
ПРАВАТА НА ТУРИСИТЕ И 

ТУРОПЕРАТОРИТЕ ПРИ 

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 
 
I. Информация за клиенти – 
потребители на туристически услуги: 
1. Проблеми за потребителите, 
сключили договор с туроператор за 
предоставяне на туристически услуги 

1.1. Относно възможността да се 
упражни правото на прекратяване на 
договора, поради възникналите 
непреодолими и извънредни 
обстоятелства, във връзка с 
разпространение на COVID-19 
(коронавирус), трябва да се има предвид 
следното: 
Съветите на Комисия за защита на 
потребителите и на Министерството на 
туризма са да не се прибързва с 
анулирането на сключени договори с 
туроператори. При невъзможност да се 
осъществи пътуване на първоначално 
избраната дата, се препоръчва на 
туроператорите да предложат на 
клиентите пренасрочване на екскурзиите 
или възстановяване на заплатената сума 
под формата на ваучер за бъдещи услуги. 
Тези варианти на действие са 
подходящи, като в еднаква степен 
защитават интереса и на потребителите и 
на Туроператора. Това е така, тъй като, 
от една страна извънредните мерки са 
временни, а от друга - изборът на 
алтернатива на възстановяване на 
сумата е добър компромис, който ще 
спомогне за намаляване риска от фалити 
на туристическите агенции. Също така 
до анулации е добре да се прибягва 
непосредствено преди датата на 
планираното пътуване, поради 
динамичното развитие на обстановката. 
Извън горното, съгласно Директива (ЕС) 
2015/2302 на Европейския парламент 
относно пакетните туристически 

RIGHTS OF TOURISTS AND 

TRAVEL AGENCIES DURING THE 

STATE OF EMERGENCY 

 
 
 
I. Information for customers - consumers 
of tourist services: 
1. Problems for consumers who have 
contracted with a Tour Operator to provide 
tourist services 

1.1. With regard to the possibility of 
exercising the right to terminate the 
contract due to unavoidable and 
extraordinary circumstances in connection 
with the spread of COVID-19 (coronavirus), 
the following should be considered: 
 
The advice of the Consumer Commission 
and the Ministry of Tourism is not to rush 
and cancel contracts with Tour Operators. 
If it is not possible to travel on the originally 
chosen date, it is recommended that the 
Tour Operators offer their clients with 
either a rescheduling of excursions or a 
refund of the amount paid in the form of a 
voucher for future services. These variants 
of action are appropriate, equally protecting 
the interest of both consumers and Tour 
Operators. This is because, on the one 
hand, extraordinary measures are 
temporary and on the other hand, choosing 
an alternative of reimbursement is a good 
compromise that will help to reduce the 
risk of bankruptcy of Travel Agencies. It is 
also advisable to perform cancellations 
immediately before the date of the planned 
trip due to the dynamic development of the 
situation. 
Apart from the above, according to Directive 
(EU) 2015/2302 of the European 
Parliament on package travel and related 
travel services and particularly art. 89, 
para. 5 and 6 of the Tourism Act, the right 
to terminate the contract is granted to the 
consumer for a package travel before its 
execution without paying any termination 



пътувания и свързаните пътнически 
услуги и чл. 89, ал.5 и 6 от Закона за 
туризма, се предоставя право на 
потребителя да прекрати договора за 
туристически пакет, преди започването 
на изпълнението му, без да заплаща 
никаква такса за прекратяване, в случай 
на непреодолими и извънредни 
обстоятелства, настъпили или случващи 
се в мястото на дестинацията или в 
непосредствена близост до него, които 
засягат значително изпълнението на 
туристическия пакет или превоза на 
пътници до дестинацията. Това може да 
включва, значителни рискове за 
човешкото здраве, като огнище на 
сериозна болест на мястото на 
пътуването и др., които правят 
невъзможно безопасното пътуване до 
дестинацията. 
При прекратяване на договора за 
туристически пакет, пътуващият има 
право на пълно възстановяване на 
всички направени плащания за 
туристическия пакет, но няма право на 
допълнително обезщетение. Съгласно т. 
68д, §1 от Допълнителните разпоредби на 
Закона за туризма "Непреодолими и 
извънредни обстоятелства" са 
обстоятелства, които са извън контрола 
на страната, която се позовава на тях, и 
последиците от които не биха могли да се 
избегнат, дори ако са били предприети 
всички разумни мерки за тяхното 
предотвратяване.  
На основание чл. 306, ал. 2 от Търговския 
закон „Непреодолима сила е 
непредвидено или непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, 
възникнало след сключването на 
договора“. 
В този смисъл, епидемията от 
коронавирус в световен мащаб 
представлява непреодолима 
сила/непреодолими и извънредни 
обстоятелства, по отношение на договори 
сключени преди обявяването й. За 
начална дата на събитието, можем да 
приемем официалното й обявяване в 
Китай на 20.01.2020, въпреки това в 
зависимост от дестинацията, до която 

fee. This right can be executed in case of 
compelling and extraordinary 
circumstances, occurring or happening at 
the place of destination or in the immediate 
vicinity, which significantly affect the 
implementation of the package or the 
carriage of passengers to the destination. 
This may include significant risks to 
human health, such as the outbreak of 
serious illness at the place of travel, etc., 
which make it impossible to travel safely to 
the destination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upon termination of the package contract, 
the consumer-traveller is entitled to a full 
refund of all payments made for the 
package, but is not entitled to additional 
compensation. According to item 68e, §1 of 
the Supplementary Provisions of the 
Tourism Act, "Insurmountable and 
Extraordinary Circumstances" are 
circumstances beyond the control of the 
country invoking them and the 
consequences of which cannot not be 
avoided, even if all reasonable steps have 
been taken to prevent that. 
 
Pursuant to art. 306, para. 2 of the 
Commercial Law "Force majeure is an 
unforeseen or unforeseeable event of an 
extraordinary nature occurring after the 
conclusion of the contract". 
In this sense, the worldwide coronavirus 
epidemic constitutes as force majeure / 
force majeure and contingency in respect of 
contracts concluded prior to its 
announcement. 20th of January 2020 may 
be considered the starting date of the 
outbreak as officially declared by China. 
Nevertheless, depending on the travel 
destination, the start date may vary, 
depending on the date of the outbreak of 
the epidemic there, or the date of 
introduction of restrictive measures 



пътувате, началната дата може да 
варира, с оглед датата на обявяване на 
епидемия там, респективно датата на 
въвеждане на ограничителни мерки, 
възпрепятстващи пътуването.  
В хипотезата на сключен договор за 
предстоящо пътуване до дестинация, в 
която няма констатирани случаи на 
коронавирус или все още няма въведени 
ограничения и обявена епидемия, е 
възможно Туроператорът да откаже да 
приеме прекратяване на договора на 
това основание. С оглед обаче на 
ситуацията в България и опасността от 
заразяване, при евентуално предприето 
пътуване, считаме, че подобен отказ би 
бил неоснователен в някои хипотези. 
Това важи особено в случай, в които до 
съответната дестинация се достига със 
самолет и това обосновава необходимост 
да се премине през летища, доколкото 
последните са места, с по-голяма 
опасност от зараза. Още повече, ако сте 
на възраст, която попада в рискова група 
от заразяване с Коронавирус, със 
сигурност всяко едно пътуване по време 
на пандемията би представлявало 
опасност за здравето. 
Към настоящия момент, всяка държава е 
предприела различни мерки за 
ограничение на разпространението на 
Короновируса. Има страни, които спират 
всички международни полети от и до 
страната и други, които спират полети от 
конкретни дестинации. Има държави, 
които, макар да не са забранили 
влизането в границите им, са наложили 
извънредни мерки, които не позволяват 
предоставяне на туристически услуги. 
Все още има страни, в които не са 
установени заразени с вируса и 
съответно, част от тях не са предприели, 
каквито и да било мерки. Ето защо, 
обръщаме специално внимание, че е 
възможно да съществуват хипотези, в 
които за прекратяване на договора ще се 
прилагат общите условия по същия, а не 
посочените по-горе разпоредби. В тази 
връзка сме готови да разгледаме Вашия 
случай и да ви дадем конкретно 
становище. 

preventing travel. 
 
 
 
In the case of a contract for an upcoming 
trip to a destination in which no cases of 
coronavirus have been detected or no 
restrictions have yet been introduced and 
an epidemic has been declared, the Tour 
Operator may refuse to accept termination 
of the contract on this basis. However, in 
view of the situation in Bulgaria and the 
risk of contamination, in the event of 
already undertaken trip, we believe that 
such a refusal would be unfounded in some 
hypotheses. This is especially the case 
where the destination is reached by plane 
and this justifies the need to cross airports 
as long as the latter are places with a 
higher risk of contamination. Moreover, if 
you are at age that poses Coronavirus risk, 
any trip during the pandemic would 
certainly be a health hazard. 
 
 
 
 
To date, each country has taken various 
measures to limit the spread of 
Coronovirus. There are countries that stop 
all international flights to and from the 
country, and others that stop flights from 
specific destinations. There are countries 
which, although they have not prohibited 
entry into their borders, have imposed 
extraordinary measures that do not allow 
the provision of tourist services. There are 
still countries in which the virus has not 
been identified and, accordingly, some have 
not taken any measures. Therefore, we 
should pay special attention to the 
possibility that there may be situations in 
which the general terms and conditions still 
apply in regards to the termination of the 
contract. In this regard, we are ready to 
look into your case and give you a specific 
opinion. 
 
 
 
 



 
1.2. Необходими действия, които да 
бъдат предприети за прекратяване на 
договора 

Пътуващите следва да се обърнат към 
туроператора, като заявят своето 
желание да прекратят сключения 
договор. От своя страна, туроператорът 
ще ги уведоми за действията, които ще 
предприеме, и вариантите за реакция, с 
които той разполага в случая. 
Българските туроператори, (в 
съответствие с разпоредбите на Закона 
за туризма, които са в синхрон с общото 
прилагане на Директива (ЕС) 2015/2302 
на Европейския парламент относно 
пакетни туристически пътувания и 
свързани туристически услуги в целия 
Европейски съюз), следва да предложат 
адекватни действия, които биха били 
разумни и за двете страни, за да се 
удовлетворят очакванията на 
пътуващите и ситуацията да бъде 
разрешена още в процеса на преговори. 
Към настоящия момент вариантите, 
които се предлагат от повечето 
туроператори са възстановяване на 
сумата, изпълняване на услугата в друг 
период или възстановяване на сумата 
под формата на ваучер за последващи 
услуги, предоставяни от туроператора. 
В случай, че изберете да прекратите 
договора, съгласно чл. 4, ал. 1 от Законът 
за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г., срокът за възстановяване 
на сумите от страна на туроператора е 
един месец след отмяна на извънредното 
положение, а не предвиденият в Закона 
за туризма 14 дневен срок. 
 
1.3. Информация за конкретни 
дестинации и предстоящи пътувания 
Може да се информирате за наличие на 
потенциални рискове за сигурността в 
дадена географска точка на сайта на 
Министерството на външните работи. 
https://www.mfa.bg/bg/customnews/mai
n/24736 
Към настоящия момент, Министърът на 

1.2. Necessary actions to be taken to 
terminate the contract 
 

Consumers-travellers should contact the 
Tour Operator, stating their desire to 
terminate the contract. In turn, the Tour 
Operator will notify them of the possible 
actions and the response options that are 
available in the particular case. The 
Bulgarian Tour Operators (in line with the 
provisions of the Tourism Act, which are in 
line with the general implementation of 
European Parliament Directive (EU) 
2015/2302 on package travel and related 
tourist services throughout the European 
Union) should propose adequate actions 
which would be reasonable for both parties 
in order to meet the expectations of 
travellers and to resolve the situation as 
early as the negotiation process starts. As 
of now, the options offered by most Tour 
Operators are reimbursement, re-service, or 
reimbursement in the form of a follow-up 
voucher provided by the Tour Operator. 
In case you choose to terminate the 
contract in accordance with Art. 4, para. 1 
of the Law on Measures and Actions during 
the State of Emergency, announced by a 
decision of the National Assembly of March 
13, 2020, the deadline for reimbursement 
by the Tour Operator shall be one month 
after the repeal of the state of emergency, 
and not the one provided for in the Law on 
Emergency tourism, which is 14 days. 
 
 
 
 
 
 
1.3. Information on specific destinations and 
upcoming trips 

You may be informed of potential security 
risks at a specific geographical point by the 
website of Ministry of Foreign Affairs. 
https://www.mfa.bg/bg/customnews/mai
n/24736 
 
To date, the Minister of Tourism has issued 
an Order on 17.03.2020, which ceases all 
activities in the field of tourism until 



туризма издаде заповед на 17.03.2020г., 
с която се преустановяват всякакви 
дейности в областта на туризма до 
13.04.2020г. В така създалата се 
обстановка, всеки потребител има 
правото да вземе решение за 
предстоящите от него пътувания след 
тази дата, като има предвид, че ако не 
бъде постигнато споразумение с 
туроператора, разрешаването на 
евентуален спор може да бъде отнесено 
към съда като компетентен орган да 
постанови исканото решение. 
Предстоят и законодателни промени с 
цел намаляване негативните последици 
за туристическия бранш, които могат на 
ограничат някои от предвидените до сега 
права и за двете страни. 
 
2. Възможни проблеми за потребители, 
организирали сами пътуването си 

2.1. Всяка авиокомпания публикува на 
сайта си възможните действия, които 
могат да предприемат клиентите й по 
повод отменени полети, от страна на 
компанията или отмяна на пътуването от 
страна на клиента, поради настъпилата 
пандемия. 
2.2. Платформите за резервации "Air bnb" 
и "Booking" също публикуват на 
сайтовете си възможности за анулиране 
на резервации, на основание 
настъпилата пандемия.  
2.3. Резервации в хотел, могат да бъдат 
анулирани при позоваване на 
непреодолима сила, като насрещната 
страна следва да Ви възстанови 
заплатената сума. 
2.4. Пътувания със сухопътен транспорт 
също могат да бъдат анулирани при 
позоваване на непреодолима сила, като 
насрещната страна следва да Ви 
възстанови заплатената сума или да Ви 
предложи алтернативен маршрут до 
определена дестинация ако е възможно. 
 
II. Информация за клиенти – 
предоставящи туристически услуги 
 

1. Обща информация 
Въпреки че основната ни грижа е 

13.04.2020. In such a situation, every 
consumer has the right to decide on 
his/her journeys after that date. If no 
agreement is reached with the Tour 
Operator, the settlement of a possible 
dispute may be referred to the court as a 
competent authority. 
 
 
 
 
Legislative changes are also forthcoming to 
reduce the negative effects on the tourism 
industry, which may limit some of the 
rights envisaged so far for both parties. 
 
 
2. Possible problems for customers who 
organized their trip themselves 

2.1. Each airline publishes on its site the 
possible actions that can be taken by its 
customers in the event of cancelled flights 
by the company or cancellation of the trip 
by the client due to a pandemic. 
 
 
2.2. The booking platforms "Air BNB" and 
"Booking” published on their sites the 
possibility of cancelling reservations based 
on the pandemic. 
 
2.3. Hotel bookings can be cancelled upon 
invocation of force majeure and the 
counterparty should refund you the 
amount paid. 
 
2.4. Land journeys can also be cancelled if 
force majeure is invoked, with the 
counterparty reimbursing you or offering 
you an alternative route to a particular 
destination if possible. 
 
 
 
II. Customer information - providing 
tourist services 
 
1. General information 

 
Although our primary concern is citizens' 
health, the European Commission is also 



здравето на гражданите, Европейската 
комисия активно следи и 
икономическите последици от 
коронавируса за държавите от ЕС и 
извън него. В този смисъл се подготвя 
предприемане на мерки за подпомагане 
на икономиката и в частност на 
туристическия бранш, както на 
европейско, така и на национално ниво. 
На страницата на Министерство на 
туризма, може да откриете препоръки, 
във връзка с разпространението на 
вируса. 
http://www.tourism.government.bg/bg/kat
egorii/novini/preporuki-na-ministerstvoto-
na-turizma-vuv-vruzka-s-
razprostranenieto-na 
 
Със заповед на Министъра на туризма от 
17.03.2020г. временно се преустановяват 
организираните пътувания на български 
граждани в чужбина, организираните 
пътувания на чуждестранни граждани у 
нас, както и всички организирани 
туристически посещения в рамките на 
вътрешния туризъм. Временно се 
преустановяват също организираните 
посещения, представляващи 
допълнителни туристически услуги по 
смисъла на Закона за туризма. Срокът за 
преустановяване на организираните 
пътувания е до 13 април 2020 г. 
включително. 
На основание чл. 306, ал. 2 от Търговския 
закон „Непреодолима сила е 
непредвидено или непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, 
възникнало след сключването на 
договора“. В този смисъл, епидемията от 
коронавирус в световен мащаб 
представлява непреодолима сила, по 
отношение на договори сключени преди 
обявяването й. За начална дата на 
събитието, можем да приемем 
официалното й обявяване в Китай на 
20.01.2020, въпреки това в зависимост 
от дестинацията, до която пътувате, 
началната дата може да варира с оглед 
датата на обявяване на епидемия там, 
респективно датата на въвеждане на 
ограничителни мерки.  

actively monitoring the economic 
implications of the coronavirus for EU and 
non-EU countries. In this sense, measures 
are being taken to support the economy 
and in particular the tourism industry, 
both at European and national level. 
On the Ministry of Tourism's website, you 
can find recommendations regarding the 
spread of the virus. 
http://www.tourism.government.bg/bg/kat
egorii/novini/preporuki-na-ministerstvoto-
na-turizma-vuv-vruzka-s-
razprostranenieto-na 
 
 
 
By order of the Minister of Tourism of 
17.03.2020. the organized trips of 
Bulgarian citizens abroad, the organized 
trips of foreign nationals in Bulgaria, as 
well as all organized tourist visits within the 
framework of domestic tourism are 
temporarily suspended. Organized visits 
representing additional tourist services 
within the meaning of the Tourism Act shall 
also be suspended. The period for the 
suspension of organized travel is until 13 
April 2020 inclusive. 
 
 
 
Pursuant to art. 306, para. 2 of the 
Commercial Code "Force majeure is an 
unforeseen or unforeseeable event of an 
extraordinary nature occurring after the 
conclusion of the contract". In this sense, 
the worldwide coronavirus epidemic is an 
insurmountable force with regard to 
contracts concluded prior to its 
announcement. 20th of January 2020 may 
be considered the starting date of the 
outbreak as officially declared by China. 
Nevertheless, depending on the travel 
destination, the start date may vary, 
depending on the date of the outbreak of 
the epidemic there, or the date of 
introduction of restrictive measures 
preventing travel. 
 
 
2. Possible solutions: 



 
2.Възможни решения: 
 
2.1. За много от Вас ще възникне 
задължение за възстановяване на суми 
по заявени туристически услуги, които се 
налага да бъдат анулирани. В тази 
връзка е добре да се предвидят няколко 
възможности за Вашите клиенти – 
отлагане изпълнение на услугата, 
задържане на заплатената сума за 
използване на услуги в бъдещ период 
(издаване на ваучер за услуги на 
определена стойност), разсрочено или 
отсрочено възстановяване на сумите.  
Важно е да знаете, че в хипотеза на 
сключен договор при вече обявено 
извънредно положение, клиентът не може 
да иска прекратяване на договора, 
позовавайки се на непреодолима сила, 
тъй като е бил наясно със 
съществуването й към подписване на 
договора.  
2.2 За тези от Вас, които имат сключени 
договори с други търговци за 
туристически услуги, е важно да знаете, 
следното: 
Търговският закон урежда хипотезите на 
непреодолима сила и стопанска 
непоносимост в чл. 306 и чл. 307, като в 
зависимост от характера на сключения 
договор, варират и правата на страните. 
В случай, че Вие дължите изпълнение по 
договор, може да се позовете на 
форсмажор/непреодолима сила, по повод 
епидемията от коронавирус като няма да 
носите отговорност за неизпълнението 
ако то се дължи на свързани с 
епидемията обстоятелства. В допълнение, 
следва да уведомите незабавно 
насрещната страна за настъпилата 
непреодолима сила и невъзможността Ви 
да изпълните задължението си по 
договора. В този случай  не дължите 
предвидените неустойки, лихви, 
обезщетение за пропуснати ползи и 
претърпени вреди, поради наличието на 
форсмажорно обстоятелство. Дължите 
обаче основното изпълнение по договора 
ако е възможно или връщане на 
полученото по него.  

 
2.1. For many of you, there will be an 
obligation to refund already requested 
travel services that have to be cancelled. In 
this regard, it is advisable to consider 
several options for your customers - 
delaying the execution of the service, 
withholding the amount paid for using 
services in the future (issuing a voucher for 
services of a certain value), deferred or 
deferred refunds. 
 
 
 
It is important to know that in the case of a 
contract concluded in a state of emergency, 
the client cannot claim termination of the 
contract, invoking force majeure, since he 
was aware of its existence at the time of 
signing the contract. 
 
 
2.2 For those of you who have contracts 
with other tourism retailers, it's important 
to know the following: 
 
The Commercial Code regulates the 
hypotheses of force majeure and economic 
intolerance in art. 306 and art. 307, 
depending on the nature of the contract, 
the rights of the parties vary. 
In the event that you owe performance 
under a contract, you may rely on force 
majeure / force majeure for the coronavirus 
epidemic, and you will not be liable for 
failure if it is due to epidemic-related 
circumstances. In addition, you must notify 
the counterparty immediately of any force 
majeure and your inability to fulfil your 
contractual obligation. In this case, you do 
not owe the anticipated penalties, interest, 
compensation for lost profits and damages 
due to the existence of force majeure. 
However, you owe the principal 
performance of the contract, if possible, or 
the return of the contract received. 
 
 
 
However, if you are already in default before 
the force majeure, you cannot rely on the 



Ако обаче сте изпаднали в забава, преди 
настъпването на форсмажор, нямате 
възможност да се позовете на последния. 
В допълнение, липсата на валидно 
уведомление до насрещната страна по 
договора би довело до пълна отговорност 
за настъпилите вреди от неизпълнението. 
Съгласно разпоредбата на чл. 306 ал. 4 от 
ТЗ – докато трае непреодолимата сила, 
изпълнението на задълженията и на 
свързаните с тях насрещни задължения 
се спира, което означава, че всички 
срокове по договора между страните не 
текат, до приключване на 
обстоятелствата, основаващи 
непреодолима сила. 
Чл. 306 ал. 5 от ТЗ предвижда, че ако 
непреодолимата сила трае толкова, че 
кредиторът вече няма интерес от 
изпълнението, той има право да 
прекрати договора. Това право има и 
длъжникът. Договорът се разваля, въз 
основа на уведомление до другата 
страна, извършено в правната форма, в 
която е сключен самият договор. 
На основание чл. 307 от ТЗ, съдът може 
по искане на една от страните да измени 
или да прекрати договора изцяло или 
отчасти, когато са настъпили такива 
обстоятелства, които страните не са 
могли и не са били длъжни да предвидят, 
и запазването на договора противоречи 
на справедливостта и добросъвестността. 
Тази разпоредба визира настъпване на 
стопанска непоносимост, в случая при 
условията на развиващата се пандемия.  
Възможно е взаимоотношенията между 
страните да се преуредят, въз основа на 
отстъпки и от двете страни, чрез 
допълнително споразумение. 
2.3. С приемането на Закона за мерките 
и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г., 
се предвиди възможност да бъде 
предоставена държавна помощ на някои 
категории работодатели, изпълняващи 
определен вид икономическа дейност. 
Сред посочените икономически дейности 
са туристическо и друго краткосрочно 
настаняване, туристическа агентска и 

latter. In addition, failure to provide a valid 
notice to the counterparty would lead to full 
liability for the damage suffered by the 
default. 
In accordance with the provision of art. 306 
para. 4 of the Commercial Code - while the 
force majeure lasts, the fulfilment of the 
obligations and the related mutual 
obligations is suspended, which means that 
all the terms of the contract between the 
parties do not expire, until the 
circumstances, based on the force majeure, 
end. 
Art. 306 para. 5 of the Commercial Code 
provides that if the force majeure lasts so 
long that the creditor is no longer interested 
in the performance, he is entitled to 
terminate the contract. The debtor also has 
this right. The contract shall be terminated 
on the basis of a notice to the other party 
made in the legal form in which the 
contract itself was concluded. 
Pursuant to art. 307 of the Commercial 
Code, the court may, at the request of one 
of the parties, modify or terminate the 
contract regarding the whole contract or 
some parts of it. In its decision, the court 
shall consider when such unforeseen 
circumstances have occurred, and whether 
the preservation of the contract is in 
contradiction to fairness and integrity. This 
provision calls for economic intolerance, in 
this case, in the context of a developing 
pandemic. 
Relations between the parties may be 
rearranged, based on concessions from 
both parties, through an additional 
agreement. 
 
2.3. The adoption of the Law on Measures 
and Actions during the State of Emergency, 
announced by a decision of the National 
Assembly on 13 March 2020, provided for 
the possibility of granting state aid to 
certain categories of employers engaged in a 
certain type of economic activity. Among 
these economic activities are tourist and 
other short-term accommodation, travel 
agency and operator activity; other travel 
and booking activities, hotels, etc.  
Upon termination of contracts for tourist 



операторска дейност; други дейности 
свързани с пътувания и резервации, 
хотели и др. 
При прекратяване на договори за 
туристически услуги, разполагате с по-
дълъг срок за възстановяване на 
платените суми. Съгласно чл. 4, ал. 1 от 
Законът за мерките и действията по 
време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., срокът за 
възстановяване на сумите от страна на 
туроператора е един месец след отмяна 
на извънредното положение, а не 
предвидения в Закона за туризма 14 
дневен срок. 
Съгласно чл. 6 от същия закон, до 
отмяната на извънредното положение не 
се прилагат последиците от забава за 
плащане на задължения на частноправни 
субекти, включително лихви и неустойки 
за забава, както и непаричните 
последици като предсрочна изискуемост, 
разваляне на договор и изземване на 
вещи. Тази разпоредба следва да се 
прилага спрямо всички двустранни 
договори сключени от ваша страна. 
 

services, you have a longer period to 
recover the paid amounts. According to Art. 
4, para. 1 of the Law on Measures and 
Actions during the State of Emergency, 
announced by a decision of the National 
Assembly of March 13, 2020, the deadline 
for reimbursement by the tour operator is 
one month after the repeal of the state of 
emergency, and not the one provided in the 
Law on Emergency tourism, which is 14 
days.  
According to Art. 6 of the same law, until 
the cancellation of the state of emergency, 
the consequences of late payment for 
obligations of private entities, including 
interest and penalties for late payment, as 
well as non-monetary consequences such 
as early payment, termination of contract 
and seizure of property, shall not apply. 
This provision should apply to all bilateral 
contracts concluded by you. 
 

 

 


