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До 
Г-н Бойко Борисов 
Министър-председател на Република 
България 
 

Г-жа Деница Сачева, 
Министър на труда и социалната 
политика 
  
Копие до: 
Г-н Томислав Дончев, 
Заместник министър-председател 
  
Г-н Владислав Горанов, 
Министър на финансите 
  
Г-жа Николина Ангелкова, 
Министър на туризма 
  
Г-н Емил Караниколов, 
Министър на икономиката 

  
 

ОТНОСНО: ОБЕДИНЕНО ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКО 
КОНГРЕСНО БЮРО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В СЪБИТИЙНАТА 
ИНДУСТРИЯ, ПРЕУСТАНОВИЛИ РАБОТА ПОРАДИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО 
ПОЛОЖЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

 
 

Уважаеми господин министър-председател, 
Уважаема г-жо Сачева, 

  
  
С повишено внимание следим приемането от Народното събрание и Министерски съвет на мерките 
по справянето с икономическите последствия от пандемията на COVID-19. 
  
Като сериозно положително развитие отбелязваме решението за изплащане на компенсации на 
работодатели и служители, преустановили работа поради обявеното извънредно положение. Това е 
важна мярка, и тя беше взета от почти всички правителства в Европа.  Но също така, бихме искали 
да напомним, че голяма част от нас преустановиха дейност поради масов отказ на събития и 
резервации, дни преди обявяване на извънредно положение у нас. За нас то вече беше настъпило.  
  

Ние, от Българското конгресно бюро, се обръщаме към Вас, като органа, от когото се очаква 
да предложи условията и реда за разпределяне на средствата за компенсации. Българското 
конгресно бюро обединява над 35 малки и средни компании от събитийния и конгресен туризъм. В 
нашите фирми са наети повече от 3000 човека. Годишният оборот на нашите членове  възлиза на над 
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300 млн. лева. Като сектор, ние сме основна част от веригата, която създава работа на българския 
хотелски бизнес. 
  

С налагането на извънредното положение, и забраната за публични събития, на практика 
нашата дейност беше изцяло спряна, без възможности за каквито и да било изключения. За броени 
дни загубихме над 90% от нашия оборот, което ни лиши от възможността да реагираме на случващото 
се със собствени сили. Създадените в обществото страхове от зараза поставят под въпрос реалното 
възстановяване на нашия сектор за неясен период от време, дори и след прекратяването на 
извънредното положение, когато и да се случи това. 
  

Голяма част от нашите служители имат специфични способности и квалификации и в повечето 
случаи са били обучени от нас. Прекратяването на договорите им и изпращането им на борсата за 
безработни на практика ще означава загуба на най-ценния ни ресурс, както и нанасяне на огромни 
щети на целия сектор, които ще изискват още по-дълъг период за възстановяване.  
 

Ето защо се обръщаме към Вас с предложения за промени в проекта на ПМС както следва: 
 

В текста на 
 Чл. 1. (1) На работодател, който поради обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от 

Конституцията на Република България със своя заповед, издадена въз основа на актна държавен 
орган, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни 
работници и служители, може да се изплащат компенсации с цел запазване на заетостта на 
работниците и служителите в предприятието след прекратяване на извънредното положение или 
възстановяване на работа. 

(2) Компенсации по ал. 1 се изплащат когато работата е преустановена за целия период или за 
част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца. 

(3) Компенсацията по ал. 1 е в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец 
януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режима по ал.1 и на което ще бъде запазена 
заетостта за не по-малко от 3 месеца след периода, за който се изплащат компенсации.. 

(4) Работодателят изплаща разликата до пълния размер на брутното трудово възнаграждение 
на лицата по ал. 3 за съответния месец. 

Да се допълни Чл. 2 ал.(2) 

„Както и в случаите на неплатен отпуск“ 

Мотиви: Подкрепа на ликвидността на фирмите, като за периода не са дължими осигуровките към 
НОИ. 

Чл. 7. Националният осигурителен институт изплаща на работодателите компенсациите по чл. 1, ал. 
3 въз основа на обобщената информация, предоставена от Агенцията по заетостта. 

В чл. 7 да се добави следният текст „в срок не по-късно от 10 работни дни, след получаване на 
заявлението по чл. 5“. 

Мотиви: да има предвидимост за ликвидността на предприятията.  

В допълнение, и с оглед на всичко изброено, се обръщаме към Вас с конкретно искане, в 
условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите и служители, преустановили 
работа заради наложеното извънредно положение, да включите специфичните за нашия сектор - 
събитийна индустрия - икономически дейности, което да ни позволи да получим средствата, които ще 
ни помогнат да запазим бизнеса си: 
 
 

32.99 / под код 36.33/ Други разнообразни производства некласирани другаде 

47.99 Търговия на дребно, извън търговските обекти, некласифицирани другаде 



 

55.10 Хотели и подобни места за настяняване 

56.29 Други дейности по приготвяне и доставяне на храна 

56.21 Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод 

59.12 Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания 
(постпродукция) 

59.20 Звукозаписване и издаване на музика 

61.90 Други далекосъобщителни дейности 

68.20 Отдаване под наем и експлоатация на собствени нед.имоти 

73.11 Дейност на рекламни агенции 

74.10 Специализирани дейности в областта на дизайна 

74.30 Преводаческа дейност 

74.90 Други професионални дейности, некласифицирани другаде 

77.33 Даване под наем на офис мебели и техника (вкл. компютри), без оператор 

77.39 Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско 
предназначение, некласифицирани другаде 

79.11 Туристическа агентска дейност 

79.12 Туроператорска дейност 

79.90 Други дейности, свързани с пътувания и резервации 

82.30 Организиране на конгреси и търговски изложения 

90.02 Дейности, свързани с изпълнителско изкуство 

93.29 Други дейности, свързани с развлечения и отдих 

 
 
Като основна асоциация в сектора сме в процес на обсъждания за изготвяне на общи позиции 

с други подобни на нашия бизнес браншови организации.  
Готови сме на разговори с всички институции за приемането на други възможни мерки за 

спасяване на българската икономика в този тежък за света момент. 
 
 
  
  
С уважение, 
 
Теодора Жилкова 
 
Изпълнителен Директор  
Българско Конгресно Бюро 
08888 444 91, gm@bgcb.eu 
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