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Изх.№ 231/ 11.05.2020 г. 

 

 

 ДО НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА  

     МИНИСТЪР  

  МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА  

 

 ДО КРАСИМИР ГЕРГОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС  

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ  

 

ДО ВЕНИ ПЕТРОВА  

РУМЕН КАЛАЙДЖИЕВ  

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УС  

БХРА 

 

ДО ГЕОРГИ НИКОЛОВ 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТК 

 БТК  

 

 ДО ЗДРАВКО ДИМИТРОВ  

КМЕТ  

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  

 

 ДО АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ  

 

 

 

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ В ПЛОВДИВ СЛЕД 

ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ 

 

 В периода 27 април – 02 май  2020 г. Съвет по туризъм – Пловдив проведе онлайн анкетно 

проучване, насочено към туристическия бранш в Община Пловдив, който от 13 март 2020 г. бе 

поставен в условия на извънредно положение, вследствие пандемията от COVID – 19. Целта бе 

да се събере и обобщи информация за състоянието на туристическия сектор в града. От 

проучването се установи, че създалата се ситуация влияе негативно на бизнеса - на практика едва 

всяка четвърта фирма в бранша все още функционира относително нормално. Въпреки 

трудностите, пред които е изправен туристическия бранш, все пак се забелязва стремеж към 

запазване на кадрите и работните места в сектора. 

 Очакванията в следващите три месеца след края на извънредното положение на 45% от 

анкетираните са влошаване на състоянието в сектор Туризъм. 35% очакват възстановяване на 

сектора най-рано след 1 година. Всичко това показва, че най-рано към началото на 2021 г. се 

очакват известни положителни тенденции за туризма на Пловдив, което на практика означава 

съживяване през пролетта на 2021 г.  
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ВА/ВА 

  Онлайн анкетата беше изпратена чрез електронна поща до 61 членове на Съвета по 

туризъм, както и до други туристически и свързани с туризма фирми и институции.  Отговори 

получихме от 51 фирми, от които 73% са пряко заети с туристическа дейност. Голяма част от 

отговорилите /57%/ са фирми с многогодишен опит в бранша, което ни дава основание да се 

доверим на техните  

 

    ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

  

1. Към държавната власт относно допълнителни мерки, които могат да бъдат 

въведение по време на извънредното положение, както и след излизане от него: 

 

• Данъчна ваканция за осигурителните вноски и ДДС по време на извънредното положение 

и 2 месеца след него, като се отложат с погасителен план за 1 г.; 

• Отпадане на авансовия данък печалба; 

• Данъчни облекчения за инвестиции; 

• Да бъдат намалени Данък представителни, Корпоративен данък, Винетки, Данък 

автомобил и др. за 1 г.; 

• ДДС - то за заведенията за обществено хранене да бъде 5 % за срок от 3 г.; 

• Скоростно да се работи по въвеждане на електронно правителство и, където има 

възможност, да отпадне подаването на информация на хартиен носител; 

• Ако се наложи удължаване на карантината, тя да обхваща само рисковата група – 

хронично болни и хора над 60 г.; 

• Да изплатят заплати на работещи, поставени под карантина или на такива, които се 

грижат за деца в дома си, докато училищата също са затворени; 

• Да се предоставят за почивка на български граждани, особено държавни служители, 

ваучери за настаняване в български хотели, подобно на ваучерите за изхранване; 

• Мораториум върху влизане в сила на промените в Наредба Н-18 за срок от 1,5 години; 

• Удължаване на срока на валидност на закупените туристически ваучери; 

• Създаване на държавен гаранционен фонд за компенсации на загуби в туристическия 

сектор; 

• Да създаде фонд, от който да се изплащат всички разходи, щети, обезщетения на 

хотелиерите в случай, че по време на почивката на туристите се констатира, че има болен 

от коронавирус и се наложи карантина над съответния обект; 

• Осигуряване на финансови средства за значително по-голям бюджет за реклама и 

маркетинг, които да се планират и разходват при активното участие на представители на 

бизнеса / представители на съответните НПО-та; 

• Подобряване на визовата политика, касаеща туризма - издаване на дългосрочни визи; 

онлайн обслужване на документи по издаване на визи; 

• Да се създаде нормативна база определяща изискванията за работа в туристически обекти 

в ситуация на COVID – 19; 

• Да се създаде регистър на хотелите, които отговарят на мерки за сигурност и хигиена по 

отношение на COVID – 19; 

• Да се въведе здравен паспорт на туристите, като те да имат право да отсядат в хотелите 

само срещу неговото представяне; 

• Туристите да могат да отсядат в хотелите само при отрицателна проба на задължителен 

тест за COVID – 19; 
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ВА/ВА 

• На първо място е необходимо въвеждане на ясни и унифицирани правила за условията 

на работа в ситуация на COVID – 19, които да гарантират сигурност и безопасност на 

персонала и гостите. Едно от най-важните неща да бъде самоконтрола и мониторинга на 

дейността; 

• Мярката за намаляване на ставката на ДДС-то за туристическия сектор за период поне от 

1 до 2 години би спомогнала за по-бързото възстановяване;  

• Поемане на осигуровките на работниците в сектора от 6 до 9 месеца след извънредното 

положение; 

• Данъчни облекчения за фирмите, които са запазили персонала и създават нови работни 

места; 

• Засилена реклама и маркетинг на дестинацията, като се мисли за добавена стойност и 

атрактивни предложения, които да привличат туристите. Разширяване на рекламната 

стратегия и нейното насочване към съседните балкански пазари и Русия. 

 

2. Към местната власт относно допълнителни мерки, които могат да бъдат 

въведение по време на извънредното положение, както и след излизане от него: 

 

• Община Пловдив да освободи от такси за тротоарно право търговски обекти и заведения, 

затворени със заповед на министъра на здравеопазването за период от 6 месеца; 

• Търговци и наематели на общински имоти, които попадат в обхвата на заповедта на 

министъра на здравеопазването за въвеждане на извънредното положение, да бъдат 

освободени от наем за период от 6 месеца; 

• Заведения, които ползват под наем общински паркинг да бъдат освободени от плащането 

му за период от 6 месеца; 

• 50 % от данъчните задължения на фирмите в туризма, като туристически данък, данък 

сгради, данък МПС, такса битови отпадъци и т.н., да се разсрочат с 1 година, за да имат 

възможност за оборотни средства; 

• За период от седем месеца /юни– декември 2020 г./ да бъде създаден Кризисен 

туристически борд. Негови членове да бъдат специалисти от Община Пловдив и членове 

на Сдружение Съвет по туризъм - Пловдив; 

• Използване на експертния капацитет на Съвет по туризъм – Пловдив, като организация 

прилагаща мониторинг и оценка за съответствие при прилагането на мерките за 

безопасност; 

• Облекчения на местните данъци и такси за фирмите, които са запазили персонала и 

създават нови работни места; 

• Изготвяне на списък на малките хотели (под 10 стаи) при гарантиране, че са били такива 

през последните 5 години. Осигуряване на съдействие за подпомагането им чрез 

безлихвено кредитиране или по друг начин; 

• Самоосигуряващи, самонаети управители и служители в туристически фирми да имат 

възможността да се регистрират под формата на временна или сезонна заетост. Също така 

да имат право на отпуска и регистрация в регионалните бюра по труда; 

• Целево да се подпомагат финансово организации с нестопанска цел, които способстват 

за привличане на туристи в града. Да се финансира рекламата на техните мероприятия с 

цел промотирането им в по-широк мащаб; 
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