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До БХРА 

 

От СДРУЖЕНИЕ  ТУРИСТИЧЕСКА  КАМАРА ПРИМОРСКО 

 

Относно:Мнения  и предложения за мерки за компенсиране на 

загубите от  противоепидемичните мерки за Ковид 19. 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

Във връзка с ваше писмо по отношение на безпрецедентната 

здравна и икономическа ситуация, членовете на УС на 

ТКПриморско се запозна с писмото на изпълнителното бюро на 

БХРА. Мненията ни се обединиха по средните позиции : 

 

1.Относно икономическите мерки,предприети и предложени от 

правителството, изразяваме абсолютно несъгласие и недоверие. 

От опита  до сега бизнеса в нашия раьон разчита само на себе си 

въпреки наложените рестриктивните мерки до сега  и преди 

пандемията. Оцеляването ни до сега се дължи туризма при нас не  

е спирал тотално,определено имаше свиване за този летен сезон. 

В тежко положение се оказаха туроператори, турагенти, 

превозвачи, екскурзоводи, атракциите. 

Силно сме притеснени за сезон 2021 затова че обявените помощи 

при нас при сезонен туризъм не действат ефективно. 

Просто след отпадането на Н-18 подготвената програма за 

прилагането и сега се ползва от правителството и прилага по 

разпределение на средства по програми за икономически мерки 

по COVID-19.Освен това има чувство, че корупционните 

практики не са спрели. 

Въпреки, че при нас бизнеса е основно летен а през зимния 

период е спрял тотално солидарни сме с тревогите  на колегите 

където: 

 

- по отношение размера на компенсация на нает персонал,за 

периода на действащата забрана, и също така настояваме 

компенсацията да бъде в размер на 80% от размера на 



осигурителния доход и да се прилага от датата на затваряне на 

бизнесите. 

 

- по отношение на програмата за компенсации, предлагаме в 

обхвата й да бъдат включени и фирми от сектори Хотелиерство, 

както и фирми с втори код на икономическа дейност, които  

попадат в обсега на заповедта за затваряне или ограничаване 

дейността на бизнеси. Настояваме специално за месец декември 

размерът на компенсациите за персонал да бъде 100% , равен на  

осигурителния доход, тъй като това е най-значимия във 

финансово отношение месец от годината за затворения бизнес. 

 

- по отношение на мярката за финансово подпомагане на бизнеса, 

пострадал от пандемията в размер на 20% или 10% от оборота за 

аналогичен период на предходната година, изискваме бърза и 

облекчена процедура за кандидатстване , без формални и 

бюрократични ограничения , достъпна за всеки бизнес и 

навременно разплатена 

 

-по отношение на Гаранционната програма на ББР за ликвидна 

подкрепа на бизнеса, пострадал от пандемията COVID-19 и 

т.нар.Ковид кредити, апелираме за разширяване на обхвата на 

програмата към фирми,които изпитват затруднения с 

обслужването на кредити поради епидемиологичната обстановка  

както и за рефинасиране на съществуваща кредитна 

експозиция.Удължаване мораториума на плащанията по кредити 

за период от 12 месеца. 

 

2.Относно предприетите здравни мерки , със затваряне и 

ограничаване дейността на бизнеси в секторите на дейност на 

ресторанти, хотели и спорт , смятаме , че те не са ефективни , 

видно от високия процент на заразени.Настояваме за повишен 

контрол за спазване на противоепидемичните мерки ,защото в 

противен случай това рефлектира върху нас ( затворените  

бизнеси) и отлага напред във времето пълното отпадане на 

забраните. 

Считаме,че вксинацията,която несъмнено да е доброволна, ще  

доведе да е възможно да има  свободно движение на хора което за 

туризма силно го искаме.Тука  БХРА трябва силно да устоява не 

само какви ефективни мерки се вземат в хотелите и ресторантите 

при посрещане  на гостите.  



3.Изразяваме нагласа и готовност за участие  в ефективни 

протестни действия и други инициативи , представляващи 

несъгласие и неодобрение на мерките, които Правителството 

предприема за ограничаване на пандемията от Ковид 19 и 

компенсиране на бизнеса заради затварянето му.Доказали сме и 

сме готови да демонстрираме отново воля и кураж, за да защитим 

бизнеса си, правото на труд и принципите си за справедливост. 

Призоваваме за твърд тон и неотстъпчивост в преговорите 

относно мерките.Благодарим за направеното от БХРА досега и 

разчитаме на представителсво, което напълно покрива нашите 

нужди и разбирания за солидарност. 

Обръщаме  внимание с  Ковид 19 че света на бизнеса в туризма 

навлиза на друг етап на развитие и зависи не само от здравната 

обстановка но и до голяма степен на политически 

решения.Разделението в бранша до голяма степен помага на 

управляващите да упражняват политиката на разделяй и владей. 

 

 

20.12.2020г                        Управителен съвет на ТКПриморско 
 

 

 

 

 

   


