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АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ НА АНКЕТА,  

ПРОВЕДЕНА ОТ СДРУЖЕНИЕ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ - ПЛОВДИВ,  

НАСОЧЕНА КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ  

В ОБЩИНА ПЛОВДИВ В СИТУАЦИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

⚫ Автор на анкетата: Съвет по туризъм - Пловдив; 

⚫ Период на провеждане: 27 април - 02 май 2020 г.; 

⚫ Метод на провеждане: Онлайн анкета; 

⚫ Обхват: Изпратена до 300 фирми, отговорили 51. 

 

Ретроспекция на проблемната ситуацията: 

В началото на 2020 г. в света настъпиха много промени в социалния и икономическия 

живот поради появилата се пандемия от новия COVID-19 вирус. След регистрираните 

първи случаи в страната бе въведено извънредно положение, считано от 13 март 2020 г.. 

Наложиха се редица строги мерки, които имаха за цел да ограничат разпространението 

на COVID- 19. Със заповед на Министъра на здравеопазването бе преустановена 

дейността на всички търговски обекти, заведения за обществено хранене, кафенета, 

барове, хотели и редица други. Със същата заповед се забрани и посещенията на 

културни обекти като музеи, галерии, кина, театри, както и провеждането на масови 

събития от всякакъв характер.  

 

Туристическият сектор „Под карантина”: 

Въведените ограничителни мерки засегнаха абсолютно всички икономически сектори в 

национален и световен мащаб. Туристическият отрасъл е един от най-засегнатите. 

Пандемията от COVID-19 подтикна всички туристически дестинации по света да въведат 

ограничения за пътуване и да затворят границите си. Също така масово бяха затворени 

хотели, заведения за хранене, музеи, туристически атракции и тематични паркове. 

Събития от местен, национален и световен мащаб бяха отменени или отложени. Всичко 

това нанася тежки щети на туризма.  

Внезапният и неочакван спад в сектор туризъм, причинен от COVID-19, излага на риск 

милиони работни места и поминък. Над 13 милиона души работят в туристическия сектор 

в ЕС, а над 300 000 са работещи в страната.  

 

Цел на анкетното проучване: 

Като сдружение, което представлява туристическия бранш на територията на Пловдив, 

СНЦ „Съвет по туризъм – Пловдив“ подготви анкетно проучване, което е насочено към 

бранша в града. Целта е да се обобщи информацията за състоянието на туристическия 
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сектор в Пловдив след въведените ограничителни мерки, както и какви са нагласите към 

вече предприетите от местната и държавната власт антикризисни мерки. Също така какви 

са очакванията за развитието на туризма в следващите месеци.  

 

Обхват:  

Проучването е проведено в периода 27 април - 02 май 2020 г. чрез онлайн анкета. 

Ориентирано е изцяло към туристическия сектор на територията на Община Пловдив.  

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.  

Информация и линк към онлайн проучването бяха публикувани в сайта: 

https://tourismplovdiv.org/ и FB страницата на сдружението: 

https://www.facebook.com/tourismcouncilplovdiv/  

Медиите, които отразиха провеждането на анкетата бяха: БНР Пловдив и ФОКУС-нюз. 

 

Предмет и структура на анкетното проучване:  

Онлайн анкетата се състои от 24 въпроса, разпределени в няколко направления: Данни 

за организацията; Как COVID-19 влияе върху дейността на фирмите; Състояние на 

персонала; Предприети от организацията мерки; Очаквания; Мерки за справяне с COVID-

19 на национално и местно ниво; Отношение към списък от предложения за антикризисни 

мерки; Предложения от страна на анкетираните под формата на свободни отговори. 

Резултатите от изследването показват трайни тенденции в състоянието на туристическия 

бранш в град Пловдив, както и какви са перспективите за развитие на сектора. 

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 

По вид дейност - от 100% анкетирани 45.1 % са хотелиери, 15.7% са туроператори, 7.8% 

са ресторантьори, 5.9% са в сферата на образованието, 3.9% са екскурзоводи. 

Останалите до 100% са разпределени в секторите: Публична (държавна), Издателска и 

PR дейност, неправителствени организации, винопроизводство, търговия, транспортна 

дейност, култура, услуги за красота и здраве, онлайн туристически платформи и музейна 

дейност. 

 
По период на активна дейност - 31.4% са фирми, които упражняват дейността си между 

10 и 20 години, а 25.5% над 20 години. Една четвърт са фирмите с до 5 години досегашна 

история на дейността си. Това показва, че туристическият сектор има своите установени 

икономически позиции в града и опита, който имат повечето фирми може да послужи за 

създаване на организация за адекватна работа по време на пандемия. 

https://tourismplovdiv.org/
https://www.facebook.com/tourismcouncilplovdiv/
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Масово създалата се ситуация влияе негативно на бизнеса - При 92.2% от 

анкетираните пандемията от COVID-19 оказва отрицателно влияние, като 62.7% са 

преустановили изцяло дейността си, а 13.7% посочват, че обема на работа е намалял с 

повече от 50%. На практика едва всяка четвърта фирма в бранша все още 

функционира относително нормално.  

 

Относно наетия персонал - общият брой наети лица сред 51 анкетирани фирми към 13 

март 2020 г. е 1473 човека, а към момента на провеждане на анкетата шест седмици след 

обявяване на извънредното положение е 1148 човека. Това показва спад на заетостта 

от 22%. Въпреки трудностите, пред които е изправен туристическия бранш, все пак 

се забелязва стремеж към запазване на кадрите и работните места в сектора. 

Но тези резултати трябва да бъдат проследени и в тяхната динамика, ако ситуацията не 

се промени още няколко седмици, защото към началото на месец май 45.1% от 

анкетираните посочват, че имат съкратен персонал, 31.4% посочват, че имат персонал в 

неплатен отпуск, 21.6% са с в дистанционна форма на работа, 19.6% са в платен отпуск, 

11.8% са с намалено работно време. Останалите проценти се разпределят между фирми 

които нямат никакъв персонал, нямат промяна в състоянието на персонала и нямат заети 

по мярката 60/40. Възможно е при определени негативни обстоятелства броят на 

съкратените да се увеличи внезапно.  

Любопитно е отношението към самата мярка 60/40 - 37.3% споделят, че няма да се 

възползват от нея, а 19.6% възнамеряват да се възползват, като 5.9% от анкетираните 

посочват, че вече са се възползвали. Една трета от анкетираните отговарят, че тази 

мярка не се отнася за техния тип дейност.  

 

По отношение на адаптиране на бизнесите спрямо създалата се ситуация се забелязва 

тенденция към увеличаване на използването на онлайн каналите за разпространение на 

информация. 39.2% от анкетираните са започнали да използват повече каналите си в 

социалните медии. 33.3% актуализират сайтовете си с цел поддържане на имидж. 11.8% 

са успели да адаптират бизнеса си към използване на сайт за онлайн поръчки. 37.2% от 

анкетираните посочват, че не могат да се адаптират по отношение на дигитализацията. 

Около 8% от анкетираните посочват, че по никакъв начин не могат да се адаптират. Това 

кореспондира с факта, че 20% от фирмите в анкетата в момента нямат нает персонал и 

на практика не работят.  

 

Очакванията за развитие на сектора в следващите три месеца след края на 

извънредното положение - 45.1% от анкетираните предвиждат влошаване на 

състоянието в сектор Туризъм, докато 23.5% предвиждат подобряване на състоянието. 

21.6% очакват връщане към състоянието преди обявяване на извънредното положение. 

35.3% очакват възстановяване на сектора най-рано след 1 година, а 31.6% посочват, че 

е възможно възстановяване между 6 и 12 месеца. Всичко това показва, че най-рано 
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към началото на 2021 г. се очакват известни положителни тенденции за туризма на 

Пловдив, което на практика означава съживяване през пролетта на 2021 г.  

 

Събитията в Пловдив „Под карантина” - 80.4% от анкетираните посочват, че липсата 

на събития оказва силен негативен ефект върху дейността им. В отговорите на 

анкетираните относно “Кои от тях влияят положително по принцип на дейността им”,  се 

посочва голямо разнообразие от ежегодни събития, които се провеждат на територията 

на град Пловдив. Събитията, които се открояват като най-значими и имат благоприятен 

ефект върху туризма са: “Hills of Rock”, “Дефиле на младото вино” и Opera Open, както и 

изложенията в Международен панаир - Пловдив. 

По отношение на нагласите за предстоящите събития след края на извънредното 

положение, до края на 2020 г. се забелязва неяснота по отношение на събитийния 

календар на Община Пловдив. Около 50% от анкетираните се надяват, че посочените по-

горе събития ще успеят да се реализират до края на годината, докато останалите 50% са 

скептични по отношение на провеждането на събития. Това кореспондира с нагласите 

кога отново ще работи обичайно сектора - пролетта на 2021 г.  

  

По отношение на предприетите мерки на национално ниво за справяне с COVID-19: 

⚫ Икономическа помощ на бизнеса, популярна като "60/40"; 

⚫ Мерките на „Фонда на фондовете“; 

⚫ Отпускане на безлихвени заеми от Българската банка за развитие; 

⚫ Мерките за ограничаване на движението между областните градове и поставянето на 

КПП-та на входно изходните артерии на областните градове; 

⚫ Мораториума по банковите кредити, който е въведен заради кризата с covid-19; 

⚫ Грантова схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19 по оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/. 

Първите пет мерки получават едва до 20% одобрение, като неодобрението за тях е 

средно около 60%. Най-негативни са настроенията срещу КПП-тата на областните 

градове - едва 12% одобрение. 

Най-неясна за бизнеса е дейността на „Фонд на фондовете" - 44% нямат мнение за нея. 

С най-добри очи се гледа на последната мярка за „Грантовата схема”. Единствено тя 

събира повече одобрение - 34%, срещу неодобрение от 22%. Но и при нея има голяма 

неяснота - 44% нямат формирано мнение. Това показва лоша комуникация между 

държавна власт и бизнеса, както и известна хаотичност в представяне на мерките пред 

обществото.  

 

По отношение на предприетите мерки на местно ниво за справяне с COVID-19: 

⚫ Община Пловдив освобождава от такси за тротоарно право търговски обекти и 

заведения, затворени със заповед на министъра на здравеопазването за времето на 

извънредното положение; 

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

министъра на здравеопазването за въвеждане на извънредното положение, ще бъдат 

освободени от наем за времето, през което са били затворени; 

⚫ Заведения, които ползват под наем общински паркинг ще бъдат освободени от 

плащането му за времето, в което не работят, считано за времето на извънредното 

положение; 

⚫ Два месеца отсрочка получават пловдивчани за плащане на първата вноска за такса 

смет. Вместо до 30 април тя ще се дължи до 30 юни. Втората вноска трябва да се 

заплати до 2 ноември 2020 г.; 



 

5 

⚫ С два месеца е удължен и срокът за ползване на 5% отстъпка при плащане на цялата 

дължима сума за данък сгради и данък МПС. Тази отстъпка може да се ползва до 30 

юни. 

По отношение на общинските мерки в града, видимо има по-голяма ангажираност и 

формирано мнение - само 13% не са наясно с тях. Повече одобрение, отколкото отричане 

получават последните две в списъка, което е изненадващо, защото и петте мерки целят 

облекчаване на последствията от кризата. Това показва, че много хора в сектора вече са 

отчаяни и може би не вярват в ефективността на местната власт.  

 

По отношение на предложенията 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; 

⚫ За насърчаване на българския туризъм 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; 

⚫ 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. 

Всички тези предложения масово се одобряват със средно 75%, като най-ниското 

одобрение на отделен въпрос е 55%. Отрицателните оценки са много малко. По правило 

те са с по-нисък процент от далите отговор, че не могат да преценят. Това показва, че 

този тип предложения са стратегически насочени както към решаване на текущи 

проблеми, така и с поглед в бъдещето. 
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По отношение на предложенията 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".  

Петте предложения получават голямо одобрение, средно около 80%. Негативните оценки 

отново са по-малко от тези без мнение. Очертава се тенденция предложенията от 

страна на бизнеса към държавата и общината да получават изключително висока 

подкрепа, което не е никак изненадващо.   

 

Предложения към държавната власт дадени от анкетираните - Представителите на 

туристическия бранш, които са попълнили анкетата се обединиха около следните 

предложения: 

❖ 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; 

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

сектор;  

❖ 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; 

❖ Бизнесът да има по-голяма представителност в Министерството на туризма; 

❖ Туристическите агенции да имат право да издават ваучери с давност 12-18 месеца; 

❖ 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.  

 

Предложения към местната власт дадени от анкетираните: 

❖ Използване на капацитета 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; 
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❖ 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; 

❖ Платените такси за битови отпадъци за месеците на извънредното положение на 

неработещите обекти да бъдат прехвърлени като авансово плащане за 2021 г.; 

❖ Да се създадат промоционални и атрактивни цени за театри, галерии и представления, 

а по възможност и безплатни посещения на събитията на Община Пловдив с цел 

привличане на туристи; 

❖ Предоставяне на общински помещения на минимални цени за офиси на туристически 

агенции,  принудени да напуснат офисите си заради извънредното положение; 

❖ Да бъдат намалени местните такси и данъци за туристическия бизнес като цяло; 

❖ Организиране на повече събития, които да привличат туристи след извънредното 

положение. 

❖ Определяне на стаи, коридори или други помещения в хотелите и местата за 

настаняване в които да има възможност да се изолират туристи, които са показали 

признаци на вирусно заболяване. Райониране на туристическите обекти към болници 

за приемане на заболели.  

❖ Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Регионална  

служба по заетостта да предвидят средства за програми за професионално обучение 

– квалификация и преквалификация на безработните. Специална грижа в това 

отношение  да се обърне на българите емигранти, които се върнаха от чужбина. Много 

от тях ще се реализират в туризма.  

 

Като обобщение на анализираната анкета можем да кажем, че въпреки трудностите 

пред които е изправен туристическия бранш се полагат усилия за запазване на кадрите 

и работните места в сектора. Усилията са съсредоточени върху използване на времето 

на изолация за подготвяне на иновативни подходи за привличането и при посрещането 

на туристите. Основната цел е да се достигне до максимално повече потенциални 

туристи в най-близко бъдеще след прекратяване на извънредното положение.  

Очакванията са за по-силно развит вътрешен туризъм. Очаква се първо да се задвижат 

регионалните пътувания с цел екскурзия. Според анкетираните ще се търсят и 

алтернативни форми на туризъм – свързани с природата и местното производство.  

Насоките за развитие са към създаване на повече атрактивни и привличащи вниманието 

събития. Приоритет е създаване на безопасни условия за посещение на 

туристически обекти и  дестинация. 

 

 

 

 

 


