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Позиция на представители на туристическия бизнес 

по Черноморието 

Cвeтoвния cъвeт зa пътyвaния и тypизъм cъoбщaвa, че дo 50 

милиoнa cлyжитeли в тypиcтичecĸaтa индycтpия в cвeтa 

мoжe дa ocтaнaт бeз paбoтa а броят на пътуванията по света 

може да намалее с 25%, пopaди пaндeмиятa oт ĸopoнaвиpyc. 

Кoрoнaвируcът зaceгнa ceриoзнo туризмa и в България. 

Мнoгo бългaри вeчe са анулирали рeзeрвaциитe cи у нac и 

пo cвeтa. Заради пандемията от заразата, от брaншa 

прoгнoзирaт фaлити, а турoпeрaтoрcкитe фирми, кoитo 

oргaнизирaт eкcкурзии в чужбинa, вeчe търпят зaгуби. Зaгуби 

oчaквaт и хoтeлиeритe, кoитo рaзчитaт нa туриcтичecкитe 

бoрcи, зa дa прeдcтaвят прoдуктa cи. В сектора у нас са заети 

над 290 000 души, като предстоят сериозни съкращения на 

персонал във всяка една от сферите в сектора. В България 

има достатъчно фактори: природни, материални, човешки и 

т.н. за да осигурява благоприятното пребиваване на 

туристите у нас в условията след пандемията. 

Ето защо, за да се справят по най-безболезнения начин                        

с новата реалност, представители на българския туристически бранш са се обединили около  

комплекс от мерки за спасяване на сезон Лято‘ 2020, които да се представят пред 

Министерството на туризма за бързо и своевременно разрешаване: 

 Текущо изпращане до потенциалните туристи в чужбина на официална/държавна 

информация за ситуацията в България.  

 Да се изготвят и представят мерки за осигуряване на безопасни условия за пребиваване в 

българските туристически обекти.  

 Да се води  търговска политика, насочена към обявяване на различни екстри, 

стимулиращи идването на почивка в българските летни курорти  

 Осигуряване на транспортна достъпност до България, както с авио така и с шосеен 

транспорт (автобуси и леки коли) по обособени туристически коридори. 

 Преразглеждане на визовия режим по отношение на Руската Федерация, Република Турция 

и някои Арабски страни. 

 Развитие на вътрешния туризъм след преминаване на кризата. Чрез обединяване на 

усилията на бизнеса и държавата за изготвяне на пакети за почивка-рехабилитация, като от 

страна на бизнеса се предложат преференциални цени и условия, а от страна на държавата- 

финансиране на значителна част от тези пакети. 

Министерството на туризма целево да използва създалата се критична международна 

обстановка, и да пренасочи националната туристическа реклама към подчертаване 

предимствата на България в условията на борба с вирусната пандемия. 

 

ПРОБЛЕМИ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН ЛЯТО‘ 2020      

И МЕРКИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ 
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На 28.05.2020, Председателят на Варненската Асоциация на Туристическите Агенции (ВАсТА) 

изпрати писмо с предложения за мерки, целящи справяне на ТО и ТА с последиците от 

пандемията до Министъра на туризма, г-жа Ангелкова.  

„Обръщаме се към Вас поради дълбокото притеснение на нашите членове за бъдещото им 
съществуване като субекти в туристическата индустрия. През изминалите месеци станахме 
свидетели на многото срещи между Вас и бранша, наблюдаваме мерките, които предприемате 
за съживяване на бизнеса, опитите да отговорите на лобистки искания (хотелиери, 
ресторантьори, авиокомпании..). Приветстваме някои от взетите от Вас решения, но за 
съжаление в тях не намираме себе си като туроператори и туристически агенции. Нима ние не 
сме от туристическия бизнес? Не чуваме нищо за специални облекчения за туроператори и 
туристически агенции, които да помогнат в дългото и отложено във времето възстановяване“, 
започва писмото г-н Шарков, Председател на ВАсТА. Целият текст може да бъде намерен на 

сайта на АБЧО: www.ubbsla.org/vasta/  

Тук са изброени само някои от предложенията на ВАсТА, които ръководството  на асоциацията 

настоява да бъдат разгледани задълбочено и приети като рационални и справедливи от 

Министъра на туризма: 

1/ Мярката 60:40 не помага особено, защото възстановяването на туроператорите и 

туристическите агенции в двете направления /посрещащ и изпращащ туризъм/ ще стане най-

бавно и мъчително. Клиентите  още дълго време няма да се записват на екскурзии и ще се 

въздържат от пътувания извън страната. Чуждестранните партньори също дълго време няма да 

успеят да изпратят своите туристи в България поради ред причини и усложнения. Исканията на 

членовете на асоциацията, работещи като изпращащи и приемащи туроператори и туристически 

агенции са за трансформиране на тази мярка в 80:20 и удължаването на нейното прилагане 

поне до края на 2020 година.   

2/ Замисленото повишаване на осигурителните прагове е абсолютно неуместно в този момент 

и ненавременно. Членовете на асоциацията настояват тази мярка да бъде предприета едва, след 

като бизнесът се възстанови и върне в обичайните си параметри. Това би могло да се случи 

най-рано през 2022 година.   

3/ Настояване за законодателна промяна и намаляването на данъчната ставка на 9 % на 

туристическите услуги, които се облагат по чл. 86, ал. 1 от ППЗДДС. 

4/ Все още нямаме ясно формулирани и логически обосновани разписани правила за 

осъществяване на автобусни екскурзии и мероприятия. 

5/ Относно задължителната застраховка на туроператора: в периода на обявената пандемия и 

извънредно положение, застрахователите си позволяват едностранно да обявят за невалидни 

сключените от членовете на асоцацията  застраховки. В тази връзка се настоява Министерството 

на туризма да прояви толерантност, като не прибягва до тази крайна мярка и даде срок  на 

фирмите поне до края на 2020 година да си подновят задължителната застраховка.   

Повече на сайта на АБЧО. 

 
Варненската Асоциация на Туристическите Агенции            

с писмо до Министъра на туризма 

http://www.ubbsla.org/vasta/
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ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ И НОРМИ ЗА СВОБОДНО КЪМПИНГУВАНЕ 

ИСКАТ ЧЕРНОМОРСКИТЕ ОБЩИНИ 

В Асоциацията на Българските Черноморски Общини постъпи писмо от Кмета на община 

Шабла, с предложение за обсъждане и въвеждане на мерки и норми относно свободното 

къмпингуване по Черноморското крайбрежие, с цел предотвратяване разпространението на 

Covid 19. 

Всеки летен сезон, черноморските общини се сблъскват с проблемите и последиците 

произтичащи от нерегламентираното къмпингуване по плажните ивици: генерират се големи 

количества отпадъци, безразборното им изхвърляне сред природата, чието почистване е за 

сметка на местните данъкоплатци. Усложнената обстановка и кризисното положение, в което се 

намира българския туризъм, налагат предприемането на ефективни мерки за осигуряването на 

сигурност и спокойствие на жителите и на туристите предпочели да почиват в 

категоризираните места за настаняване по Черноморското крайбрежие. 

Писмото на кмета на община Шабла бе изпратено до всички общини-членки на Асоциацията с  

излаз на море, с молба за техните мнения и предложения. Получихме отговор от община Варна 

и община Аврен, които подкрепят предприемането на правила и мерки за ефективен контрол за 

нерегламентираното къмпингуване. Писмата на трите общини бяха изпратени на 14 май 2020г. 

до Министъра на туризма, за предприемане на необходимите ефективни мерки за справяне с 

този дългогодишен проблем. 
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ОНЛАЙН КАТАЛОГ ЗА ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ 

http://greethis-db.info 

Онлайн каталогът за зелен туризъм е иновативен 

инструмент в помощ  на бизнеса, вземащите 

решения на местно ниво, заинтересовани страни и 

участници в сферата на туризма в страните от 

Черноморския басейн.  Каталогът обхваща активни 

участници на местно ниво: производители и 

доставчици на енергийни услуги и продукти, както 

и практични решения за иновативни енергийно 

ефективни технологии, приложени в защитени и 

културно-исторически сгради в шестте страни- 

участнички в проекта. Този онлайн инструмент ще 

послужи за изграждане на по-добър имидж на 

производителите и доставчиците на продукти и 

услуги за популяризиране на културно-

историческите обекти и привличане на по-голям 

брой туристи в Черноморския регион. Електронният 

каталог ще допринесе за изграждане на 

Черноморската мрежа за бизнес сътрудничество и 

иновации, която да съдейства за обмяна на 

практики, опит и информационната подкрепа на 

основните пазарни структури в областта на туризма 

и културно-историческото наследство. Той ще 

създаде нови връзки и сфери на сътрудничество за 

по-качествено и открито предлагане на иновативни 

технологии и решения. Каталогът ще бъде 

достъпен на шестте езика на страните партньори – 

български, румънски, гръцки, молдовски, 

украински, грузински и английски и ще бъде 

достъпен свободно достъпен чрез официалната 

интернет страница на проект GreeTHIS. 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРТУАЛЕН СПРАВОЧНИК 

https://greethis.ilab.studio 

Виртуалният справочник е интерактивна 

платофрма за представяне на основни културно-

исторически паметници, обекти и защитени 

територии в шестте партньорски държави – 

България, Гърция, Румъния, Молдова, Украйна и 

Грузия. Представени са шест пилотни обекти във 

всяка от страните, които целят да откроят и 

популяризират основни индивидуални елементи, 

историческо минало, постижения и предимства 

свързани с културната идентичност и многообразие 

на Черноморските територии. Виртуалният 

справочник има за цел да повиши значимостта на 

регионите и да съдейства за опазване на 

културното-историческото и природното наследст-

во. Това е интерактивен инструмент, позволяващ на 

посетителите и потребителите да набележат 

интересни места и точки на картата, да направят 

виртуална разходка из тези местоположения, да 

научат повече за историята и друга интересни 

факти и събития. 

Несъмнено, това е визитната картичка на 

GreeTHIS, чиято задача е да докосне любителите 

на туризма и особено тези, интересуващи се от 

културно наследство и опазване на зелените 

територии и да ги провокира интереса за 

посещение и достъп до тези места.  

Виртуалният справочник ще е наличен на 

английски език и на шестте езика на участващите 

страни, което ще мотивира повече интересуващи се 

последователи и потребители на туристически 

продукти и услуги в Черноморския регион. 

За повече информация: 

GreeTHIS 
ДВЕ ВИРТУАЛНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ ЩЕ БЪДАТ АКТИВНИ В КРАЯ НА 

МЕСЕЦ ЮНИ 2020 

 

http://greethis-db.info/
https://greethis.ilab.studio/en/about
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Онлайн среща на партньорите по проект GreeTHIS 

Онлайн срещата на партньорите по GreeTHIS се проведе със 

символичното домакинство на грузинския партньор – 

Национална Асоциация на местните власти в Грузия на 26-27 

май. В два поредни дни експерти и специалисти от шестте 

участващи държави обсъдиха напредъка на проектните 

дейности в условията на корона вирус и 

противоепидемичните мерки влияещи директно върху 

изпълнението им.  

Фокусът бе насочен върху трите интерактивни платформи за посланията, които проектът изпраща, а именно: 

Онлайн каталог с иновативни технически решения, производители и дистрибутори на енергоефективни 

услуги в културно-исторически сгради; Виртуален гид с описание на основни исторически 

забележителности и зелени територии в черноморските държави и тяхното интегриране в интернет сайта на 

проекта: www.greethis.net.  Предвид пандемичната обстановката, участниците дискутираха и възможностите 

за провеждане на присъствени срещи, транснационални посещения и конференции, което ще бъде възможно 

най-вероятно през следващите месеци. 

Интерактивните платформи и още резултати по проекта можете да откриете на страницата на GreeTHIS, 

както и да ни следите във фейсбук: facebook/Gree THiS  

ВИРТУАЛНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМИТЕ ЗА 

БРЕГОВАТА ЕРОЗИЯ 

18-19 Юни 2020 г. 

Международната онлайн конференция се организира като финално събитие по проект „HERMES – 

Хармонизирана рамка за смекчаване на ерозията на крайбрежните райони“, финансиран по Програма за 

транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020″. Общини, университети и 

неправителствени организации от Гърция, Кипър, България и Албания създадоха партньорство, 

координирано от Община Пагайо, за съвместно и цялостно справяне с проблемите за бреговата ерозия 

чрез изпълнението на проект HERMES. 

Участие с предварителна регистрация на https://forms.gle/QDSCP8gTSSLSCgQv6 

 

http://www.greethis.net/
https://forms.gle/QDSCP8gTSSLSCgQv6
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Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които 

приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа 

 

До 10.06.2020 г. се удължава срокът, в който общините в България могат да 

кандидатстват за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро 

управление на местно ниво. Петата процедура за връчване на отличието бе 

открита от МРРБ в началото на годината.   

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната поради разпространението на COVID-19, което 

усложни и натовари обичайната дейност на местните власти, Националната платформа на партньорите за 

добро демократично управление на местно ниво взе решение срокът за кандидатстване да бъде удължен. 

Инициативата е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на 

Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от 12 

години. Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на 

цялостното управление в общините, което се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от 

Съвета на Европа, валидни за всички държави членки на ЕС. С него се удостоверява, че дадена община 

отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво. 

Дванадесетте принципа за добро демократично управление на местно ниво са в сърцевината на 

стратегията и тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и 

управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса. 

Принципите са: честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие, отзивчивост, 

ефикасност и ефективност, откритост и прозрачност, върховенство на закона, етично поведение, 

компетентност и капацитет, иновации и отвореност за промени, устойчивост и дългосрочна ориентация, 

стабилно финансово управление, човешки права, културно разнообразие и социално единство, отчетност. 

Призът се връчва на местни власти, доказали прилагането им в своята ежедневна работа. През 2010 г. 

страната ни стана първата държава-членка на Съвета на Европа, акредитирана да присъжда Етикета на свои 

местни власти, и има водещо значение сред останалите държави-членки в изпълнението на 

стратегията. Отличието се връчва за период от 2 години, а главната цел на инициативата е да се 

насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на 

свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в 

България. 

От проведените до момента четири процедури са връчени 64 приза на 29 общини – Димитровград, 

Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Смолян, Столична община, 

Бяла Слатина, Мездра, Поморие, Русе, Свищов, Смядово, Троян, Търговище, Банско, Враца, Вълчи дол, 

Габрово, Горна Оряховица, Павликени, Петрич, Девня, Самоков и Ловеч. 

Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане 

на  Европейския етикет може да се намери на интернет страниците на МРРБ, в раздел Европейски етикет за 

иновации и добро управление на местно ниво, на НСОРБ и в Портал за децентрализация. 

Източник: МРРБ 

 

Удължава се срокът за кандидатстване на общините за 

присъждане на Европейския етикет за иновации и добро 

управление на местно ниво 

https://www.mrrb.bg/bg/administrativno-teritorialno-ustrojstvo/dobro-demokratichno-upravlenie/etiket-za-inovacii-i-dobro-upravlenie-na-mestno-nivo/peta-procedura/
https://www.mrrb.bg/bg/administrativno-teritorialno-ustrojstvo/dobro-demokratichno-upravlenie/etiket-za-inovacii-i-dobro-upravlenie-na-mestno-nivo/peta-procedura/
http://www.namrb.org/
http://www.self.government.bg/decentralization/?cid=600085&ssid=15&sid=20
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УЕБИНАР НА СПОРАЗУМЕНИЕТО НА КМЕТОВЕТЕ: 

Хората инвестират в устойчивото бъдеще на 

своите градове 

От 10:00ч. до 11:30 ч. (Централно европейско 

време), 9 ЮНИ 2020 

Гражданите са все по-наясно с неотложността на 

опазването на нашия климат, тласкащи лицата, 

вземащи решения, за спешни действия. И все пак 

европейските градове използват фондове на ЕС, 

национални, регионални и местни за финансиране на 

своите планове за действие на Пакта, а също така  

мобилизират финансирането на гражданите, за да получат подкрепа за местни проекти. В настоящия 

контекст и борбата с Covid-19 са необходими допълнителни средства и инвестиции. Семинарът ще разгледа 

иновативни начини за финансиране на действия за устойчива енергия и климат на местно ниво, свързани с 

финансирането от гражданите. Всъщност мобилизацията на климата през 2019 г. показа нарастващ интерес 

към проблемите на климата, идващи от гражданите, и това е окуражаващ знак, че те са готови да участват 

активно в процеса на енергийния преход.  

Ще бъдат представени и обсъдени решения като енергийни кооперации и краудфъндинг. Темите включват: 

Финансиране на климатични инициативи с участието на т. нар. гражданско финансиране 

Енергийни кооперативи 

Набиране на капитал и създаване на приемственост: местните власти, обединени чрез енергийна 

кооперация; 

Crowdfunding на покривни соларни системи: примера на община Крижевци, Хърватия 

За повече информация:ТУК 

Може да се регистрирате на следния линк:ТУК  

 

 

 

01.06.2020 г. 

МИГ „Долни чифлик и Бяла“ 

обяви прием на проектни 

предложения по мярка 7.5 

„Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“. Тя се 

финансира от Програмата за 

развитие на селските райони 

2014-2020г. Общият бюджет 

на процедурата е 293 370 лв.  

Краен срок за 

кандидатстване: 

03.08.2020г. 

474 проекта бяха одобрени в националната 

кампания “Чиста околна среда“ на МОСВ и 

ПУДООС за 2020 г. 

474 проекта на общини и кметства, училища и детски градини са одобрени 

в конкурса “Обичам природата и аз участвам” в рамките на ежегодната 

национална кампания .„Чиста околна среда“ Придобилата широка  

обществена популярност кампания се провежда от МОСВ и Предприятието 

за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 

17-та поредна година. Бенефициенти в нея са общини и кметства, които 

получават финансиране в размер до 10 000 лева и училища, детски 

градини, ЦПЛР/ОДК с финансиране в размер до 5000 лв.  

Тази година финансиране от 10 000 лева ще получат 232 проекта на 

общини и кметства (от 901 постъпили предложения), 132 проекта на детски 

градини (от 426 постъпили предложения) и 110 проекта на училища (от 

506 постъпили предложения) на територията на цялата страна. 

Резултатите за 2020 г. са налични на сайта на ПУДООС: ТУК 

https://www.eumayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events/2331-webinar-citizen-finance-people-investing-in-their-cities-sustainable-future.html
https://drive.google.com/.../1w1jJ0emsxPcJLTc97ZoMdzXA9J.../view
http://pudoos.bg/

