Предложения за изменения и допълнения на
закони в област Туризъм–
§ 142 от проекта на Закон за изменение и допълнение на
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
Предложения за промени:

§ 142. Закона за туризма
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 66. (1) Експертната комисия по регистрация
на туроператори и туристически агенти
разглежда заявление-декларациите по чл. 63 с
приложените към тях документи в двумесечен
срок от датата на постъпването им и се
произнася по тях с мотивирано предложение до
министъра на туризма или до оправомощено от
него длъжностно лице за извършване на
регистрацията или за отказ за извършване на
регистрацията.

Чл. 66. (1) Експертната комисия по регистрация
на туроператори и туристически агенти
разглежда заявление-декларациите по чл. 63 с
приложените към тях документи в 14-дневен
срокдвумесечен срок от датата на постъпването
им и се произнася по тях с мотивирано
предложение до министъра на туризма или до
оправомощено от него длъжностно лице за
извършване на регистрацията или за отказ за
извършване на регистрацията.

(2) В случай на непълнота и/или нередовност на
представените документи по ал. 1 ЕКРТТА в
срок 10 работни дни от датата на заседанието
писмено уведомява заявителя и определя 14дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал.
1 спира да тече до датата на отстраняване на
непълнотата и/или нередовността.
(3) Министърът на туризма или оправомощено
от него длъжностно лице въз основа на
предложението на ЕКРТТА извършва
регистрацията и издава удостоверение за
регистрация.
(4) Министърът на туризма или оправомощено
от него длъжностно лице със заповед отказва
извършване на регистрация в следните случаи:
1. заявление-декларацията за издаване на
удостоверение за регистрация е подадено преди
изтичането на една година от заповедта за отказ
за издаване на удостоверение за регистрация за
извършване на туроператорска и/или
туристическа агентска дейност, освен ако
заповедта за отказ е била отменена от съда като
незаконосъобразна;
2. заявление-декларацията за издаване на
удостоверение за регистрация е подадено преди
изтичането на две години от заповедта за
заличаване на удостоверението за регистрация
по реда на чл. 70, ал. 2 и 3, освен ако заповедта
за заличаване е била отменена от съда като
незаконосъобразна;
3. заявление-декларацията за издаване на
удостоверение за регистрация е подадено от
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свързано лице със заявителите по т. 1 и 2;
4. при неотстраняване на непълнотите и/или
нередовностите в указания срок от получаване
на уведомлението по ал. 2.
(5) Заповедта за отказ за извършване на
регистрация подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(6) При липса на мотивиран отказ за извършване
на регистрация след изтичане на срока по ал. 1
министърът на туризма или оправомощено от
него длъжностно лице извършва вписването в
регистъра и издава удостоверение за
регистрация.

Предложение за промяна

Чл. 113. (1) Хотелиерство или ресторантьорство
може да извършва лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон
или е юридическо лице, което има право по
силата на друг закон да извършва стопанска
дейност, 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. не е в производство по несъстоятелност или в
ликвидация;
3. има персонал с изискуемото образование и
езикова квалификация, като за управленския
персонал се изисква и стаж.

Чл. 113. (1) Хотелиерство или ресторантьорство
може да извършва лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон
или е юридическо лице, което има право по
силата на друг закон да извършва стопанска
дейност, 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. не е в производство по несъстоятелност или в
ликвидация;
3. има персонал с изискуемото образование и
езикова квалификация, като за управленския
персонал се изисква и стаж.
нова 4. Разполага със собствен, нает или ползван
на друго основание обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 и т.
3, в който ще се извършва хотелиерство.

(2) Хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости
може да извършва и лице, което не е търговец
по смисъла на Търговския закон, когато те са
част от обитаваното от него жилище в жилищна
сграда.
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Чл. 129. (1) Лицето, което ще извършва
хотелиерство или ресторантьорство в места за
настаняване и в заведения за хранене и
развлечения, или упълномощено от него лице
подава до съответния категоризиращ орган
заявление-декларация за категоризиране.
Заявление-декларацията трябва да отговаря на
следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират наймалко:
а) наименованието на лицето, както и името на
местата за настаняване и на заведенията за
хранене и развлечения (с изписване с български

Чл. 129. (1) Лицето, което ще извършва
хотелиерство или ресторантьорство в места за
настаняване и в заведения за хранене и
развлечения, или упълномощено от него лице
подава до съответния категоризиращ орган
заявление-декларация за категоризиране.
Заявление-декларацията трябва да отговаря на
следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират наймалко:
а) наименованието на лицето, както и името на
местата за настаняване и на заведенията за
хранене и развлечения (с изписване с български
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и с латински букви), и адрес; телефон/факс и
адрес на електронна поща, ако разполага с
такива; в противен случай се изписват имената
на упълномощеното лице и неговите
телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има
право по силата на друг закон да извършва
стопанска дейност, включително по
законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, и на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация
Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата,
които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация
на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или
с професионалната квалификация, стаж в
туризма и езиковата квалификация на
управителя на туристическия обект съгласно
изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
е) обстоятелства, свързани с документите за
собственост на обекта, в случаите, когато има
налична информация в Агенцията по
вписванията; в противен случай обстоятелствата
се удостоверяват при проверка на място;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от договора за наем или от друг
договор, от който е видно, че са налице условия
лицето да извършва съответната туристическа
дейност в обекта;
б) документ, удостоверяващ въвеждането на
обекта в експлоатация, или друг документ,
удостоверяващ законността на обекта, при
спазване изискванията на Закона за устройство
на територията, съответно на разрешението 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;
в) изрично пълномощно в оригинал, когато
заявление-декларацията се подава от
пълномощник.

Предложение за промяна
и с латински букви), и адрес; телефон/факс и
адрес на електронна поща, ако разполага с
такива; в противен случай се изписват имената
на упълномощеното лице и неговите
телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има
право по силата на друг закон да извършва
стопанска дейност, включително по
законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, и на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация
Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата,
които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация
на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или
с професионалната квалификация, стаж в
туризма и езиковата квалификация на
управителя на туристическия обект съгласно
изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
е) че лицето има право да извършва дейност в
обекта, в случай ще че е извършва хотелиерство,
като се посочват индивидуализиращи данни за
документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват
акт, том и година и служба по вписванията, в
която е вписан;е) обстоятелства, свързани с
документите за собственост на обекта, в
случаите, когато има налична информация в
Агенцията по вписванията; в противен случай
обстоятелствата се удостоверяват при проверка
на място;
нова ж) номер, дата и орган на издаване на
разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато
такъв се изисква съгласно Закона за устройство
на територията или номер, дата и издател на
разрешение за ползване на повърхностен воден
обект и на свидетелство за годност - за
заведенията за хранене и развлечения,
разположени върху понтони или върху
закотвени в близост до брега плавателни съдове
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) в случай че лицето ще извършва туристическа
дейност – хотелиерство - копие от документа за
ползване на обекта, представляващ място за
настаняване, ако същият не е собствен на
заявителя и не подлежи на вписване;а) копие от
договора за наем или от друг договор, от който е
видно, че са налице условия лицето да извършва
съответната туристическа дейност в обекта;
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б) документ, удостоверяващ въвеждането на
обекта в експлоатация, или друг документ,
удостоверяващ законността на обекта, при
спазване изискванията на Закона за устройство
на територията, съответно на разрешението 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;
в) изрично пълномощно в оригинал, когато
заявление-декларацията се подава от
пълномощник.

(2) Лицето, което ще извършва настаняване в
стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи
за гости, или упълномощено от него лице
подава до кмета на общината заявлениедекларация по образец. Заявление-декларацията
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират наймалко:
а) наименованието на лицето, както и името на
местата за настаняване в стаи за гости,
апартаменти за гости или в къщи за гости (с
изписване с български и с латински букви), и
адрес; телефон/факс и адрес на електронна
поща, ако разполага с такива; в противен случай
се изписват имената на упълномощеното лице и
неговите телефон/факс и адрес на електронна
поща;
б) обстоятелства, свързани с документите за
собственост на обекта, в случаите, когато има
налична информация в Агенцията по
вписванията; в противен случай обстоятелствата
се удостоверяват при проверка на място;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от договора за наем или от друг
договор, от който е видно, че са налице условия
лицето да извършва съответната туристическа
дейност в обекта – в случай че това лице е
различно от собственика на обекта;
б) изрично пълномощно в оригинал, когато
заявление-декларацията се подава от
пълномощник;
в) документ с подписи на повече от 50 на сто от
собствениците в сградата, удостоверяващ
съгласието им за извършване на туристическата
дейност – при категоризиране на "стаи за гости"
и "апартаменти за гости".

(2) Лицето, което ще извършва настаняване в
стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи
за гости, или упълномощено от него лице
подава до кмета на общината заявлениедекларация по образец. Заявление-декларацията
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират наймалко:
а) наименованието на лицето, както и името на
местата за настаняване в стаи за гости,
апартаменти за гости или в къщи за гости (с
изписване с български и с латински букви), и
адрес; телефон/факс и адрес на електронна
поща, ако разполага с такива; в противен случай
се изписват имената на упълномощеното лице и
неговите телефон/факс и адрес на електронна
поща;
б) че лицето има право да извършва дейност в
обекта, в случай че това лице е различно от
собственика на обекта, като се посочват
индивидуализиращи данни за документа за
ползване, в зависимост от вида му, а ако същият
подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е
вписан.обстоятелства, свързани с документите
за собственост на обекта, в случаите, когато има
налична информация в Агенцията по
вписванията; в противен случай обстоятелствата
се удостоверяват при проверка на място;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от документа за ползване на обекта, ако
същият не е собствен и не подлежи на
вписване;копие от договора за наем или от друг
договор, от който е видно, че са налице условия
лицето да извършва съответната туристическа
дейност в обекта – в случай че това лице е
различно от собственика на обекта;
б) изрично пълномощно в оригинал, когато
заявление-декларацията се подава от
пълномощник;
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в) документ с подписи на повече от 50 на сто от
собствениците в сградата, удостоверяващ
съгласието им за извършване на туристическата
дейност – при категоризиране на "стаи за гости"
и "апартаменти за гости".

(3) Лицето, което ще извършва хотелиерство
или ресторантьорство в туристически хижи,
туристически учебни центрове, туристически
спални и прилежащи към тях заведения за
хранене, или упълномощено от него лице
подава до министъра на туризма заявлениедекларация за категоризиране по образец.
Заявление-декларацията трябва да отговаря на
следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират наймалко:
а) наименованието на лицето, както и името на
туристическите хижи, и/или на туристическите
учебни центрове, и/или на туристическите
спални и прилежащи към тях заведения за
хранене (с изписване с български и с латински
букви) и адрес; телефон/факс и адрес на
електронна поща, ако разполага с такива; в
противен случай се изписват имената на
упълномощеното лице и неговите телефон/факс
и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има
право по силата на друг закон да извършва
стопанска дейност, включително по
законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, и на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация
Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата,
които не са търговци;
г) обстоятелства, свързани с документите за
собственост на обекта, в случаите, когато има
налична информация в Агенцията по
вписванията; в противен случай обстоятелствата
се удостоверяват при проверка на място;
д) обстоятелства, свързани с данните от
публичния регистър на спортните обекти по чл.
9, ал. 1, т. 3 от Закона за физическото
възпитание и спорта;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие на договор за наем или на друг договор,
от който е видно, че са налице условия лицето
да извършва съответната туристическа дейност
в обекта;
б) изрично пълномощно в оригинал, когато
заявление-декларацията се подава от
пълномощник.

(3) Лицето, което ще извършва хотелиерство
или ресторантьорство в туристически хижи,
туристически учебни центрове, туристически
спални и прилежащи към тях заведения за
хранене, или упълномощено от него лице
подава до министъра на туризма заявлениедекларация за категоризиране по образец.
Заявление-декларацията трябва да отговаря на
следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират наймалко:
а) наименованието на лицето, както и името на
туристическите хижи, и/или на туристическите
учебни центрове, и/или на туристическите
спални и прилежащи към тях заведения за
хранене (с изписване с български и с латински
букви) и адрес; телефон/факс и адрес на
електронна поща, ако разполага с такива; в
противен случай се изписват имената на
упълномощеното лице и неговите телефон/факс
и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има
право по силата на друг закон да извършва
стопанска дейност, включително по
законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, и на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация
Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата,
които не са търговци;
г) че лицето има право да извършва дейност в
обекта, в случай ще че е извършва хотелиерство,
като се посочват индивидуализиращи данни за
документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват
акт, том и година и служба по вписванията, в
която е вписан;обстоятелства, свързани с
документите за собственост на обекта, в
случаите, когато има налична информация в
Агенцията по вписванията; в противен случай
обстоятелствата се удостоверяват при проверка
на място;
д) обстоятелства, свързани с данните от
публичния регистър на спортните обекти по чл.
9, ал. 1, т. 3 от Закона за физическото
възпитание и спорта;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
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Предложение за промяна
а) в случай че лицето ще извършва туристическа
дейност – хотелиерство -копие от документа за
ползване на обекта, ако същият не подлежи на
вписване;копие на договор за наем или на друг
договор, от който е видно, че са налице условия
лицето да извършва съответната туристическа
дейност в обекта;
б) изрично пълномощно в оригинал, когато
заявление-декларацията се подава от
пълномощник.

(4) Заявления-декларациите по ал. 1, 2 и 3 и
приложенията към тях се подават на български
език.
(5) Документите по ал. 5 може да се представят
и на всеки от официалните езици на
Европейския съюз, придружени с официален
превод на български език. В случай на
противоречие между текста на документа и
превода на български език предимство има
преводът на български език.
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нова (6) Съответния категоризиращ орган или
оправомощено от него длъжностно лице
мотивирано отказва катеагоризация, когато
лицето не отговаря на изискванията на чл. 113
или не е приложило към заявлениетодекларация необходимите документи, съгласно
изискванията на ал. 1 – 5
Чл. 130. (1) Съответната ЕККТО разглежда
заявления-декларациите и приложените към тях
документи в 14-дневен срок от датата на
постъпването им и след като констатира, че
представените документи съответстват на
изискванията на чл. 129, ал. 1, 2 или 3, се
произнася по тях с мотивирано предложение до
съответния категоризиращ орган или до
оправомощено от него длъжностно лице да
открие процедурата по категоризиране на
туристическия обект и да издаде временно
удостоверение за откритата процедура по
категоризиране.

(1) Съответната ЕККТО разглежда заявлениядекларациите и приложените към тях документи
в 7-дневен срок14-дневен срок от датата на
постъпването им и след като констатира, че
представените документи съответстват на
изискванията на чл. 129, ал. 1, 2 или 3, се
произнася по тях с мотивирано предложение до
съответния категоризиращ орган или до
оправомощено от него длъжностно лице да
открие процедурата по категоризиране на
туристическия обект и да издаде временно
удостоверение за откритата процедура по
категоризиране. При непроизнасяне в посочения
срок е налице мълчаливо съгласие за откриване
на процедурата по категоризиране на
туристическия обект, като временното
удостоверение за откритата процедура по
категоризиране се счита за издадено и лицата по
чл. 129 могат да извършват туристическа
дейност в обекта.

(2) В случай на констатирана непълнота или
нередовност на представените документи по чл.
129, ал. 1, 2 и 3 съответната експертна комисия
по категоризация на туристически обекти в срок
10 работни дни от датата на заседанието
писмено уведомява заявителя и определя 14-
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дневен срок от получаване на уведомлението за
отстраняването им. Срокът по ал. 1 спира да
тече до датата на отстраняване на непълнотата
и/или нередовността.
(3) Ако в указания срок по ал. 2 непълнотите
и/или нередовностите не бъдат отстранени,
съответният категоризиращ орган със заповед
отказва определяне на вид и категория на
обекта.
(4) Временното удостоверение за открита
процедура по категоризиране, с изключение на
случаите по чл. 131, е със срок на валидност,
както следва:
1. за туристически обекти, подлежащи на
категоризиране от министъра на туризма, с
изключение на обектите по чл. 3, ал. 2, т. 3 четири месеца;
2. за туристическите хижи, туристическите
учебни центрове, туристическите спални и
прилежащите заведения за хранене към тях - 6
месеца;
3. за туристически обекти, подлежащи на
категоризиране от кметовете на общини - три
месеца.
(5) В срока по ал. 4 на временните
удостоверения по решение на съответната
ЕККТО се определя експертна работна група за
проверка на място в обекта за съответствието му
с изискванията за заявената категория.

Предложение за промяна

(6) За резултата от проверката по ал. 5 се
съставя констативен протокол, който отразява
всички установени факти и обстоятелства от
проверката и предложение до съответната
ЕККТО, за:
1. определяне на вида и категорията на
туристическия обект, които са заявени или
които са установени от експертна работна група
при проверката на място в обекта, или
2. отказ за определяне на вида и категорията на
туристическия обект.

(6) За резултата от проверката по ал. 5 се
съставя констативен протокол, който отразява
всички установени факти и обстоятелства от
проверката и предложение до съответната
ЕККТО, за:
1. определяне на вида и категорията на
туристическия обект, които са заявени или
които са установени от експертна работна група
при проверката на място в обекта, или
2. отказ за определяне на вида и категорията на
туристическия обект - в случай, че лицето не
отговаря на изискванията на чл. 113 или не е
представило документ, съгласно чл. 129.

(7) Категоризиращият орган или оправомощено
от него длъжностно лице въз основа на
предложението на съответната ЕККТО със
заповед:
1. определя вида и категорията на обекта и
издава удостоверение за определена категория –
в случаите по ал. 6, т. 1;
2. мотивирано отказва определянето на вида и
категорията на туристическия обект – в
случаите по ал. 6, т. 2.
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(8) Определянето на вида и категорията се
извършва в сроковете по ал. 4.
(9) В случаите по чл. 174, ал. 2 срокът за
определяне на вида и на категорията на
туристическия обект и издаването на
удостоверение за определена категория се смята
съответно за продължен, но не с повече от
сроковете по чл. 174, ал. 3.
(10) В случаите по ал. 9 административният
орган уведомява заявителя за удължаването на
срока и прилага констативния протокол по чл.
174, ал. 2.
(11) Заповедите по ал. 3 и 7 се изпращат на
заявителя и подлежат на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Обжалването не спира изпълнението.
(12) При издаване на заповед за отказ за
определяне на вида и категорията на обекта
заявителят няма право да подаде ново
заявление-декларация по чл. 129 в срок 6 месеца
от влизането в сила на заповедта за отказ.

Предложение за промяна

…
Чл. 140. (1) Предоставянето на балнеолечебни
(медикъл СПА), СПА, уелнес и
таласотерапевтични услуги в сертифицирани по
този закон центрове се извършва от лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон
или е юридическо лице, което има право по
силата на друг закон да извършва стопанска
дейност, 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. не е в производство по несъстоятелност или в
ликвидация;
3. има персонал с изискуемото образование,
професионална, езикова квалификация и стаж;
4. има управител с изискуемото образование,
професионална, езикова квалификация и стаж;
5. е осигурило подходящи помещения,
обзавеждане и оборудване и условия за
предоставяне на съответните услуги съгласно
изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3.
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(2) Лицето по ал. 1 или негов пълномощник
подава заявление-декларация по образец до
министъра на туризма. Заявление-декларацията
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират наймалко:
а) пълното наименование на лицето и на

(2) Лицето по ал. 1 или негов пълномощник
подава заявление-декларация по образец до
министъра на туризма. Заявление-декларацията
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират наймалко:
а) пълното наименование на лицето и на
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балнеолечебния (медикъл СПА), СПА, уелнес и
таласотерапевтичен център (с изписване с
български и с латински букви) и адрес;
телефон/факс и адрес на електронна поща, ако
разполага с такива; в противен случай се
изписват имената на упълномощеното лице и
неговите телефон/факс и адрес на електронна
поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има
право по силата на друг закон да извършва
стопанска дейност, включително по
законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, и на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация
Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата,
които не са търговци;
г) обстоятелства, свързани с документите за
собственост на обекта, в случаите, когато има
налична информация в Агенцията по
вписванията; в противен случай обстоятелствата
се удостоверяват при проверка на място;
д) образованието, професионалната и езиковата
квалификация и стажът на лицето – управител
на обекта, съгласно изискванията на наредбата
по чл. 138, ал. 3;
е) професионалната и езиковата квалификация
на персонала;
ж) че лицето е осигурило подходящи
помещения, обзавеждане, оборудване и условия
за предоставяне на съответните услуги за
заявения за сертифициране обект съгласно
изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от договора за наем или от друг
договор, от който е видно, че на лицето са
предоставени права за ползване върху
помещенията;
б) документ, удостоверяващ въвеждането на
обекта в експлоатация;
в) изрично пълномощно в оригинал, когато
заявление-декларацията се подава от
пълномощник.

Предложение за промяна
балнеолечебния (медикъл СПА), СПА, уелнес и
таласотерапевтичен център (с изписване с
български и с латински букви) и адрес;
телефон/факс и адрес на електронна поща, ако
разполага с такива; в противен случай се
изписват имената на упълномощеното лице и
неговите телефон/факс и адрес на електронна
поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има
право по силата на друг закон да извършва
стопанска дейност, включително по
законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, и на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация
Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата,
които не са търговци;
г) че лицето има право да извършва дейност в
обекта, като се посочват индивидуализиращи
данни за документа за ползване, в зависимост от
вида му, а ако същият подлежи на вписване се
посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;обстоятелства,
свързани с документите за собственост на
обекта, в случаите, когато има налична
информация в Агенцията по вписванията; в
противен случай обстоятелствата се
удостоверяват при проверка на място;
д) образованието, професионалната и езиковата
квалификация и стажът на лицето – управител
на обекта, съгласно изискванията на наредбата
по чл. 138, ал. 3;
е) професионалната и езиковата квалификация
на персонала;
ж) че лицето е осигурило подходящи
помещения, обзавеждане, оборудване и условия
за предоставяне на съответните услуги за
заявения за сертифициране обект съгласно
изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3;
нова з) номер и дата на издаване на разрешение
за ползване или на документ за въвеждане в
експлоатация на обекта, когато такъв се изисква
съгласно Закона за устройство на територията;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от документа за ползване на
помещенията, ако същият не подлежи на
вписване;копие от договора за наем или от друг
договор, от който е видно, че на лицето са
предоставени права за ползване върху
помещенията;
б) документ, удостоверяващ въвеждането на
обекта в експлоатация;
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Предложение за промяна
в) изрично пълномощно в оригинал, когато
заявление-декларацията се подава от
пълномощник.

Чл. 141. (1) Заявление-декларацията заедно с
приложените документи се разглеждат на
първото възможно заседание на ЕККСТО, при
условие че документите са постъпили в 5дневен срок преди заседанието й.

няма промени

(2) В случай че ЕККСТО констатира, че
представените документи съответстват на
изискванията на чл. 140, в 7-дневен срок от
датата на заседанието се произнася с
мотивирано предложение до министъра на
туризма или до оправомощено от него
длъжностно лице да открие процедурата по
сертифициране на обекта.

(2) В случай че ЕККСТО констатира, че
представените документи съответстват на
изискванията на чл. 140, в 7-дневен срок от
датата на заседанието се произнася с
мотивирано предложение до министъра на
туризма или до оправомощено от него
длъжностно лице да открие процедурата по
сертифициране на обекта. При непроизнасяне в
срок от 20 дни от подаване на заявлението е
налице мълчаливо съгласие за откриване на
процедурата по сертифициране на обекта, като
временното удостоверение за откритата
процедура по сертифициране се счита за
издадено.

(3) В случай на констатирани нередовности на
представените документи по чл. 140 ЕККСТО в
срок от 7 работни дни от датата на заседанието
уведомява писмено заявителя и определя 7дневен срок от получаване на уведомлението за
отстраняването им.
(4) Срокът за произнасяне по ал. 2 започва да
тече от датата на отстраняване на
нередовностите и/или от представянето на
допълнителни данни и документи.
(5) Когато в указания срок по ал. 3
нередовностите не се отстранят, министърът на
туризма или оправомощено от него длъжностно
лице отказва със заповед сертифициране на
обекта.
(6) Временното удостоверение по ал. 2 за
открита процедура по сертифициране е със срок
на валидност три месеца.
(7) В срока по ал. 6 по решение на ЕККСТО се
определя комисия за проверка на място в обекта
за съответствието му с изискванията за
сертифициране за заявения вид център, в която
се включват и представители на съответните
регионални здравни инспекции по
местонахождението на центъра.
(8) За проверката по ал. 7 се съставя
констативен протокол, който съдържа
предложение за сертифициране или за отказ за
сертифициране на съответния вид център.
(9) Констативният протокол се представя на

няма промени
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следващото заседание на ЕККСТО.
(10) След разглеждането на констативния
протокол от ЕККСТО в 7-дневен срок от датата
на заседанието комисията се произнася с
мотивирано предложение или с отказ за
издаване на сертификат.
(11) Министърът на туризма или оправомощено
от него длъжностно лице въз основа на
предложението на ЕККСТО в 7-дневен срок
сертифицира със заповед съответния център,
вписва го в Националния туристически регистър
и издава сертификат или мотивирано отказва
сертифицирането.
(12) Заповедите по ал. 5 и 11 се изпращат на
заявителя и подлежат на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(13) Когато в Министерството на туризма са
постъпили заявления-декларации за
категоризиране на места за настаняване и
сертифициране на съответен прилежащ център
и едновременно са открити процедурите по
категоризиране и сертифициране на
туристическите обекти, проверките на място се
извършват в рамките на едно и също посещение.

Предложение за промяна

…
Чл. 166. (1) В Министерството на туризма се
води и поддържа Национален туристически
регистър, който съдържа информация за:
1. вписаните туроператори и туристически
агенти:
а) номера на удостоверението за регистрация,
съответно на документа, удостоверяващ правото
да се извършва такава дейност;
б) вида на туристическите дейности;
в) фирмата, седалището и адреса на управление
на вписаното лице;
г) адреса на офисите за упражняване на
дейността, телефона, факса, електронната поща,
интернет страницата;
д) електронния адрес на интернет страницата,
съответно връзка за достъп към софтуерно
приложение, за извършване на дейността по
електронен път;
е) адреса за кореспонденция на територията на
страната с всички държавни институции, както
и телефона, факса, адреса на електронна поща;
ж) единния идентификационен код, данъчния
или регистрационния код или друга
идентификация, използвана в съответната
държава - членка на Европейския съюз;
з) имената на лицето/лицата с право да

Чл. 166. (1) В Министерството на туризма се
води и поддържа Национален туристически
регистър, при спазване изискванията на Закона
за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол, който
съдържа информация за:В Министерството на
туризма се води и поддържа Национален
туристически регистър, който съдържа
информация за:
1. вписаните туроператори и туристически
агенти:
а) номера на удостоверението за регистрация,
съответно на документа, удостоверяващ правото
да се извършва такава дейност;
б) вида на туристическите дейности;
в) фирмата, седалището и адреса на управление
на вписаното лице;
г) адреса на офисите за упражняване на
дейността, телефона, факса, електронната поща,
интернет страницата;
д) електронния адрес на интернет страницата,
съответно връзка за достъп към софтуерно
приложение, за извършване на дейността по
електронен път;
е) адреса за кореспонденция на територията на
страната с всички държавни институции, както
и телефона, факса, адреса на електронна поща;
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управляват и/или представляват вписаното
лице;
и) имената на лицето с функции по управление
на туроператорската и/или туристическата
агентска дейност;
к) номера на заповедта на министъра на туризма
или на оправомощено от него длъжностно лице
за регистрация, за прекратяване или за
заличаване на регистрацията;
л) номера и датата на сключения
застрахователен договор по чл. 97, ал. 1, име на
застрахователя, срок на валидност на
застраховката и застрахователната сума;
м) приложените принудителни
административни мерки и санкции по този
закон;
н) номера на издадения дубликат на
удостоверението за регистрация;
2. категоризираните места 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 и лицата, които извършват
дейност в тях:
а) номера на удостоверението, включително на
временното удостоверение;
б) вида на обекта;
в) наименованието на обекта;
г) адреса на обекта, телефона, факса;
д) категорията на обекта;
е) капацитета на обекта - брой
стаи/апартаменти/студиа и брой легла;
съответно: брой места на открито и на закрито;
ж) фирмата/името и седалището/постоянния
адрес на собственика на обекта;
з) единния идентификационен код, данъчния
или регистрационния код или друга
идентификация, използвана в съответната
държава - членка на Европейския съюз, на
собственика на обекта;
и) наименованието, седалището и адреса на
управление, единния идентификационен код,
данъчния или регистрационния код или друга
идентификация, използвана в съответната
държава - членка на Европейския съюз, на
лицето, извършващо хотелиерство или
ресторантьорство в обекта, телефона, факса,
адреса на електронната поща;
к) датата, от която лицето извършва дейността в
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ж) единния идентификационен код, данъчния
или регистрационния код или друга
идентификация, използвана в съответната
държава - членка на Европейския съюз;
з) имената на лицето/лицата с право да
управляват и/или представляват вписаното
лице;
и) имената на лицето с функции по управление
на туроператорската и/или туристическата
агентска дейност;
к) номера на заповедта на министъра на туризма
или на оправомощено от него длъжностно лице
за регистрация, за прекратяване или за
заличаване на регистрацията;
л) номера и датата на сключения
застрахователен договор по чл. 97, ал. 1, име на
застрахователя, срок на валидност на
застраховката и застрахователната сума;
м) приложените принудителни
административни мерки и санкции по този
закон;
н) номера на издадения дубликат на
удостоверението за регистрация;
2. категоризираните места 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 и лицата, които извършват
дейност в тях:
а) номера на удостоверението, включително на
временното удостоверение;
б) вида на обекта;
в) наименованието на обекта;
г) адреса на обекта, телефона, факса;
д) категорията на обекта;
е) капацитета на обекта - брой
стаи/апартаменти/студиа и брой легла;
съответно: брой места на открито и на закрито;
ж) фирмата/името и седалището/постоянния
адрес на собственика на обекта;
з) единния идентификационен код, данъчния
или регистрационния код или друга
идентификация, използвана в съответната
държава - членка на Европейския съюз, на
собственика на обекта;
и) наименованието, седалището и адреса на
управление, единния идентификационен код,
данъчния или регистрационния код или друга
идентификация, използвана в съответната
държава - членка на Европейския съюз, на
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обекта; срока на валидност на категорията;
л) датата на спиране действието на
удостоверението за категория и срока, за който
се спира;
м) входящия номер на заявление-декларацията
за определяне на категория;
н) номера и датата на заповедта на
категоризиращия орган за определяне на
категорията, за отказ, за понижаване или
прекратяване на категорията;
о) приложените принудителни административни
мерки и санкции по този закон;
п) издадения дубликат на удостоверението за
категория;
3. организациите за управление на
туристическите райони:
а) наименованието, седалището и адреса на
организацията, телефона, факса, адрес на
електронната поща, интернет страницата на
ОУТР;
б) предмета на дейност;
в) имената, телефона, факса и адреса на
електронната поща на лицата, представляващи
организацията;
г) номера на заповедта на министъра на туризма
за вписване на организацията в регистъра;
д) туристическия район, за който е учредена
ОУТР;
е) органите на ОУТР и изпълнителния директор;
4. туристическите сдружения:
а) наименованието, седалището и адреса на
сдружението, телефона, факса, адреса на
електронната поща, интернет страницата;
б) вида на сдружението;
в) съд, номера на делото, партидата, регистъра,
том и страница по съдебната регистрация на
сдружението, единния идентификационен код,
регистрационния номер в регистъра към
Министерството на правосъдието, ако
сдружението извършва дейност в обществена
полза;
г) имената, телефона, факса и адреса на
електронната поща на лицата, представляващи
сдружението;
д) вида и поименния състав на управителния
орган;
е) броя на членуващите в сдружението
организации и лица;
5. туристическите информационни центрове:
а) правно-организационната форма;

Предложение за промяна
лицето, извършващо хотелиерство или
ресторантьорство в обекта, телефона, факса,
адреса на електронната поща;
к) датата, от която лицето извършва дейността в
обекта; срока на валидност на категорията;
л) датата на спиране действието на
удостоверението за категория и срока, за който
се спира;
м) входящия номер на заявление-декларацията
за определяне на категория;
н) номера и датата на заповедта на
категоризиращия орган за определяне на
категорията, за отказ, за понижаване или
прекратяване на категорията;
о) приложените принудителни административни
мерки и санкции по този закон;
п) издадения дубликат на удостоверението за
категория;
3. организациите за управление на
туристическите райони:
а) наименованието, седалището и адреса на
организацията, телефона, факса, адрес на
електронната поща, интернет страницата на
ОУТР;
б) предмета на дейност;
в) имената, телефона, факса и адреса на
електронната поща на лицата, представляващи
организацията;
г) номера на заповедта на министъра на туризма
за вписване на организацията в регистъра;
д) туристическия район, за който е учредена
ОУТР;
е) органите на ОУТР и изпълнителния директор;
4. туристическите сдружения:
а) наименованието, седалището и адреса на
сдружението, телефона, факса, адреса на
електронната поща, интернет страницата;
б) вида на сдружението;
в) съд, номера на делото, партидата, регистъра,
том и страница по съдебната регистрация на
сдружението, единния идентификационен код,
регистрационния номер в регистъра към
Министерството на правосъдието, ако
сдружението извършва дейност в обществена
полза;
г) имената, телефона, факса и адреса на
електронната поща на лицата, представляващи
сдружението;
д) вида и поименния състав на управителния
орган;
е) броя на членуващите в сдружението
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б) местонахождението на туристическия
информационен център;
в) имената на лицето, управляващо
туристическия информационен център;
г) телефона, факса и адреса на електронната
поща на туристическия информационен център;
д) предлагани допълнителни туристически
услуги;
6. сертифицираните балнеолечебни (медикъл
СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични
центрове:
а) номера на сертификата;
б) срока на сертификата;
в) вида на обекта;
г) наименованието на обекта;
д) адреса, телефона, факса и адреса на
електронната поща на обекта;
е) наименованието, седалището и адреса на
управление, единния идентификационен код,
съответно - името и постоянния адрес на
собственика на обекта, телефона, факса, адреса
на електронната поща;
ж) наименованието, седалището и адреса на
управление, единния идентификационен код,
съответно - името и постоянния адрес на
лицето, на което са предоставени права за
ползване върху обекта, телефона, факса, адреса
на електронната поща;
з) входящия номер на заявление-декларацията
за получаване на сертификат;
и) номера на заповедта на министъра на туризма
за издаване на сертификат, за отказ или за
заличаване на сертификата;
к) наложените санкции по този закон;
л) издаден дубликат на сертификата;
7. правоспособните екскурзоводи, включително
екскурзоводи от държави – членки на
Европейския съюз, или от държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или от Конфедерация Швейцария
по чл. 146а, включени в списък, съдържащ име,
данни за контакт - адрес, телефон, адрес на
електронна поща на съответния екскурзовод,
езици, на които ще практикува професията си,
начин на упражняване, номер на
идентификационната му карта и заповед за
заличаване;
8. правоспособните планински водачи,
включително планински водачи от държави –
членки на Европейския съюз, или от държави –
страни по Споразумението за Европейското
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организации и лица;
5. туристическите информационни центрове:
а) правно-организационната форма;
б) местонахождението на туристическия
информационен център;
в) имената на лицето, управляващо
туристическия информационен център;
г) телефона, факса и адреса на електронната
поща на туристическия информационен център;
д) предлагани допълнителни туристически
услуги;
6. сертифицираните балнеолечебни (медикъл
СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични
центрове:
а) номера на сертификата;
б) срока на сертификата;
в) вида на обекта;
г) наименованието на обекта;
д) адреса, телефона, факса и адреса на
електронната поща на обекта;
е) наименованието, седалището и адреса на
управление, единния идентификационен код,
съответно - името и постоянния адрес на
собственика на обекта, телефона, факса, адреса
на електронната поща;
ж) наименованието, седалището и адреса на
управление, единния идентификационен код,
съответно - името и постоянния адрес на
лицето, на което са предоставени права за
ползване върху обекта, телефона, факса, адреса
на електронната поща;
з) входящия номер на заявление-декларацията
за получаване на сертификат;
и) номера на заповедта на министъра на туризма
за издаване на сертификат, за отказ или за
заличаване на сертификата;
к) наложените санкции по този закон;
л) издаден дубликат на сертификата;
7. правоспособните екскурзоводи, включително
екскурзоводи от държави – членки на
Европейския съюз, или от държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или от Конфедерация Швейцария
по чл. 146а, включени в списък, съдържащ име,
данни за контакт - адрес, телефон, адрес на
електронна поща на съответния екскурзовод,
езици, на които ще практикува професията си,
начин на упражняване, номер на
идентификационната му карта и заповед за
заличаване;
8. правоспособните планински водачи,
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икономическо пространство, или от
Конфедерация Швейцария по чл. 146а,
включени в списък, съдържащ име, данни за
контакт - адрес, телефон, адрес на електронна
поща на съответния планински водач, начин на
упражняване на професията, номер на
идентификационната му карта и заповед за
заличаване;
9. правоспособните ски учители, включително
ски учители от държави – членки на
Европейския съюз, или от държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или от Конфедерация Швейцария
по чл. 146а, включени в списък, съдържащ име,
данни за контакт - адрес, телефон, адрес на
електронна поща на съответния ски учител, ски
училището, чрез което ще упражнява
професията си, номер на идентификационната
му карта и заповед за заличаване;
10. вписванията в Единната система за
туристическа информация.

Предложение за промяна
включително планински водачи от държави –
членки на Европейския съюз, или от държави –
страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или от
Конфедерация Швейцария по чл. 146а,
включени в списък, съдържащ име, данни за
контакт - адрес, телефон, адрес на електронна
поща на съответния планински водач, начин на
упражняване на професията, номер на
идентификационната му карта и заповед за
заличаване;
9. правоспособните ски учители, включително
ски учители от държави – членки на
Европейския съюз, или от държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или от Конфедерация Швейцария
по чл. 146а, включени в списък, съдържащ име,
данни за контакт - адрес, телефон, адрес на
електронна поща на съответния ски учител, ски
училището, чрез което ще упражнява
професията си, номер на идентификационната
му карта и заповед за заличаване;
10. вписванията в Единната система за
туристическа информация.

(2) В Националния туристически регистър в
отделен раздел се вписват лицата, подали
заявления-декларации за регистрация,
категоризация и за сертификация, и се описват
броят и видът на приложените документи.
Вписването се извършва по реда на подаване на
заявления-декларациите и се отбелязва
движението на преписката за вписване в
регистъра и за издаване на
удостоверение/сертификат.
(3) В Националния туристически регистър се
водят всички изменения на вписаните
обстоятелства.
(4) Вписването в Националния туристически
регистър се извършва при спазване
изискванията за защита на личните данни.

няма промени

нова (5) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния електронен регистър или
на които са необходими данни, налични в
публичния електронен регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните
с писмено посочване в съответното искане
и/или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
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Съществуващ текст

Предложение за промяна
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
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