
 

 

Изх. № 222/25.08.2021 г. 

ДО 

Д-Р СТЕЛА БАЛТОВА, 

МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА 

       

Относно: Предложение за разширяване на обхвата на ваучерите за храна и с 

ваучери за туризъм в България 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАЛТОВА, 

 

Във връзка с Ваше писмо с изх. № Т-92-00-747/24.08.2021 г. относно предложение 

за разширяване на обхвата на ваучерите за храна и с ваучери за туризъм в България 

изразяваме следното становище: 

Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепи внесения в 44-то 

Народното събрание аналогичен законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

туризма.  

Туризмът и свързаните с него дейности имат огромна потребност от мерки за 

възстановяване като най-засегнат от въведените противоепидемични мерки сектор от 

българската икономика. Предложението за разширяване на обхвата на ваучерите за 

храна, като същите да могат да се използват за по-широк спектър туристически услуги в 

България, е мярка, която освен останалите аргументи за подкрепа съответства и на 

предприетите действия в същата посока в други държави. 

Целта на предложението е стимулиране на вътрешния пазар на туристически 

услуги чрез пряко подпомагане на работата на обекти за настаняване, балнеоложки и спа 

центрове, фитнеси, басейни, ски курорти и др., което по веригата за доставки на стоки и 

услуги непряко ще подпомогне и други сектори на българската икономика.  

Освен този безспорен позитивен ефект  предложението за разширяването на 

обхвата на ваучерите за храна и трансформирането им във ваучери за храна и 

туристически услуги може да бъде реализирано само чрез изменение на Наредба № 7 за 

условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като 

оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, т.е. не се изисква 

законова промяна и санкция на Народното събрание, което предполага от 

административна гледна точка бързо и лесно решение и постигане на преследваната цел. 

Трябва обаче да отбележим, че разширявайки обхвата на стоките и услугите, 

които могат да се заплащат с ваучери, трябва да се предвиди и повишаване на годишния 

и месечния лимит на същите.  

Също така, имайки предвид, че в действащата нормативна уредба (Наредба № 7 

от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на 

дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор) 



 

 

съществуват ограничения за ползване на ваучерите за храна, като същите не могат да 

бъдат ползвани като разплащателно средство за покупката на вино, спиртни напитки, 

пиво, тютюневи изделия (цигари, пури, пурети, тютюн за лули, тютюн за дъвчене, тютюн 

за смъркане и др.), както и да се заменят срещу пари, смятаме, че „новите“ ваучери за 

храна и туристически услуги трябва да дават допълнителни възможности за ползването 

им като например за покупка на напитки с алкохолно съдържание до 40 proof  или до 20 

обемни процента. Това ни предложение е мотивирано освен от факта, че туристическата 

дейност и присъщата й дейност на заведения са свързани и с консумация на алкохол, а 

също и от обстоятелството, че по този начин ще бъде подпомогнато българското 

лозарство, винопроизводството, някои земеделски култури като хмел, ечемик, както и 

пивопроизводството, които също изпитват трудности в настоящата ситуация и при които 

запазването на дейността и заетостта също трябва да бъдат подкрепени.  

 

 

С УВАЖЕНИЕ,  

 

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АСОЦИАЦИЯ 

НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В 

БЪЛГАРИЯ      


