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Підтримка туризму під час корона кризи
Здійснила низку заходів для підтримки туристичного бізнесу, включаючи: відстрочення
сплати зборів, туристичних податків та збільшення ліквідності. Окрім конкретних
заходів, пов'язаних з туризмом, загальноекономічні втручання підтримують сектор,
включаючи туризм до сфери діяльності Фонду гарантування експорту з метою
можливості надання банківських гарантій на позики для додаткової ліквідності.
Запустила реалізацію програми підтримки бізнесу на суму 75,5 млн. євро в рамках якої
передбачені прямі гранти компаніям туристичної галузі для зниження втрат через
коронавірус (25 млн. євро).
Запустила програму компенсації орендної плати компаніям з галузей роздрібної
торгівлі, готелів та ресторанів, культури і спорту. Бюджет програми становить 101,5 млн.
євро. Кошти будуть виділені у формі прямих грантів та будуть доступні для компаній, річний
оборот яких не перевищує 50 млн. євро.
Як частина заходів з відновлення туристичного сектору, трансформація туристичного сектору
буде здійснюватися шляхом просування інновацій та цифрових технологій шляхом
розвитку туристичних послуг та продуктів.
В країні діє програма, спрямована на збереження робочих місць у галузях, які найбільше
постраждали через спалах коронавірусу (роздрібна торгівля, туризм, пасажирські
перевезення, культура, спорт, розваги та ін.).
Діє програма тимчасового субсидування заробітної плати, яка передбачає
фінансування з державного бюджету до 60% заробітної плати (включно із внесками на
соціальне страхування) у компаніях, які будуть змушені звільняти людей без такої допомоги.
Програма розрахована на 12 місяців, а її бюджет складає 1,5 млрд. болгарських левів (близько
770 млн. євро). Завдяки цьому понад 97 000 робітників змогли зберегти свої робочі
місця.
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Підтримка туризму під час корона кризи
Уряд дозволив підприємствам в сфері туризму і готельного бізнесу відстрочити платежі
в системі соціального забезпечення та обов'язкового страхування, а також ПДВ. Сезонні
працівники в туристичному секторі, які були змушені піти з роботи, отримали
компенсацію в розмірі 600 євро.
Уряд виділив 5,65 млрд євро на підтримку мікропідприємств туристичної галузі у формі
безвідсоткових позик і передбачив таку ж суму на дотації для великих підприємств у формі позик або
облігацій, придбання акцій або цінних паперів. Власники турфірм отримали можливість обговорення умов
надання позики незалежно від розміру бізнесу. Сплату більшості податків відтерміновано, спрощено
форми та процедури подачі податкової звітності та прискорено процедуру податкових
відрахувань.

Цього року в бюджеті країни на розвиток туризму було закладено 240 мільйонів гривень.
Через карантин бюджет переглянули і фінансування забрали повністю.
Закон про державну підтримку сфери культури, креативних індустрій і туризму у
зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням Covid-19:
• звільнення від податку на додану вартість; податку на прибуток та ЄСВ (єдиний соціальний
внесок); земельного податку та податку на нежитлову нерухомість;
• туристичний збір не нараховуватимуть до 31 грудня 2020 року;
• введено податкові пільги на оплату оренди та землі комунальної та державної власності;
• 10-відсоткова ставку ПДВ для туристичних послуг.
Кабінет міністрів виділив 1 мільярд гривень з фонду боротьби з COVID-19 на підтримку
культури і туризму:
590 мільйонів гривень скерують на гранти для інституційної підтримки, стипендій
самозайнятим митцям, підтримки проєктів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та
внутрішнього туризму.
150 мільйонів гривень - на гранти через Український інститут книги.
100 мільйонів гривень - для відбору проєктів на виробництво серіалів патріотичного
спрямування,
50 мільйонів гривень – на підтримку кіно.
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