

16. КТ „Подкрепа“ 

17. Конфедерация на независимите синдикати в България 

18. СНЦ "Клуб на Хотелиера Несебър" 

19. Асоциация на специализираните експерти в туристическата индустрия 

20. Дюни АД 

 

Откриване на заседанието:  

Г-жа Марияна Николова, заместник-министър председател по икономическата и 

демографската политика  и министър на туризма поздрави всички присъстващи на третото 

заседание, което поради мерките за безопасност се провежда онлайн. Заяви, че на предходното 

заседание са се разглеждали мерките, които са били предприети за безопасно и сигурно 

провеждане на зимен сезон 2020/2021 г., което е довело до един сравнително спокоен и 

безопасен зимен туристически сезон. На това заседание ще се обърне внимание на подготовката 

за предстоящия летен сезон 2021 г.  

Министър Николова заяви, че Министерството на туризма е положило неимоверни 

усилия и е предприело редица спешни мерки за възстановяване на туризма, които ще бъдат 

засегнати на заседанието като сподели, че въпреки неясната ситуация се надява кризата, 

породена от COVID-19, да бъде преодоляна, която безспорно ще остави своя траен принос в по-

нататъшното развитие на туристическата индустрия.   

По т. 1 от Дневния ред министър Николова представи подготовката за предстоящия 

летен сезон 2021 г., както и прогнозни данни за лято 2021 г. 

По отношение на подготовката за летния сезон Указанията за функциониране на местата 

за настаняване и заведенията за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с 

COVID-19 в България продължават своето действие, като се актуализират своевременно 

съгласно заповедите на здравните власти. 

По отношение на трите летища са предприети редица мерки за сигурността на пътниците 

и туристите и за справяне с COVID-19 пандемията. Направена е инспекция на двете морски 

летища и сигурността на мерките, предприети от летищните оператори са изпълнени. 

Във връзка с мерките за ползване на морските плажове в условията на 

разпространение на COVID-19 през 2021 г., министър Николова  отбеляза, че са обмислени 
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мерки, които могат да се въведат само с промяна в нормативен акт и те  са отново в посока 

намаляване на цените на плажните принадлежности-чадъри и шезлонги, но тази година ще се 

предложат да бъдат намалени с не по-малко от 30% от цените за сезон 2019 г. или от 

минималните цени за съответния договор. Аналогично ще се предложи възможност за 

намаляване на размера на дължимите концесионни възнаграждения за 2021 г. или размера на 

дължимата наемна цена. 

Ще бъде предложено и за летен сезон 2021 г. на територията на морските плажове да се 

допуска допълнителна търговска площ до 4 на сто от площта на морския плаж,  а не както 

посочената в сега действащия закон 2 %. 

Ще се предложат и мерки, които могат да се приложат само с решение на Министерски 

съвет, а именно: 

 Възможност за преструктуриране на инвестициите за целия период на концесията 

 На територията на морските плажове концесионерът или наемателят да може да обособи 

зони с цел превенция и контрол на потока на посетителите след одобрение на схеми от 

министъра на туризма. 

 Отлагане на концесионното плащане, като вариантите са два: еднократно плащане  след 

сезона до 30 септември или две плащания до 30 юни и до 30 октомври 

Също така ще бъдат предложени и мерки, съгласувани с други институции, относно 

ползването на платени и свободни зони, ползване на заведенията за обществено хранене и 

допълнителните търговски площи, обектите за бързо обслужване, обектите за здравното и 

медицинското обслужване, обектите за санитарно-хигиенното поддържане, обектите за спорт, 

детски площадки и др. 

Министър Николова направи презентация на тема: прогноза за Летен сезон 2021 г..  

При презентацията са използвани данни от ЕСТИ за броя на туристите за летен сезон 2020 

г. Ръстовете и спадовете се базират на данни от НСИ за места за настаняване с 10 и повече легла. 

Използваните данни от Фрапорт за летен сезон 2021 са на база планираните до момента полети. 

Планирането и анулирането на полети продължава и е вероятно да има  значителен брой 

анулирани полети на по–късен етап.  

През летен сезон 2020 г. е имало общо над 2,6 млн. туристи и спад от 49%.  Над 1,9 млн. са 

българските туристи и спад 10%. От тях над 900 хил. български туристи са избрали  

Черноморието и ръст 7%.  



6 

 

За 2020 г. чуждестранните туристи са над 700 хил. и спада е  75%. От тях румънските туристи 

са над 360 хил. и се отчита спад 29%. Полските туристи  са около 80 хил. и спад 73%. Немските 

туристи са малко под 70 хил. и спад 81%.Чешките туристи са около 35 хил. и спад 72%. 

Украинските туристи са под 40 хил. и спад 68%. 

В условията на пандемия много семейства с деца, както и възрастни туристи се въздържат 

от пътувания. Поради тази причина  под 10% от всички български туристи са деца до 14 г., също 

и делът на възрастните  български туристи също е под 10%. Най-много от българските туристи 

са на възраст между 30 – 44 г. , като делът им е близо 37%.  Хотелите разполагат със значително 

по-голяма леглова база спрямо другите места за настаняване, в тази връзка най-голям дял от 

българските туристи над 59% са отседнали в хотелите през летен сезон 2020 г.; съответно в 

семейни хотели - близо 12% от българските туристи, в къщи за гости - над 8%, в стаи за гости - 

над 4% и др. Като цяло през летен сезон  2020 г. чуждестранните туристи в България  са 

предимно млади хора. Делът на чуждите туристи на възраст  30 – 44 г.  е 35%, в младежка 

възраст са над 17% от чуждестранните туристи, а над 16% от всички чуждестранни туристи са 

деца. През летен сезон 2020 г., около половината от българските туристи са отседнали в област 

с излаз на море; СПА туризмът през летния сезон също е популярен. В 5 от най-посещавани 

общини с развит СПА туризъм за летен сезон 2020 г. – Велинград, Хисаря, Сандански, Разлог, 

Троян са отседнали  близо 220 хил. българи за летен сезон 2020 г.   

Според текущите прогнози входящият туристопоток от чужбина през летен сезон 2021 г. ще 

бъде по-нисък от летен сезон 2019 г. Според оценки на Оxford economics company, в повечето 

европейски държави също не се очаква възстановяване на входящия туристопоток. Възможно е 

възстановяване на туристопотока от  някои пазари.  Очаква се вътрешният туризъм да е малко 

под равнището от летен сезон 2019 г. и близо до равнището на летен сезон 2020 г. Има 

потенциал за привличане на още български туристи, които традиционно почиват в чужбина. 

Очаква се сравнително голям интерес от българите към малките курорти, както и към морски и 

СПА туризъм. Очакванията са българските туристи все по-често да търсят места за настаняване 

с малък капацитет – като къщи за гости. Въпреки това прогнозите са най-много българи да 

отседнат в хотелите, предвид че те разполагат с най-голяма леглова база. 

Основни проблеми -  летен сезон 2021 г. 

• Късен старт на резервации през Летен сезон  2021  

• Начална фаза на масова ваксинация  

• По-малко туристи използват въздушен транспорт 
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• Децата не подлежат на ваксинация  

На летище Бургас се очакват около 7 хил. кацания и съответно 7 хил. излитания за периода 

май–октомври 2021 г.  В сравнение със същия  период на 2019 г. се прогнозира спад от 21%.  

Броят на заявените полети от Полша, Чехия, Германия, Словакия за летен сезон 2021 г. с крилата 

му е малко по-висок спрямо същия период на предкризисната 2019 г.,  а от Русия и 

Великобритания - значително по-нисък.  

На летище Варна се очакват около 5 хил. кацания и съответно 5 хил. излитания за периода 

май–октомври 2021 г. В сравнение със същия период на 2019 г. се прогнозира спад от 6%. От 

графиката може да се заключи, че броят на заявените полети от Германия, Полша и Чехия за 

летен сезон 2021 г. с крилата му е малко по-висок спрямо същия период на предкризисната 2019 

г.,  а от Русия - значително по-нисък.  

През предстоящия летен сезон се очаква сериозен ръст на полетите от  всички по-важни  

пазари в сравнение с летен сезон 2020 г. , но данните са неокончателни и значителен брой 

полети може да се анулират впоследствие. 

По т. 2 от Дневния ред министър Николова представи икономическите мерки на 

Министерството на туризма в т.ч.: 

1. На 05.01.2021 г. Министерството на туризма приключи с изплащането на 10 млн. 

лв. в подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или 

туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Одобрените кандидати 

бяха 720 туроператорите и туристическите агенти в страната. Последните плащания бяха 

направени на 4 януари 2021 г.  

2. Приключи и първа фаза на помощта от 35 € на седалка за получаване на държавна 

субсидия по реда на чл. 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение. Одобрените кандидати са 21 туроператори, а общата стойност на помощта е 4 073 

619,48 лв. Мярката ще продължи да действа и през тази година. 

3. Предвидено е и самоосигуряващите се лица също да могат да се възползват от 

финансова подкрепа. В рамките на проект, реализиран от МТ на 12.02.2021 г., е обявена 

обществена поръчка „Избор на външни експерти“ за популяризиране на МСП и ОУТР по проект 

BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване 

на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите 
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Райони“, с която се цели да се подпомогнат екскурзоводите и планинските водачи, 

инициирайки заетост чрез професионалните организации, в които членуват.  

4. В момента е отворена процедурата за отпускане на безвъзмездната финансова 

помощ за туроператори и туристически агенти с общ бюджет от 51 млн. лева.  

5.    Министерство на туризма създаде тематична работна група от компютърни експерти, 

университетски преподаватели, участници в бизнеса и естествено - с неправителствения сектор, 

които изготвиха „Визия за дигитална трансформация в туризма “. 

          Шест са реформите, които са планирани в рамките на тази Визия: 

          Първата реформа включва създаване Национален информационен и 

комуникационен център към Министерство на туризма, чиято цел е внедряване на 

дигитални технологии за интелигентно  управление на туризма, базирано на данни и 

основано на знание. 

          Той ще осъществява следните дейности: 

- ще събира, обработва  и анализира статистическа информация за туристическата дейност 

в цялата страна от различни източници, обединявайки ги в една централна технологична 

платформа; 

- ще осъществява ваучерна програма за дигитализация на компании в сектора на туризма. В нея 

могат да се включат компаниите и туристическите обекти, които желаят да се модернизират 

чрез дигитални технологии.  

- ще  включва „Акселератор за технологии в туризма“ , който ще финансира на конкурсен 

принцип български микро-предприятия и новостартиращи компании т.нар. „стартъпи“, за 

разработване на идеи и иновации, които ще оптимизират туристическата индустрия.  

          В рамките на втората реформа е заложено създаването на  технологична платформа 

„Туристическа дигитална академия“, която ще повишава познанията и уменията на заетите и 

обучаващите се в сектора на туризма.  

         Третата реформа превръща сайта Bulgariatravel.org в модерен информационен хъб, 

който да бъде най-актуалният и необходим онлайн източник на информация - както за туристите 

– чужди и български, така и за бизнеса.  

          Четвъртата реформа предвижда превръщането на Туристическите информационни 

центрове и Организации за управление на туристическите райони  в атрактивни, дигитални 

туристически офиси, чрез оборудването им с необходимата техника и свързването им в 

централизираната платформа към Националния туристически информационен и 

комуникационен център 
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          В рамките на петата реформа се предвижда сътрудничество с телекомуникационните 

компании за изпращане на съобщения, които да промотират България и да предоставят 

информация, полезна за туристите. Ще бъдат разработени и т.нар. Градски туристически 

паспорти, известни като Сити пас. 

          Последната, шеста реформа, включва оптимизация на процесите в Министерство на 

туризма, чрез създаване на звено „Иновации и дигитална трансформация в туризма за 

внедряване на дигитални решения, които ще надграждат и допълват наличните програми и 

услуги в Министерството.  

6. По отношение на приетата Годишна програма за национална туристическа 

реклама за настоящата година министър Николова обърна внимание върху конкретни 

акценти: 

 Мисията и визията на програмата за Национална туристическа реклама включват 

утвърждаване на доверието и налагане на положителен имидж на България като безопасна, 

сигурна и предпочитана туристическа дестинация, предлагаща  устойчив, разнообразен и 

висококачествен  туристически продукт през четирите сезона на годината.  

 Фокус при таргетирането и изпълнението на програмата е поставен към: 

- Вътрешния туризъм; 

- Съседните страни; 

- Европейски и други пазари, предполагащи сухопътно пътуване или пътуване със 

самолет, които са традиционни целеви пазари за входящ туризъм и от които има 

възможности за пътуване. 

За насърчаване на зимния сезон приоритетно и своевременно е комуникирано с рекламни 

послания, свързани с безопасната почивка в България чрез различни формати, в т.ч. и специален 

видеоклип, представящ мерките, които се спазват в курортите с оглед запазване здравето на 

туристите и заетите в сектора. Ще взаимства този подход и през сезон 2020/2021 г.  

По отношение на вътрешния туризъм силен акцент е поставен върху българския 

туристически продукт, предимствата на българските планински и морски курорти, 

възможностите за оздравителен, балнео, СПА, голф, еко и приключенски туризъм, 

автентичността на нашата култура, традиции, обичаи, чара на малките населени места, 

качествените храни и вина и други; 

- Предвид успеха на извънредната комуникационна кампания, която беше разработена 

съвместно с Асоциацията на екскурзоводите в България, ще бъде реализирана нова инициатива, 

която има за цел да популяризира културно-историческия туризъм в България. Тематичната 

кампания със специален фокус към археологически обекти ще стартира приоритетно с 
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представянето  на 6 обекта, за които само преди дни Министерският съвет отпусна средства за 

продължаване на прочуванията им. 

- Министерство на туризма съвместно с Университета по хранителни технологии – 

Пловдив, създаде национално меню от национална и регионална селекция от традиционни 

български храни и напитки, което би могло да бъде въведено в хотелите и ресторантите в 

България по преценка. Предстои представяне, доразвиване и популяризиране на най-добрите 

храни и напитки, задоволяващи вкусове от различните региони на страната ни. 

 

- По отношение на промотиране на дестинация България на приоритетни пазари и 

през 2021 г.  продължават интегрираните комуникационни кампании на приоритетни пазари. 

Периодите на рекламните дейности на всеки пазар се съобразяват с възможностите за пътуване 

и противоепидемичните мерки. Комуникационният микс включва различни медийни канали, 

като във всяка една кампания се провежда дигитална реклама, реклама в социалните мрежи, 

както и ще се организират опознавателни пътувания в България. 

- Предстоят и международни кампании в световни политематични и специализирани 

телевизионни медии и техните дигитални канали. (Пример: Кампания в телевизионните канали 

Eurosport 1 и 2, като планирането е съобразено със Световната купа по ски алпийски 

дисциплини в Банско - 27-28 февруари 2021 г.).  

- Рекламни кампании се предвиждат и в рамките на други събития с международен 

характер, например песенния конкурс на Евровизия.  

- Към годишната програма е приложен списък с участия на международни туристически 

изложения, организирани от страна на Министерство на туризма. При организация на 

участието, ще се отчита епидемичната обстановка към момента, както у нас, така и на 

съответния пазар. 

- За българските съизложители са предвидени  преференциални такси за участие, а където 

е възможно се осигурява и възможността да се включат безплатно. 

В заключениe основните цели на Годишната програма за 2021 г. са следните: 

 Налагане на положителен имидж на България като безопасна, сигурна и спокойна 

дестинация; 

 Реализиране на промоционални кампании и позициониране на специализирани видове 

туризъм, които могат да се практикуват през четирите сезона на годината; 

 Постигане на максимална ефективност и ефикасност при реализиране на рекламни 

кампании и др. 

7. По отношение на международното сътрудничество приоритет на министерството е да 

наблегне на нишови туристически продукти с нереализиран потенциал и промотиране на 
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страната  ни като безопасна дестинация. Поради тази причина, значителни усилия се полагат 

в развитие на двустранно сътрудничество с държави, които са целеви туристически пазари. 

Регулярно се провеждат срещи и комуникация с чуждите дипломатически мисии на страните 

у нас и се търсят решения на казуси, свързани с ограниченията от настоящата пандемия от 

коронавирус. Министър Николова отбеляза, че България е единствената която все пак има 

туристически сезон. 

След 30-годишно прекъсване отново ще се отвори туристическо представителство 

в Полша. Полша се нарежда на 3 място сред пазарите, които таргетираме, и е много важно да 

привлечем тези пазари, които традиционно са били много добре представени у нас. 

Туристическото представителство освен за Полша ще отговаря и за страните от Вишеградската 

четворка, Латвия и Литва.  

Министерството на туризма активно участва и организира тематични бизнес 

форуми и работни групи с участието на държавни институции и представители на частния 

бизнес.  

Така например, наскоро беше проведено третото съвещание на смесения българо-турски 

комитет по туризъм, като то се състоя в София. Страните обсъдиха възможностите за 

двустранно сътрудничество между България и Турция в сектора, и подписаха двустранен 

протокол, съдържащ сферите на взаимодействие. Понастоящем, а и по традиция, приоритетни 

са съседните пазари, и поддържаме активно взаимодействие с приоритетни страни като 

Румъния, Гърция, Сърбия, Хърватия и др. 

Работи се по организиране на бизнес форум между България и Кралство Саудитска Арабия, 

вече е приключена работата по споразумението за въздухоплаване между България и Саудитска 

Арабия, което ще подобри въздушната свързаност между двете страни, ще допринесе за 

увеличаване потока на пътници и товари помежду ни, както и активизирането на отношенията 

на всички нива между  двете страни. 

8. Министър Николова съобщи, че се предвижда да се извърши Анализ с цел 

създаване на аналитична рамка и инструментариум за оценка на дела на сектор 

„Туризъм“ към Брутния вътрешен продукт. В изготвянето на анализа ще се включи и 

академичната общност в лицето на Университета за национално и световно стопанство. 

9. По отношение на стратегия за устойчиво развитие на туризма 2021-2031 г. с 

хоризонт 2040 г. Министър Николова изтъкна, че в условията на епидемиологична обстановка 

българският туризъм е изправен пред нови предизвикателства. Настоящата криза катализира 

нови трендове в туризма, зачитащи традициите и екосистемите и все повече започва ориентация 

от масов към нишов туризъм. Несъмнено за в бъдеще туризма ще бъде различен. 
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 В настоящата криза дигитaлизaциятa cтaва все пo-вaжнa част от ежедневието. С 

paзвитиeтo нa тexнoлoгиитe се пoявява и нoвo пoĸoлeниe пътници, ĸoитo имaт пoзнaния зa 

cъвpeмeннoтo цифpoвo paзвитиe.  

Всичко това  ще изисква политика, която решава дългосрочни структурни проблеми и 

идентифициране на по-търсени, по-устойчиви и по-гъвкави дестинации, които носят ползи и за 

местните общности и за икономиката като цяло. 

В тази връзка е инициирано създаването на работна група, която да разработи „Стратегия 

за устойчиво развитие на туризма 2021-2031 г., с хоризонт до 2040 г.“. Целта е да се адаптира 

политиката в туризма за подкрепа на необходимите и подходящи структурни промени за 

постигането и изграждането на по-гъвкава икономика на туризма. 

След експозето си министър Николова даде думата за изказвания на членовете на 

Консултативния съвет. 

Димчо Тодоров, БАЕТ,  зададе въпроса, относно ПСР тестовете, които ако останат се 

очертава доста негативна година.  В тази връзка зададе въпроса каква ще бъде политиката на 

ЕС.  

Министър Николова заяви, че това е значим въпрос, който се повдига от Министерство 

на туризма. Идеята е да се влиза в страната с антигенен тест. Ще бъде изпратено предложение 

до здравните власти. Въпросът ще бъде повдигнат и на срещата на министрите, която предстои 

да се проведе за взимане на общоевропейско решение. 

Димчо Тодоров продължи и с проблема с данъците и таксите, които не са в 

прерогативите на Министерството на туризма. Има сигнали за непропорционално намаление на 

такси и данъци от местната власт. Другият въпрос е предишно негово предложение за откриване 

на фериботна линия Варна - Иличовск. 

Министър Николова заяви, че първия въпрос е от прерогативите на местните власти, 

но ще се акцентира на регионалните срещи. По отношение на фериботната линия е поставила 

въпроса към транспортното министерство и очаква тяхното решение. 

Димчо Тодоров като представител на новоучредения Алианс на туристическата 

индустрия в България  изрази желание за среща.  

Министър Николова заяви, че е готова на такава среща. 

Любомир Попйорданов,  „Планини и хора“ - асоциация на планинските водачи в 

България, постави въпроса, относно дерогацията, във връзка с инкриминирането на 

пътуванията. 
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Министър Николова заяви, че Министерството на туризма е изпратило предложението 

до Комисията по транспорта в Народното събрание. Това ще бъде задача на следващия 

парламент. 

Любомир Попйорданов изказа мнение, че е обезпокоен от идеята за  преминаването от 

2 на 4 %  за временните търговски обекти по плажовете. Смята, че разработването на 

Стратегията трябва да се изготвя в подходящо време. 

Министър Николова заяви, че по отношение на временните търговски обекти това е 

резултат на направен анализ. Що се отнася до Стратегията поиска от колегите да внесат писмени 

предложения.  

Благовестка Томова, Съюз на хотелиерите и собствениците в к.к. Боровец, изказа 

предложение да се инициира разширяване на заповедта на Министерството на труда и 

социалната политика по отношение на РМС № 325, в което да бъде включен код 55.10. 

Предложението ще бъде писмено изпратено. 

Василия Константинова, „Бороспорт“ АД, благодари за мерките и отбеляза, че  

министърът на труда и социалната политика е направила изявление, че мярката 60/40 ще 

продължи до септември, което поражда въпроса дали ще бъде удължена. 

Министър Николова заяви, че не само министъра на труда и социалната политика, но 

и премиера лично е направил такава заявка, също така и  тя е  направила такава заявка. 

Рая Вълкова, Съюз на туристическия бизнес – Банско, направи предложение, относно 

Ковид рехабилитацията и предложи  да се организират съвместни групи с Министерство на 

здравеопазването по този въпрос. Другото предложения касае Плана за възстановяване и 

развитие, където акцентира върху енергийна ефективност  и зелена икономика, като по този 

начин ще се приоритизират услугите в туристическия сектор. 

Евелина Пулева, БРТК, зададе въпрос към министър Николова дали е готова да обяви  

1 март като дата от която България ще започне да приема туристи. Също така постави въпрос 

касаещ автобусния превоз. За целта БРТК са изпратили искане за транзитни коридори, което 

трябва да позволи на автобусите да преминават без да бъдат блокирани.  

Министър Николова потвърди значимостта на  въпросите. По темата за транспортните 

коридори ще бъде инициирана среща на ниво заместник – министри,  като ще се вземе предвид 

позицията на бранша. 

Мая Филипова, АБТТА, заяви желание при следващо заседание на Консултативния 

съвет  да има повече време за подготовка по темите от дневния ред. АБТТА има становище по 
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тези теми, като по значимите от тях са искане за институционална подкрепа за премахване на 

забраната за организирани пътувания от 1 март или 1 април. Според нея организираните 

пътувания са с нищожен принос към Ковид пандемията. Също така поиска подкрепа от 

колегите, по отношение на  зелените коридори и по проблема с инкриминирането на случайните 

превози, тъй като именно с това ще се осъществяват пътуванията. Друг проблем, който посочи 

е отпадането на  ПСР тестовете, като АБТТА предлага тези разходи да се поемат от страна на 

държавния бюджет и да се предостави възможност за приоритетна ваксинация на хората в 

туристическия сектор, които са на първа линия. 

По отношение на икономическите мерки г-жа Филипова изтъкна липсата на подход към 

засегнатите страни, което е довело до неправилно разпределение на мерките. Препоръчва по - 

добра съгласуваност от страна на заинтересованите страни в този процес. Също така поиска да 

се отчита спецификата на работата в сектора като изрази сериозно безпокойство по отношение 

на икономическите субекти, осъществяващи счетоводното отчитане на маржа. В тази връзка 

предлага да се предприеме административна инициатива за осчетоводяващите на марж да бъде 

въз основа на оборота. Още предложенията на АБТТА касаят и: 

Ревизия на ПМС № 151 с възможност туроператорския сектор да наеме сезонни 

работници, което би довело до равнопоставеност на сектора; предложение по РМС № 429 с 

молба за подкрепа за ясни указания от МТСП, относно условията по мярката; да се актуализира 

за туристи освен 35 евро на седалка за чартърни полети също така бъде и за редовни въздушни 

линии, както и за автобусни превози. 

По отношение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма като член на ИАТА, 

АБТТА  са готови да предоставят експерти за консолидирани позиции на европейско ниво. 

Внесено е становище по темата непосредствено преди заседанието. 

Министър  Николова заяви, че разполага с ограничено време и помоли за по-кратки 

изказвания.  

Венцислав Кръстев, Сдружение Туризъм, зададе въпрос дали се предвиждат някакви 

Last Minute визи, които да не бъдат таксувани като експресни. Апелира и за зелен коридор за 

пътници от Украйна, Молдова и Беларус. Сподели, че от Обединение Бъдеще за Туризма са 

предложили протокол за Ковид.  

Министър Николова заяви, че по отношение на въпроса с визите той е отнесен към 

Министерство на външните работи. Това, което  зависи и е в прерогативите на Министерство 

на туризма е да даде заявка за старта на туризма още от първи март. Тя съобщи, че има отправена 
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заявка към здравните власти поне към края на март да се произнесат как виждат ситуацията. В 

най-добрия случай около 15-20 март туризма ще стартира. Що се отнася за Ковид протокола 

той се изготвя само от здравните власти. Това, което Министерство на туризма ще изготви са 

мерки за летен сезон 2021 г. с указания, които ще бъдат съгласувани със здравните власти. 

Илин Димитров, ВТК, зададе 2 въпроса съответно: дали ще бъде обявен старт на 

туризма  преди 27 април, за да не се изпусне Великден и дали ще бъде удължена мярката 60/40. 

Павлина Иванова, ОБТ, изказа своето безпокойство, във връзка с гаранционния фонд 

като попита дали може да се ангажират със срок за неговото създаване. 

Министър Николова очаква да се насрочи среща с Министерство на финансите, за 

която заместник-министъра е информирала бранша. На тази среща ще стане въпрос за 

гаранционния фонд, включително ще бъде засегната темата и за финансирането му. 

Мартин Захариев, НБТ, се изказа по отношение на Плана за възстановяване и 

устойчивост като сподели, че в групата по дигитализация, ръководена от зам.-министър Кънчев 

са свършили работа като има заложени средства от 17 млн. лв., но в наскоро публикуван доклад 

от УНСС се подчертава, че съобразявайки дела на сектор „Туризъм“ в БВП в Испания би 

следвало в Плана за възстановяване за туризма да се отдели сума от 400 млн. евро и зададе 

въпрос  в такъв случай каква е сумата, с която ще кандидатства Министерство на туризма в 

общия ресурс за възстановяване и устойчивост. В същото време изказа благодарност от името 

на НБТ и пожела успех с дейностите около подготовката  на изборите. 

Министъра Николова предложи заместник-министър Кънчев да изложи постигнатото 

от работната група по дигитализация в туризма. 

Заместник-министър Кънчев съобщи, че това е само началото, в което се кандидатства 

по Плана за възстановяване и устойчивост на Р. България. Обяви, че предложението на 

Министерството на туризма изпратено до Централното Координационно Звено и Министерство 

на икономиката е за сумата от 17 млн. лв, от които 1,5 млн. лв. е за създаване на Национален 

туристически информационен и комуникационен център.  

Министър Николова се извини  че трябва да напусне заседанието, но остава на 

разположение в по- късните часове на деня. Заседанието продължи с присъствието на двамата 

заместник-министри. 

Заместник-министър Георгиева прикани колегите да продължат с изказванията. 
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Мартин Захариев попита с колко пари ще влезе екосистемата на туризма в Плана за 

възстановяване и устойчивост. Също така отбеляза, че има само един месец и от там насетне 

каквото се подаде това ще се гледа като според него няма време за технологична подготовка. 

Заместник-министър Кънчев заяви, че нуждите на туризма са много по- големи и 

добави, че Министерство на туризма е партньорски участник в този план заедно с другите 

министерства.  

Сийка Кацарова, БУБСПА, предложи да се включи и Министерство на 

здравеопазването и съобщи, че БУБСПА работи по Пост Ковид програми, които могат да бъдат 

провеждани в сертифицирани от Министерство на туризма и Министерство на 

здравеопазването медикъл спа, спа уелнес и таласо терапевтични центрове. Министерство на 

здравеопазването е създало Пост Ковид програми където частния сектор е дискриминиран. 

Всеки един от бранша е заинтересован да се лобира по тази тема. БУБСПА са подали, чрез 

евродепутат, конкретен план за 60 + за здравна превенция като заяви, че в Плана за устойчивост 

и развитие има място за здравния туризъм. Г-жа Кацарова апелира към Министерство на 

туризма да анонсира, колко добре се чувстват спортистите в Банско по време на предстоящото 

ски състезание, което би било много важно за имиджа на всички курорти.  

Заместник-министър Георгиева потвърди, че е запозната с писмото и заяви, че трябва 

да има определени средства за Пост Ковид възстановяване и рехабилитация, върху които ще се 

акцентира в Плана. Специално за Министерство на здравеопазването това не е първото 

предложение, което се отправя на тяхното внимание.  

Заместник-министър Кънчев изказа мнение, че във връзка с работата по Плана 

непрекъснато се сезира Министерски съвет за желанието на Министерство на туризма да 

участва в Плана за възстановяване и устойчивост и благодари на колегите за съвестното участие 

в работната група по дигитализация. Сподели, че от следващия път ще се участва на 

политическо ниво по дебатите в Националния план. Той самия ще участва  в качеството си на 

заместник-министър в тази група.  

Потвърждавайки, че не е късно и че нищо не е загубено, заместник-министър Кънчев 

даде заявка, че ще се постарае да изпълни и да защити туризма като хоризонтален сектор на 

икономиката в Плана за възстановяване и устойчивост като подчерта, че работата на 

Министерство на туризма е свързана и с други министерства. 

Сийка Кацарова сподели идеята на Борда по туризъм за ваксиниране на заетите в 

туризма и се обоснова с тезата, че в България хората в туризма ще бъдат ваксинирани защото 
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на първо място ще се търси сигурността, после цената и това послание трябва да стигне до 

всички пазари. 

Заместник-министър Георгиева потвърди, че Министерството на туризма е сезирало 

Националния ваксинационен щаб и е апелирало заетите на първа линия в сектор Туризъм да 

бъдат ваксинирани като поясни, че има уверението, че това ще бъде взето в предвид.  

Заместник-министър Кънчев се обърна към колегите от Банско да съдействат за 

популяризирането на предстоящото състезание в Банско. 

Мартин Захариев заяви, че по Плана за възстановяване и устойчивост са заложени пари, 

които за България са 12 млрд. лв. и поясни, че „първия по време е първи по право“. Отделните 

министерства ще апликират за бюджети, които ще бъдат само за техните ресори. Никъде не се 

говори например, че трябва да има 5G покритие за магистралите. Туризмът присъства, но не се 

е заявил, единствено има заявка в частта за дигитализацията,  а що се отнася за принципите на 

кръговата икономиката и други важни елементи, касаещи туризма, не са заявени и няма време 

да бъдат заявени. 

Заместник-министър Георгиева отговори, че в тази дейност по хоризонтална 

свързаност Министерство на туризма се е заявило чрез Министерство на регионалното развитие 

и благоустройство.  

Заместник-министър Кънчев сподели, че туризма е хоризонтален сектор и няма 

експертиза за всичко. Може  да се партнира с други министерства и да се изисква от тях. Това 

което директно касае Министерството на туризма ще бъде защитено. 

Павлин Петров, БАЗ, благодари за поканата за участие в Консултативния съвет и за 

това, че гласът на ресторантьорската индустрия е бил чут. Зададе въпрос дали има стратегия, 

която да привлича туристи в заведенията от ниско тарифни полети, тъй като трябва да се 

подсигурят клиенти на тези заведения и предвижда ли се стимул, който да привлича младежите 

да искат да се занимават с туризъм, тъй като на ресторантите им трябват кадри, които да бъдат 

обучени. В тази връзка се поражда въпроса дали има предвидени средства за стимулиране на 

тези хора.  

Заместник-министър Георгиева изрази мнение, че това е изключително важен въпрос, 

който ще залегне в стратегията. По отношение на стратегията се очакват номинации на още 

няколко организации и ще се използва експертизата на Българската академия на науките. 

Подготовката на кадрите ще бъде една от опорните точки. За тези пазари, които всъщност 
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стъпват на една младежка група Министерство на туризма се е обърнало към Министерство на 

здравеопазването за двустранни споразумения. Поискано е за тях и облекчаване на визите за 

влизане в България. Търси се младежката аудитория и усилията са насочени към пазарите, чиято 

аудитория е насочена към развлекателната индустрия.  

В допълнение заместник-министър Георгиева информира, че в презентацията си 

министър Николова не е успяла да сподели конкретните данни, които ще могат да бъдат видяни 

на институционалната страница на Министерство на туризма и ще бъдат публикувани 

материалите.  

Заместник-министър Кънчев сподели, че в Националния  план се предвижда и 

създаване на академия за дигитални знания като  целта е да се направи туризмът по - атрактивен 

и по - достъпен и за младите хора. Що се отнася до развлекателната страна на туризма той 

отбеляза, че е  имало такава стратегия, но била спряна предвид предизборната кампания. Тя ще 

продължи с участието на артистите и творците.  

Георги Щерев, БХРА, благодари за усилията на Министерството като отбелязва 

няколко проблема, стоящи пред туристическия бранш. На първо място смята, че няма връзка 

между работата по дигитализацията и професионалното образование. Професионалните 

гимназии по туризъм се байпасират. Те не могат да си набавят необходимите бройки заради 

училища в селата, които трябва да си запълнят капацитета. Също така самият бранш не може да 

се справи сам със сезонните работници, които масово се преориентират в други отрасли. Според 

него ако не се намеси държавата с програми няма да може да се задържи персонала. Висшите 

учебни заведения са декларирали, че туризъм се учи в Бургас, Варна и София по останалите 

места обучението е платено. Той изрази подкрепа за зелените коридори. Смята, че за начало на 

летния сезон трябва да бъде обявен Великден.  По схемата за държавната субсидия за чартърите 

предлага да се включи като допустим бенефициент и представители на сухоземния транспорт.  

Друг важен проблем, който изтъкна е липсата на кредитиране. Помолил е с писмо от 

10.02.21 за среща с институциите, които имат отношение по кредитирането. Според него ББР 

трябва да гарантира за всеки хотел по 150 - 200 хил. евро, за да стартира сезона. 

Заместник-министър Георгиева заяви, че е изпратено писмо до Министерство на 

икономиката и Българска банка за развитие  за становище по въпросите, също така  е поискана 

среща.  

Георги Щерев заяви, че тези въпроси са били повдигнати още от миналата година и все 

още нямат решение. 
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Заместник-министър Георгиева отбеляза, че много неща са се променили от тогава. 

Георги Щерев заяви, че след срещата миналата година с ББР те са спрели да кредитират 

сектора, което според него означава, че промените не са в положителна посока. 

Заместник-министър Георгиева заяви, че не е съгласна с г-н Щерев и остава на 

различно мнение. 

Георги Щерев сподели, че праща писма до институциите, за да се избегнат грешките, 

които са били допуснати миналата година. БХРА е подготвила писмо, в което смята, че 

курортите и градските хотели са най - уязвими и ще поиска обезщетение от 20 % от спада. 

Предлага където има спад да бъдат компенсирани. Ваканционния бизнес търпял най-много 

щети.  

Друг проблем, който стои пред туристическия бранш са неразплатените суми за м. 

октомври, ноември и декември по мярката 80/20. Според г-н Щерев схемата е станала 

бюрократична и поради тази причина БХРА подготвя писмо до министър Сачева.  

Заместник-министър Георгиева отговори, че ще бъдат взети предвид поставените 

проблеми. Министерство на туризма е изпратило писмо до МТСП като сподели, че с това не са 

ограничени усилията в тази посока. Ежедневно се коментират тези проблеми на ниво заместник 

- министър и вицепремиер. Субсидията от 35 евро ще действа до края на годината. Максимално 

ще бъдат облекчени кандидатите без естествено да се нарушават изискванията. Ще се направи 

всичко възможно туроператорите, които ползват редовен международен транспорт да бъдат 

мотивирани.  

Заместник-министър Кънчев изказа благодарност за участитето на бранша в 

заседанието и сподели, че непрекъснатия контакт води до добри резултати. 

Сийка Кацарова,БУБСПА, благодари за уникалната работа на екипа на Министерство 

на туризма. 

Мартин Захариев предложи в следващия Министерски съвет да се конституира 

специален орган с председателството на вицепремиер за цялостна координация на 

министерствата на ниво заместник-министри. Твърди, че такъв орган няма в Министерски 

съвет, а би било добре да има субординация в един координационен център по отношение на 

сектор „Туризъм“. Надява се, че в следващия парламент по този начин ще се скъсят дистанциите 

и ще се взимат бързи решения. 
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Заместник-министър Георгиева заяви, че това предложение е към следващото 

правителство. Благодари за участието на бранша в заседанието и заяви, че би било добре да има 

повече време за свикване на Консултативен съвет, но наистина е много голяма динамиката на 

събитията и ангажиментите на вицепремиера и смята, че в оставащия месец също ще се работи 

в тази динамика. Информира, че материалите от заседанието ще бъдат публикувани на 

институционалния сайт на Министерство на туризма и се надява на по-добри времена за 

туризма. 

Заместник-министър Кънчев пожела  всички да са здрави. 

В заключение заместник-министър Георгиева и заместник-министър Кънчев  

закриха заседанието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


