
КРЪГЛА МАСА: 
ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В 
ТУРИЗМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА



МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 
ЛИЦА ОСИГУРЕНИ В НЕМСКИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ КАСИ

С официално писмо Номер: RS 2019 / 483 от 20.09.2019 г. Федерално сдружение на

здравните каси (GKV-Spitzenverband) добавя България в списъка на държави, в които

могат да бъдат предоставяни услуги по превантивна медицина в амбулаторни

условия в признати курорти по смисъла на чл. 23 ал. 2 от Социалния кодекс (SGB V).

Затова съгласно чл. 13 ал. 2 от Социалния кодекс (SGB V) е възможно възстановяване

на разходи и за ползвани в България услуги по превантивна медицина.
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▰ Законово здравноосигурено в Германия лице може да използва тази възможност за

профилактика веднъж на всеки 3 г. (освен когато е налице медицинска

необходимост, пациентите могат да получат разрешения и на по-кратки интервали).

▰ Ако здравноосигуреният може да представи предписание на лекуващия си лекар,

здравната каса покрива разходите за лекарски процедури и около 90 % от средствата

за лечение. За останалите разходи като настаняване, пътни разходи или туристически

такси, на застрахованите обикновено се отпуска еднократна субсидия. Тя е различна

за всяка отделна здравна каса.
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▰ За да може да се възползват от тази възможност първото и най-важно изискване към

хотелиерите е балнео и СПА центровете да бъдат сертифицирани по закона за туризма.

Процедурата по сертификация е подробно разяснена на сайта на МТ, в сектор

„Административни услуги“. Наетият персонал следва да е висококвалифициран, с

перфектно владеене на немски език. Предоставяните услуги в съответния балнео и СПА

център следва да са включени в списъка на услугите, които се поемат от немските здравни

каси.

▰Другата възможност е да съответния хотел сам да предприеме действия и да се рекламира

на изложения, панаири, семинари или директен маркетинг сред осигурените лица. Може да

се свърже с лични лекари в Германия, както и да използва всички възможни канали, които

счита за удачни.
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▰На етап е разработването на Споразумението за партньорство - документът, който определя

целите и приоритетите на Република България при използване на средствата от Европейските

структурни и инвестиционни фондове за новия програмен период

▰В областта на туризма, интервенциите ще бъдат фокусирани върху опазване, развитие и

популяризиране на публичните туристически активи и свързаните с тях туристически услуги, като ще

се акцентира на специализираните и нишови продукти, в които конкретната локация има потенциал,

при следване на стратегическия подход за специализация на деветте туристически района в страната.

▰При осъществяване на интервенциите, свързани с опазване, развитие и популяризиране на

културното наследство, ще бъде следван стратегически подход, като подкрепата ще бъде

съсредоточена върху предварително определени обекти от национално и световно значение, имащи

най-голям потенциал за привличане на туристи и съответно за генериране на растеж, алтернативна

заетост и намаляване на процеса на обезлюдяване в регионите, особено в такива, в които културното

наследство е единственият ресурс.
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ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ПРИОРИТЕТИ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 
2021 – 2027 г.
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▰ Най-важният принцип, който характеризира новия период, е че фокусът ще бъде върху

територията на страната, без да се дефинират стриктни административни граници (с

изключение на деленето на градски/селски райони).

▰Бенефициенти:

✓ Разширяване на крайния брой бенефициенти в програмата

✓ За новия програмен период се предвижда основен бенефициент по програмата да са

Партньорства - между централни публични органи/ общини/ областни администрации/

НПО/ икономически оператори, т.е. взаимодействие между различни групи бенефициенти

и заинтересовани страни на местно и регионално ниво с обща цел - комплексно решаване

на предизвикателства на по-голяма територия и обхващащи по-голям дял от населението.

▰ Приоритетни оси

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА 
ПЕРИОДА 2021-2027 г. 



НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МСП ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

▰ В процес на подготовка е „Национална Стратегия за МСП“ за периода 2021-2027 г.

с отговорен орган Министерство на икономиката, съвместно с Изпълнителната агенция за

насърчаване на малките и средните предприятия, чиято основна цел ще бъде да насърчи

МСП да задържат и увеличат темповете на растеж, чрез фокусирана подкрепа в следните

шест приоритетни области: Предприемачество; Достъп до пазари; Достъп до

финансиране; Дигитализация и умения; По-добро регулиране; Околна среда.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА 2021-2027 Г.

▰ По тази програма ще се финансира:

✓ Дигиталната трансформация на предприятията;

✓ Развитието и използването на ИКТ и изкуствен интелект (ИИ);

✓ Подкрепа за подобряване достъпа на МСП до технологии, базирани на изкуствен интелект,

изчислителен капацитет и облачни платформи;

✓ Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни

технологии;

✓ Насърчаване на прехода към кръгова икономика/ресурсна ефективност

✓ Засилване на предприемачеството;

✓ Насърчаване на стартиращи предприятия.



9

▰ Част от финансирането ще бъде насочено към изпълнението на интегрирани

стратегически проекти. Те ще се обосновават от гледна точка на осезаемо въздействие и

стратегическо значение за трансграничния регион.

▰Регионалните съвети за развитие ще имат правомощия при вземане на решения на

регионално ниво за проектите, финансирани чрез интегриран стратегически подход,

обхващащ много по-голяма част от програмната територия, които да имат по-голямо

икономическо въздействие и да могат да решат комплексно специфични нужди в

различни територии от двете страни на границата.

▰Предвижда се да бъде създаден Фонд за малки проекти, който да подпомага Малки и

средни предприятия в граничните области.

ПРОГРАМИ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРЕЗ

НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 г.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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