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§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Туристически дейности са: 

1. туроператорската дейност: 

а) за извършване на международен и вътрешен туризъм; 

б) за извършване на вътрешен туризъм; 

2. туристическата агентска дейност; 

3. хотелиерството; 

4. ресторантьорството; 

5. предоставянето на допълнителни туристически 

услуги.” 

2. В ал. 3 т. 2 се изменя така: 

„2. места за настаняване – вили, семейни хотели, 

пансиони, хостели, почивни станции,  къщи за гости, стаи за 

гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги;”. 

§ 2. Създава се нов чл. 3а: 

„Чл. 3а. Според постоянното местоживеене на 

потребителя на туристическите услуги туризмът е: 

1. международен туризъм, който включва: 

а) входящ туризъм – туристически пътувания, извършвани 

от лица, които не живеят постоянно на територията на страната; 

б) изходящ туризъм – туристически пътувания от 

страната към друга държава; 

2. вътрешен туризъм, който включва: туристически 

пътувания в границите на Република България, извършвани от 

лица, които постоянно живеят на територията й.” 

§ 3. Създава се чл. 3б: 

„Чл. 3б. Според организационната форма туризмът е: 

1. организиран туризъм – извършва се чрез 

туроператори и туристически агенти; 
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2. неорганизиран туризъм – извършва се 

самостоятелно от туриста без участието на туроператори и 

туристически агенти.” 

§ 4. Досегашният чл. 3а става чл. 3в. 

§ 5. В чл. 5а се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В т. 3 след думата „разработва” се поставя запетая 

и се добавя „утвърждава”. 

2. В т. 17  думите „по търговия и” се заменят със 

„за”. 

§ 6. В чл. 7, ал. 5, т. 1 думата „утвърждава” се 

заменя с „одобрява и предлага на председателя на Държавната 

агенция по туризъм за утвърждаване”. 

§ 7. В чл. 9а се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 5 думата „продоволствието” се заменя с 

„храните”. 

2. Създава се нова ал. 6: 

„(6) Представителите на национално представените 

туристически сдружения на туроператорите и туристическите 

агенти по ал. 3, на национално представените туристически 

сдружения на хотелиерите и ресторантьорите по ал. 4 и на 

национално представените туристически сдружения и други 

юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към 

развитието на плажовете и ски-пистите по ал. 5, участват с 

право на съвещателен глас при взимането на решения.” 

3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8. 

§ 8. В чл. 10, ал. 3, т. 3 накрая се добавя „и 

утвърждава правилник за организацията на работа и дейността на 

комисията”. 

§ 9. В глава втора наименованието на раздел IV се 

изменя така:  

„Туристически сдружения и туристически информационни 

центрове” 

§ 10. Член 11 се изменя така: 

“Чл. 11. (1) Туристическо сдружение е сдружение с 

нестопанска цел, създадено с цел развитие на туризма и вписано 

в Националния туристически регистър. 

(2) Туристическите сдружения се създават на 

териториален, професионален и продуктов принцип и могат да 

бъдат: 

1. териториални (регионални и местни); 

2. браншови и продуктови. 

(3) Регионално туристическо сдружение е сдружение, 
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което се създава на регионален териториален принцип и 

обединява местни туристически сдружения и лица, извършващи 

туристическа дейност или предоставящи допълнителни 

туристически услуги, както и други лица, имащи отношение към 

развитието на туризма на съответната територия. 

(4) Местно туристическо сдружение е сдружение, което 

се създава на територията на една или повече съседни общини и 

обединява лица, извършващи туристическа дейност или 

предоставящи допълнителни туристически услуги, както и други 

лица, имащи отношение към развитието на туризма на съответната 

територия. 

(5) Браншово туристическо сдружение е сдружение, което 

обединява на професионален принцип туристически сдружения и 

лица, предоставящи основни, допълнителни и съпътстващи 

туристически услуги. 

(6) Продуктово туристическо сдружение е сдружение, 

което представлява интересите на определен вид/видове 

туризъм.” 

§ 11. Създават се чл. 11а, 11б и 11в: 

„Чл. 11а. (1) Вписването в Националния туристически 

регистър се извършва въз основа на заявление по образец, 

подадено от лицето с право да управлява и/или представлява 

сдружението или от негов упълномощен представител, към което 

се прилагат следните документи: 

1. препис от съдебното решение за регистрация; 

2. копие на удостоверението за актуално състояние, 

издадено от съда по регистрация; 

3. копие от действащия устав на сдружението, заверен с 

подпис на представляващия и печат на сдружението; 

4. списък на членовете на сдружението (колективни и 

индивидуални), заверен с подпис на представляващия и печат на 

сдружението; 

5. документ за платена такса, определена с тарифата по 

чл. 18,  

ал. 11; 

6. пълномощно, когато заявлението се подава от 

пълномощник. 

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа следната информация 

за туристическото сдружение:  

1. наименование, седалище и адрес на управление на 

сдружението; 

2. съд, номер на делото, партида, регистър, том и 

страница по съдебната регистрация на дружеството, код по 

БУЛСТАТ, регистрационен номер в регистъра към Министерството 

на правосъдието, когато сдружението извършва 

общественополезна дейност; 

3. имената, адрес за кореспонденция, телефон, факс, 
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електронна поща на представителя; 

4. имената на членовете на управителния съвет, адрес 

за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща. 

(3) Председателят на Държавната агенция по туризъм в 

срок  

14 дни от постъпване на заявлението извършва вписването, 

определя вида на сдружението съгласно чл. 11, ал. 2 и издава 

удостоверение за вписаните обстоятелствата или мотивирано 

отказва извършването на вписването. 

(4) В случай на констатирана непълнота или нередовност 

на представените документи по ал. 1 на лицето се дава 14-

дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 3 започва да 

тече от датата на отстраняване на непълнотата, съответно на 

нередовността. 

(5) При липса на мотивиран отказ за извършването на 

вписване след изтичане на срока по ал. 3 Държавната агенция по 

туризъм извършва автоматично вписване и издава удостоверение 

за вписаните обстоятелствата. 

(6) Всяка календарна година до 31 март управляващият 

сдружението или негов представител подава в Държавната агенция 

по туризъм официална декларация по образец, утвърден със 

заповед на председателя на Държавната агенция по туризъм, 

съдържаща списък на действителния брой членове на сдружението 

и доказателства за редовен организационен живот съгласно 

устава на сдружението. 

(7) При непредставяне в срок на декларацията по ал. 6 

председателят на Държавната агенция по туризъм заличава 

туристическото сдружение от Националния туристически регистър. 

Чл. 11б. (1) За да бъдат признати за представителни на 

национално ниво, туристическите сдружения трябва да отговарят 

на следните критерии: 

1. да са вписани в Националния туристически 

регистър; 

2. да имат изградени съгласно устава им регионални 

структури най-малко в 9 областни административни центъра; 

3. да имат приет Кодекс за етика в туризма; 

4. да разпространяват публикации и/или да издават 

специализирано списание, посветени на туристическата 

проблематика; 

5. да членуват в сродни европейски или в други 

международни организации.  

(2) Сдруженията, които кандидатстват за 

представителност подават до председателя на Държавната агенция 

по туризъм писмено заявление, към което прилагат: 

1. удостоверение за вписване в Националния 

туристически регистър; 
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2. списък на регионалните структури с имената на 

ръководители им, заверен с подпис на представляващия и печат 

на сдружението; 

3. декларация за приет Кодекс за етика в туризма, 

както и за наличието на обстоятелствата по ал. 1, т. 4, 

заверена с подпис на представляващия и печат на сдружението; 

4. документ, удостоверяващ членството в сродни 

европейски или в други международни организации. 

(3) Когато се установят несъответствия или непълноти в 

представената документация, председателят на Държавната 

агенция по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице 

уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването 

им в 14-дневен срок. 

(4) Туристическите сдружения се признават за 

представителни със заповед на председателя на Държавната 

агенция по туризъм. 

(5)  Заповедта по ал. 1 се издава в срок един месец от 

постъпване на заявлението по ал. 2 в Държавната агенция по 

туризъм. В случаите по ал. 3 срокът спира да тече. 

(6) Отказът на председателя на Държавната агенция по 

туризъм да признае за представително туристическо сдружение се 

мотивира и може да се обжалва пред Върховния административен 

съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(7) Председателят на Държавната агенция по туризъм 

обявява актуален списък на признатите за представителни 

туристически сдружения на официалната си интернет страница.  

Чл. 11в. Председателят на Държавната агенция по 

туризъм може да отмени заповедта си по чл. 11б, ал. 4, когато: 

1. туристическите сдружения, признати за 

представителни, престанат да отговарят на изискванията за 

представителност по чл. 11б, ал. 1; 

2. се установят документи с невярно съдържание.” 

§ 12. Член 12 се изменя така: 

„Чл. 12. (1) Туристическите сдружения: 

1. представляват и защитават интересите на членовете 

си пред съответните органи на централната и местната 

администрация и на местното самоуправление и пред 

международни органи и организации; 

2. участват в разработването на стратегии и програми 

за развитието на туризма в национален мащаб, на територията 

на региона и на общината и съдействат за тяхното изпълнение; 

3. изготвят становища, препоръки и предложения по 

действащи нормативни актове в областта на туризма; 

4. съдействат за рекламата на туристическия продукт; 

5. съдействат за изграждането и функционирането на 
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туристически информационни центрове; 

6. участват с представители в Националния съвет по 

туризъм и в Държавната обществено-консултативна комисия по 

въпросите на туризма; 

7. участват с представители в ЕККТО и ЕКРТТА с право 

на съвещателен глас; 

8. съдействат за повишаването на професионалната 

квалификация на кадрите в туризма; 

9. предлагат на контролните органи по закона 

извършването на проверки по спазването на нормативните актове 

в областта на туризма; 

10. регламентират професионалната етика в туризма и 

недопускането на нелоялна конкуренция между и по отношение на 

своите членове и сезират компетентните органи за извършени 

нарушения на законодателството; 

11. участват в разработването на стандарти и 

технически изисквания към продуктите и услугите в сектора, 

гарантиращи добрата производствена практика чрез 

съответствието им с международни и европейски стандарти;  

12. сътрудничат със сродни организации в страната и в 

чужбина и участват в дейността на европейски и други 

международни органи и организации;  

13. участват в национални и в международни проекти и 

програми; 

14. организират и съдействат на общините и кметствата 

за създаване на сдружения, структурирани при публично-частно 

партньорство; 

15. извършват и други дейности, предвидени в устава. 

(2) Туристическо сдружение, което е регистрирано като 

сдружение с нестопанска цел за извършване на 

общественополезна дейност, разходва имуществото си за 

развитието и утвърждаването на туризма.” 

§ 13. Член 14 се изменя така: 

„Чл. 14. (1) Туристическите информационни центрове се 

създават с цел да предоставят информация и да разпространяват 

рекламни материали на туристи за наличните туристически 

продукти и предлаганите туристически услуги. 

(2) При упражняване на своята дейност туристическите 

информационни центрове: 

1. използват отличителен знак (лого) като част от 

външната декорация на помещението; 

2. обозначават ясно часовете на работно време и 

възможности за получаване на информация във и извън работното 

време; 
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3. разполагат с интерактивно табло, екрани или 

други средства за предоставяне на информация след работно 

време; 

4. осигуряват общодостъпна, точна, систематизирана 

и разбираема информация за предлаганите дейности и 

допълнителни туристически услуги. 

(3) Информация за туристическите информационни 

центрове се публикува в Националния туристически регистър.” 

§ 14. В чл. 15 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2, т. 2, буква „б” думите „Комисията по 

търговия и защита на потребителите” се заменят с „Комисията за 

защита на потребителите”. 

2. В ал. 4 думите „приета от Националния съвет по 

туризъм” се заменят с „утвърдена от председателя на Държавната 

агенция по туризъм”. 

3. В ал. 5 думата „приема” се заменя с „одобрява”. 

§ 15. В чл. 17 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1 след думата „закон” се добавя „или по 

съответното законодателството на друга държава – членка на 

Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за 

създаване на Европейското икономическо пространство (ЕИП)”. 

2. В ал. 3 се правят следните изменения: 

а) в т. 1 накрая се добавя „или по законодателството 

на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава 

– страна по Споразумението за създаване на Европейското 

икономическо пространство”; 

б) в т. 2 накрая се добавя „в туризма”; 

в) в т. 3 накрая се добавя „в туризма”; 

г) създава се нова т. 4: 

„4. лицето, осъществяващо функциите по управление на 

туроператорска и/или туристическа агентска дейност, може да 

осъществява тези функции само в една туроператорска и/или 

туристическа агентска фирма;” 

д) досегашната т. 4 става т. 5; 

е) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думата 

„предварителен” се заличава; 

ж) досегашната т. 6 става т. 7; 

з) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „без 

лиценз/регистрация” се заменят с „без регистрация”; 

и) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „не е с 

отнет лиценз/заличена регистрация” се заменят с „не е със 

заличена регистрация”. 

3. В ал. 4 цифрата „4” се заменя с „5”. 
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§ 16. В чл. 18 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1:  

а) в основния текст думите „За вписване в регистъра 

лицата по  

чл. 17, ал. 3 подават” се заменят с „Лицето по чл. 17, ал. 3 

подава”; 

б) точки 1 и 2 се отменят; 

в) в т. 3 накрая се добавя „по образец, посочен в 

наредбата по  

чл. 17, ал. 4”; 

г) в т. 5 накрая се добавя „по образец, посочен в 

наредбата по  

чл. 17, ал. 4”; 

д) точка 8 се изменя така:  

„8. декларация, че през последните 12 месеца преди 

подаване на заявлението заявителят не е извършвал 

туроператорска или туристическа агентска дейност без 

регистрация.” 

е) създава се нова т. 9: 

„9. пълномощно, когато заявлението се подава чрез 

пълномощник;” 

ж) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „по ал. 

10” се заменят с „по ал. 11”. 

2. В ал. 2 думата „Агенцията” се заменя с „Държавната 

агенция”. 

3. В ал. 5 думата „Агенцията” се заменя с „Държавната 

агенция”. 

4. Алинея 6 се изменя така: 

„(6) При липса на мотивиран отказ за извършването на 

регистрация след изтичане на срока по ал. 5 председателят на 

Държавната агенция по туризъм извършва автоматична регистрация 

и издава удостоверение за регистрация.” 

5. Създава се нова ал. 7: 

„(7) Удостоверението за регистрация на лицето по ал. 1 

се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.”  

6. Досегашните ал. 7 - 10 стават съответно ал. 8 - 11. 

§ 17. В чл. 19, ал. 1, изречение първо цифрата „4” се 

заменя с „5”. 

§ 18. В чл. 20 ал. 1 се изменя така:  

„(1) Регистрацията на туроператорите и туристическите 

агенти се заличава със заповед на председателя на Държавната 

агенция по туризъм: 

1. по искане на регистрираното лице; 
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2. при смърт на физическото лице - едноличен търговец 

– по заявление от наследниците, съответно при прекратяване на 

юридическото лице; 

3. при обявяване в ликвидация или в несъстоятелност на 

регистрираното лице; 

4. когато регистрацията е извършена въз основа на 

неистински документи или на документи с невярно съдържание; 

5. когато туроператорът при осъществяване на дейността 

си е издал документ с невярно съдържание, когато това е 

установено по съдебен ред; 

6. когато туроператорът не представи пред председателя 

на Държавната агенция по туризъм сключен застрахователен 

договор по чл. 42, ал. 1; 

7. при системни нарушения на изискванията на чл. 17, 

ал. 3, т. 2, 3  

и 5 и чл. 24, ал. 1 и 4; 

8. при повторно нарушение на изискванията на чл. 27, ал. 

4; 

9. при повторно нарушение на изискванията на чл. 30а; 

10. при повторно нарушение на изискванията на чл. 30б; 

11. по мотивирано предложение на ЕКРТТА.” 

§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя 

„данъчен или регистрационен код или друга идентификация, 

използвана в съответната държава членка”; 

б) в т. 6 думите „име и ЕГН” се заменят с „имената”. 

2. В ал. 2 думата „уведомява” се заменя с „подава 

заявление по образец до”, думата „уведомлението” се заменя със 

„заявлението” и думите „по чл. 18, ал. 10” се заменят с „по 

чл. 18, ал. 11”. 

3. Създава се ал. 3: 

„(3) Образецът на заявлението по ал. 2 се определя с 

наредбата  

по чл. 63.” 

§ 20. Създава се нов чл. 22: 

„Чл. 22. (1) Дубликат на издадено удостоверение за 

регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа 

агентска дейност се издава при унищожаване или загубване на 

първоначално издаденото удостоверение по заявление на 

туроператора и/или туристическия агент. За издаването на 

дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 18, ал. 11. 

(2) Издадените дубликати се отразяват в Регистъра на 

туроператорите и туристическите агенти.” 



 

 

 

10 

§ 21. В чл. 24 се правят следните изменения: 

1. Алинеи 2 и 3 се отменят. 

2. В ал. 5 думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”. 

§ 22. В чл. 25, ал. 3 думата „собствен” се заличава. 

§ 23. В чл. 27 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 3 след думите „обща цена” се поставя 

запетая и се добавя „както и екскурзиите за деца и ученици”. 

2. В ал. 4 след думите „обща цена” се поставя 

запетая и се добавя „както и екскурзиите за деца и ученици”. 

3. Създава се ал. 5: 

„(5) Условията и редът за извършване на детски и 

ученически отдих и туризъм, организиран от детските градини, 

училищата и обслужващите звена в системата на народната 

просвета, се уреждат с наредба на Министерския съвет, която се 

внася съвместно от министъра на образованието и науката и 

председателя на Държавната агенция по туризъм.” 

§ 24. В чл. 30, ал. 3, т. 2 абревиатурата „ЕГН” се 

заличава. 

§ 25. В чл. 45 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1, т. 1 след думите „Търговския закон” се 

добавя „или по законодателството на друга държава – членка на 

Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за 

създаване на Европейското икономическо пространство”. 

2. Създава се нова ал. 2: 

„(2) Хотелиерство в стаи за гости може да извършва и 

лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, 

когато те са част от обитаваното от него жилище.” 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 

§ 26. В чл. 46 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Точка 1 се изменя така: 

„1. да предоставя туристически услуги в туристически 

обект, който отговаря на изискванията за определената му 

категория;”. 

2. Създава се т. 5: 

„5. да постави на видно място в туристическия обект 

документи за отстъпени авторски и сродни права за публично 

изпълнение, издаден от организация за колективно управление на 

права, вписани в регистъра по  

чл. 40, ал. 4 от Закона за авторското право и сродните му 

права.” 

§ 27. В чл. 47 се правят следните изменения: 
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1. В ал. 1, т. 3 думите „чл. 3а” се заменят с „чл. 

3в”. 

2. В ал. 5 думите „чл. 3а” се заменят с „чл. 3в”. 

§ 28. В чл. 49 се създава ал. 5: 

„(5) Информацията, която трябва да съдържа регистъра 

по ал. 1, се посочва в наредбата по чл. 63.” 

§ 29. В чл. 50 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 3: 

а) точки 1 и 2 се отменят; 

б) в т. 4 накрая се добавя “съгласно изискванията на 

наредбата по чл. 55, ал. 3”; 

в) създава се нова т. 9: 

„9. копия от договори с носители на авторски и 

сродните им права или с упълномощени от тях организации за 

колективно управление на тези права при публично изпълнение на 

музикални произведения, изпълнения, звукозаписи и записи на 

музикални аудиовизуални произведения;” 

г) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите 

„нотариално заверено пълномощно – оригинал” се заменят с 

„пълномощно”; 

д) досегашната т. 10 става т. 11. 

2. Създават се нови ал. 4, 5 и 6: 

„(4) За сезонните обекти заявление за категоризиране 

се подава не по-рано от 3 месеца преди датата на отваряне на 

обекта. 

(5) Лицето, което ще извършва или извършва 

хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за 

гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на 

съответната община заявление за категоризиране на обекта по 

образец, определен с наредбата по чл. 55, ал. 3. 

(6) Към заявлението по ал. 5 се прилагат следните 

документи: 

1. формуляр за определяне на категорията по образец, 

посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3; 

2. копие от акта за собственост на обекта; 

3. копие от договора за наем или от друг договор, от 

който е видно, че са налице условия лицето да извършва 

съответната туристическа дейност в обекта; 

4. пълномощно, когато заявлението се подава от 

пълномощник; 

5. документ за платена такса за категоризиране 

съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4.” 
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3. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея думите „На 

лицето по ал. 3” се заменят с „На лицето по ал. 3 и 5”.  

4. Досегашната ал. 5 става ал. 8. 

5. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и се изменя така: 

„(9) Срокът на издаденото удостоверение за определена 

категория на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 

3 е 5 години. 

6. Създават се ал. 10, 11 и 12: 

„(10) В двумесечен срок преди изтичането на срока по 

ал. 9 лицето по ал. 3 и 5 подава заявление за определяне на 

нова категория на туристическия обект, към което прилага 

документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата 

по чл. 55, ал. 4. Заявлението се подава по образец, определен 

с наредбата по чл. 55, ал. 3. 

(11) Категоризиращият орган извършва проверка на място 

за цялостно съответствие на обекта с изискванията на наредбата 

по чл. 55, ал. 3 и определя нова категория в срока по ал. 10. 

(12) Удостоверението за новата категория на обекта 

прекратява действието на предишната.” 

§ 30. В чл. 50а, т. 1 след думите „Търговския закон” 

се добавя „или по законодателството на друга държава – членка 

на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението 

за създаване на Европейското икономическо пространство”. 

§ 31. В чл. 50б се правят следните изменения: 

1. В ал. 1: 

а) точки 1 и 2 се отменят; 

б) точка 4 се отменя; 

в) в т. 8 думите „нотариално заверено пълномощно – 

оригинал” се заменят с „пълномощно”. 

2. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Срокът на издаденото удостоверение за определена 

категория на плажовете е 5 години.” 

3. Създават се ал. 5, 6 и 7: 

„(5) В двумесечен срок преди изтичането на срока по 

ал. 4 лицето по ал. 1 подава заявление за определяне на нова 

категория на плажа, към което прилага документ за платена 

такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4. 

Заявлението се подава по образец, определен с наредбата по чл. 

51, ал. 5. 

(6) Председателят на Държавната агенция по туризъм 

извършва проверка на място за цялостно съответствие на обекта 

с изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5 и определя нова 

категория в срока по ал. 5. 
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(7) Удостоверението за новата категория на обекта 

прекратява действието на предишната.” 

§ 32. В чл. 50в се правят следните изменения: 

1. В ал. 1: 

а) точки 1 и 2 се отменят; 

б) в т. 9 думите „нотариално заверено пълномощно – 

оригинал” се заменят с „пълномощно”. 

2. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Срокът на издаденото удостоверение за определена 

категория на ски-пистите е 10 години.” 

3. Създават се ал. 5, 6 и 7: 

„(5) В двумесечен срок преди изтичането на срока по 

ал. 4 лицето по ал. 1 подава заявление за определяне на нова 

категория на ски-пистата, към което прилага документ за 

платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, 

ал. 4. Заявлението се подава по образец, определен с наредбата 

по чл. 51, ал. 7. 

(6) Председателят на Държавната агенция по туризъм 

извършва проверка на място за цялостно съответствие на обекта 

с изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 7 и определя нова 

категория в срока по ал. 5. 

(7) Удостоверението за новата категория на обекта 

прекратява действието на предишната.” 

§ 33. В чл. 50г се правят следните изменения: 

1. В ал. 1: 

а) точки 1 и 2 се отменят; 

б) създава се нова т. 6: 

„6. копия от договори с носители на авторски и 

сродните им права или с упълномощени от тях организации за 

колективно управление на тези права при публично изпълнение на 

музикални произведения, изпълнения, звукозаписи и записи на 

музикални аудиовизуални произведения;” 

в) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите 

„нотариално заверено пълномощно – оригинал” се заменят с 

„пълномощно”; 

г) Досегашната т. 7 става т. 8.  

2. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Срокът на издаденото удостоверение за определена 

категория на туристическите хижи и прилежащите към тях 

заведения за хранене е  

5 години.” 

3. Създават се ал. 5, 6 и 7: 

„(5) В двумесечен срок преди изтичането на срока по 

ал. 4 лицето по ал. 1 подава заявление за определяне на нова 
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категория на туристическия обект, към което прилага документ 

за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 

55, ал. 4. Заявлението се подава по образец, определен с 

наредбата по чл. 51, ал. 9. 

(6) Председателят на Държавната агенция по туризъм 

извършва проверка на място за цялостно съответствие на обекта 

с изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 9 и определя нова 

категория в срока по ал. 5. 

(7) Новото удостоверение за категория на обекта 

прекратява действието на предишното.” 

§ 34. В чл. 51 се правят следните изменения: 

1. В ал. 6 думите „Зелена” се заличават. 

2. В ал. 7 думата „продоволствието” се заменя с 

„храните”. 

§ 35. В чл. 52 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така: 

„2. семейни хотели, пансиони, хостели, къщи за гости, 

стаи за гости и апартаменти за гости – категория „една 

звезда”, „две звезди” и „три звезди”, и прилежащите към тях 

заведения за хранене и развлечения;  

3. почивни станции, бунгала и къмпинги - категория 

„една звезда” и „две звезди”, и прилежащите към тях заведения 

за хранене и развлечения;”. 

2. В ал. 2: 

а) точка 2 се изменя така: 

„2. почивни станции и вили - категория „три звезди”, 

„четири звезди” и „пет звезди”, и прилежащите към тях 

заведения за хранене и развлечения;” 

б) създава се нова т. 4: 

„4. заведения за хранене и развлечения, разположени на 

хидро-технически съоръжения - категория „една звезда”, „две 

звезди” и „три звезди”; 

в) досегашната т. 4 става т. 5; 

г) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думата „Зелена” 

се заличава; 

д) досегашната т. 6 става т. 7. 

3. Създава се ал. 4: 

„(4) При липса на мотивиран отказ за определяне на 

категория на туристически обект по ал. 1 и 2 след изтичане на 

срока по ал. 3 категоризиращият орган автоматично издава 

удостоверение за определена категория на обекта.” 

§ 36. В чл. 53 се правят следните изменения и 

допълнения: 
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1. В ал. 1: 

а) създава се нова т. 1: 

„1. с изтичане на срока на определената категория”; 

б) точка 6 се отменя; 

в) създават се т. 8, 9 и 10: 

„8. при обявяване в ликвидация или в несъстоятелност 

на лицето по чл. 50, ал. 3 или по чл. 50а; 

9. при подаване на заявление за промяна на категорията 

на туристическия обект – с получаване на новото удостоверение; 

10. при нарушения по чл. 97, ал. 2 от Закона за 

авторското право и сродните му права, установени с влязъл в 

сила акт на съответния орган.” 

2. В ал. 3 се създават т. 4 и 5: 

„4. с изтичане на срока на определената категория; 

5. при подаване на заявление за промяна на категорията 

на плажа – с получаване на новото удостоверение.” 

§ 37. Създава се чл. 53а: 

„Чл. 53а. (1) Категория на туристически обект по чл. 

3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 се понижава при неизпълнение на 

изискванията на чл. 46, т. 1. 

(2) Категория на туристически обект по чл. 3, ал. 3, 

т. 5 се понижава при неизпълнение на изискванията, определени 

с наредбата по чл. 51, ал. 5.  

(3) При постъпване на сигнал за констатирани нарушения 

по ал. 1  

и 2 от контролните органи по чл. 64б и 64в категоризиращият 

орган извършва проверка на място по констатираните нарушения в 

издадения акт за установяване на административно нарушение и 

определя нова категория на обекта. 

(4) Когато при проверката на място по ал. 3 се 

установи, че нарушенията, посочени в акта за установяване на 

административно нарушение, са отстранени и туристическият 

обект отговаря на изискванията за определената му категория, 

категоризиращият орган запазва категорията на обекта.” 

§ 38. В глава четвърта се създава нов раздел V: 

„Раздел V 

Предоставяне на туристически услуги 

Чл. 56а. (1) Допълнителни туристически услуги могат да 

се предоставят от лицата, извършващи стопанска дейност в 

обектите на туристическата инфраструктура, определени в чл. 3, 

ал. 3. 

(2) За да предоставят съответните услуги, 

екскурзоводите, планинските водачи, аниматорите и ски-
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учителите следва да притежават съответна професионална 

квалификация. 

Чл. 56б. (1) Екскурзовод може да бъде лице, което: 

1. има придобита най-малко трета степен на 

професионална квалификация за професия “Екскурзовод” по 

смисъла на Закона за професионалното образование и обучение, 

или 

2. има висше образование по специалности от 

професионално направление “Туризъм”, в учебните планове на 

които е заложена теоретична и практическа подготовка по 

екскурзоводство и интерпретация в рамките на минимум един 

учебен семестър. 

(2) За упражняване на професията по ал. 1 е 

задължително лицето да владее български език и поне един чужд 

език. 

(3) Лицензиран център за професионално обучение към 

браншова организация или браншова организация - член на 

международна организация, могат да извършват обучение чрез 

квалификационни курсове за повишаване на професионална 

квалификация и да издават документ, удостоверяващ наличието на 

професионална компетентност на лицата по ал. 1. 

(4) Браншовата организация по ал. 3 издава на лицето 

по ал. 1 отличителен знак, който то следва да носи, когато 

упражнява дейността си. 

(5) Отличителният знак по ал. 4 се унифицира между 

браншовите организации по ал. 3. 

(6) Браншовите организации по ал. 3 организират и 

провеждат периодично квалификационни курсове за повишаване на 

квалификацията и актуализиране на информацията по обекти и 

маршрути в страната. 

(7) Ежегодно браншовите организации по ал. 3 

предоставят на председателя на Държавната агенция по туризъм 

списък на лицата, активно упражняващи професията 

“Екскурзовод”, за публикуване на информацията в Националния 

туристически регистър. 

(8) При настъпила промяна в списъка той се актуализира 

по заявление на съответната браншова организация по ал. 3.    

Чл. 56в. (1) Планински водач може да бъде лице, което: 

1. има средно образование, завършено в специализирано 

учебно заведение с такъв профил, или 

2. има придобита трета степен на професионална 

квалификация за професия „Планински водач” по смисъла на 

Закона за професионалното образование и обучение. 

(2) За упражняване на професията по ал. 1 е 

задължително лицето да владее български език. 
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(3) Свидетелство за професионална квалификация се 

издава след полагане на изпит пред държавна изпитна комисия, в 

която са включени по един представител на държавната власт, 

професионалните сдружения на водачите, обучаващите институции, 

сдруженията на туроператорите и лекар. 

(4) При упражняване на професията, когато лицето води 

група от чуждестранни туристи, то трябва да владее поне един 

чужд език. 

(5) Ежегодно професионалните сдружения на планинските 

водачи в България предоставят на председателя на Държавната 

агенция по туризъм списък на лицата, активно упражняващи 

професията “Планински водач”, за публикуване на информацията в 

Националния туристически регистър. 

(6) При настъпила промяна в списъка той се актуализира 

по заявление на съответното професионално сдружение на 

планинските водачи.    

Чл. 56г. (1) Аниматор може да бъде лице, което: 

1. има придобита най-малко трета степен на 

професионална квалификация за професия “Аниматор” по смисъла 

на Закона за професионалното образование и обучение, или 

2. има висше образование по специалност от 

професионално направление “Туризъм”. 

(2) Когато при упражняване на професията по ал. 1 

лицето контактува с чужди туристи, то трябва да владее 

съответния език. 

Чл. 56д. (1) Обучение на туристи по снежни спортове 

може да извършва само ски-учител в регистрирано ски-училище. 

(2) Ски-училищата могат да бъдат държавни, общински и 

частни и се вписват в регистъра на съсловната организация на 

практикуващите ски учители. 

(3) Ски-учител може да бъде лице, което има 

образование, професионална и езикова квалификация, 

конкретизирани в наредба, и е получило редовна карта за 

правоспособност от съсловната организация на практикуващите 

ски-учители, член на международна организация, регламентираща 

тази дейност. 

(4) Ежегодно съсловната организация на практикуващите 

ски-учители в България предоставя на председателя на 

Държавната агенция по туризъм списък на правоспособните ски-

учители за публикуване на информацията в Националния 

туристически регистър. 

(5) При настъпила промяна в списъка той се актуализира 

по заявление на съсловната организация на практикуващите ски-

учители. 

Чл. 56е (1) Изискванията към лицата, предлагащи водни 

услуги с повишен риск за потребителя, са определени в Наредба 
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№ 6 от 2006 г. за компетентност на морските лица (ДВ, бр. 101 

от 2006 г.). 

(2) Водни услуги с повишен риск за потребителя могат 

да се предлагат от лица, вписани в регистрите на морските 

правоспособни лица към Изпълнителна агенция “Морска 

администрация. 

Чл. 56ж. Летателни услуги с повишен риск за 

потребителя могат да предлагат лица,  които имат свидетелство 

за авиационен оператор съгласно изискванията на Наредба № 24 

от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, 

извършващи специализирани авиационни работи (обн., ДВ, бр. 17 

от 2000 г.; изм. и доп., бр. 48, 70 и 85 от 2001 г., бр. 65 от 

2002 г. и бр. 88 от 2007 г.).” 

§ 39. Досегашният раздел V в глава четвърта става 

раздел VI. 

§ 40. В чл. 61 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) в т. 1: 

аа) в основния текст думата „лица” се заменя с 

„туроператори и туристически агенти”; 

бб) в буква „д” накрая се поставя запетая и се добавя 

„данъчен или регистрационен код или друга идентификация, 

използвана в съответната държава членка”; 

вв) в буква „е” думите „име и ЕГН” се заменят с 

„имената”; 

гг) създава се буква „ж”: 

„ж) имената на лицето с функции по управление на 

туроператорската и/или туристическата агентска дейност;” 

б) в т. 2: 

аа) буква „з” се изменя така: 

„з) единен идентификационен код, данъчен или 

регистрационен код или друга идентификация, използвана в 

съответната държава членка, или рождена дата, или друга 

идентификация, използвана в съответната държава членка;” 

бб) в буква „и” след думите „единен идентификационен 

код” се поставя запетая и се добавя „данъчен или 

регистрационен код или друга идентификация, използвана в 

съответната държава членка”; 

в) в т. 3: 

аа) в буква „е” абревиатурата „ЕГН” се заменя с 

„имената”; 

бб) в буква „г” след думата „категория” се добавя „и 

срок на валидност”; 

г) точка 4 се изменя така: 
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„4. за туристическите сдружения: 

а) наименование, седалище и адрес на сдружението, 

телефон, факс, електронна поща; 

б) вид на сдружението; представителност; 

в) съд, номер на делото, партида, регистър, том и 

страница по съдебната регистрация на сдружението, единен 

идентификационен код (код по БУЛСТАТ), регистрационен номер в 

регистъра към Министерството на правосъдието, когато 

сдружението извършва общественополезна дейност; 

г) имената, телефон, факс и електронна поща на лицата, 

представляващи сдружението; 

д) вид и поименен състав на управителния орган; 

е) брой на членуващите в сдружението организации и 

лица.”; 

д) създават се т. 5 - 8: 

„5. за туристическите информационни центрове: 

а) правно-организационна форма; 

б) седалище и адрес на туристическия информационен 

център; 

в) имената на лицето, управляващо туристическия 

информационен център; 

г) телефон, факс и електронна поща на туристическия 

информационен център; 

д) предлагани допълнителни туристически услуги; 

6. списък на лицата, активно упражняващи професията 

“Екскурзовод”; 

7.  списък на лицата, активно упражняващи професията 

“Планински водач”; 

8.  списък на правоспособните ски-учители.” 

2. В ал. 2: 

а) в т. 3 след думите „определената категория” се 

добавя „срока на валидност” и се поставя запетая; 

б) точка 4 се изменя така: 

“4. наименование, вид, адрес и телефон на 

туристическото сдружение и на лицето с право да представлява 

сдружението;” 

в) създава се т. 5: 

„5. адрес и телефон на туристическия информационен 

център и предлаганите в него допълнителни туристически 

услуги.” 

§ 41. В чл. 64б се правят следните изменения и 

допълнения: 
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1. В ал. 1, т. 3 думите „чл. 3а” се заменят с „чл. 

3в”. 

2. В ал. 2: 

а) в т. 4 думите „чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4” се 

заменят с „чл. 17, ал. 3,  

т. 2, 3 и 5”; 

б) създава се т. 8: 

„8. може да изисква сведения, документи и съдействие 

от други компетентни държавни органи и лица.” 

§ 42. В чл. 64в се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Кметовете на общините извършват контрол за 

спазване на изискванията: 

1. за категоризираните от тях туристически обекти по 

чл. 3, ал. 3,  

т. 1, 2 и 3, определени в чл. 45, ал. 1, т. 1 и 3, чл. 46, т. 

1, чл. 50, ал. 8, чл. 53,  

ал. 1, т. 3-6 и 10, чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 2; 

2. по чл. 46, т. 2 за туристически обекти по чл. 3, 

ал. 3, т. 1, 2 и 3 на територията на общината; 

3. по чл. 49 за всички средства за подслон и места за 

настаняване на територията на общината.” 

2. В ал. 2: 

а) в т. 2 думите „в случаите  по чл. 53, ал. 1, както 

и в случаите по  

чл. 64б, ал. 2, т. 2” се заменят с „в случаите по ал. 1, т. 3,  

и чл. 53, ал. 1”; 

б) в т. 4 думите „по чл. 49, ал. 3 и 4” се заменят с 

„по чл. 49, ал. 1, 3 и 4”, а думите „категоризирани по чл. 52, 

ал. 2” се заличават; 

в) създават се т. 5, 6 и 7: 

„5. уведомяват председателя на Комисията за защита на 

потребителите в случаите на неизпълнение на изискването на чл. 

46, т. 2; 

6. уведомяват председателя на Държавната агенция по 

туризъм в случаите на прекратяване категорията на туристически 

обект; 

7. може да изисква сведения, документи и съдействие от 

други компетентни държавни органи и лица.” 

§ 43. Член 65 се изменя така: 

“Чл. 65. (1) Председателят на Държавната агенция по 

туризъм: 



 

 

 

21 

1. заличава регистрацията на лицето, което извършва 

туроператорска или туристическа агентска дейност в случаите по 

чл. 20, ал. 1; 

2. прекратява категорията на категоризираните от него 

туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите по 

чл. 53, ал. 1; 

3. прекратява категорията на категоризираните обекти 

по чл. 3,  

ал. 3, т. 5 и 6 в случаите по чл. 53, ал. 3; 

4. прекратява категорията на категоризираните 

туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 10 в случаите по чл. 

53, ал. 1. 

(2) Председателят на Държавната агенция по туризъм по 

предложение на председателя на Комисията за защита на 

потребителите в случаите по чл. 64б, ал. 2, т. 4-7 и съответно 

по предложение на кмета на съответната община в случаите по 

чл. 64в, ал. 2, т. 4: 

1. понижава категорията на категоризираните от него 

туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите на 

неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1; 

2. понижава категорията на туристическите обекти по 

чл. 3, ал. 3, т. 5 в случаите на неизпълнение на изискванията, 

определени с наредбата по  

чл. 51, ал. 5; 

3. понижава категорията на туристическите обекти по 

чл. 3, ал. 3,  

т. 10 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 

1. 

(3) Към предложенията по ал. 2 се прилага цялата 

административна преписка по установяване на съответното 

административно нарушение. 

(4) Председателят на Държавната агенция по туризъм 

уведомява председателя на Комисията за защита на потребителите 

за регистрираните туроператори и туристически агенти и за 

категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1-3, 

5, 6 и 10.” 

§ 44. В чл. 68 думите „съгласно чл. 24, ал. 2” се 

заличават. 

§ 45. Създава се чл. 69а: 

„Чл. 69а. Туроператор, който не издаде и не предостави 

туристически ваучер на туриста, се наказва с имуществена 

санкция от 3000 до 5000 лв.” 

§ 46. Член 70 се изменя така: 

„Чл. 70. Туристически агент, който не предостави 

туристически ваучер на туриста, се наказва с имуществена 

санкция от 3000 до 5000 лв.” 
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§ 47. В чл. 70а думата „собствен” се заличава. 

§ 48. В чл. 72а думите „чл. 3а” се заменят с „чл. 3в”. 

§ 49. Член 73 се изменя така: 

„Чл. 73. Който в категоризиран туристически обект 

предоставя туристически услуги, които не съответстват на 

изискванията за определената категория, се наказва с 

имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.” 

§ 50. Член 77 се изменя така: 

„Чл. 77. Лице, което предоставя туристически услуги в 

туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1-3, 5, 6 и 10, в който 

на видно място не е поставено удостоверение за утвърдена 

категория или временно удостоверение за открита процедура по 

категоризиране, както и документи по чл. 46, т. 5, се наказва 

с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.” 

§ 51. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. В т. 2 след думата „предоставянето” се добавя 

„на нощувка и други”. 

2. В т. 4 след думите „предоставянето на 

туристически услуги” се добавя „при специфични форми на 

обслужване съобразно вида на туристическия обект”. 

3. Точка 6 се изменя така: 

„6. „Туристически продукт” е съвкупността от основни и 

допълнителни туристически услуги, формирани с обща цена.” 

4. В т. 7 думите „групови или” се заменят с 

„групови и/или”. 

5. Създават се т. 13а - 13д: 

„13а. „Съпътстващи туристически услуги” са 

образователни, обучителни, финансови, маркетингови и други, 

чиято реализация е свързана с предлагането на туристически 

продукт.  

13б. „Екскурзовод” е лице, което предоставя 

екскурзоводски услуги. При реализиране на програмата на 

туристите екскурзоводът ги запознава с природно-географските 

особености, обществено-икономическото развитие и културно-

историческото  наследство на страната. 

13в. „Планински водач” е лице, което води туристи по 

планински маршрути в планински райони при максимална 

сигурност. 

13г. „Аниматор” е лице, което планира и организира 

програмите за свободно време на туристите, като участва и/или 

подпомага участието на туристите в тези програми съобразно 

предпочитанията им. 
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13д. „Ски-учител” е лице, което обучава туристи в 

снежни спортове (ски, сноуборд, ски-бягане и др.) в 

регистрирани ски-училища.” 

6. Създава се т. 14в: 

„14в. „Екскурзия” е организирано групово или 

индивидуално туристическо пътуване с цел отдих и почивка или 

за разглеждане на забележителности, което може да обхваща едно 

или няколко посещения със или без придружаване, което обхваща 

период до 24 часа.” 

7. Точки 16-21 се отменят. 

8. Създават се нови т. 23 и 24: 

„23. „Системно нарушение” е нарушение, извършено 

повече от три пъти. 

24. „Повторен отказ” е отказ на лицето, извършващо 

туристическа дейност в обекта да допусне за втори пореден път 

длъжностно лице от контролните органи в обекта или да 

предостави на контролните органи изисканите за втори пореден 

път документи и информация.”  

9. Досегашните т. 23, 24 и 25 стават съответно т. 

25, 26 и 27. 

10. Създават се т. 28, 29 и 30: 

„28. „Обитавано жилище” е жилището, в което лицето, 

извършващо хотелиерство, живее, и то е неговият настоящ адрес 

по адресна регистрация. 

29. „Водни и летателни услуги с повишен риск за 

потребителя” са водни и летателни услуги, предоставяни на 

туристи, чието ползване създава риск за здравето и живота им.  

30. „Обект за извършване на дейността” е жилищна 

сграда или обособена част от нея, в която има самостоятелни 

обекти, в които се извършва дейност хотелиерство.” 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 52. (1) Промяната на вида на туристическите обекти 

„самостоятелни стаи” в „стаи за гости” и на „къщи” в „къщи за 

гости” се извършва служебно от категоризиращия орган в 6-

месечен срок от влизането в сила на този закон.  

(2) Новата категорийна символика за „стаи за гости” и 

за „къщи за гости” се получава срещу заплащане на такса, 

определена с тарифата по  

чл. 55, ал. 4.  

§ 53. (1) Туристическите сдружения, вписани в 

Националния туристически регистър, в срок до 3 месеца от 

влизането в сила на закона привеждат дейността си в 

съответствие с изискванията на този закон и представят в 

Държавната агенция по туризъм документите по чл. 11, ал. 3. 
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(2) Председателят на Държавната агенция по туризъм в 

срок 14 дни от представянето на документите по ал. 1 издава 

удостоверение за вписаните в Националния туристически регистър 

обстоятелства. 

(3) При неизпълнение на изискванията на ал. 1 

председателят на Държавната агенция по туризъм заличава 

вписаните в Националния туристически регистър туристически 

сдружения. 

§ 54. В 6-месечен срок от обнародването на закона в 

„Държавен вестник” Министерският съвет приема наредбата по чл. 

27, ал. 5. 

§ 55. (1) Сроковете по чл. 50, ал. 9, чл. 50б, ал. 4, 

чл. 50б, ал. 4 и  

чл. 50г, ал. 4 за издадените към момента на влизане в сила на 

този закон удостоверения за определена категория на 

туристически обекти започват да текат от датата на заповедта 

за издаването им.  

(2) Откритите процедури за издаване на удостоверения 

за определена категория на туристически обекти се довършват по 

реда на този закон. 

§ 56. До изтичането на срока по § 4, ал. 1 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския 

регистър невписаните в регистъра лица прилагат към 

определените в закона документи за регистриране на 

туроператори и туристически агенти или категоризиране на 

туристически обекти удостоверение за актуална съдебна 

регистрация, издадено от съответния компетентен съд. 

§ 57. Този закон влиза в сила два месеца след 

обнародването му в „Държавен вестник”. 

 

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 

2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното 

събрание. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 
 

(Георги Пирински) 



 

МОТИВИ 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на  

Закона за туризма 

 

 

Законопроектът е изготвен от работна група, създадена със заповед на 

председателя на Държавната агенция по туризъм (ДАТ), с ръководител 

Станислав Новаков – заместник-председател на агенцията. В състава на 

работната група освен представители на Държавната агенция по туризъм са 

били включени и представители на туристическия бранш – Съюза на 

българската туристическа индустрия, Съюза на инвеститорите в туризма, 

Националния борд по туризъм, Българската асоциация на туроператорските 

агенции, Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, 

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и др.; преподаватели от 

СУ „Св. Климент Охридски” и от Варненския свободен университет; външни 

експерти. 

Законопроектът е съобразен с актуалните изисквания на 

Европейския съюз за намаляване на административната тежест, т.е. за 

опростяване на процедурите и намаляване на задълженията за информиране за 

бизнеса.  

Законопроектът е съобразен и с решенията, взети на заседание на 

Държавната обществено-консултативна комисия по въпросите на туризма, 

проведено на 26 ноември 2008 г.  

С предложените промени се въвеждат нови видове туристически 

обекти – места за настаняване по смисъла на чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за 

туризма - хостели и апартаменти за гости. Предлага се наименованията на 

съществуващите туристически обекти „самостоятелни стаи” и „къщи” да се 

променят съответно на „стаи за гости” и „къщи за гости”. 

Минималните задължителни изисквания спрямо новите обекти за 

определяне на съответната им категория ще бъдат разработени и разписани в 

Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и 

заведенията за хранене и развлечения едва когато този законопроект стане факт. 

Към настоящия момент не съществува правна възможност за включването им в 

наредбата. 

Създаването на туристически обект „хостел” е необходимо с оглед 

прецизиране на действащата нормативна уредба. В приложение № 1 към 

Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване 

и заведенията за хранене и развлечения, приета с ПМС № 357 от 2004 г., в т. 2 

„места за настаняване” се съдържа следната дефиниция: „Пансион (хостел) - 

място за настаняване (обикновено по-продължително), обзаведено с най-

необходимите мебелировка, съоръжения, съдове и прибори за ползване и 
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самостоятелно обслужване.”. На практика обаче „пансион” и „хостел” са два 

различни самостоятелни обекта, всеки със свои собствени характеристики. 

Към момента чл. 14 от Закона за туризма предвижда, че 

туристическите сдружения се вписват в Националния туристически регистър 

(НТР). Законът не посочва какви документи следва да представят сдруженията 

за вписване в регистъра, както и какъв документ получават за извършеното 

вписване. В тази връзка законопроектът определя документите, които следва да 

представят туристическите сдружения, за да бъдат вписани в НТР, а именно: 

препис от съдебното решение за регистрация; копие на удостоверението за 

актуално състояние, издадено от съда по регистрация; копие от действащия 

устав на сдружението, заверен с подпис на представляващия и печат на 

сдружението; списък на членовете на сдружението (колективни и 

индивидуални), заверен с подпис на представляващия и печат на сдружението; 

документ за платена такса, определена с тарифата по чл. 18, ал. 11; 

пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник. За извършеното 

вписване туристическите сдружения ще получават удостоверение. Този 

документ ще им бъде особено важен, тъй като по Оперативна програма 

„Регионално развитие” по приоритетна ос „Устойчиво развитие на туризма” 

имат право да кандидатстват с проекти туристически сдружения, които са 

вписани в НТР. Именно удостоверението, което ще получават от ДАТ, ще бъде 

документът, който ще доказва вписването им в НТР пред Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството. Прецизират се легалните 

дефиниции на понятията „национално представително”, „местно”, 

„регионално”, „браншово” и „продуктово” туристическо сдружение. С 

разписването на процедурата по вписването им в регистъра и с редакцията на 

действащите текстове се запълва съществуващата празнота в действащата 

нормативна уредба относно туристическите сдружения, които имат своята 

важна роля в туристическия живот на страната. Те са партньор на ДАТ в 

работата на Националния съвет по туризъм, на Държавната обществено-

консултативна комисия по въпросите на туризма, на Експертната комисия по 

регистрация на туроператори и туристически агенти и на Експертната комисия 

по категоризация на туристически обекти при разработването на нормативни 

документи и при изготвянето на становища по важни въпроси относно 

развитието на туристическия отрасъл. 

Относно туристическите информационни центрове законопроектът 

определя, че те се създават с цел да предоставят информация и да 

разпространяват рекламни материали на туристи за наличните туристически 

продукти и предлаганите туристически услуги. Посочват се основни правила, 

които следва да се спазват от центровете при упражняване на своята дейност: да 

използват отличителен знак (лого) като част от външната декорация на 

помещението; да обозначат ясно часовете на работно време и възможности за 

получаване на информация във и извън работното време; да разполагат с 

интерактивно табло, екрани или други средства за предоставяне на информация 

след работно време; да осигуряват общодостъпна, точна, систематизирана и 
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разбираема информация за предлаганите дейности и допълнителни 

туристически услуги. Информация за туристическите информационни центрове 

ще се публикува в НТР. 

Със законопроекта се създава възможност на лица, регистрирани по 

съответното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, 

или на държава – страна по Споразумението за създаване на Европейското 

икономическо пространство, да упражняват дейност като туроператор или 

туристически агент и да извършват хотелиерство, което е в съответствие с 

разпоредбите на чл. 43 и 49 от Договора за създаване на Европейската общност, 

които пряко и безусловно постановяват принципа на свободата на установяване 

и свободното предоставяне на услуги, както и с чл. 16, параграф 2, буква „б” от 

Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар. 

Предложеният законопроект е съобразен с Директива 2006/123/ЕО за 

услугите на вътрешния пазар (чл. 8, параграф 1), съгласно който „държавите 

членки гарантират, че всички процедури и формалности, свързани с достъпа до 

и упражняването на дейности по предоставянето на услуги, могат да бъдат 

лесно изпълнени от разстояние и по електронен път, … със съответните 

компетентни власти”, както и с чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и 

чл. 2 от Закона за електронното управление – за удостоверяване на търговската 

си регистрация и актуалното си състояние лицата следва да посочват само своя 

единен индентификацинен код (ЕИК). В този смисъл от действащия закон като 

изисквания за представяне на определени документи от лицата, заявители за 

извършване на туристически дейности и за категоризиране на туристически 

обекти, отпадат представянето на: актуално удостоверение за вписване в 

търговския регистър; удостоверение, че лицето не е в производство по 

несъстоятелност, и декларация, че не е в производство по ликвидация.  

Законопроектът създава възможност туроператорска и/или 

туристическа агентска дейност на територията на страната да може да се 

извършва освен от лице, регистрирано по Закона за туризма, и от лице, 

регистрирано по съответното законодателство на друга държава – членка на 

Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за създаване на 

Европейското икономическо пространство.  

Със законопроекта се предвижда правна възможност за приемането 

на наредба от Министерския съвет за условията и реда за извършване на детски 

и ученически отдих и туризъм, организиран от детските градини, училищата и 

обслужващите звена в системата на народната просвета, която следва да се 

внесе за разглеждане от министъра на образованието и науката по предложение 

на председателя на Държавната агенция по туризъм. Приемането на наредбата е 

изключително важно и има за цел да замени действащата към момента Наредба 

№ 2 от 1997 г. за организиране на детски и ученически отдих и туризъм, 

издадена от министъра на образованието и науката, тъй като тя е остаряла и в 

някои от частите си противоречи на Закона за туризма. 
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Законопроектът създава възможност хотелиерство и 

ресторантьорство да се извършва освен от търговци по смисъла на Търговския 

закон и от такива по съответното законодателство на друга държава – членка на 

Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за създаване на 

Европейското икономическо пространство. 

Предложените промени уреждат и възможността „хотелиерство” в 

стаи за гости да може да се извършва и от лице, което не е търговец по смисъла 

на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище. 

Въведеното изключение кореспондира с разпоредбата на чл. 2, т. 3 от 

Търговския закон. Под „обитавано жилище” ще се разбира жилището, в което 

лицето, извършващо хотелиерство, живее, и то е неговият настоящ адрес по 

адресна регистрация. 

Предлага се замяна на безсрочността на удостоверението за категория 

със срочност 5 г. – за средствата за подслон, местата за настаняване, 

заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към тях; плажовете и 

туристическите хижи и прилежащите им заведения за хранене, и 10 г. – за ски-

пистите. Мотивът в тази посока е повишаване качеството на предлаганите 

туристически услуги в туристическите обекти. Освен това, като се има предвид, 

че жизненият цикъл на едно заведение за хранене и развлечение е между 6 и  

18 месеца, а на хотелите между 3 и 4 г., подновяването на категорията след 

нужната задълбочена проверка на място е логично действие. В подкрепа на това 

решение е и фактът, че поради динамичния характер на туризма като отрасъл 

нормативната база търпи непрекъсната промяна и усъвършенстване, като се 

отчитат и световните тенденции в развитието на този бранш, което на практика 

означава, че туристическите обекти са покрили различни изисквания (едните 

значително по-високи и откъм изграждане, и откъм обзавеждане) за една и съща 

категория, което, разбира се, рефлектира върху туриста и услугата, която той 

получава. Освен това трябва да се има предвид, че след проверката на място за 

определяне категория на обекта ситуацията в него се променя. На много от 

общите за ползване помещения се сменя предназначението им и реално тези 

обекти престават да покриват всички изисквания за съответната категория. И не 

на последно място – материалната база остарява морално и този период на 

овехтяване, амортизация и пр. е горе-долу 5 години. 

Разписва се процедурата относно понижаването на категорията на 

туристически обект, тъй като тази възможност към момента е разписана само в 

Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и 

заведенията за хранене и развлечения, а при регистрационен режим, какъвто е 

категоризирането на туристическите обекти, цялата административна 

процедура следва да бъде разписана в закона съгласно изискванията на Закона 

за ограничаване на административното регулиране и административния 

контрол върху стопанската дейност. 

Много съществена промяна е предвидената възможност кметовете на 

общини да могат да контролират дали съответният туристически обект е 
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категоризиран или не. Освен това кметовете на общини ще могат да 

контролират воденето на регистъра по чл. 49 от ЗТ – за броя на реализираните 

нощувки в съответния обект, намиращ се на територията на дадената община. 

Самите кметове са заинтересувани хотелиерите да водят тези регистри, тъй като 

събирането на туристическата такса е в интерес на общината, още повече че 

нейното разходване е само за мероприятия, свързани с развитието на туризма, 

изрично посочени в ЗТ и в Закона за местните данъци и такси, част от 

програмата за развитие на туризма на съответната община. 
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Законопроектът въвежда няколко норми, свързани с допълнителните 

туристически услуги и с лицата, които ги предоставят. Определя и изискванията 

към екскурзоводите, планинските водачи, аниматорите и ски-учителите. 
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