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ЗАКОН  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА 

(oбн., ДВ, бр. 30 от 2013 г., изм. и доп. бр. 68 и 109 от 2013 г., изм. бр. 40 от 2014 г. и бр. 9 от 2015г.) 

 

 § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В т. 2 думата „здравен“ се заменя с „балнео“, а след думата „селски“ се 

добавя „винен“. 

 2. Създава се т. 5: 

 „5. създаде условия за устойчиво развитие на националните курорти.“. 

 

 § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1 след думата „дейности“ се добавя „и услуги“ и се създава т. 6:   

„6. информационно обслужване на посетители.”. 

 2. В ал. 2  се правят следните изменения и допълнения: 

 а) точка 7 се отменя. 

 б) точка 13 се изменя така: 

  „13. обектите за скално катерене и за парапланеризъм, както и маршрутите „виа 

ферата;”.  

 в) в т. 20, накрая се поставя запетая и се добавя текста „в които е организирана 

зала за дегустация”. 

 3. Създава се нова ал. 4: 

 „(4) Туристическите пътища/пътеки по ал. 2, т. 12 в страната са обвързани в 

единна национална и европейска мрежа, съгласно единни международни стандарти, като 

редът, условията и стандартите на маркировката и поддържането на националната мрежа 

се определят с наредба, издадена от министъра на туризма и министъра на младежта и 

спорта.”. 

 4.  Досегашната ал. 4 става ал. 5.    

              

 § 3. Член 6 се изменя така: 

„Чл. 6. Министърът на туризма провежда държавната политика в областта на 

туризма  като: 
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 1. разработва, изпълнява и контролира изпълнението на Националната стратегия за 

устойчиво развитие на туризма, на стратегиите за развитие на отделни видове туризъм, 

както и на краткосрочните програми и планове за прилагането им. 

 2. разработва и изпълнява Националната маркетингова стратегия в съответствие със 

стратегиите по т. 1; 

 3. организира извършването на маркетингови проучвания на основни и 

перспективни пазари за българския туристически продукт, както и проучвания в сферата 

на туристическата реклама и анализи на ефективността; 

 4. разработва и утвърждава концепция за туристическо райониране на страната, 

подпомага процеса по учредяване на организациите за управление на туристическите 

райони и ги вписва в Националния туристически регистър. Осъществява координацията и 

взаимодейства с организациите за управление на туристическите райони при реализацията 

на националната маркетингова стратегия и разработването на маркетинговите стратегии на 

туристическите райони и осъществява надзор върху изпълнението на дейностите им; 

 5. осъществява държавната политика, насочена към развитие на националните 

курорти;  

 6. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт, 

включително: 

  а) извършва регистрацията на туроператорите и туристическите агенти; 

б) определя категорията на туристически обекти в посочените в този закон случаи; 

в) сертифицира туристически обекти в посочените в този закон случаи; 

 г) съдейства за въвеждане на доброволни системи за сертифициране на качеството и 

на устойчивото туристическо развитие; 

д) вписва правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители в 

Националния туристически регистър; 

е) вписва ски училищата в Националния туристически регистър; 

 ж) определя степента на сложност на ски пистите, регламентира достъпа до тях и 

контролира обезопасеността и информационната обезпеченост на ски пистите, детските 

ски зони и снежните паркове;   

 з) вписва туристическите сдружения в Националния туристически регистър. 

 7. предлага на Министерския съвет да определи съответните национални   

туристически сдружения за представителни на национално равнище; 
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 8. организира националната туристическа реклама, утвърждава и изпълнява 

годишната програма за националната туристическа реклама, като:  

 а) поддържа, актуализира и популяризира Националния туристически интернет 

портал; 

б) организира участието на Република България в международни туристически 

изложения, панаири и прояви, свързани с туризма и съдейства на български фирми за 

участие в тях; 

в) организира опознавателни журналистически пътувания и посещения на чужди 

туроператори и туристически агенти в страната; 

г)  изработва и разпространява  рекламни и информационни материали за страната 

като туристическа дестинация;   

д) разработва и осъществява комуникационни кампании на вътрешния и на 

чуждестранните пазари; 

е) съвместно с Министерство на външните работи популяризира българския 

туризъм в чужбина; 

ж) съдейства на Министерство на културата за координиране на дейността на 

българските културни институти и дружества в чужбина за популяризирането на 

българското културно наследство;      

9. осигурява дейността и поддържа Националния туристически регистър, както и 

Националния регистър на туристическите атракции; 

10. осигурява дейността на Националния туристически информационен център и 

създава национална мрежа от сертифицирани туристически информационни центрове, 

функционираща въз основа на единни стандарти и на основата на публично-частно 

партньорство; 

11. организира създаването и поддържането на Единната система за туристическа 

информация; 

           12. взаимодейства с компетентните държавни органи и с териториалните органи на 

изпълнителната власт, организира и координира съвместната дейност при провеждането на 

националната политика в туризма;  

 13. съдейства при провеждането на държавната политика за обучение и повишаване 

квалификацията на кадрите в туризма и съгласува държавния план-прием за училищата по 

туризъм; 
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 14. ежегодно изготвя и внася за разглеждане от Министерския съвет годишен 

доклад за състоянието и развитието на туризма и предлага съответни мерки за гарантиране 

устойчивото и балансирано развитие на туризма, като приоритетен отрасъл; 

15. представлява Република България пред международните органи и организации в 

областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на страната, 

произтичащи от членството й в тях;  

16. предлага създаването на туристически представителства на Република България 

в чужбина; 

17. разработва проекти и участва в разработването, оценяването, наблюдението и 

контрола върху изпълнението на програми и проекти в областта на туризма, финансирани 

от Европейския съюз и от международни организации; 

18. съдейства за реализиране на проекти за устойчиво и балансирано развитие на 

туризма на национално,  регионално и местно ниво, включително за изграждане и развитие 

на необходимата туристическа инфраструктура; 

19. съвместно с Националните браншови туристически организации изготвя 

правила за оценяване качеството на предоставяните туристически услуги и ежегодно 

връчва „Етикет за качество”; 

20. набира, обработва и анализира статистически данни за развитието на търсенето 

и предлагането в държави - основни пазари за националния туристически продукт; 

21. осъществява контролни функции и налага глоби, имуществени и други санкции 

в случаите, предвидени в този закон. 

 

 § 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:   

1. В ал. 2: 

а) точки 6 и 7 се изменят така: 

„6. по един представител на съответните национални туристически сдружения, 

признати за представителни на национално равнище;   

 7. по един представител на летните и на зимните национални курорти;“. 

  б) точка 8 се отменя. 

           2. В ал. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

  а) досегашният текст става изр. първо и в него текстът „т. 6-10“ се заменя с „т. 6, 7, 

9 и 10“; 
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 б) създава се второ изречение: „В зависимост от обсъжданите въпроси за участие в 

заседанията му могат да бъдат поканени и представители на други държавни органи, 

институции и организации.“. 

 3. Алинея 8 се изменя така: 

 „(8) В случаите, когато поради обективни причини не могат да присъстват на 

насроченото заседание, членовете на НСТ по ал. 2, т. 1 се представляват от определен от 

съответния министър за всеки конкретен случай заместник-министър, а останалите 

членове - от друго лице, упълномощено от ръководителя на ведомството или 

организацията,  която представлява.“. 

 

           § 5.  В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

            а) точка 4 се изменя така:  

 „4. обсъжда мерки за осигуряване на трайна заетост в сектора и повишаване 

квалификацията на кадрите в туризма;“. 

            б)  създава се нова т. 9: 

           „9. предлага и обсъжда мерки за провеждане на държавната политика, насочена към 

устойчиво развитие на националните курорти;”. 

             в) досегашната т. 9 става т. 10.  

 2. В ал. 4 думите „Националният съвет по туризъм“ се заменят с „Министърът на 

туризма по предложение на Националния съвет по туризъм“. 

 

 § 6.   В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 3 думата „браншовите“ се заменя с „националните браншови“, а след 

думите „туристическите агенти“ се добавя „по чл. 48, ал. 2, т. 1, б. „б“.    

2. В ал. 4 думите „два състава“ се заменят с „три състава“, а текстът „в ал. 5 и 6“ 

се заменя с „в ал. 5, 6 и 7“. 

3. В ал. 5 текстът „браншовите туристически сдружения на хотелиерите и 

ресторантьорите и на продуктови туристически сдружения“ се заменя с „националните 

браншови туристически сдружения по чл. 48, ал. 2, т. 1, б. „а“ и б. „в“ и на националните 

продуктови  туристически сдружения по чл. 48, ал. 2, т. 2, б. „а”. 

 4. В ал. 6 тектът „продуктови и на професионални туристически сдружения“ се 

заменя с „националните продуктови туристически сдружения по чл. 48, ал. 2, т. 2, б. „а“, на  
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националните браншови сдружения по чл. 48, ал. 2, т. 1, б. „в“ и на Асоциацията по 

физикална медицина и рехабилитация“. 

5. Създава се нова ал. 7: 

 „(7) В състава на ЕККСТО при сертифициране на туристически обекти по чл. 3, ал. 

3, т. 8 се включват с равен брой гласове представители на Министерството на туризма, от 

една страна и представители на Националното сдружение на общините в Република 

България и организациите за управление на туристическите райони, от друга страна.“.   

 6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 3, 5 и 6 се определят с 

правилниците по ал. 9“ се заменят с „по ал. 3, 5, 6 и 7 се определят с правилниците по ал. 

10“.  

7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „по ал. 3, 5 и 6“ се заменят с „по ал. 

3, 5, 6 и 7“.  

 8.  Досегашната ал. 9 става ал. 10. 

 

            § 7. В чл. 10 се създават т. 6 и 7: 

 „6. обобщава програмите за развитие на туризма на съответните общини на 

територията на областта и отчетите за изпълнението им; 

 7. в срок до 30 април на съответната календарна година изготвя и представя в 

Министерство на туризма обобщен отчет за изпълнение на областната стратегия и 

общинските програми за развитието на туризма на територията на областта.“. 

 

  § 8. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:  

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 „(1)  Общинският съвет заедно с тригодишната бюджетна прогноза, приема 

тригодишна програма за развитие на туризма на територията на общината, включваща 

мероприятията по чл. 11, ал. 2 и:    

 1. ежегодно с приемането на бюджета в срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за 

публичните финанси приема Общинска програма за развитие на туризма, изготвена в 

рамките на тригодишната бюджетна прогноза и тригодишната програма за развитие на 

туризма и в съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата 

стратегия на туристическия район, както и съобразно местните туристически ресурси и 

потребности, която се публикува на интернет страница на общината;    
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 2. одобрява план за изпълнението на Общинската програма, включващ и раздел за 

финансирането й; 

 3. приема отчета за изпълнение на Общинската програма за развитие на туризма,  

изготвен от кмета на общината.“.  

 2. В ал. 2 се правят следните допълнения:  

            a) в т. 1 накрая  се добавят думите „и до туристическите атракции”. 

            б) в т. 2 след думите „функциониране на“ се добавя „общински“.  

 в) създава се т. 9:   

 „9. благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата в 

националните курорти, когато на територията на общината има такива.“. 

 3.  Създава се ал. 3:   

            „(3) Когато на територията на общината има разположени национални курорти, в 

Общинската програма за развитие на туризма задължително се предвиждат мероприятия за 

благоустрояване, изграждане и поддържане на туристическата им инфраструктура. 

  

 § 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 1 се изменя така: 

 „1. разработва Общинската програма за развитие на туризма, включващ и раздел за 

финансирането й, както и план за изпълнението на програмата и след одобрението им от 

съответния Консултативен съвет по въпросите на туризма ги внася за разглеждане и 

приемане от общинския съвет, заедно с проекта на бюджет на общината за съответната 

година;“. 

 2. Създават се нови т. 2 и 3:  

 „2. в срок до 15 февруари изготвя проект на отчет за изпълнение на програмата за 

предходната година, който след одобряване от Консултативния съвет по въпросите на 

туризма го внася за обсъждане и приемане от общинския съвет; 

 3. одобрените от общинския съвет програма по чл. 11, ал. 1, т. 1 за съответната 

година и отчет за изпълнение за предходната година се представят на областния управител 

в 7-дневен срок от приемането им;“. 

 3. Досегашните т. 2 - 12 стават съответно т. 4 – 15; 

 

 § 10. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 
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 1.  В ал. 3 се създава изречение второ: „Консултативният съвет приема решенията 

си с квалифицирано мнозинство от 2/3 от неговия състав.“. 

 2. Създава се нова ал. 4: 

 „(4) В състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма задължително се 

включват представители на собственици на туристически обекти в националните курорти 

или на техни местни и/или регионални сдружения, когато на територията на общината има 

такива.“. 

 3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така: 

 „(5) Редът и начинът на определяне на представители на музеите, физическите и 

юридически лица по ал. 3 и 4 в Консултативния съвет по въпросите на туризма, се 

посочват в правилника по ал. 8.”.   

 4. Досегашната ал. 5 става ал. 6. 

 5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:    

 „(7) Консултативният съвет по въпросите на туризма: 

 1. обсъжда и одобрява проекта на Общинската програма за развитие на туризма, 

плана за изпълнението й, както и проекта на отчет за изпълнение на програмата за 

предходната година;  

 2. прави предложения до кмета на общината и дава становища по въпроси, свързани 

с развитието на туризма на територията на общината относно: 

 a) размера на туристическия данък и неговото разходване; 

           б) целевото разходване на приходите от  концесионни плащания и наеми на морски 

плажове,  в случаите когато има такива, при съобразяване с дейностите по чл. 22а, ал. 3  от   

Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;  

 в) членството на общината в съответната организация за управление на 

туристическия район. 

 3. проучва и прави предложения пред общинския съвет чрез кмета на общината за:  

 a) приоритетното изграждане и поддържане на туристическата инфраструктура и 

опазване и поддържане на туристическите атракции на територията на общината, както и 

за привличането на инвестиции в сферата на туризма; 

 б) подобряване състоянието на транспортното обслужване; 

в) опазване, поддържане и развитие на зелените площи на територията на общината, 

свързани с туризма;   



9 

 

г) осигуряване на трайна заетост на кадрите в туризма и за повишаване на 

квалификацията им;    

4.  проучва, обсъжда и прави предложения пред общинския съвет чрез кмета на 

общината за предприемане на необходимите мерки за устойчиво развитие на 

националните курорти, когато на територията на общината има такива, относно: 

a) подобряване състоянието на туристическа инфраструктура; 

 б) осигуряване на обществения ред и спокойствието на туристите;  

в) разполагането на преместваеми обекти и съоръжения, включително на 

територията на морския плаж; 

г) организиране на транспортна схема през туристическия сезон;  

д) други въпроси от значение за развитието на националните курорти като 

туристически дестинации.“. 

 6. Досегашната ал. 7 става ал. 8. 

 

 § 11. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 3 думите „туристически сдружения“ се заменят с „регионални и местни 

туристически сдружения по чл. 48, ал. 1, т. 1“, а думите „общински и областни” се заменят  

с „представители на общинските и областните”. 

 2. Създава се ал. 5: 

 „(5) Организациите за управление на туристическите райони не разпределят 

печалба.”. 

 

 § 12. В чл. 18, ал. 1 се създава т. 14: 

„14. взаимодействие със съответните национални туристически сдружения, 

признати за представителни на национално равнище.”. 

  

§ 13. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В т. 1 думите „туристически сдружения“ се заменят с „местни и регионални 

туристически сдружения по чл. 48, ал. 1, т. 1“.   

 2.  В т. 2, в края се поставя запетая и се добавя „една от които е седалището на 

ОУТР”. 

 

 § 14. В чл. 24, ал. 1 думата „сдружението” се заменя с „организацията”. 
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§ 15. В чл. 29, ал. 1 думите „деня на” се заменят с „датата на заповедта за”. 

 

§ 16. Член 30 се изменя така: 

 „Чл. 30. (1) Промените в устава, приети от общото събрание се изпращат в 7-дневен 

срок от изпълнителния директор на ОУТР на министъра на туризма.  

(2) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице в 7-дневен 

срок вписва в регистъра обстоятелствата по чл. 29, ал. 3, които влизат в сила от вписването 

им.“. 

 

 § 17. В чл. 42, ал. 1, т. 5 текстът „в случаите по чл. 35, ал. 4, изречение второ“ се 

заменя с „в предвидените в закона случаи“.  

 

§ 18. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 2, изр. второ се изменя така: “При бездействие на управителния съвет, то се 

свиква от контролния съвет.“. 

 2. Създава се нова ал. 3: 

 „(3) Искането за прекратяване на ОУТР се изпраща едновременно и до министъра 

на туризма.”. 

 3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5. 

 

 § 19. Наименованието на глава четвърта се изменя така: „Туристически сдружения. 

Национални туристически сдружения.“. 

 § 20.  В глава четвърта „Туристически сдружения. Национални туристически 

сдружения.“ се създава Раздел I. „Общи положения“ с чл. 47- 48 и в него се правят 

следните изменения и допълнения:  

1. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения: 

 а) в ал. 1 накрая се добавя „и съгласно този закон“. 

б) в ал. 3 се създава изр. второ: „Обхватът на дейността е съобразно вида на 

съответното сдружение, определен в чл. 48, ал. 1 и 2.”.     

в) създават се ал. 4 и 5: 

„(4) Туристическите дружества по чл. 33а, ал. 2 от Закона за физическото 

възпитание и спорта не са туристически сдружения по смисъла на този закон. 



11 

 

(5) В туристическите сдружения не могат да членуват политически партии, 

синдикални организации, религиозни институции и юридически лица, създадени съгласно 

Закона за вероизповеданията“.       

2. Член 48 се изменя така: 

  „Чл. 48. (1) Туристическите сдружения могат да бъдат: 

1. местни и регионални; 

 2. браншови;  

 3. продуктови; 

 4. професионални. 

                (2) Туристическите сдружения по ал. 1, т. 2 - 4 се обединяват в национални 

туристически сдружения, както следва:  

1. национални браншови туристически сдружения, които обединяват сдруженията 

на:  

 a)  хотелиерите и ресторантьорите;   

 б) туроператорите и туристическите агенти;  

 в) работодателите в туризма. 

            2. национални продуктови туристически сдружения, които обединяват сдруженията 

на лица, предоставящи: 

а) балнеолечебен, спа, уелнес и/или таласотерапевтичен туризъм; 

б)  селски и/или еко туризъм;   

в)  голф, спортен и/или приключенски туризъм; 

г) културен, религиозен, конгресен, събитиен и/или фестивален туризъм; 

д) детски и младежки туризъм; 

е) друг специализиран вид туризъм.     

3. национални професионални туристически сдружения, които обединяват 

сдруженията на: 

а) екскурзоводите; 

б) планинските водачи; 

в)  ски учителите и/или ски училищата;  

г) експертите в туризма.”. 
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 § 21. В глава четвърта „Туристически сдружения. Национални туристически 

сдружения.“ се създава Раздел  II. „Туристически сдружения“ с чл. 49 – 51 и в него се 

правят следните изменения и допълнения:   

1. Член 49 се изменя така: 

 „Чл. 49. (1) Местното туристическо сдружение по чл. 48, ал. 1, т. 1 обединява лица, 

осъществяващи лично и/или чрез наети от тях лица, туристическа дейност в една община, 

както и други лица и организации, чиято дейност е свързана с туризма и допринася за 

развитието му на територията на съответната община. 

 (2) Регионалното туристическо сдружение по чл. 48, ал. 1, т. 1 обединява  лица, 

осъществяващи лично и/или чрез наети лица туристическа дейност в повече от една 

община, намиращи се  на територията на даден туристически район. В регионалното 

туристическо сдружение могат да членуват местни туристически сдружения и/или други 

лица, чиято дейност е свързана с туризма и допринася за развитието му на съответната 

територия.   

 (3) Браншовото туристическо сдружение по чл. 48, ал. 1, т. 2 обединява лица, 

осъществяващи лично и/или чрез наети от тях лица съответна туристическа дейност 

(туроператорска и/или туристическа агентска дейност; хотелиерство и/или 

ресторантьорство) и/или лица, наети за осъществяване на дейността. 

 (4) Продуктово туристическо сдружение по чл. 48, ал. 1, т. 3 е сдружение, чиято 

дейност е насочена за развитие на определен вид/видове туризъм и обединява лица, 

осъществяващи лично и/или чрез наети от тях лица тази дейност. 

 (5) Професионалното туристическо сдружение по чл. 48, ал. 1, т. 4 обединява 

физически лица, упражняващи определена професия в сферата на туризма и на 

юридически лица, предоставящи допълнителни туристически услуги, свързани със 

съответната професия. 

(6) Местните и регионалните туристически сдружения членуват по право в 

Организацията за управление на туристическите райони, на чиято територия са 

седалищата им. 

(7) Туристическите сдружения не могат чрез наименованието или устава си да се 

определят като национални туристически сдружения.“. 

2. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения: 

а) в т. 2 думата „участват“ се заменя с „по предложение на съответните национални 

туристически сдружения, в които членуват, могат да участват със свои представители“; 
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б) точка 10 се отменя. 

 в)  в т. 11 текстът „ОЕККТО, НСТ“ се заменя с „ОЕККТО“. 

 г) точка 12 и 13 се изменят така: 

„12. създават и поддържат публичен списък на лицата, изключени от сдружението 

поради нарушаване на етичния кодекс на сдружението; 

 13. информират съответното национално браншово туристическо сдружение за 

извършени нарушения на законодателството и етичните кодекси;“. 

д) в т. 14 и 15 в началото се добавя „могат да“. 

3. Член 51 се изменя така: 

„Чл. 51. Общините могат да членуват в местно и/или регионално туристическо  

сдружение само след решение на общинския съвет.“. 

 

§ 22. В глава четвърта „Туристически сдружения. Национални туристически 

сдружения.“ се създава Раздел III. „Национални туристически сдружения“ с чл. 51а – чл. 

51ж, както следва: 

             „Чл. 51а. (1) Национално туристическо сдружение е сдружение, което обединява 

вписаните в Националния туристически регистър сдружения на лица, извършващи 

определена туристическа дейност. Националното сдружение има за цел да съдейства за 

осигуряване на конкурентноспособност на националния туристически продукт и 

устойчиво развитие на туризма.    

(2) Редът и условията за членуване се определят в устава на сдружението. 

           (3)  Едно туристическо сдружение по чл. 48, ал. 1, т. 2 – 4  може да членува само в 

едно съответно национално туристическо сдружение. 

 Чл. 51б. (1) Националното туристическо сдружение е сдружение, което отговаря 

едновременно на следните изисквания: 

            1. обединява всички или не по-малко от една трета от сдруженията на лицата, 

вписани в Националния туристически регистър за извършване на определената 

туристическа дейност в страната;   

2. има за цел да осъществява обществено полезна дейност и е вписано в Централния 

регистър при Министерството на правосъдието, съгласно чл. 2, ал. 3 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел;  

3. има ръководни и контролни органи.  
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(2) В случаите, когато в Националния туристически регистър е вписано само едно 

туристическото сдружение по чл. 48, ал. 1, т. 2 - 4, което отговаря на изискванията по ал. 1, 

то се признава за национално туристическо сдружение.  

 Чл. 51в. (1) Националното туристическо сдружение: 

1. представлява членовете си и защитава техните интереси на национално  равнище; 

2. поддържат база данни за членовете на националното сдружение;    

3. съдейства на членовете си за развитие на дейността им; 

4. набира и предоставя информация на своите членове, включително за състоянието 

и развитието на българския и чуждестранния туристически пазар; 

5. съдейства за организиране и провеждане на професионално обучение и  

квалификация на кадрите в туристическия сектор; 

 6. разработва етични кодекси, регламентиращи професионалната етика и 

недопускането на нелоялна конкуренция, както и антиреклама на туристическия бранш 

при осъществяване на дейността; 

 7.  информира компетентните органи при нарушения на законодателството;  

 8. сътрудничи си със сродни организации в страната и в чужбина; 

 9. участва в дейността на европейски и други международни органи и организации; 

10. участва със свой представител в дейността на Националния съвет по туризъм 

към министъра по туризма и на Организациите за управление на туристическите райони; 

 11. участва със свой представител в помирителните комисии по Закона за защита на 

потребителите; 

 12. представлява, чрез своите органи, съответния туристически бранш пред 

Министерството на туризма и другите органи на централната и местна изпълнителна 

власт; 

 13. популяризира и участва във въвеждането на доброволни системи за 

сертифициране на качество и на устойчивото туристическо развитие и оповестява 

участниците в тези системи; 

14. участва в национални и международни проекти и програми. 

(2) Дейностите по ал. 1, т. 9-12 се осъществяват от национално туристическо 

сдружение, признато за представително на национално равнище.    

          Чл. 51г. (1) Държавните органи и териториалните органи на изпълнителната власт 

оказват съдействие на националните туристическите сдружения за реализиране на техните 

цели. 
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(2) При разработване на проекти на нормативни актове, свързани с 

административното регулиране и административния контрол на туристическите дейности, 

компетентните държавни органи изискват становища от съответните национални 

туристически сдружения. Туристическите сдружения по чл. 48, ал. 1, т. 2 - 4 могат да 

правят предложения по проектите пред и чрез съответното национално туристическо 

сдружение. В случай, че в срок от 14 дни от получаване на искането не постъпи становище 

се счита, че националното туристическо сдружение няма бележки по проекта. 

Чл. 51д. Приходите по бюджета на националните туристически сдружения се 

формират от: 

 1. еднократни встъпителни членски вноски; 

 2. годишни и допълнителни вноски; 

 3. приходи  по чл. 3, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;   

 4. средства от участие в европейски, международни и други донорски програми; 

 5. дарения от физически и юридически лица; 

 6. лихви по депозитите на собствени средства; 

7. други източници, установени със закон или друг нормативен акт. 

           Чл. 51е. (1) Националното туристическо сдружение се признава за представително 

на национално равнище с решение на Министерския съвет по предложение на министъра 

на туризма за срок от 4 години.  

 (2) Критериите, редът и начинът за установяване на критериите за 

представителност се определят с наредба на Министерския съвет.   

(3) При създаване на повече от едно национални туристически сдружения, които  

отговарят на установените в този закон изисквания, представителността на национално 

равнище се определя според най-голям брой членуващи в него сдружения от съответния 

туристически бранш и наличие на членство в еквивалентна международна структура, а при 

равни условия – според общия брой на членовете на всички сдружения, членуващи в 

съответното национално сдружение, които са заплатили съответния годишен членски внос 

в националното туристическо сдружение.               

(4) В случаите, когато е създадено само едно национално туристическо сдружение, 

което обединява сдружения от съответния туристически бранш, то се признава за 

представително на национално равнище. 
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Чл. 51ж. Решението на Министерския съвет за определяне на национално 

туристическо сдружение за представително на национално равнище подлежи на вписване 

в Националния туристически регистър.“ 

  

§23. В глава четвърта „Туристически сдружения. Национални туристически 

сдружения.“ се създава Раздел IV. „Вписване и заличаване в Националния туристически 

регистър. Промени във вписаните обстоятелства” с чл. 52 - 54 и в него се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. Чл. 52 се изменя така: 

 „Чл. 52. (1)  Вписването на сдружения в Националния туристически регистър се 

извършва въз основа на заявление по образец, подадено в Министерството на туризма от 

лицето с право да представлява сдружението или от негов упълномощен представител, към 

което се прилагат следните документи: 

1. копие на 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, заверен с подпис на представляващия и печат на 

сдружението; 

5. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник. 

(2) Заявлението по ал. 1,  заедно с приложените документи може да се подава и по 

електронен път по реда на чл. 144. 

(3)  Образецът на заявлението по ал. 1 и на удостоверението по ал. 4 се утвърждават от 

министъра на туризма. 

(4)  Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице в срок до 14 дни 

от постъпване на заявлението и документите по ал. 1 вписва сдружението в Националния 

туристически регистър и издава удостоверение за вписаните обстоятелства. 

(5) В случай на констатирана непълнота и/или нередовност на представените документи по 

ал. 1 на заявителя се определя 14-дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 4 спира 

да тече до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността. 

(6)  В случай че в срока по ал. 5 заявителят не отстрани непълнотата или нередовността на 

документите и в случаите по чл. 53, ал. 3 министърът на туризма или оправомощено от 

него лице отказва вписване в Националния туристически регистър.   

http://web.apis.bg/p.php?i=1218662#p24730144
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(7)  Ежегодно до 31 май представляващият сдружението или упълномощено от него лице 

подава в Министерството на туризма декларация, съдържаща списък на действителния 

брой членове, платения от тях членски внос за предходната година на сдружението и 

доказателства за редовен организационен живот съгласно устава на сдружението.“  

 2. В чл. 53, ал. 1, т. 1 текстът „по чл. 52, ал. 6” се заменя с „по чл. 52, ал. 7”. 

 3. Член 54 се изменя така: 

 „Чл. 54. При промяна на вписаните обстоятелства  по чл. 166, ал. 1, т. 4, лицата, 

представляващи сдружението подават заявление за отразяване на промяната в регистъра в 

7-дневен срок от настъпването й.“ 

 

 § 24. Членове 55 и 56 се отменят.    

  

 § 25. Създава се Глава четвърта „а“  „НАЦИОНАЛНИ КУРОРТИ“ с чл. 56а  - чл. 

56г, както следва:  

„ГЛАВА ЧЕТВЪРТА„а“ 

НАЦИОНАЛНИ КУРОРТИ 

 

„Чл. 56а. (1) За нуждите на закона и с оглед постигане на целите му, селищни 

образувания с национално значение по смисъла на Закона за административно-

териториалното устройство на Република България, се обявяват за национални курорти с 

решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. 

(2) Обявяването на националните курорти по ал. 1 е с цел осигуряване на устойчиво 

развитие на туризма, благоустрояване на туристическата им инфраструктура и 

съхраняване на природните и антропогенни ресурси, които притежават качества за 

задоволяване на рекреативни, лечебни, възстановителни, познавателни, делови, 

развлекателни или други потребности и имат основно предназначение да привличат 

туристи.  

(3) Решението по ал. 1 се обнародва в „Държавен вестник“. 

Чл. 56б. На територията на националните курорти задължително се осъществяват 

дейности, свързани с: 

1. изграждане и поддържане на туристическата инфраструктура, както и 

обезпечаване на необходимите мероприятия по благоустрояване на курорта; 

2. сметосъбиране и сметоизвозване; 
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3. поддържане и облагородяване на зелените площи; 

 4. популяризиране и рекламиране на възможностите за туризъм, които предлага 

националният курорт, в страната и чужбина; 

 5. осигуряване на обществения ред, сигурността и спокойствието на туристите;  

 6. организацията на движението, паркирането и дейността на превозвачите;   

 7. други дейности, регламентирани със закон или друг нормативен акт. 

 Чл. 56в. (1) Държавата и общините, както и всички собственици на туристически 

обекти и на туристическа инфраструктура на територията на националните курорти 

съдействат за устойчивото развитие на националните курорти, включително за създаване 

на благоприятна среда за почивка и отдих, популяризиране на туристическите услуги и 

гарантиране правата на потребителите. 

 (2) Собствениците на отделните обекти от туристическата инфраструктура на 

националните курорти са длъжни да ги поддържат с грижата на добър стопанин по начин, 

който допринася за цялостното й развитие, като:  

 1. осигуряват подходящи условия за ползването й; 

 2. изпълняват изискванията на съответните нормативни актове относно 

изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията й; 

   3. опазват, поддържат и благоустрояват зелените площи;  

 4. изпълняват и други задължения, предвидени в нормативен акт. 

  Чл. 56г. (1) Министърът на туризма разработва и внася за приемане от Министерски 

съвет Наредба за организация и управление на туристическите дейности на територията на 

националните курорти. 

 (2) С наредбата по ал. 1 се определят: 

 1. организацията и управлението на дейностите по чл. 56б;    

 2. правата и задълженията на собствениците на туристическа инфраструктура по 

изграждането, поддържането и благоустрояването й; 

 3. специфични изисквания за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения, 

включително на територията на морския плаж, когато има такъв на територията на 

националния курорт; 

 4. осигуряване на медицинско обслужване; 

 5. организацията на работното време на заведения за хранене и развлечения и 

озвучаването на открити площи на заведенията за хранене и развлечения, разположени в  

курортите;  
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           6. контролните правомощия  на министъра на туризма и другите  държавни и 

общински органи, съобразно функционалната им компетентност; 

 7. други специфични въпроси, свързани с развитието на националните курорти като 

туристическа дестинация.“.  

 

 § 26. Член 57 се изменя така: 

 „Чл. 57. (1) Туристическият информационен център (ТИЦ) е сертифициран 

туристически обект, където се извършва информационно обслужване на туристи.  

 (2) За осъществяване на информационното обслужване в ТИЦ се извършват 

следните дейности: информационна, рекламна, маркетингова, образователна и други в    

подкрепа за развитието и популяризирането на туризма на местно ниво.”. 

   

 § 27. В чл. 58 се правят следните изменения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 „(1) Сертифицираните ТИЦ се свързват в национална мрежа от туристически 

информационни центрове, функционираща въз основа на единни стандарти. 

Сертифицирането се извършва от министъра на туризма. За сертифицирането на ТИЦ се 

заплаща такса, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.”. 

 2. В ал. 4 след текста „по ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „редът и условията за 

сертифициране“. 

 

 § 28. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1 се създава т. 11: 

 „11. изграждането и функционирането на националната мрежа от ТИЦ”. 

 2. В ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя текстът: „както и за други 

вписвания в Националния туристически регистър”. 

 

§ 29. В чл. 60, ал. 1 се създават т. 4 - 6: 

„4. такси за категоризация на туристически обекти и други такси по прилагане на 

този закон;  

5. приходи от наложените от кметовете на общините глоби и имуществени санкции 

по този закон; 

6. други приходи, определени с нормативен акт.”. 
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§ 30. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:   

1. В ал. 2 : 

а) в т. 1 след думите „Европейския съюз”, текстът „и не е в производство по 

ликвидация или несъстоятелност“ се заменя с „на държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария”. 

б) в т. 2 след думите „Европейския съюз” се добавя „и на държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация 

Швейцария”. 

в) в т. 3 след думата „помещение” се добавя „или онлайн платформа“.  

г) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато се извършва туроператорска 

дейност;”. 

д) Създават се т. 5 и 6: 

 „5.  има разкрити специални клиентски сметки в левове и в съответната валута;  

 6. не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност 

или ликвидация.”. 

 2. Създава се нова ал. 3: 

(3) Физическото лице - собственик, съответно членовете на управителните и 

контролните органи на туроператор и/или туристически агент, както и лицата с функции 

по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност, трябва да 

отговаря и на следните изисквания:     

1. не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ 

характер, освен ако е реабилитиран; 

2. не е лишаван от право да заема материалноотговорна длъжност; 

3.  не е бил през последните три години преди определената от съда начална дата на 

неплатежоспособността член на управителен или контролен орган или неограничено 

отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, 

или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени  

кредитори.“. 

 3. Досегашната ал. 3 става ал . 4.    

 4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея цифрата „3“ се заменя с „4“. 

 5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея цифрата „4“ се заменя с „5“. 
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 § 31. В чл. 62, ал. 3 текстът „регистъра по чл. 61, ал. 3“ се заменя с думите 

„Регистъра на туропораторите и туристическите агенти“. 

  

§ 32. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:  

1. В ал. 1: 

а) точки 1 и 2 се изменят така: 

„1. копие на документ, удостоверяващ, че заявителят има право да извършва 

стопанска дейност по реда на специален закон, включително по законодателството на 

друга държава - членка на Европейския съюз и на държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария; 

2. свидетелство за съдимост на физическото лице – собственик, съответно на 

членовете на управителния и контролния орган и на лицето с функции по управление на 

туроператорската и/или туристическата агентска дейност;“. 

б) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „когато се заявява регистрация за 

извършване на туроператорска дейност“. 

в) точка 8 се изменя така: 

„8.  декларация от заявителя, че: 

а) не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на 

туроператорска или/или туристическа агентска дейност е заличена, с изключение случаите 

на заличаване по искане на регистрираното лице;  

б) не е бил търговец, обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по 

несъстоятелност или ликвидация;  

в) не са налице обстоятелствата по чл. 61, ал. 3, т. 2 и 3.“. 

г) създава се нова т. 9: 

„9.  удостоверение от съответната банка за наличие на специални клиентски сметки 

в левове и в съответната валута;“. 

д) досегашните т. 9 и 10 стават съответно т. 10 и 11. 

2. В ал. 2, т. 3  текстът „по ал. 1, т. 3 - 5, 9 и 10“ се заменя с „по ал. 1, т. 3-5, 9-11“.  

3. В ал. 3 се правят следните изменения: 

 а) в т. 1 текстът „по ал. 1, т. 1, 2, 5- 10“ се заменя с „ по ал. 1, т. 1, 2, 5-11“. 

           б) в т. 3 думите „по образец” се заличават. 

4. В ал. 7 текстът „по ал. 1, т. 3 - 6, 9 и 10“ се заменя с „по ал. 1, т. 3 - 6 и 10 и 11“. 

5. В ал. 8 текстът „по ал. 1, т. 7, 9 и 10“ се заменя с „по ал. 1, т. 7, 9 - 11“. 
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            6.  Създава се ал. 9: 

 „(9) Министърът на туризма утвърждава със заповед  заявлението и образците на 

документи по ал. 1, т. 3 и 5. Утвърдените образци се публикуват на интернет страницата на 

Министерството на туризма.”. 

 

 § 33. В чл. 65 се създава ал. 6: 

 „(6) Възможността за свободно предоставяне на услуги за определен срок не може 

да бъде предоставена на лицата по чл. 62, ал. 1 повече от веднъж.”. 

 

 § 34. В чл. 66 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 1 думата „двумесечен“ се заменя с „едномесечен“. 

            2. В ал. 4, т. 2 думите „три години от заповедта за заличаване на удостоверението за 

регистрация по реда на чл. 70, ал. 2 и 3” се заменят със „съответния срок по чл. 70, ал. 3“. 

3. Алинея 6 се отменя.    

 

 § 35. В чл. 68 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 4: 

а) точка 5 се изменя така: 

„5. декларация от заявителя по чл. 63, ал. 1, т. 8“. 

б) точка 7 се отменя. 

            2. В ал. 5 думите „в обстоятелствата по чл. 63“ се заменят с „във вписаните 

обстоятелства в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти”, а след думата 

„регистъра“ текстът „по чл. 61, ал. 3“ се заличава. 

 3. В ал. 7 думите „по чл. 5“ се заменят с „по ал. 5“. 

 

§ 36.  В чл. 70, ал. 2  се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 8 думите „временно затваряне на туристическия обект“ се заменят с 

„преустановяване на дейността“.  

2. В т. 10 след думите „предложение на” се добавя „национално”. 

3. Създава се т. 11: 

           „11. престане да отговаря на изискванията, както следва: 

 а) за лицата по чл. 61, ал. 2, т. 1 -  на изискванията по чл. 61, ал. 2, т. 3  и 5 и ал. 3; 

 б) за лицата по чл. 61, ал. 2, т. 2  - на изискванията по чл. 61, ал. 2, т. 3  и 5;  
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 в) за лицата, които извършват туроператорска и/или туристическа агентска дейност 

само по електронен път – на изискванията по чл. 61, ал. 2, т. 5, както  и когато нямат 

персонал с изискуемото образование, езикова квалификация  и стаж. 

 

            § 37. В чл. 71, т. 6 думите „ски учители” се заменят със „ски училища“. 

   

 § 38. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 2 думите „не се сключва” се заменят с „може да не се сключи”, а в края се 

добавя „или когато туристът удостовери, че притежава Европейска здравноосигурителна 

карта”;  

 2. В ал. 3 след думите „застрахователната полица“ се добавя „или копие на 

Европейската здравноосигурителна карта“.  

 

 § 39. В чл. 73, ал. 5, т. 9 се изменя така: 

 „9. номер и дата на документа, удостоверяващ плащането.”. 

 

 § 40. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1, изр. първо се изменя така: „За туристическа услуга, която не е част от 

организирано туристическо пътуване с обща цена, с изключение продажбата на самолетни 

билети, туристическият агент издава на потребителя резервационна бланка за платената 

услуга.”. 

 2. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

 а) създава се нова т. 6:  

 „6.  номер и дата на документа, удостоверяващ плащането;“. 

 б) досегашната т. 6 става т. 7.  

 

            § 41. В чл. 77, ал. 1 думите „туристическите обекти“ се заменят с „помещенията“.  

 

 § 42. В чл. 79, ал. 2, т. 1 се изменя: 

            „1. туроператор е лице, което по занятие изготвя, организира, предлага и продава на 

краен потребител организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща 

цена. Туроператорът може да продава туристическото пътуване и чрез туристически 

агент;”. 
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 § 43. В чл. 82, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В т. 3 преди текста „вида на използвания транспорт“ се добавя „наименование на 

превозвача и“. 

 2. В т. 7 думите „и категория” се заличават.  

 

 § 44.  В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Създават се нови ал. 2 и 3: 

„(2) В случаите по ал. 1, туроператорът е длъжен да възстанови на потребителя  

платената сума за непредоставената услуга или за предоставената услуга с по-ниско 

качество от договореното, а при обявена неплатежоспособност - да откаже на потребителя 

в писмен вид.  

(3) Туроператорът или неговият представител е длъжен да издаде на потърсилите 

помощ потребители документ, удостоверяващ предмета и размера на съответното 

неизпълнение или неточно изпълнение на договора, който при необходимост да послужи 

пред съответния застраховател.”. 

2. Досегашните ал. 2 и 3 и стават съответно ал. 4 и 5. 

3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 3, т. 2 и 3” се заменят с „по 

ал. 5, т. 2 и 3”.  

 

 § 45. В чл. 97, ал. 2 думите „сключва и” се заличават, а текстът „не по-късно от 7 

дни от уведомяването за“ се заменя с „при връчване на”.   

 

 § 46. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 се създава т. 4: 

„4. възстановяване на платената от потребителя сума за непредоставена 

самостоятелна туристическа услуга „настаняване“, която не е част от организирано 

туристическо пътуване с обща цена.“. 

2. Алинея 3 се изменя така: 

 (3) Застраховката по ал. 1 покрива отговорността на туроператора за причинени 

вреди на потребители по договори за организирано туристическо пътуване с обща цена, 

както и за предоставяне на самостоятелна туристическа услуга „настаняване“, която не е 

част от организирано туристическо пътуване с обща цена, сключени и заплатени в периода 
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на нейното действие, включително и при едностранно предсрочно прекратяване на 

договора за застраховка от застрахователя. Застраховката покрива направените разходи и 

при непълно или неточно  изпълнение на уговорената самостоятелна услуга.“.    

 

 § 47. В чл. 101, ал. 1,  т. 8 се изменя така:  

„8.  застрахователна сума, срок и начин на плащане на застрахователната премия;“.  

  

 § 48. Създава се чл. 109а: 

 „Чл. 109а. (1) Срокът по чл. 109 за произнасяне и плащане по претенция по  

застраховката не може да бъде по-дълъг от 3 месеца от нейното предявяване пред 

застрахователя, сключил застраховката, или чрез неговия представител за уреждане на 

претенции. 

 (2) В срока по ал. 1 застрахователят определя и изплаща размера на обезщетението 

или отказва плащането с мотивирано становище по предявените претенции, когато  

основанието или размера на вредите не са били установени. 

(3)  При наличие на основание за плащане, когато само част от размера на вредите 

не са установени, застрахователят е задължен в срока по ал. 1 да изплати обезщетение за 

установената част и да даде мотивирано становище по ал. 2 относно частта, която не е 

била установена по основание и размер. 

 (4) Застраховател не може да откаже да се произнесе по основателността на 

претенцията за обезщетение по задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, 

съответно да изплати обезщетението, когато за установяването на събитието са били 

представени: 

1. договора за организирано туристическо пътуване с обща цена или друг документ 

за предоставяне на самостоятелна туристическа услуга „настаняване“, която не е част от 

договор за организирано туристическо пътуване с обща цена;   

2. документ за платената обща цена  на  договора за организирано туристическо 

пътуване с обща цена или за платената цена на самостоятелната туристическа услуга 

„настаняване“;   

            3.  писмени документи  и/или  доказателства за пълно или частично неизпълнение  

на договорените услуги; 

           4. писмения отказ по чл. 93, ал. 2; 
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           5. документи, доказващи извършените плащания, свързани с връщането на 

потребителя до началния пункт на пътуването.“. 

   

 § 49. В 112 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава т. 3:  

 „3. хотелиерство, при което се предлага нощувка в места, за изграждането на 

вътрешните и външни пространства, на които са използвани екологично чисти материали 

като глина, тръстика, дърво и др.,  рециклирани и/или нестандартни материали и 

конструкции,  и/или които имат нестандартно местоположение“. 

 2. Създава се ал. 2: 

 (2) За извършваното хотелиерство по т. 1 и 3  се прилагат разпоредбите на чл. 116.    

 

§ 50. В чл. 113, ал. 1, т. 1 след думите „Европейския съюз“ се поставя запетая и се 

добавя „от държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, както и на Конфедерация Швейцария“. 

 

§ 51. Член 116 се  изменя така:  

           „Чл. 116. (1) Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за 

настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки. 

            (2) За местата за настаняване от клас “А” регистърът по ал. 1 се води задължително 

в електронна форма чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство информационна 

система, със състав на данните, утвърдени  от министъра на туризма и публикувани на 

интернет страницата на Министерството на туризма.  

           (3) Лицата, извършващи хотелиерство в местата за настаняване от клас „А“ са 

длъжни да осигурят автоматизиран обмен на данни между информационната система на 

водения от тях регистър и Единната система за туристическа информация за: 

1. за български туристи и туристи от Европейския съюз, от държави – страни по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на Конфедерация 

Швейцария – брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване; 

2. за чуждестранните туристи - граждани на трети държави, извън тези по т. 1 - 

брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата, съгласно чл. 28, ал. 3 от 

Закона за чужденците в Република България, дата на регистрация и дата на отпътуване. 
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           (4) Автоматизираният оперативно съвместим обмен на данни с Единната система за 

туристическа информация се осигурява по реда на Закона за електронното управление. 

(5) За местата за настаняване от клас „Б”, за туристическите хижи, туристическите 

учебни центрове и туристическите спални, както и за обектите по чл. 112, ал. 1, т. 1 и 3  

регистърът, съдържащ данните по ал. 3 може да се води и на хартиен носител по образец, 

утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет-страницата на 

Министерството на туризма. 

           (6) Лицата по ал. 5 вписват данните по ал. 3 в Единната система за туристическа 

информация ежедневно, чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс, чрез сигурна 

комуникационна сесия за свързаност. Когато водят регистъра в електронна форма, те 

осигуряват обмена на данните по реда на ал. 3.  

       (7) Данните по ал. 3 за настанените туристи в Единната система за туристическа 

информация  не са публични. Достъп до тях имат: 

1. лицата, извършващи хотелиерство – за данните за настанените от тях лица; 

2. съответната община – за данните за броя на настанените лица,  тяхното 

гражданство и броя на реализираните нощувки на територията й;   

3. Националната агенция за приходите – за данните за броя на настанените лица , 

тяхното гражданство и броя на реализираните от тях нощувки на територията на цялата 

страна; 

4. Министерството на вътрешните работи – за броя на настанените лица, тяхното 

гражданство, броя на реализираните от тях нощувки и до данните, идентифициращи 

чуждестранните туристи на територията на цялата страна.    

          (8) Данните в съответния обем могат да се изпращат от Единната система за 

туристическа информация на лицата по ал. 7, т. 2 - 4 и служебно по реда на Закона за 

електронното управление.  

          (9) За броя на реализираните нощувки се дължи туристически данък при условията и 

по реда на Закона за местните данъци и такси.”. 

    

            § 52.   В чл. 121, ал.  6 се изменя така:    

„(6) Министърът на туризма със заповед утвърждава всички образци на заявления, 

формуляри и справки, които се отнасят за местата за настаняване и за заведенията за 
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хранене и развлечения. Утвърдените образци се публикуват на интернет страницата на 

Министерството на туризма.”. 

  

§ 53. В чл. 122, се правят следните изменения: 

 1. Алинея 2 се отменя. 

 2. Алинея 5 се изменя така:  

 „(5) Министърът на туризма със заповед утвърждава всички образци на заявления, 

формуляри и справки, които се отнасят за туристически хижи, туристически учебни 

центрове и туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене. 

Утвърдените образци се публикуват на интернет страницата на Министерството на 

туризма.”.  

 

 §  54.  В чл. 127, т. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В основния текст на т. 1  след думата “настаняване“ се добавя „и прилежащите 

към тях заведения за хранене и развлечения“. 

 2. В б. „а“ след думите „„пет звезди““ запетаята и текстът до края се заличават.  

     

 § 55. В чл. 128, т. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

 1.  В основния текст на т. 1  след думата “настаняване“ се добавя „и прилежащите 

към тях заведения за хранене и развлечения“. 

 2. В  б. „а“ след думите „„две звезди““ запетаята и текстът до края се заличават.  

 3. В б. „б“ след думите „всички категории“ запетаята и текстът „и прилежащите към 

тях заведения за хранене и развлечения“ се заличават. 

 

 § 56. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения: 

 1.  В ал. 1: 

 а) в т. 1 думите „декларация по образец за регистрация в търговския регистър с 

посочване на ЕИК или“ се заличават, а след думите „Европейския съюз” се добавя „и на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство  или на 

Конфедерация Швейцария;”. 

 б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя текста „като в последните два случая 

се прилага и документа за собственост на обекта на лицето, с което са сключени 

договорите”.  
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  2. В ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и текста „- в случаи, че това лице  е 

различно от собственика на обекта” се заменя с „като в последните два случая се прилага и 

документа  за собственост на обекта на лицето, с което са сключени договорите”. 

 3. В ал. 3,  т. 1 думите „декларация по образец за регистрация в търговския регистър 

с посочване на ЕИК или“ се заличават, а след думите „Европейския съюз” се добавя „и  на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария;”. 

            4. Създават се ал. 6 и 7: 

            „(6) При подадено заявление за категоризиране на местата за настаняване и  

заведенията за хранене и развлечения, категоризиращият орган изисква служебно от 

компетентните органи документите, удостоверяващи въвеждането на обекта в 

експлоатация или други необходими документи, удостоверяващи законността на обекта 

съгласно Закона за устройство на територията, както и разрешение за ползване на 

повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и 

развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега 

плавателни съдове. Необходимите документи се представят от съответния орган в 5-

дневен срок от искането, като за издаването им не се дължат такси.  

            (7) Когато заявителите разполагат с документите по ал. 6 същите се прилагат към 

заявлението и категоризиращият орган не ги изисква служебно.”  

 

 § 57. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 3 се изменя така: 

 „(3) Ако в указания срок непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени, 

временно удостоверение за открита процедура по категоризиране не се издава и 

процедурата се прекратява, за което заявителят се уведомява писмено.”.  

2.  Създава се нова ал. 5: 

„(5) Срокът по ал. 4 започва да тече от датата на издаването им, а връчването им се 

извършва по реда на чл. 61, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс.“.    

          3. Досегашната ал. 5  става ал. 6 и в нея думите „по решение на съответната ЕККТО 

се определя” се заличават, а думата „за проверка” се заменят с „извършва проверка”. 

          4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така: 

         „(7) За проверката по ал. 6 се съставя констативен протокол, който съдържа 

предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на 
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туристическия обект. В случаите на констатирани несъществени несъответствия с 

минималните задължителни изисквания за категоризация, посочени в наредбата по чл. 121, 

ал. 5, в протоколите се предлага определяне на категория, като се дават задължителни 

предписания за отстраняването им.“. 

           5. Досегашните ал. 7 и  8 стават съответно  ал. 8 и 9; 

           6. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея текстът „ал. 3 и 7” се заменя с „ал. 8”. 

 

§ 58. В чл. 131, ал. 3 след думите „Категоризиращият орган“ се добавя „или 

оправомощено от него длъжностно лице“.     

 

 § 59. В чл. 134, ал. 6 текстът „по ал. 5“ се заменя с „по ал. 1 и 5“. 

 

   § 60. В чл. 135, ал. 2  се след думите „категоризиращият орган“ се добавя „или на 

оправомощено от него длъжностно лице“. 

  

 § 61. В чл. 136 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1, накрая думите „ в рамките на съответната година” се заличават. 

 3. Създава се ал. 7: 

 (7) След изтичане на срока, посочен в заявлението, действието на удостоверението 

за категория се възобновява, което служебно се отразява в Националния туристически 

регистър.“. 

 

 § 62. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1: 

 а)  в т. 4 след думите „тримесечен срок от” се добавя „уведомяването за”. 

 б)  точка 7 се изменя така: 

 „7. при подаване на заявление за промяна на вида на туристическия обект - с 

получаване на новото удостоверение;”. 

 в) създава се т. 11: 

 „11. при подаване на декларацията по чл. 133, ал. 3 - с получаване на новото 

удостоверение.”. 

 2. В ал. 2 думите „по ал. 1” се заменят с „по ал. 1, т. 2 - 10”. 
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 3. В ал. 5 след  думите „категорията на обекта” се добавя „в случаите по ал. 1, т. 6, 9 

и 10“. 

  

§ 63. В чл. 138, ал. 5 думите „Наредбата по ал. 3 съдържа и” се заменят с: 

„Министърът на туризма със заповед утвърждава”. 

 

 § 64. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Досегашният текст става ал. 1. 

 2. Създава се ал. 2: 

 „(2) Удостоверяването на пригодността на центъра по чл. 138, ал. 1 за предоставяне 

на съответните услуги се извършва от експертна работна група чрез проверка на място в 

обекта за установяване съответствието му с минималните задължителни изисквания, 

посочени в наредбата по чл. 138, ал. 3.”. 

 

§ 65. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и на държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство  или на Конфедерация Швейцария”; 

2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

a) в т. 1 накрая се добавя „и на държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство  или на Конфедерация Швейцария”. 

б)  в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя текста „като в последните два случая 

се прилага и документа за собственост на лицето, с което са сключени договорите”. 

в) точки  4  и 7 се отменят. 

3. Създават се ал. 3 и 4: 

        „(3) При подадено заявление за сертифициране по ал. 2 министърът на туризма или 

оправомощено от него длъжностно лице изисква служебно от съответно компетентните 

органи документите, удостоверяващи въвеждането на обекта и/или помещенията в 

експлоатация, или други необходими документи, удостоверяващи законността на обекта 

и/или помещенията съгласно Закона за устройство на територията. Необходимите 

документи се представят от съответния орган в 5-дневен срок от искането, като за 

издаването им не се дължат такси.  

         (4) Когато заявителите разполагат с  документите по ал. 3 същите се прилагат към 

заявлението и не се изискват служебно.”.  
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 § 66. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 1 се изменя така:  

 „(1) Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристическите 

обекти разглежда заявленията и приложените към тях документи в 14-дневен срок от 

датата на постъпването им и след като констатира, че представените документи 

съответстват на изискванията по чл. 140, ал. 2, се произнася по тях с мотивирано 

предложение до министъра на туризма или до оправомощено от него длъжностно лице да 

открие процедурата по сертифициране на съответния център и да издаде временно 

удостоверение за открита процедура по сертифициране.“. 

  2. Алинея 3 се изменя така: 

 „(3) Ако в указания срок по ал. 2, считано от датата на получаване на 

уведомлението,  непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени или когато от 

служебно представените документи се установи, че не са налице законовите изисквания, 

временно удостоверение не се издава и процедурата се прекратява, за което заявителят се 

уведомява писмено.“. 

 3. Създава се нова ал. 4: 

 „(4) Временното удостоверение за открита процедура по сертифициране е със срок 

на валидност 3 месеца, в който срок се извършва и проверката на място в обекта.”. 

 4. Досегашната ал. 4  става ал. 5 и се изменя така: 

 „(5) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице въз 

основа на предложението на ЕККСТО в съответния срок по ал. 4 издава сертификат за  

съответния вид център за предоставяне на: балнеолечебни, СПА, уелнес или 

таласотерапевтични услуги или със заповед мотивирано отказва сертифицирането на 

обекта.”. 

            5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея цифрата „4” се заменя с „5”. 

  

§ 67. В чл. 142 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 1, 2 и 3 думите „категорийна“ и „Категорийната“ се заличават. 

 2. В ал. 4 думите „вида, наименованието и категорията” се заменят с „вида и 

наименованието”.  

 

 § 68. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. В основния текст на ал. 1, думите „със заповед на министъра на туризма или на 

оправомощено от него длъжностно лице“ се заличават. 

2. Създава се нова ал. 2: 

„(2) Заличаването от регистъра и обезсилването на сертификата, с изключение 

случаите по ал. 1, т. 1 се извършва със заповед на министъра на туризма или на 

оправомощено от него длъжностно лице.“. 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея текстът „по ал. 1“ се заменя с „по ал. 2“. 

 

 § 69. В чл. 144, ал. 1 след текста „т. 5“  се добавя „и 8“. 

 

 § 70. В чл. 145, ал. 1 след текста „т. 5“  се добавя „и 8“. 

 

           § 71. В чл. 146 се създава ал. 3: 

            „(3) В съответната наредба по ал. 2 се определят условията и реда за вписване на 

ски училищата в Националния туристически регистър и минималните задължителни 

изисквания към ръководителите им.”.  

  

           § 72. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2, т. 3 се отменя.  

2. В ал. 4, т. 3 се отменя. 

3. В ал. 5 се създава изр. второ: „За вписване на промяната се заплаща такса, 

съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.“.  

       

 § 73. Създават се чл. 147а и 147б: 

           „Чл.147а. Всяко ски училище има наименование, седалище и адрес на управление и 

адрес на офиса за упражняване на дейността. 

 (2) На видно място в офиса за упражняване на дейността на ски училището се 

посочват видовете снежни спортове, чието обучение се предлага - ски алпийски, ски 

бягане и/или сноуборд. 

 (3) В офиса по ал. 2 се съхраняват копия на удостоверенията за правоспособност на 

наетите ски учители и се предоставя информация относно тяхната специализация и ниво, 

както и относно езика, на който провеждат обучението. 
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 Чл. 147б. (1) Ски училищата се вписват в Националния туристически регистър. 

 (2) За  вписване в регистъра се подава заявление по образец до министъра на 

туризма, към което се прилагат: 

     1. копия на документи, удостоверяващи спазването на минималните задължителни 

изисквания към ръководителя на ски училището;    

           2. документ за платена такса, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.”. 

 (3) За вписването в регистъра, министърът на туризма или оправомощено от него 

длъжностно лице издава удостоверение за вписване.”. 

 

    § 74.  В чл. 148, ал. 3 се създава изр. 2: „За издаването на дубликат на 

идентификационната карта се заплаща такса, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3“. 

  

           § 75.  В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Думите „Екскурзоводът, планинският и ски учителят” се заменят с 

„Работодателите на екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите”. 

2. Създава се изр. второ: „В случаите, когато екскурзоводът или планинският водач 

упражнява самостоятелно професията си, носи лично имуществената отговорност за 

виновно причинените вреди.”. 

 

           § 76. Наименованието на Глава тринадесета  се изменя така: „СКИ ПИСТИ И СКИ 

ЗОНИ.“ 

 

§ 77. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

 „(2) Достъпът до ски писти в случаите, свързани с националната сигурност или 

отбраната на страната, се ограничава от съответно компетентните министри, а при 

опасност за здравето или живота на хората – от операторът на ски зоната или на ски 

пистата.  Забраната се налага за срок до отпадане на необходимостта и се преценява за 

всеки случай конкретно.”.  

2. Създава се ал. 5: 

 „(5) Ограниченията по ал. 2 и 3 се прилагат и за територията на детски ски зони и 

снежни паркове.“. 
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  § 78. Член 152 се изменя така: 

 „Чл. 152. Видовете ски писти са: 

 1. за алпийски ски и сноуборд – обособен, сигнализиран и обезопасен наклонен 

планински терен за състезателно или любителско каране на ски и сноуборд; 

 2. за ски бягане – обособено, обезопасено и сигнализирано планинско трасе за 

практикуване на състезателно ски бягане на дистанции или любителско ски бягане.“. 

 

 § 79. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

 „(2) Детските ски зони и снежни паркове могат да бъдат самостоятелни или 

организирани в ски зона.”. 

 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: 

 „(3) Ползването на ски писти, на детски ски зони и снежни паркове, на ски 

пътищата и маршрутите, представляващи връзка между ски пистите и участъци за 

придвижване на туристите, както и предоставянето на туристически услуги на територията 

им, трябва да бъде обезопасено и информационно обезпечено.”. 

  

 § 80. В чл. 154, ал. 1 се правят следните изменения: 

 1. В основния текст текстът „по чл. 152, ал. 1 и чл. 153, ал. 2” се заменя с „ по чл. 

153, ал. 3, според спецификите на обектите”. 

 2. В т. 1 думите „ски пистата” се заменят със „ски пистите за алпийски ски и 

сноуборд”. 

 

 § 81. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1 думите „вида на ски пистите съгласно чл. 156, ал. 1, т. 1” се заменят със 

„степента на сложност на  ски пистите по чл. 152,  т. 1”. 

 2. В ал. 3 след думите „Министерството на туризма“ се поставя запетая и се добавя 

„на Министерството на младежта и спорта“. 

 3. Алинея 5 се изменя така:  

 „(5) Комисията извършва първоначална и текущи проверки за обезопасеност и 

информационна обезпеченост на ски пистите, на детските ски зони и на снежните паркове.  

Проверките се извършват в периода на експлоатацията им.”. 

 4. Създават се ал. 6 и 7: 
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  „(6) Комисията извършва първоначалната проверка за определяне степента на 

сложност, обезопасеност и информационната обезпеченост на ски пистите, както и за 

обезопасеност и информационна обезпеченост на детските ски зони и детски паркове след 

постъпило искане до министъра на туризма от оператора на ски зоната или на ски пистата. 

За проверката се заплаща такса, съгласно тарифата за таксите по чл. 69, ал. 3. 

  (7) Степента на сложност на ски пистите се определя със заповед на министъра на  

туризма в 7-дневен срок от предложението на комисията. Заповедта се публикува на 

интернет страницата на Министерството на туризма.”. 

 

§ 82. В чл. 157, ал. 1 се изменя така: 

„(1) Операторът на ски зоната или операторът на ски пистата, както и лицето, 

предоставящо туристически услуги на територията на детска ски зона или снежен парк е 

длъжно да изпълнява или да осигури изпълнението на изискванията на чл. 154.“.  

 

 § 83. Член 164 се изменя така: 

 „Чл. 164. (1) Министерският съвет, по предложение на министъра на туризма, 

министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на икономиката 

приема: 

 1. Наредба за проектиране и изграждане на басейните и водните атракциони в 

туризма; 

 2. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на басейните и 

водните атракциони в туризма. 

         (2) Контролът за спазване на изискванията на наредбата по ал. 1, т. 1 се извършва от 

съответния компетентен орган по Закона за устройство на територията.”. 

 

   § 84.  В наименованието на Глава петнадесета в края се добавя „И 

КОМУНИКАЦИЯ“.   

 

             §  85. Член 165  се изменя така: 

             „Чл. 165 (1) Министърът на туризма разработва, изгражда и поддържа Единна 

система за туристическа информация, като единна информационна система. 

           (2) Единната система за туристическа информация включва Националния 

туристически регистър, Националния регистър на туристическите атракции, туристическа 

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/nacionalen-turisticheski-registur
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/nacionalen-turisticheski-registur
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информация, статистически данни за туризма в съответствие с изискванията на 

статистическата служба на Европейския съюз - ЕВРОСТАТ, и на Световната организация 

по туризъм,  Националната мрежа на туристическите информационни центрове, както и 

данните по чл. 116, ал. 3. 

 (3) Министерският съвет приема наредба за Единната система за туристическа 

информация по предложение на министъра на туризма и председателя на Националния 

статистически институт.“. 

 

 § 86. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:   

 1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

a) в т. 1 се правят следните допълнения: 

            аа) в б. “г” преди думата „електронната“ се добавя „адрес на“. 

           бб) в б. „д” след думата „страницата” се поставя запетая и се добавя „съответно 

връзка за достъп към софтуерно приложение”. 

           вв) в б. „к” текстът „за прекратяване или за заличаване на регистрацията” се 

заличава 

          гг) в б.„л“ след  думите ”валидност на застраховката” се поставя запетая и се добавя 

„срок и начин на плащане на застрахователната премия от туроператора”.  

 б) в т. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

 аа) основният текст се изменя така:  

           „2. местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и 

развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, 

туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях 

заведения за хранене, с издадено временно удостоверение и с удостоверение за определена 

категория и лицата,  които извършват дейност в тях:”. 

 бб) в б. „з” след думите „Европейския съюз” се добавя „и на държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация 

Швейцария”. 

 вв) в б. „и“ след думите „Европейския съюз” се добавя „и на държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация 

Швейцария”. 

 гг) в б. „к” думата „категорията“ се заменя с „временното удостоверение или  на 

удостоверението за категория”. 
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           дд) в б. „н” думите „или прекратяване” се заличават. 

 е) в т. 3, б. „а“ преди думата „електронната“ се добавя „адрес на“. 

г) в т. 4  се създават  се б.”ж” и „з“: 

 „ж) номер и дата на заповедта на министъра на туризма за вписване на сдружението 

в регистъра;”. 

 з) номер и дата на решението на Министерския съвет за признаване на съответното 

Национално туристическо сдружение за представително на национално равнище.“. 

 д) в т. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

           аа)  в основния текст накрая се добавя: „с издадено временно удостоверение или 

сертификат”. 

           бб) буква „д“ се изменя така: 

             „д) видовете дейности, свързани с информационното обслужване на туристи и 

екскурзианти;“.   

вв) създава се б. „е”: 

„е) номер и дата на заповедта на министъра на туризма за вписване на 

туристическия информационен център в регистъра.”. 

 е) в т. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

 аа) основният текст се изменя така:  

„6. балнолечебни, /медикъл СПА/, СПА, уелнес  и таласотерапевтичните центрове с 

издадено временно удостоверение или сертификат и лицата които извършват дейност в 

тях:”. 

 бб) в б. „а” след думата  „номера”се добавя „на временното удостоверение или”. 

 вв) в б. „б”след думата „срока” се добавя „на временното удостоверение или”.       

гг) буква „ж” се изменя така:   

 „ж. наименованието, седалището и адреса на управление, единния 

идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентифицираща 

информация, използвана в съответната държава-членка на Европейския съюз или на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария на лицето, извършващо дейност в съответния център, телефон и 

електронен адрес.”. 

 дд)  в б. „и” след думата „отказ” се добавя „по чл. 141, ал. 5”, а думите „или за 

заличаване” се заличават.  
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ж) в т. 7 думите „начин на упражняване, номер на идентификационната му карта и 

заповед за заличаване“ се заменят с „номер на идентификационната му карта, съответно 

на дубликата и номер и дата на заповедта на министъра на туризма за вписване в 

регистъра“. 

з) в т. 8 думите „начин на упражняване на професията, номер на 

идентификационната му карта и заповед за заличаване“ се зяаменят с „език/ци, на които 

ще практикува професията си, номер на идентификационната му карта, съответно на 

дубиката и номер и дата на заповедта на министъра на туризма за вписване в регистъра“. 

и) в т. 9 думите „ски училището, чрез което ще упражнява професията си, номер на 

идентификационната му карта и заповед за заличаване“ се заменят с „език/ци, на които ще 

практикува професията си, номер на идентификационната му карта, съответно на 

дубликата и номер и дата на заповедта на министъра на туризма за вписване в регистъра“. 

й) Създава се т. 10: 

„10. ски училищата:   

а) номер и дата на удостоверението за вписване; 

 б) наименование, седалище и адрес на управление на търговеца; 

в) наименование на ски училището и местонахождение на офиса/офисите за 

упражняване на дейността и данни за контакт – интернет страница, телефон, електронен 

адрес; 

г) имена на ръководителя на ски училището.“. 

2. Алинея 2 се изменя така:    

 „(2)  Подадените заявления за вписване в Националния туристически регистър, 

както и броят и видът на приложените към тях документи се описват в база данни на 

Министерството на туризма по реда на постъпването им,  като се отбелязва движението на 

преписката.“.   

           3. Създава се ал. 5: 

         „(5) Прекратяването и заличаването от Националния туристически регистър на 

вписаните лица и/или туристически обекти се  оповестява чрез публичен списък на 

интернет страницата на Министерство на туризма, като се отбелязва основанието, номера 

и датата на заповедта на министъра на туризма или оправомощеното от него длъжностно 

лице.”.  

  

§ 87. Член 167 се изменя така: 
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            „Чл. 167. (1) Кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица са 

длъжни да водят и поддържат регистър, съдържащ данните по чл. 166, ал. 1, т. 2 за всички 

туристически обекти на територията на общината с издадени временни удостоверения и 

категоризирани от тях обекти.  

              (2) Регистрите са електронни и са интегрирани като неразделна част от 

Националния туристически регистър. Вписването се извършва чрез последователно 

въвеждане на изискуемите данни по този закон чрез съответен интерфейс и сигурна 

комуникационна свързаност.“.  

 

 § 88. В чл. 168 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 2 думите „съответните законови срокове” се заменят със „14-дневен срок”. 

 2. Създава се ал. 4: 

 „(4) При промяна на вписано обстоятелство относно лице, регистрирано за 

извършване на туроператорска и на туристическа агентска дейност, с издадени 

удостоверения за всяка от посочените дейности, се събира една такса за отразяване на 

промяната в регистъра.“.  

 

§ 89.  Създава се нова глава петнадесета „а” „НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА 

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ“ с чл. 170а – 170г:    

„Глава  петнадесета „а”  

„НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ” 

       

 Чл. 170а. (1) В Министерството на туризма се води и поддържа Национален 

регистър на туристическите атракции. Регистърът е публичен. 

         (2) В Националния регистър на туристическите атракции се вписват следните 

видове туристически атракции: 

1. недвижимо и движимо културно историческо  наследство; 

2. природни забележителности; 

3. нематериално наследство, свързано с обичаи, обреди, празненства, ритуали и 

други, които са носители на историческа памет, национална идентичност, имащи научна 

или културна стойност; 

4. обекти, създадени с развлекателна цел, предоставящи услуги с познавателна цел 

и/или предлагащи възможности за отдих и забавление. 

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/nacionalen-turisticheski-registur
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 (3) Туристическите атракции по ал. 2 се вписват в Националния регистър на 

туристическите атракции, когато имат висока степен на атрактивност, критериите за която 

са:  

 1. обществена значимост; 

 2. известност и популярност на обекта, които водят до разпознаваемост на страната 

или общината като туристическа дестинация; 

             3. наличие на траен туристически интерес, който формира основен или 

допълнителен мотив за пътуване на туристи или екскурзианти; 

 4. възприятие на обекта или продукта като специален или неповторим; 

             5. познавателна стойност на обекта; 

             6. местоположение спрямо туристически маршрути.          

Чл. 170б.  (1)  Туристическите атракции са обществено достояние и се ползват със 

закрила от държавни и общински органи в интерес на гражданите на Република България и 

са с национално и с местно значение.  

 (2) Туристически атракции с национално значение са тези, които правят 

разпознаваема страната като туристическа дестинация, свързани са и допринасят за 

развитието на българския туризъм.   

(3) Туристически атракции с местно значение са тези, които водят до 

разпознаваемост на съответната община като туристическа дестинация и имат значение за 

развитието на туризма в нея.  

(4) За местоположението и вида на туристическите атракции се поставят указателни 

табели.  

(5) Видовете указателни табели, информацията, която трябва да съдържат, тяхното 

графично и цветово оформление, както и изискванията към местоположението им се 

уреждат с наредба, издадена от министъра на туризма. 

Чл. 170в. (1) Туристическите атракции могат да бъдат публична и частна 

собственост. Те могат да са собственост на държавата, на общините, на Българската 

православна църква и на другите регистрирани вероизповедания, както и на физически и 

юридически лица.  

           (2) Собствениците, съответно лицата, на които е предоставено ползването или 

управлението на туристическите атракции, вписани в Националния регистър на 

туристическите атракции са задължени да поддържат, реставрират, ремонтират и 

предприемат всички необходими други мерки за запазването им.   
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 (3) Собствениците на транспортната и техническа инфраструктура, прилежаща и 

обслужваща туристически атракции с национално и местно значение приоритетно 

осигуряват изграждането, ремонта и поддържането й.  

 Чл. 170г. Редът и условията за вписване на туристическите атракции в Националния 

регистър на туристическите атракции се уреждат в наредбата по чл. 165, ал. 2.”. 

 

 § 90.    В чл. 171, ал. 2   текстът „ал. 1, т. 1, 2 и 4“ се заменя с „ал. 1“.    

 

            § 91. В чл. 172  думите „по чл. 171, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5“ се заменят с „по чл. 171, ал. 

1“.  

 §  92. Член 174 се отменя.  

 

  § 93. В чл. 175, ал. 1 след думите „Комисия за защита на потребителите,“ се добавя 

„председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, областните 

управители и“.  

 

 § 94. Член 176 се изменя така: 

 „Чл. 176. (1) Министърът на туризма или оправомощени от него длъжностни лица 

извършват контрол за спазване и изпълнение на изискванията на този закон и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му: 

    1. по чл. 99, ал. 3, чл. 105, чл. 116, ал. 5, чл. 167, ал. 1, чл. 168, ал. 2 и чл. 169, ал. 1 и 

2;  

 2. за наличие на подадено заявление за категоризация и за осъществяване на 

дейност само при издадено временно удостоверение за открита процедура по 

категоризиране или удостоверение за определена категория на туристическите обекти по 

чл. 3, ал. 2, т. 1- 3;   

 3. за спазване на минималните задължителни изисквания за определената категория 

на туристическите обекти  по чл. 127;  

 4. за наличие на подадено заявление за сертифициране и за осъществяване на 

дейност само при издадено временно удостоверение за открита процедура по 

сертифициране или сертификат за туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5 и 8; 

            5. за спазване на минималните задължителни изисквания за сертифициране на 

туристическите обекти  по  чл. 3, ал. 2, т. 5 и 8; 
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 6. за спазване изискванията на Наредбата за организация и управление на 

туристическите дейности на територията на националните курорти; 

 7. за наличие на подадено искане за определяне степента на сложност, 

обезопасеността и информационната обезпеченост на ски пистите и за безопасеност и 

информационна обезпеченост на ски пистите, детските ски зони и снежните паркове. 

            (2) При констатирани нарушения се  налагат предвидените в закона глоби и 

имуществени санкции, както и следните принудителни административни мерки:  

 1. прекратяване на категорията на категоризираните от министъра на туризма 

туристически обекти; 

 2. понижаване на категорията на категоризираните от министъра на туризма 

туристически обекти; 

 3. "временно затваряне на туристически обект" за обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 и т. 

5 при: 

 а) предоставяне на туристически услуги в обект, за който не е издадено временно 

удостоверение за открита процедура по категоризиране или в обект, с прекратена 

категория, или в обект със спряна категория;  

 б) предоставяне на туристически услуги в обект, за който не е издадено временно 

удостоверение за открита процедура по сертифициране или в обект, с прекратено действие 

на сертификата; 

 в) повторен отказ на достъп до проверявания туристически обект от лицето, 

извършващо дейността в обекта, или повторен отказ за предоставяне на изисканите за 

проверката документи;  

 4. "забрана на достъпа до туристически обект" по чл. 3, ал. 2, т. 4 при констатиране 

на: 

а) неподадено искане за определяне степента на сложност, обезопасеността и 

информационната обезпеченост; 

б) необезопасяване и липса на информационно обезпечаване, съобразно 

установените изисквания; 

в) неспазване на наложената забрана от съответно компетентните органи и лица за 

достъп до ски писките в случаите на чл. 151, ал. 2. 

 5. заличаване на регистрацията на туроператорите и туристическите агенти.  

(3) Принудителните административни мерки по ал. 2, т. 4 и 5 се прилагат до 

отстраняване на констатираното нарушение. 
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§ 95. Създава се чл. 176а:  

 „Чл. 176а. (1) Към министъра на туризма се създава специализиран контролен орган 

„Туристически инспекторат”.  

 (2) „Туристическият инспекторат” подпомага министъра на туризма при 

осъществяване на контролните му правомощия, като извършва проверки за спазване 

изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, 

включително: 

 1. в подлежащите на категоризиране от министъра на туризма места за настаняване 

и прилежащи към тях заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, 

туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях 

заведения за хранене; 

 2. на ски пистите – ски писти за алпийски ски и сноуборд, детските ски зони и 

снежни паркове; 

 3. в балнеолечебните (медикъл СПА) центрове, СПА центровете, уелнес центровете 

и таласотерапевтичните центрове;   

 4. в туристическите информационни центрове; 

 5. за изпълнение от туроператорите и туристическите агенти на задълженията им по 

чл. 99, ал. 3 и чл. 105;  

 6. за изпълнение от лицата, извършващи хотелиерство на изискванията по чл. 116, 

ал. 5; 

 7. за спазване изискванията на Наредбата за организация и управление на 

туристическите дейности на територията на националните курорти 

            8. за изпълнение от кметовете на общини или оправомощените от тях лица на 

изискванията по чл. 167, ал. 1; 

 9. на вписаните в Националния туристически регистър лица за изпълнение на 

задълженията им по чл. 168, ал. 2 и чл. 169, ал. 1 и 2. 

 (3)  Дейността на  „Туристическия инспекторат” се осъществява чрез проверки, 

предвидени в годишна програма или по сигнали. 

 (4)  При осъществявана на дейността си специализираното звено за контрол 

„Туристическия инспекторат“ си взаимодейства с органите на Министерството на 

вътрешните работи, Националната агенция по приходите, както и със съответните 

държавни, общински и други органи. 
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 (5) Служителите на специализираното звено за контрол „Туристически 

инспекторат” имат правата и задълженията по чл. 172, както и да: 

 1. издават разпореждания за спиране и прекратяване осъществяването на 

туристически дейности и услуги, предоставяни в нарушение на този закон и на 

подзаконовите актове по прилагането му, както и при осъществяването им от лица, които 

не са придобили съответните права по този закон;  

 2. сигнализират незабавно органите на Министерството на вътрешните работи и на 

Националната агенция за приходите при установяване на данни за извършване на 

престъпления или нарушения на съответните нормативни актове,  и съдействат за тяхното 

разкриване; 

 3. уведомяват незабавно кмета на общината при констатирано неизпълнение на 

задължението за водене на регистър по чл. 116, ал. 1 и за отразяване в него на настанените 

туристи; 

 4. уведомяват незабавно органите по Закона за устройство на територията за 

извършване на незаконно строителство в туристическите обекти; 

 5. съставят актове за установяване на извършени нарушения по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания.  

            (6) Функциите, числеността на персонала и организацията на работа на 

„Туристическия инспекторат“ се определят с устройствения правилник на Министерството 

на туризма.  

 (7) Министърът на туризма може да създава мобилни групи, координирано с 

ръководителите на съответните компетентни органи, за съвместни проверки с участието на 

инспектори от „Туристическия инспекторат”. 

               (8)  Министърът на туризма може да оправомощи и други длъжностни лица за 

извършване на контрол. В тези случаи те имат правата и задълженията по ал. 5.      

 

 § 96.  В чл. 177, ал. 1, 2 и 3 се изменят така:   

 „(1) Комисията за защита на потребителите извършва контрол за: 

 1. наличие на регистрация на лицата, които предоставят услуги като туроператори 

и/или туристически агенти и за спазване изискванията на закона по отношение на 

регистрираните туроператори и/или туристически агенти, с изключение на случаите на 

нарушение по  чл. 99, ал. 3, чл. 105 и чл. 168, ал. 2; 

http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135721295&dbId=0&refId=4303829
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            2. сътветствието на дейността на туроператорите с нормативните изисквания за 

наемане на правоспособни екскурзоводи и планински водачи; 

            3. съответствието на дейността на ски училищата с установените нормативни 

изисквания, включително за наемане на правоспособни ски учители; 

 4. спазване изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове от лицата, 

които предоставят услуги като екскурзоводи, планински водачи и ски учители.  

 (2) Председателят на Комисията за защита на потребителите или оправомощени от 

него длъжностни лица: 

 1. налага глоби и имуществени санкции; 

 2. прилага принудителна административна мярка „преустановяване на дейността“ 

при: 

 а) извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност без 

удостоверение за регистрация; 

 б) извършване на туроператорска дейност без сключен или валиден застрахователен 

договор „Отговорност на туроператора“; 

 в) извършване на дейност от невписано в Националния туристически регистър ски 

училище. 

            3. уведомява министъра на туризма за предприемане на съответни действия: 

 а) в случаите на  приложена принудителна административна мярка по т. 2;   

б) в случаите на влезли в сила наказателни постановления относно дейността на 

туроператори и туристически агенти; 

в) в случаите на влезли в сила наказателни постановления относно дейността на 

екскурзоводи, планински водачи, ски учители и ски училища. 

 (3) Принудителната административна мярка „преустановяване на дейността“ се 

прилага до отстраняване на констатираното нарушение.“. 

  

 § 97.  В чл. 180 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 1 думите „чл. 164” се заменят с „чл. 164, т. 2”. 

 2. В ал. 2 думите „временно затваряне на туристически обект” се заменят с  

„временно затваряне на басейни и водни атракциони“.     

 

§ 98. Създава се чл. 202а: 
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„Чл. 202а. На туроператор, който не предостави отказ в писмена форма, съгласно 

чл. 93, ал. 2 или не предостави документ, съгласно чл. 93, ал. 3 на потребителя, се налага 

имуществена санкция в размер 2000 лв.“. 

   

§ 99.  В чл.  203 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Досегашния текст става ал. 1 и в нея думите „чл. 100” се заменят с „чл. 99, ал. 2 и 

3”; 

 2. Създава се ал. 2: 

 „(2) На туроператор, който не сключи договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 се 

налага имуществена санкция в размер на 2000 лв.  

        

§ 100. Създава се чл.205а:   

           „Чл. 205а. (1) Който в нарушение на разпоредбите на закона, извършва  дейност, 

определена като туристическа по чл. 3, ал. 1, без да имат право на това, за което не е 

предвидено друго наказание се наказва с глоба в размер от 5000 лв., а на едноличните 

търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер  от 10 000 до 

15 000 лв. 

        (2)  Когато нарушението е извършено повторно глобата и/или имуществената санкция 

е в двоен размер на наложеното наказание.”. 

 

             § 101.  В чл. 206, ал. 1, текстът „Който предоставя туристически услуги в 

некатегоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3“ се заменя с „Който предоставя 

туристически услуги в обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3, за който не е издадено временно 

удостоверение за открита процедура по категоризиране или в обект с прекратена 

категория,или в обект със спряна категория“. 

 

 § 102. В чл. 210 думите „по чл. 115” се заменят с „по чл. 115, т. 1-3”.  

  

§ 103. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 числото „1000“ се заменя с „2000“, а числото „5000“ със „7000“. 

2. Алинея 2 се изменя така:  
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„(2) Ако регистърът по ал. 1 се води не по указания начин съгласно разпоредбите на 

чл. 116, ал. 2 - 6, лицето по ал. 1 се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните 

търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер до 5000 лв. 

3. Алинея 3 се отменя. 

  

§ 104. В чл. 216, ал. 1 тектът „На лице, което извършва дейност в несертифицирани 

обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5“ се заменя с „На лице, което извършва дейност в обект по чл. 3, 

ал. 2, т. 5 или 8, за който не е издадено временно удостоверение за открита процедура по 

сертифициране или в обект по чл. 3, ал. 2, т. 5 с прекратено действие на сертификата“. 

 

§ 105. В чл. 217 след текста „т. 5“ се добавя „и 8“. 

 

§ 106. Създава се чл. 220а: 

 „Чл. 220а. На работодател, който наеме неправоспособен екскурзовод, планински 

водач или ски учител се налага глоба в размер на 2000 лв.“.    

 

 § 107.  Създават се чл. 223а и чл. 223б: 

 „Чл. 223а (1) Лица, които нарушат правилата за обществения ред на територията на 

ски пистите, се наказват с глоба в размер на 100 лв 

 (2)  Когато нарушението е извършено повторно глобата е в двоен размер.”. 

 Чл. 223б. Лица, които извършват дейност като ски училище, без да са вписани  в 

Националния туристически регистър, се наказват с глоба в размер на 1000 лв., а 

едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция в размер на  3000 

лв.” 

   

` § 108. В чл. 224 думите „забрана за ползването на плажа” се заменят със „забрана 

на достъпа до туристическия обект” или „преустановяване на дейността”. 

 

  § 109.  В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Досегашният текст става ал. 1. 

 2. Създават се ал. 2 и 3: 

 „(2) За неизпълнение на разпоредбата на чл. 167, ал. 1 се налага глоба в размер на 

500 лв.  

http://web6.ciela.net/Document/DocumentHighlighted?dbId=0&documentId=2135845281&searchedText=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&edition=2147483647&iconId=1&stateObject=%7B%22kind%22:%22getSearchResults%22,%22page%22:1,%22navigateTo%22:%22/AllProducts%22,%22sortAsc%22:%22asc%22%7D
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 (3) При повторно нарушение по ал.2 се налага глоба в двоен размер.“.  

 

    § 110. Създава се чл. 226а: 

    „Чл. 226а. (1) За неизпълнение на задължения, произтичащи чл. 56б, т. 1 - 3 се 

налага глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци  - 

имуществена санкция от 3000 до 4000 лв. 

 (2) При повторно нарушение по ал. 2 се налага глоба или имуществена санкция в 

двоен размер.“. 

 

§ 111. Създава се чл. 226б: 

„Чл. 226б. (1) За неизпълнение на изискванията на Наредбата за организация и 

управление на туристическите дейности на територията на националните курорти, за които 

не са предвидени административни наказания по друг закон, се налага глоба от 1000 до 

3000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци  - имуществена санкция от 5000 

до 10 000 лв.  

 (2) При повторно нарушение по ал. 2 се налага глоба или имуществена санкция в 

двоен размер.“. 

  

  § 112.  В чл. 232, ал. 1 след думите „Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор“ се добавя „и областния управител,“.  

 

  § 113. В § 1 от „Допълнителна разпоредба” се правят следните изменения и 

допълнения: 

 1. В т. 1 след думите „най-малко 24 часа” се поставя запетая и се добавя „но за не 

повече от 12 месеца“. 

 2. Точки  7 - 12  се отменят. 

 3. В т. 15 след думите „историческо събитие,” се добавя „природни 

забележителности”. 

           4. Точка 16 се отменя. 

           5. В т. 18 думите „вид крайпътен хотел за пребиваване и обслужване на автотуристи, 

разположен“ се заменят с „място за настаняване, разположено“. 

 6. В т. 26 се създава изр. второ: „Почивната станция има поне едно заведение за 

хранене и развлечения.“.  
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 7. В т. 45, изр. второ се заличава. 

 8. В т. 47, изр. второ текстът „базирани на съчетание от природни лечебни ресурси 

и холистични подходи” и запетаята преди този текст, се заличават. 

            9. В т. 49 се създава изр. трето: „Центърът е лечебно заведение по смисъла на 

Закона за лечебните заведения.“. 

  10. Точка 58 се изменя така:   

            „58. "Ресторантьор" е лице, което извършва ресторантьорство във всички видове 

категоризирани по закона или с издадено временно удостоверение заведения за хранене и 

развлечения, прилежащи към места за настаняване и заведения за хранене, прилежащи към 

туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални.”  

 11. Точки 64  и 65 се изменят така:   

 „64. „Туристически ваучер” е документ под отчет, издаден от туроператора на 

туриста за предоставяне на основна или допълнителна туристическа услуга или  

организирано туристическо пътуване с обща цена, който удостоверява съществуването на 

договор между туроператора и туриста като потребител на туристическата услуга, 

потвърждава нейното плащане и е основание за търсене на отговорност за неизпълнение 

на договорни задължения. 

 65. „Резервационна бланка” е документ под отчет, издаден от туристическия агент 

за извършена резервация на името на туриста за предоставяне на отделна основна или 

допълнителна туристическа услуга, с изключение продажбата на самолетни билети, която 

не е част от организирано туристическо пътуване с обща цена, който потвърждава нейното 

плащане”; 

 12. Точка 67 се изменя така: 

"67. „Организирано групово или индивидуално туристическо пътуване с обща 

цена” е: 

1. „Еднодневна екскурзия” – туристическо пътуване с цел посещение на различни 

обекти с познавателен и/или развлекателен характер:  

а) по предварително изготвена програма, включваща комбинация от транспорт и 

други туристически услуги, които не са свързани с транспорта; и 

б) се предлага или се продава на цена, която включва всички разходи; и 

в) са за срок, по-кратък от 24 часа; и  

г) не включват настаняване за пренощуване. 
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2. „Туристически пакет“ – пакетно туристическо пътуване, пакетна туристическа 

ваканция и пакетна туристическа обиколка:  

а) по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две 

от следните услуги: 

аа) транспорт; 

бб) настаняване; 

вв) други туристически услуги, които не са свързани с транспорта или 

настаняването и съставляват значителна част от туристическия пакет; и 

б) се предлагат или се продават на цена, която включва всички разходи; и 

в) са за срок, по-дълъг от 24 часа, или включват настаняване за пренощуване.”. 

13. В т. 76 след думите „Търговския закон,” се добавя „ вписано в Националния 

туристически регистър”. 

             14. В т. 80 думите „са лица до 19 години, придружавани от възрастни лица” се 

заменят със „са ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако 

продължават да учат, до завършване на средното образование, но не по-късно от 

навършване на 20-годишна възраст.”. 

  15. Създават се т. 90 – 93: 

 90. „Оператор на ски писта“ е концесионерът, собственикът или лицето, на което са 

предоставени права за ползване върху въжени линии за превоз на хора, обслужващи ски 

пистата.  

 91. „Туристическа инфраструктура на национален курорт” са курортните паркове, 

градини, и други озеленени площи за широко обществено ползване /улици, алеи и 

обществени паркинги, пешеходни алеи и площи, велосипедни алеи и други/, улично 

осветление, указателни табели, елементи на градския дизайн и реклама /спирки, навеси, 

външна реклама, указателни табели и други/, автогари, както и други благоустройствени 

обекти, мрежи и съоръжения, собственост на държавата, общините и на юридически или  

физически лица, предназначени за обслужване или за общо ползване от посетителите на 

националните курорти. 

 92. „Мероприятия по благоустрояване“ са: водоснабдяване, канализация, 

пречистване на питейни и отпадъчни води, електрификация, топлофикация, газификация, 

създаване и поддържане на зелени площи, създаване и коригиране на водни площи и 

течения и водни басейни, укрепване на свлачища, изграждане на комуникационно-
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транспортни и съобщителни мрежи и съоръжения, улично строителство и строителство на 

подземни и надземни улични проводи и съоръжения и др.      

 93. „Маршрут „виа ферата” е изграден с железни стъпала, железни колчета, скоби, 

парапети, стоманени въжета и/или въжени мостове маршрут за катерене на естествен или 

изкуствен камък. ”. 

                    

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

  § 114.  Законът влиза в сила от  …………………, с изключение на § 93, 94 и 95, 

които влизат в сила от 01.01.2017 г. и § 125, който влиза в сила от 01.01.2018г. 

              

             § 115. Заварените  при влизане в сила на този закон Национален съвет по туризъм 

към министъра на туризма, консултативните съвети по въпросите на туризма към 

кметовете на общини, ЕКРТТА, ЕККСТО и ОЕККТО продължават дейността си до 

привеждане на туристическите сдружения в съответствие с изискванията и сроковете по 

този закон.  

 

 § 116. (1) В случаите, когато при влизане в сила на този закон има започнала 

процедура за издаване на удостоверение за туроператорска и/или туристическа агентска 

дейност  или  на удостоверение за определяне на категория на туристически обекти по чл. 

3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 или за получаване на сертификат за туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 

5 и 8, те се довършват по реда на този закон. 

(2) Висящите административнонаказателни производства се довършват по 

досегашния ред.  

(3) Процесуалното представителство по висящи спорове се осъществява от 

съответния орган, чиито действия са оспорени.   

 

   § 117. (1) Туристическите сдружения, вписани в Националния туристическия 

регистър по чл. 166, ал. 1,  са длъжни  в двумесечен срок от влизане в сила на този закон да 

приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона и представят в 

Министерството на туризма документите по чл. 52, ал. 1 за извършване на 

пререгистрацията им.  
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            (2) В срока по ал. 1, досегашните местни или регионални туристически сдружения, 

вписани в Националния туристически регистър, се определят и регистрират в съответствие 

с този закон като местни или регионални сдружения по чл. 48, ал. 1, т. 1 или като 

сдружения по чл. 48, ал. 1, т. 2 или 3. 

 (3) В случаите, когато за привеждане в съответствие с изискванията на този закон се 

налага промяна в обстоятелствата, свързана с регистрацията им по Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел, държавна такса не се дължи. 

 (4) Започнали, но неприключили производства по вписвания на туристически 

сдружения при влизане в сила на този закон се приключват само при наличието на 

направени промени на наименованието и устава в съответствие с този закон, ако такива се 

налагат. 

 (5) Лицата, които не са заявили вписване в Националния туристически регистър в 

срока по ал. 1 се считат заличени от регистъра.  

 

§ 118. (1)  Министерският съвет в шест месечен срок от влизане в сила на този 

закон приема наредбата по чл. 51е, ал. 2 и решение за признаване на съответни национални 

туристически сдружение за представителни на национално равнище. 

 (2) За приемане на решението по чл. 51е, ал. 1 от Министерския съвет, 

туристическите сдружения по чл. 48, ал. 1, т. 2 - 4 се обединяват в национални 

туристически сдружения в срок до четири месеца от влизане в сила на този закон. 

 

 § 119. (1) (1) В шестмесечен срок от влизане в сила на този закон министърът на 

туризма осигурява интерфейси за съответен обмен на данни с Единната система за 

туристическа информация по реда на чл. 116. 

            (2)     До осигуряване на условията за обмен на данни по ал. 1, лицата, извършващи 

хотелиерство подават изискуемите се данни до съответна община чрез справка-декларация 

ежемесечно. Образецът на справката-декларация се утвърждава от министъра на туризма и 

се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма. 

 

 § 120.  В срок до 1 година от влизането в сила на този закон, министърът на туризма 

осигурява възможност за вписване н Националния туристически регистър по реда на чл. 

167, ал. 2. До изтичането на този срок лицата по чл. 167, ал. 1 изпращат изискуемата 

информация на хартиен носител.  
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 § 121. В чл. 25 на Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 

от 1999 г., изм.и доп., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от  2001 г.,  бр. 103  и  120 от  2002 г.,   бр. 29 от  2003 г., бр. 28, 77 и 

94 от  2005 г., бр. 30, 62 и 63 от 2006 г.,  бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и  74 от 2009 г., бр. 50  и  97 от 2010 г.,  бр. 66,   68 и  

70 от  2013 г., 61, 98  и  107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от  2015 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Създава  се  нова ал. 8: 

(8) Държавният план-прием за училищата по туризма се утвърждава от министъра 

на образованието и науката, след съгласуване от министъра на туризма.  

 2. Досегашната ал. 8 става ал. 9.  

 

§ 122. В чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62 от 1999 г., изм. и доп. 

ДВ.бр. 88, 113 и 114 от 1999 г., бр.36, 65 и 108   2000 г., бр.51 от 2001 г., бр. 28 и 62 от 200 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., 

бр.70 от  2004 г., бр. 46, 76, 85 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 105 от 2006 г.,  бр. 31 и 59 от 2007 г., бр.110 от  2008 г., 

бр.36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр.38, 59, 98 и  100 от 2010 г., бр.45 и 60 от 2011 г., 54 и 102 от 2012 г., бр.15 и 20 от 2013 г., 

бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015г.) се създава т. 5 със следното съдържание: 

„5. балнеолечебни /медикъл СПА/ и таласотерапевтични центрове  по смисъла на 

Закона за туризма.“. 

   

§ 123. В  чл. 153 от Закона за устройството на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм.и  

доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20,  65 и 107 от2003 г.,бр. 36 и 65 от 2004 г.,бр. 28, 76, 77, 88,94, 95, 103 

и  105 от 2005 г.,бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г.,бр. 33,54, 69, 98 и 102 от 

2008 г.,бр. 6, 17, 19,80, 92 и 93 от 2009 г.,бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г.,бр. 19,35,54 и 80 от 2011 г.,бр. 29,32, 38, 45,47, 

53, 77, 82 и 99 от 2012 г.,  бр. 15, 24, 27, 28 и 109 от 2013 г.,бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62,79 и 101 от 2015г.) 

се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 4:                                                          

 „(4) Строежите на територията на националните курорти по чл. 56а от Закона за 

туризма, за които разрешението за строеж е загубило действието си, поради незавършване 

на грубия строеж в продължение на 5 години от влизането му в сила, могат да се 

презаверяват еднократно в срока по ал. 3.“. 

          2.  Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея текстът „по ал. 2 и 3” се заменя с  „по ал. 2, 3 

и 4”.     

 3. Досегашната ал. 5 става ал. 6. 

 

 § 124. Чл. 61т от Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ. бр. 117 от 1997г., изм. бр. 71, 83, 

105 и 153 от 1998г., изм. бр. 103 от 1999г., изм. бр. 34 и 102 от 2000г., изм. бр. 109 от 2001г., изм. бр. 28, 45, 56 и 119 от 
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2002г., изм. бр. 84 и 112 от 2003г., изм. и доп. бр. 6, 18 36, 70 и 106 от 2004г., изм. бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005г.,  изм. 

бр. 30, 36 и 105 от 2006г., изм. бр. 55 и 110 от 2007г., изм. бр. 70 и 105 от 2008г., изм. бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009г., изм.  

бр. 98 от 2010г., изм. бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011г., изм. и доп. бр. 30, 53, 54 и 102 от 2012г., изм. и доп. бр. 24, 30,  61 и 

101 от  2013г., изм. и доп. бр. 105 от 2014г., изм. и доп. бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015г.) се изменя така: 

„чл. 61т. Приходите от туристическия данък се разходват само за мероприятия по 

чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма, при спазване изискванията на чл. 11, ал. 1 и ал. 3, както и 

на чл. 13, ал. 7, т. 1 и т. 2, б. „а“ и „б“ от Закона за туризма.“ 

 

§ 125. В чл. 4, ал. 2, изр. второ на Закона за Българския Червен кръст (обн. ДВ. бр. 87 от 

1995г., изм. бр. 44  от 1999г., изм. бр. 54 от  2002г., изм. бр. 108 от  2006г., изм. бр. 41 от 2007г., изм. бр. 80 от 2011г.), 

текстът „устава по чл. 2, ал. 2“ се заменя с „наредба на Министерския съвет”. 

 

             § 126. В Закона за закрила и развитие на културата  (обн., ДВ, бр. 50 от  1999 г., изм. и доп.бр. 

1 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г.,  бр. 75 от 2002 г.,  бр. 55 от 2004 г.,  бр. 28,   74,  93, 99  и 103 от 2005 г., бр. 21, 41   и 106 от 

2006 г.,   бр. 84 от  2007 г., бр. 19, 42  и  74 от  2009 г., бр. 13, 50 и 97 от  2010 г., бр. 25 и 54 от 2011г., бр. 77 и 102 от 

2012г., бр. 15 и 68 от 2013г., бр. 96 от 2015г.) се правят следните допълнения: 

              1. В чл. 26, ал. 3 след думите „Министерството на културата“ се поставя запетая и 

се добавя „Министерството на туризма“. 

              2. В чл. 31  се правят следните допълнения: 

              а) в ал. 2, т. 1 накрая са добавя текста „и на туристическите атракции по смисъла 

на Закона за туризма”. 

              б) в ал. 3 накрая след думите „министъра на културата” се добавя текста „като 

условията и редът за предоставяне на средства за опазване и популяризиране на 

туристическите атракции се определят съвместно с министъра на туризма.“. 
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